
Scandinavië 2017
Ons programma van dag tot dag

Ons voorlopige programma voor onze reis naar Noorwegen. Met onze Amerika-ervaring, grote 
afstanden, verboden om wild te parkeren, kunnen we het niet laten om toch campings te zoeken 
waar we terecht kunnen. We zullen echter niets reserveren en ter plekke kijken of er mooie 
plekken zijn waar we kunnen staan, dorpspleintjes, haventjes, mooie plekken in de natuur, we zien 
wel.

We moeten nog leren omgaan met een paar dagen zonder stroom en water overleven. Natuurlijk 
gaat er wel draadloos internet mee aan boord :-)



9 juni: 

Camper ophalen in Dreumel bij Stam Campers, waar we onze eigen 
auto binnen in de bedrijfshal mogen achterlaten. Dat lijkt ons prettiger 
dan de auto vier weken in Made voor de deur te laten staan. 
Beddengoed, kleding, handdoeken en boodschappen gaan dus mee en 
worden overgezet. Wij rijden die dag tot Vakantiepark Het Lierderholt in 
Beekbergen, waar we op ons gemakje de spullen uitpakken en de 
camper gaan inrichten. Het park heeft een restaurant, dus over eten 
maken we ons die eerste dag niet druk. 

http://www.stamcampers.nl/
http://www.lierderholt.nl/


10 juni: 

We rijden naar de grens tussen Duitsland en Denemarken, waar je kan 
inkopen, slapen en lekker eten bij het Scandinavian Park voor trucks en 
campers. Oude sentimenten komen boven bij Albert!

http://www.scandinavian-park.com/de/service/das-center-fuer-camper/


11 juni: 
Op naar Hirtshals Camping in Denemarken op een paar minuten van de 
ferry van Fjordline. In het dorp zitten wat restaurants en ook een Aldi 
voor de laatste boodschappen.

 

http://www.hirtshalscamping.nl/


12 juni:

Om 10.45 moeten we inchecken en aanschuiven aan de rij voor de 
Supercat van Fjordline naar Kristiansand, die om 11.45 uur gaat varen. 
Aan boord kunnen we gebruik maken van het lunchbuffet en hebben we 
comfortstoelen geboekt. Om 14.00 uur moet de boot aankomen in 
Kristiansand op Noorse bodem. Wij willen dan doorrijden tot Lindesnes, 
waar de vuurtoren op het zuidelijkste stukje van Noorwegen staat. Je 
kan daar met de camper overnachten op de parking, zonder 
voorzieningen verder. Avontuurtje :-)

Mocht het avontuurtje te eng zijn, dan gaan we alvast terug naar 
Mandal, het sfeervolle stadje waar we de volgende dag toch weer langs 
komen.

https://www.fjordline.com/nl/onze-schepen/hsc-fjord-cat/
http://www.lindesnesfyr.no


13 juni:
Van de vuurtoren rijden we via de E39, blijkbaar een weg met nogal wat 
tunnels, naar Egersund waar we een nacht blijven staan op de 
Steinsnes Camping. Eventueel onderweg een stop in het stadje 
Flekkefjord, waar veel te vinden is van de Nederlandse banden met 
Noorwegen in het verre visserijverleden.

http://www.steinsnescamping.no/eng/
https://www.visitnorway.nl/listings/flekkefjord-tourist-info/7759/


14 juni:
Onze eerst Turistveger, zoals ze de 18 toeristische routes noemen die 
door de Noorse overheid zijn benoemd tot zeer speciale wegen met veel 
bezienswaardigheden in de natuur. Wij gaan ervoor! Details zijn te 
vinden in de Engelstalige brochure over de Jæren Turistveger. We rijden 
dus niet over de E39, maar via de 44 naar Tau, waar we eerst een kijkje 
nemen bij de aanlegplaats van de veerboot naar Stavanger, voor we 
naar de Wathne Camping gaan. De camperplak bij de veerboot staat 
heel goed aangeschreven, dus wellicht blijven we daar gewoon staan.

https://reis2017tijmes.files.wordpress.com/2016/11/2015-jc3a6ren_en.pdf
http://www.wathne-camping.no


15 juni:
Busje komt zo? Er is een bushalte voor de deur van de camping, zodat 
we de camper kunnen laten staan om bij de veerboot te komen die ons 
naar Stavanger brengt. IJs en weder dienende gaan we te voet dit 
stadje bekijken. Of we nemen de Hop On Hop Off bus die vlakbij de 
kade stopt. ´s Avonds weer terug naar Tau, naar de camper. 

https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/stavanger-regio/
https://reis2017tijmes.files.wordpress.com/2016/11/hop-on-hop-off-stavanger.pdf


16 juni:
Van Tau rijden we naar Lofthus Camping. De volgende Turistveg, de 
Hardanger, die we maar gedeeltelijk rijden omdat we besloten hebben 
Bergen niet te doen. We zijn geen stadsmensen en willen op tijd naar 
Flåm voor Alberts verjaardag! De camping ligt in de fruittuin van 
Noorwegen aan het Hardangerfjord. Een pittig stukje rijden, lukt het niet, 
dan stoppen we eerder! Maar wellicht hebben we nog puf en rijden we 
nog een kwartiertje door tot de camping in Kinsarvik, waar ze wel een 
heel lekker menu hebben bij de snackbar.

http://www.lofthuscamping.com
https://reis2017tijmes.files.wordpress.com/2016/11/2015-hardanger_en.pdf
http://kinsarvikcamping.no


17, 18, 19 juni:
Op naar Flåm, want Albert is bijna jarig en de familia probeert dat mee 
te vieren. En zo niet, dan gaan we samen een mooi treinritje maken, dat 
hoort een beetje bij de leeftijd. We blijven drie dagen op de Flåm 
Camping aan het Fjord. Te voet of op onze fietsjes zijn we zo in het 
kleine dorpje waar wat restaurantjes en leuke winkeltjes zitten. Even 
toerist zijn tussen de cruise-toeristen en hopelijk met wat mooi weer om 
te relaxen bij de camper.

https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/flam/
https://www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/regio-west/flam/
http://www.flaam-camping.no/mobile-home/
http://www.flaam-camping.no/mobile-home/


20 juni:
Genoeg geluierd. We gaan weer verder richting Skjolden waar we 
slapen op de camping bij Nymoen Leirplass, aan de volgende Turistveg 
die we gaan rijden, de Sognefillet. We waren erg onder de indruk van 
diverse films op You Tube over deze route.
 

http://www.skjolden.com/nymoen/index.html
https://reis2017tijmes.files.wordpress.com/2016/11/2015-sognefjellet_en.pdf
https://youtu.be/Gk3HRQyQvSQ


21 juni: 
Vervolg vandaag van de Turistverger over de 55. 
We eindigen deze route in Lom waar we mogelijk op Lom Camping 
gaan staan of een mooie camperplaats zoeken. Lom schijnt bekend te 
staan om zijn culinaire hoogstandjes. Misschien toch maar eens lekker 
gaan eten? Natuurlijk bezichtigen we de beroemde staafkerk.

http://www.lomcamping.no
http://www.lom.kommune.no/index.php?cat=137345


22 juni:
Van Lom naar de Stryn Camping, het gebied waar in de zomer nog 
geskied wordt op de gletsjers, waarbij we dus niet kiezen voor de 
kortere toeristische route via de 63 naar Geiranger, maar een omweg 
nemen om de volgende dag met de boot het fjord in te varen daar.

Of

Direct naar Geiranger Camping met als alternatief Solvang Camping iets 
noordelijker als we het te druk vinden aan het fjord. 

http://www.stryn-camping.no/?setlang=eng


23 & 24 juni:
We rijden richting Hellesylt waar we op de veerboot gaan die ons het 
Geirangerfjord in zal varen, zoals daar ook de grote cruiseschepen 
binnenkomen. Volgens de timetable varen de boten elk anderhalf uur.
Geiranger, wellicht het beroemdste fjord van Noorwegen. We blijven op 
de Geiranger Camping beneden aan de waterlijn en zien wel of we een 
of twee dagen blijven.

We willen in elk geval naar Dalsnibba, met de bus of camper, voor het 
uitzichtpunt.

https://www.visitflam.com/se-og-gjore/aktiviteter/fjord-cruise-geirangerfjorden/
http://www.geirangercamping.no


25 juni:
De volgende toeristische route, de Trollstigen, de weg van de Trollen. 
We eindigen de dag op de Trollveggen Camping in Andalsnes. Ook bij 
het bezoekerscentrum van de route is een camperplaats. 

Bijzondere tip: https://www.facebook.com/
Sødahlhuset-349761895056462/  

https://reis2017tijmes.files.wordpress.com/2016/11/2015-geiranger-trollstigen_en.pdf
http://www.trollveggen.com
https://www.facebook.com/S%C3%B8dahlhuset-349761895056462/
https://www.facebook.com/S%C3%B8dahlhuset-349761895056462/
https://www.facebook.com/S%C3%B8dahlhuset-349761895056462/


26 juni:
Via de mooie route die bekend staat van de treinreis van Rauma naar 
Dombås, met de camper natuurlijk, maar wel grotendeels parallel aan 
het spoor. In Dombås is een winkelcentrum met tankstation en wij rijden 
daar naar de Midtskog Camping. In het gebied zijn veel elanden en 
muskusossen te vinden.

https://www.nasjonalparkriket.no/en/book/accommodation/a1196068/midtskog-cabins-and-caravan-park/details


27 & 28 juni: 
Uit een reisgids: 
Op het Dovrefjellbergplateau maakt u kans een muskusos te zien. Er 
leven nog honderden van deze prehistorische dieren in dit gebied. Via 
een pittoresk dal en Alvdal rijdt u naar Røros. Dit schilderachtige oude 
mijnwerkersplaatsje is één van de mooiste steden van Noorwegen. Een 
aanzienlijk deel van het stadje bestaat nog uit authentieke, kleurrijke 
19e-eeuwse houten huizen. Bezoek zeker de Røros Kerk, het Røros 
Museum en de Olavsmijnen. Wij gaan naar de Bergstaden Camping, 
waar we twee nachten blijven, de laatste plek in Noorwegen. 

http://www.bergstadencamping.wordpress.com


29 juni:
We verlaten vandaag Noorwegen en rijden naar Zweden, waar we 
waarschijnlijk overnachten op een camping van Nederlanders, 
Soralvens. We zullen eerst maar eens wat boodschappen doen net over 
de grens, want Zweden schijnt beduidend goedkoper te zijn dan 
Noorwegen.

http://www.soralven-camping.no


30 juni:
We trekken verder naar het zuiden via Mora, waar we misschien wel op 
de stadsparking of op Mora Camping blijven staan voor de nacht.

http://www.moracamping.com


1 juli:
Op weg naar onze oude buurtjes Jan en Jane in Uddeholm komen we 
langs het Dutch Mountain Restaurant. Misschien even een Nederlands 
lunchhapje doen voor we aan dit oud-Hollandse bezoekje beginnen? We 
maken voor dit weekend geen plannen, we zien wel. 

http://www.dutchmountain.se


2 & 3 juli:
We besluiten ons bezoek aan Zweden met 1 of 2 nachtjes op de 
camping in Hova op de Otterbergets Camping, waar we wellicht nog 
mee kunnen op elandensafari.

2 uur, 11 min. 

https://otterbergetscamping.se/nl/


4 juli:
We gaan weer eens een stukje varen, dit keer met de Stena Line, waar 
we ooit al eens samen mee van Gotenburg naar Kiel gingen. Inschepen 
tot 17.15 mogelijk en afvaart om 18.45 uur, net als toen. We hebben een 
fijne hut geboekt en gaan á la carte dineren.

2 uur, 41 min. 



5, 6, 7 juli:
We komen ´s morgens om 9.15 uur aan in Kiel en rijden dan op het 
gemakje weer naar Beekbergen, waar we twee dagen geboekt hebben 
op het Vakantiepark Lierderholt. Rustig even opruimen, de camper 
schoonmaken en relaxen voor we op vrijdagmorgen vroeg de camper 
weer bij Stam gaan inleveren.

http://www.liederholt.nl

