
MØRE OG ROMSDAL N O O RW E G E N

Regio Møre og Romsdal ideale buitenspeelplaats

Actief in  
Fjord-Noorwegen

Fjord-Noorwegen herbergt landschappen die gerekend worden 
tot de mooiste ter wereld. In het noordwesten van dit gebied 

ligt Møre og Romsdal, een regio die gemaakt lijkt voor de actie-
ve toerist. Wandelen? Kajakken? Klimmen? Ziplinen? Het kan 
hier allemaal. Nordic trok eropuit en werkte zich in het zweet.

TEKST & FOTOGRAFIE  JAAP VAN SPLUNTER

Vanaf het Trollstigen-uitkijkplatform heb je een geweldig uitzicht op  
de gelijknamige en spectaculaire weg, vol met haarspeldbochten
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Er is niets zo veranderlijk als het weer, 
zo ondervinden we al snel tijdens een actief 
rondje door het noordwesten van Fjord-Noor-
wegen. Op het programma staan onder meer 
wandelen, ziplinen en kajakken, maar dan wel 
onder verschillende weersomstandigheden. 
Als eerste melden we ons in Stranda, gelegen 
op vijftig kilometer van de pittoreske art- 
nouveaustad Ålesund, uitvalsbasis voor een 
bezoek aan dit deel van het wereldberoemde 
fjordengebied. Bij Strandafjellet ligt een van de 
meest bijzondere skigebieden van Noorwegen: 
vanaf de skipistes in de Sunnmøre Alpen heb 
je een geweldig uitzicht op de fjord. Maar wij 
zijn hier in de nazomer en pakken de gondel 
naar de Strandafjellet, maar dan wel met lekker 
stevige wandelschoenen aan de voeten. Onder-

weg naar het bergstation van de gondelbaan 
wordt het echter steeds mistiger, totdat we 
nauwelijks meer een hand voor ogen kunnen 
zien. We beginnen nog wel aan een wandeling, 
maar met minimaal uitzicht besluiten we maar 
om rechtsomkeer te maken voor een uitgebrei-
de lunch in het Panorama Restaurant. Om het 
leed enigszins te verzachten, mogen we gratis 
een ansichtkaart meenemen, met daarop het 
inderdaad prachtige uitzicht op de fjord en de 
imposante bergwereld. 

Activiteitenpark
Gids Kim moet hartelijk lachen als we 

onze mistige avontuur delen tijdens een 
bezoek aan het Valldal Aktivitetspark in het 
nabijgelegen Valldal. “Ja, het weer kan hier 

Een briefing van gids Erlend voorafgaande aan een kajaktocht over de Norddalsfjord Het begin op het Valldal Aktivitetspark is nog 
voorzichtig en wat onzeker

Uitleg van gids Kim op het Valldal Aktivitetspark

Wandelgids Ole in Innerdalen

Het is soms glibberen en glijden op de wandelpaden bij Innerdalen

De Innerdalen Turisthytte Een prachtig stilleven in Innerdalen

inderdaad snel veranderen, maar zoals we hier 
altijd zeggen: ‘Er is geen slecht weer, alleen 
maar slechte kleding.’” Op het programma 
staat een klimcircuit van ruim elfhonderd 
meter lengte. Na een uitleg clippen we ons 
bij het begin van het circuit vast aan de stalen 
veiligheidskabel en beginnen we eerst met een 
eenvoudige zweefduik aan een zipline. Al snel 
krijgen we het onder de knie en klimmen, 
dalen, zweven en klauteren we door het bos, 
boven het weiland en over de rivier. Ging het 
in eerste instantie nog rustig en voorzichtig, 
nu wordt er op volle snelheid gezweefd en zo 
laat mogelijk geremd. Maar de pret wordt snel 
gedrukt zodra het miezerige weer verandert in 
een flinke regenbui en voordat we helemaal 
doorweekt zijn, besluiten we om te stoppen en 
op te drogen tussen de trollen in de Troll-
tunet, de schuur van de trollen. Gids Kim 
steekt ons bij vertrek nog wel een hart onder 
de riem: “Vergeet niet, na regen komt weer 
zonneschijn.” 

Tsunami
En die zon komt inderdaad tevoorschijn 

als we ons melden in Valldal voor een kajak-
tocht over de Norddalsfjord. Naast een waterig 
zonnetje kijken we ook tevreden naar de 
vlaggen: de wind is gaan liggen, waardoor het 
kajakken op de grote fjord een stuk aangena-
mer zal worden. Uiteraard beginnen we ook 

hier weer met een uitgebreide uitleg en gidsen 
Erlend en David stellen iedereen gerust. Zelfs 
degenen in de groep die nog niet eerder in een 
kajak hebben gezeten, worden enthousiast. 
Zittend in een kajak is toch wel een bijzonder 
perspectief om een fjord te verkennen. Met een 
(cruise)schip kun je weliswaar tot diep in de 
fjorden varen tussen de groene bergwanden, 
maar voor wie in alle rust en van heel dichtbij 
wil genieten van de mooie natuur is een kajak 
of kano een oplossing. En zo beginnen we aan 
een tocht van ruim drie uur. En inderdaad is 
de fjord vanuit de kajak nog imposanter en 
lijken de wanden nog steiler. Als we de Tafjord 
binnenvaren, luisteren we vol ongeloof naar 
gids Erlend: “Hier vond in 1934 een tsunami 
plaats, die aan veertig mensen langs de kust het 
leven kostte.”  Tsunami? In de fjord? Jazeker, 
alleen was het geen aardbeving in de oceaan, 
maar betrof het een aardverschuiving, die circa 

drie miljoen kubieke meter steen in de fjord 
stortte en daarmee een vloedgolf veroorzaakte. 
Nog steeds is duidelijk te zien waar deze aard-
verschuiving plaatsvond. Met ontzag kijken we 
vanuit onze nietige kajak naar de gehavende 
fjordwand.

Trollenweg
Vanuit Valldal vervolgen we onze weg met 

de auto over weg nummer 63, een van de be-
langrijkste toeristenwegen in Noorwegen, met 
als hoogtepunt Trollstigen, de beroemde weg 
met z’n haarspeldbochten. Met een hellings-
graad van negen procent bestaat de bergweg 
uit elf haarspeldbochten. Rondom de weg 
verrijzen hoge bergen met statige namen zoals 
Kongen (de Koning), Dronningen (de Ko-

ningin) en Bispen (de bisschop). Trollstigen is 
een magneet voor toeristen en het is dan ook 
dringen voor vrijkomende parkeerplaatsen 
bij het moderne bezoekerscentrum. Het weer 
laat zich ook nu van zijn slechte kant zien 
en het water valt met bakken uit de hemel. 
Met paraplu installeren we ons bij de panora-
maplatforms, die een geweldig uitzicht geven 
over het dal en de vele haardspeldbochten van 
de weg. En het wordt een wachtproef, want 
het dal ligt in de wolken die af en toe een paar 
seconden opentrekken. Met de camera in de 
hand wachten we dan ook geduldig om dat 
ene fotootje te schieten. Nadat het geduld 
is beloond, vervolgen we onze weg richting 
Innerdalen, naar men zegt een van de mooiste 
wandelgebieden van Noorwegen. Onderweg 

‘Al snel klimmen,  
dalen, zweven en 

klauteren we door het 
bos, boven het weiland 

en over de rivier’
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maken we eerst nog een lunchstop bij de 
Phillipshaugen Lodge in de beeldschone vallei 
Øksendalen. De lodge werd gebouwd in 1899 
door de Engelsman Lort-Phillips, een van de 
eerste toeristische uitbaters in Noorwegen. 
In de winter kom je hier om te skiën, maar 
voor deze tijd van het jaar zijn de activiteiten 
talrijk, zoals wandelen, zalmvissen, mountain-
biking of gewoon relaxen en genieten van het 
prachtige uitzicht. Maar wij genieten vooral 
van een heerlijke lunch, voordat we gaan 
beginnen aan het laatste deel van de reis naar 
Innerdalen. 

Gemoedelijke sfeer
Om de Innerdalen te bereiken, slaan we 

eerst van de hoofdweg af en rijden naar een 
parkeerplaats, vanwaar we verder moeten met 
de benenwagen. Vandaar is het vier kilome-
ter via een af en toe steile grindweg naar het 
hart van de Innerdalen-vallei. De vallei is 
 ronduit prachtig en heeft wel wat weg van een 
kathedraal, die gedomineerd wordt door de 
1.394 meter hoge Dalatårnet met aan de voet 
een kraakhelder meer en veel stroompjes. Hier 
liggen, op vijfhonderd meter van elkaar, twee 
hutten: Renndølsetra, die privé-eigendom is, 
en Innderdalen Turisthytte, een van de Noorse 
DNT-berghutten. We hebben gereserveerd in 
de DNT-berghut. De DNT, ofwel Den Nors-
ke Turistforening, bezit ongeveer vijfhonderd 
berghutten. Daarvan bieden er ruim vijftig 
hotelservice en hoef je niet zelf te koken, er 
zijn douches en meestal echte wc’s en de duur-
dere kamers zijn voorzien van beddengoed. 
De Innderdalen-berghut is zo’n berghut met 
service en we laten ons heerlijk verwennen 
door Torill en Iver Innerdal (inderdaad, de 
naamgevers van de vallei) wier familie hier al 
sinds 1889 aanwezig is. In de berghut hangt 
een gemoedelijke sfeer, alsof het één familie 

is en alle gasten voor even onderdeel van de 
Innerdalentjes uitmaken.

Noorse Matterhorn
De volgende dag staat de wandeling naar 

de Innerdalstårnet op het programma, de 
meest bekende berg in dit gebied die ook wel 
de Noorse Matterhorn wordt genoemd. Na 
een stevig ontbijt beginnen we in druilerig 
weer aan een geplande wandeling van 2,5 
uur naar de voet van de berg. We wandelen 
eerst langs de Ålvaundelva-rivier om die via 
een houten bruggetje over te steken. Het pad 
loopt daarna over een grazig terrein en slingert 
zich dan op een oerwoudachtig terrein langs 
rotspartijen omhoog. Onderweg laat zich aan 
de ene kant regelmatig de Innerdalstårnet 
zien, terwijl we aan de andere kant langs een 
beekje en waterval lopen. Na twee uur klim-
men, bereiken we een vlak gedeelte en hebben 
we een weergaloos uitzicht over de Innerdalen, 
waarna het nog een uurtje is naar het berg-
meertje Storvatnet. Vanaf hier begint de écht 

steile klim – met af en toe touwen – naar de 
Innerdalstårnet. Maar de druilerige miezer 
heeft inmiddels plaatsgemaakt voor flinke 
regen. Gidsen Terje en Ole kijken met een 
bezorgd gezicht naar boven en de conclusie is 

helder: “We vinden het nu te gevaarlijk om 
deze steile klim te doen, want het is ronduit 
te glad en glibberig.” We moeten erkennen 
dat er een zucht van verlichting te horen is, 
want deze conclusie hadden we voorzichtig 
zelf ook al getrokken. We beginnen dan ook 
enigszins opgelucht aan de afdaling, waarbij 
de wandelpaden inmiddels zijn veranderd 
in beekjes en later zelfs in riviertjes. Houten 
vlonders en paden zijn er nauwelijks meer te 

Ook wandelgids Terje in Innerdalen krijgt natte 
voeten

Aan de voet van de Innerdalstårnet bij het  
Storvatnet even opwarmen bij een kampvuurtje

Ligging en bereikbaarheid
De regio Møre og Romsdal ligt in het noordwesten van Fjord-Noorwegen, 
het beroemde fjordengebied. Ålesund en Kristiansund zijn de dichtstbijzijnde 
aanvlieghavens. 

Beste reistijd en weer
In de zomermaanden is de periode van half juni tot eind augustus zeer 
geschikt. Voor een reis in de herfst is september een mooie maand. In de 
sneeuwzekere winter vind je hier uitstekende skigebieden. 

Accommodaties
In dit gebied van Noorwegen zijn de accommodatiemogelijkheden niet  
bepaald talrijk. Er is keuze uit (berg)hotels, lodges, (berg)hutten en  
campings. Zeker in het hoogseizoen is reserveren zeer aan te raden.  
Nordic verbleef in Stranda bij het Stranda Hotel (www.strandahotel.no), 
in Valldal bij het Valldal Fjordhotell (www.valldalfjordhotell.no), en in 
Innerdalen bij de Innerdalen Turisthytte (www.visitnorway.no/listings/
innerdal-turisthytte/26759/)

Meer informatie
Noorwegen: www.visitnorway.com 
Fjord-Noorwegen: www.fjordnorway.com
Noord-Westen: www.visitnorway.nl/bestemmingen-in-noorwegen/ 
regio-west/noord-west
Strandafjettet: www.strandafjettel.no 
Valldal Aktivitetspark (klimpark): www.valldalaktivitetspark.no 
Valldal: www.valldal.no
Ålesund: www.visitalesund.com
Valldal Naturopplevingar (kajakken): www.valldalnaturopplevingar.no 
Noorse wandelvereniging (DNT): www.dnt.no
Innerdalstårnet: http://www.ut.no/tur/2.5787/
Renndølsetra Innerdalen: www.innerdalen.com 
Phillipshaugen Lodge: www.phillipshaugen.com

PRAKTISCHE INFORMATIE MØRE OG ROMSDAL, FJORD-NOORWEGEN

zien en regelmatig gaan we onderuit op de 
spekgladde rotsen en sompige paden. Door-
weekt, vermoeid, maar voldaan bereiken we 
de berghut en komen na een warme douche 
weer helemaal bij.

Noorse roompap
Voor het avondeten moeten we nog één 

keer op pad en wel naar de nabijgelegen 
 Renndølsetra-berghut. Ons is een typisch 
Noorse maaltijd beloofd en dat willen we 
natuurlijk niet afslaan. Ook deze berghut met 
personeel is voorzien van alle gemakken en 
zit aardig vol. “Hebben jullie trek in Røm-
megrøt?”, vraagt Eijstein Opdøl. Hij is de 
eigenaar van deze berghut én feitelijk van bij-
na de hele vallei, maar nu staat hij met schort 
en al te koken voor de gasten. “Gedurende 
de zomermaanden is het druk en sta ik ook 

regelmatig in de keuken”, zo legt hij uit. We 
krijgen uitleg wat Rømmegrøt is, wat het best 
omschreven kan worden als Noorse roompap. 
Voor dit gerecht heb je sterke armen en een 
enorme eetlust nodig: sterke armen om de 
pap gedurende circa vijftien minuten te roeren 
en de eetlust omdat de pap enorm vult. De 
 ingrediënten zijn crème fraiche, bloem, melk, 
suiker, kaneel en boter. Het wordt geserveerd 
met een klontje boter in een kuiltje in de 
pap, en met iets hartigs erbij. Na twee keer 
opscheppen, beginnen we een toch bodempje 
te voelen. “Is het zo lekker?”, vraagt een tevre-
den kijkende Eijstein. We kunnen dit alleen 
maar beamen. Het is echter niet alleen lekker, 
maar na al dat wandelen, kajakken, klimmen 
en zweven hadden we ook wel een grote trek 
gekregen. En het veranderlijke weer? Daar valt 
goed op te kleden! 

- Advertentie -

Tijdens de klim laat de Innerdalstårnet zich af en toe tussen de wolken zien De Renndølsetra-berghut

‘In de berghut  
hangt een  

gemoedelijke sfeer,  
alsof het één  

familie is’

Noorse roompap Rømmegrøt
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