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Trollen … misschien nog nooit van gehoord! Ze zijn zo lief … alleen, stel je voor dat het 

echte wezens zouden zijn … dan misschien toch wat angstaanjagend. We laten de legende 

voor wat ze is maar tijdens een bezoek aan de mooie Noorse fjorden,  heten ze ons geregeld 

welkom. En wees maar zeker, ze gaan mee de foto op!  

We zijn juni, de dagen worden langer, temperaturen wat warmer en de cruiseschepen meren 

weer aan in de talrijke lieflijke dorpjes en stadjes langsheen het fjordengebied.  

We trekken naar het westen van Noorwegen, provincie Sogn og Fjordane, naar het 

fjordengebied. Een uitgestrekte streek met een aantal fjorden die erkend zijn als Unesco 

werelderfgoed. 

Toeristen die van de pure natuur houden komen er sowieso aan hun trekken. De streek is een 

uitnodiging bestemd voor o.a. de ‘cruise’-toeristen alsook de mobilhome-fanaten. Talrijk zijn 

de mogelijkheden om met lokale kleinere boten  de fjorden te verkennen. Zij die met de auto 

of mobilhome rondreizen zullen kunnen genieten van de goed onderhouden wegen. Mooie 
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verre uitzichtpunten en spannend bochtenwerk in het hooggebergte maken er een schitterend 

avontuur van. 

Uiteraard komen de fervente wandelaars in deze streek ook aan hun trekken; behendigheid en 

een goede fysiek zijn alvast troeven om de soms verrassende uitdagingen in het fjordengebied 

aan te kunnen. 

 

Het grootste gletsjergebied van het Europese vasteland. 

Eerste dag in het fjordengebied, in Olden, waar onze cruiseboot aanmeert. 

Wie het fjordengebied verkent, kan in Olden tevens een heel gletsjergebied aanschouwen. 

Olden, is een klein aangenaam dorpje aan het eind van de Nordfjord. Het behoort bij de 

gemeente Stryn (+/- 1500 inw.), heeft twee kleine kerken, waaronder een typische staafkerk. 

Van hieruit trekken we, langsheen het meer van Olden, richting Briksdalsbreen Glacier, 

alwaar wandelaars aan hun trekken komen. De glacier is ongeveer 25 km zuidwaarst van 

Olden gelegen aan het einde van de schitterende Oldedalen vallei. De Briksdalsbreen glacier 

is een kleinere gletsjer die deel uitmaakt van de grotere Jostedalsbreen Glacier. 

De Jostedalsbreen Glacier bevindt zich in het Jostedal National Glacier Park ( 1.300 km² ), is 

de grootste gletsjer op het Europees vasteland. De totale ijsoppervlakte bedraagt 500km². De 

gletsjers worden gevormd door opeengehoopte sneeuw en vormen hierdoor geleidelijk een 

ijslaag. Vandaar dat men ook spreekt van “ blue ice “. 

De Jostedalsbreen glacier is een ‘ plateau gletsjer of ijskap ‘ en heeft een dertigtal zij-armen 

die veeleer vallei-gletsjers worden genoemd. Het hoofdplateau van de gletsjer is enkel vanuit 

de lucht waarneembaar, terwijl de vallei-gletsjers kunnen worden bezocht door de toeristen. 

Wie een stap wenst te wagen op het ijs zelf, kan dit enkel doen onder begeleiding van een 

ervaren gids. 

De Briksdals glacier is dan ook één van meest bezochte en toegangsvriendelijke gletsjer in de 

streek. Briksdal glacier ( 1200 m ) biedt wel het voordeel dat je met de zogenaamde “ Troll 

cars “ (type electrisch golfwagentje voor 7 personen) gebracht wordt via kronkelige wegen tot 

aan een hoger gelegen parkeerplaats. Hiervandaan is het dan nog 2.5 km stappen tot aan het 

meer onderaan de gletsjer. 

Het smeltwater van de gletsjer stort zich met een enorme kracht naar beneden in een al even 

indrukwekkende waterval waarlangs je het zeker niet droog houdt. De waterval is alzo een 

attractie op zichzelf. 
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Bewonder het prachtige landschap van de Geirangerfjord 

We laten het gletsjergebied achter ons en de cruiseboot meert de volgende morgen in 

Geiranger aan. De Geirangerfjord, in 2005 erkend als Unesco werelderfgoed, is een 15-km 

lange zij-arm van het grotere Storfjordengebied. De verdienste van deze erkenning straalt zich 

uit door de vermaarde  en indrukwekkende watervallen, die luisteren naar de namen ‘ the 

Seven Sisters ‘. ‘The Suitor ‘ en ‘ The Bridals Veil ‘. ‘ De Zeven Zusters ‘, ‘ De Vrijer ‘ en 

‘De Bruidsluier‘. Deze laatste is zo genoemd aangezien de waterval zich naar beneden uitstort 

over de rand van een rotsformatie. Laat het zonlicht hierop schijnen en men ziet het beeld van 

een sluier over de rotsen. 

De Geirangerfjord bezoeken doet men best met de lokale ‘ fjordsightseeing boats ‘. Deze 

kleinere vaartuigen gaan tot diep in de fjorden en dicht tegen de rotsformaties en watervallen. 

 

De Geiranger Skywalk Dalsnibba en Flydalsjuvet 

Jammer dat we door een auto-ongeval, met lange files tot gevolg, de tocht naar Mountain 

Dalsnibba en de plateaus van Flydalsjuvet niet hebben kunnen aanvangen. We zouden niet 

tijdig terug geweest zijn op onze cruiseboot. Toch wel een nadeel met die cruiseschepen. 
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Wat we gemist hebben zijn vooral de spectaculaire uitzichten over het fjordengebied die we 

hadden kunnen aanschouwen vanop het Geiranger Skywalk platform, een uitzichtpunt, 

ongeveer 1500 m boven de zeespiegel. Hier ademt men pure lucht, wordt een vergezicht over 

de fjorden aangeboden.en kan men de met sneeuw bedekte bergtoppen bewonderen.  

Het Dalsnibba-plateau kan worden bereikt met de lokale toeristenbussen alsook met de eigen 

wagen ( tolweg ). 

Tevens hebben we de adembenemende uitzichten gemist vanop de plateaus Flydalsjuvet, 

waar, blijkens ervaringen, de mooiste fotos worden genomen in Noorwegen. 

                     

 

 

Het betere bochtennwerk in de Noorse fjorden – ‘ Trollstigen en Trollveggen ‘, een 

onmisbare excursie 

Weg nummer 63 → waar het hart gaat sneller slaan – duizeligmakende uitzichten – drama en 

opwinding! 

De derde dag meren we aan in de Romsdalenvallei die wordt bevloeid door de rivier Rauma. 

Deze prachtige streek biedt een aantal spectaculaire klifformaties aan zoals de gekende 

Trollveggen, zeg maar een Trollmuur, waar je de hoogste verticale bergmuur van meer dan 

1.000 meter kan aanschouwen. 

De Stigfossen-waterval bevindt zich onder een glazen kijkplatform dat uitsteekt boven een 

bergkam met een loodrechte helling van ongeveer 200 meter. Via looppaden en trappen kan 

men de verschillende uitkijkpunten bereiken. Weet wel, het kan er ook in de zomer heel fris 

zijn en wat warme kledij en muts kunnen bijzonder goed van dienst zijn. 

En voor de toeristen die zich niet wagen op de looppaden, een servicegebouw ‘ Trollveggen 

Visitor Centre ‘ staat ten dienste van iedereen die het warm wilt houden. Café met 

panoramische ramen, souvenirswinkel zorgen ervoor dat je de Trollstigen op een andere 

manier beleeft. 

Weg 63 maakt deel uit van de Noorse Scenic Route die gaat van Geiranger naar Trollstigen. 
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Autotoeristen die wat van avontuur houden, komen hier zeker aan hun trekken. De 

Trollstigen-weg biedt één van de mooiste uitzichten van Noorwegen en is vooral vermaard 

om de elf haardspeldbochten. De klim hierlangs brengt je naar de top die 858 meter boven het 

zeeniveau ligt. Na elke bocht verandert het landschap met talrijke hoogtepunten, mooie 

valleien, impressionante watervallen, bergtoppen die als bijna rechte muren langs de reisweg 

voortglijden. 

En voor de getrainde fietsers … ga deze uitdaging aan … een huiveringwekkende steile 

helling sta jullie te wachten. 
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Gudbrandsjuvet : gelegen tussen Valldal en Trollstigen op de weg 63  loont het de moeite 

even een stop in te lassen en de mooie kolkende waterval onder een stenen brugje te 

bezichtigen. Vanop een stalen wandelpad zie je rivier Valldola zichzelf dwingen doorheen het 

ravijn van 5 meter smal en 20 à 25 hoog. Een aanrader om te zien. 
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Flåm en de Nærøyfjord area 

Wanneer je een cruise onderneemt, sta je soms voor een moeilijke keuze. Zo ook in het 

aangename Flåm. 

Het was kiezen tussen “ The Flåm Railway “ en de Nærøyfjord Sightseeing Roundtrip. 

We kozen voor het laatste, gewoon omdat deze combinatie van bus en bootreis ons het meest 

in contact bracht met de natuur en het water. Tenslotte is de ene fjord de andere niet en ontdek 

men steeds weer nieuwe omgevingen. 

 

De Nærøyfjord staat vermeld op de Unesco World Heritage List, is 17 km lang en slechts 250 

m breed op zijn smalst. De frisse lucht, het zuivere water en de vele rivieren die uitmonden in 

de fjord, hier voel je de echte natuur, luister je naar de stilte, luister je naar de geluiden van de 

talrijke watervallen. 

De Nærøyfjord is een zij-arm van de immens grotere Sognefjord, die 204 km lang is. 

De steile wanden van de fjord reiken tot 1800 meter boven de zeespiegel, tot leven gebracht 

door de sterk neergutsende watervallen. Langs de oevers kom je kleine dorpjes tegen, 

sommige met niet meer dan tien inwoners. Vroeger bleek de fjord zelfs de belangrijkste 

transportader te zijn in deze streek. 

 

 

Nærøyfjord 
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Flåm is gekend om ‘ The Flåm Railway ‘, één van de meest verbazingwekkende treinritten 

ter wereld. 

Zoals eerder geschreven, we moesten kiezen ( weeral die tijdslimieten met cruiseboten ), 

hebben we deze trein gemist ( nochtans we waren in Noorwegen en niet in België ). Maar nu 

we toch in Flåm waren, hebben we wel de treinwagons van dichtbij gezien in het leuke 

stationnetje van dit stadje. Enige verdieping in de talrijke brochures, reisgidsen en een bezoek 

aan het Flåm Railway Museum zorgden voor een verbeeldingwekkende beleving van deze 

gemiste treinrit. 

 

  

De Flåm-spoorlijn is uitgeroepen tot een van de mooiste treinparcours ter wereld en is een van 

de toonaangevende toeristische attracties in Noorwegen. 

In een kort uur brengt de trein u van zeeniveau in Flåm naar het bergstation Myrdal op 867 

meter boven de zeespiegel. Myrdal is ook een station langs de spoorlijn die loopt van Bergen 

tot in Oslo. De Flåm-spoorlijn is een van de steilste normaalspoorlijnen ter wereld, met 80% 

van de reis met een helling van 5,5%. De trein rijdt door een spectaculair landschap, langs 

duizelingwekkende bergwanden, schuimende watervallen, door 20 tunnels en biedt zoveel 

uitzichtpunten dat, voor veel mensen, een enkele reis op en neer niet genoeg is. 

 

 

Stavanger – de Lysefjord – de Preikestolen 

Laatste halte van onze cruise: een bezoek aan de stad Stavanger en omgeving. 

Stavanger is een leuk stadje met vooral het oude gedeelte als trekpleister. Gamle ( oud ) 

Stavanger wordt gekenmerkt door de vele houten huisjes. De plaatselijke bevolking straalt 

terecht haar fierheid uit over hun huizen die doorheen alle seizoenen versierd worden met een 

overvloed aan bloemen en planten. Deze kleurenpracht tegen een achtergrond van de wit 

beschilderde huisjes maakt er één fotogeniek geheel van. 
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De Lysefjord 

De Lysefjord is een 40 km-lange fjord omgeven aan beide zijden door indrukwekkend 

gebergte. De fjord is anders dan deze die we eerder hebben aangedaan, maar een tocht met 

een lokale toeristenboot loont echt wel de moeite. Langs grote delen van de fjord stijgen de 

bergen uit tot 1000 m boven het zeeniveau en op sommige plaatsen is de fjord zo diep als de 

bergen hoog zijn. De diepgang en de lengte van de fjord zijn een streling voor het oog. Adem 

eens diep de zuivere lucht in en je voelt je één met deze prachtige natuur.  
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Toeristische sites als de Preikestolen ( zie hierna ), Kjerag en Flørli maken dat de Lysefjord 

een rondvaart waard is. We hebben ons laten vertellen dat Flørli gekend is om zijn 

waterkrachtcentrale en voorzien van misschien wel de langste houten trap ter wereld met zijn 

4444 treden.  

En … voor zij die echt van spanning houden, geen hoogtevrees hebben, is er ook nog de 

Kjeragbolten. Een bolle rotsblok ingeklemd in een kloof, boven een 1000m diepe afgrond. 

Maar jammer dat we deze niet hebben kunnen bezichtigen, je weet wel, met een cruise is men 

aan strikte uurroosters gebonden. 

 

De Preikestolen ( de preekstoel ) 

De dag dat we in Stavanger aanmeerden, hadden we gekozen voor een rondvaart in de 

Lysefjord en hebben we de vermaarde Preikestolen links laten liggen. Voor de toeristen die 

deze attractie van de regio willen bezoeken, een rotsplateau ( 25 m x 25 m ) op een 600 m 

hoge rotswand , dient men te beschikken over een goede conditie en aangepast schoeisel. De 

tocht ( 6 km ) duurt al gauw heen en terug ca. 4 uur en eens op het plateau is er spanning 

verzekerd voor zij die wederom geen  hoogtevrees hebben. 

Eén troost voor ons, we hebben deze preekstoel, vanop de rondvaartboot, aan de onderkant 

gezien. Goed voor onze nekspieren! 
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Bezoek aan de Noorse fjorden in een notedop 

Naarmate wij met de voorbereidingen bezig waren van onze cruise doorheen de Noorse 

fjorden, bekroop ons al het gevoel dat je deze regio best met de auto of mobilhome bezoekt. 

Maar ja, de cruise was al besteld en zoals in ons reisverhaal een aantal keren aangehaald, 

men is gehouden aan een strikt tijdsschema, hetgeen we dan ook altijd hebben gerespecteerd. 

Aldus moesten we vaak een keuze maken uit het aangeboden reisprogramma. 

Niettemin houden we hieraan een zeer mooie ervaring en herinnering over en voor zij die een 

bezoek aan de Noorse fjorden ( provincie Sogn og Fjordane ) overwegen, hierbij onze 

aanraders : 

• Olden : Briksdal Glacier met de ‘ trollcars ‘ of een stevige wandeling 

• Geirangerfjord met sightseeingboat en leuk stadje om te kuieren 

• Trollstigen en Trollveggen zijn sowieso meer dan een bezoek waard 

• Flåm, een treinreis als geen ander 

• Nærøyfjord, de stilte van de natuur en het geluid van de watervallen 

• Stavanger, laat de witte huisjes schitteren op het netvlies 

• Preikestolen, pastoraal uitkijken over de Lysefjord 

• Kjeragbolten, voor de durvers onder ons 
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• Niet te vergeten … die trollen wilden met ons de foto op 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Odette, de fotografe  

Raoul, reisorganisator 

voor de gelegenheid 
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En de ultieme belevenis, midnight summer 

 

 

                                                                                

 

 

 


