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Noorwegen Møre og Romsdal

Een bezoek aan de Noorse  
fjorden staat op de bucketlist 

van heel veel natuurliefhebbers. 
En terecht, zo bewijst de  

spectaculaire pracht van het 
fjordenlandschap in de Noorse 

provincie Møre og Romsdal. 
Natuurfotograaf Niels Kooyman 

verkent het gebied te land  
en ter zee.

TEKST NIELS KOOYMAN FOTO’S NIELS KOOYMAN E.A.

We stoppen met peddelen en houden halt 
voor een korte pauze. Mijn knalgele, ruim 
vier meter lange kajak deint zachtjes op en 
neer op het glasheldere water van de 
Norddalsfjord, onderdeel van de 110 kilo
meter lange Storfjord. Aan weerszijden  
van de fjord rijzen steile bergwanden uit 
het water op, honderden meters hoog. 
Kajakgids Erlend Ringstad wijst omhoog 
en zegt nonchalant: “De rotspartij hier
boven vertoont een neerwaartse beweging, 
maar wanneer het hele zaakje ineens naar 
beneden komt, weet niemand. Deze 
 helling wordt dag en nacht in de gaten 
 gehouden met meetapparatuur.” Geen 
wonder dat de overheid hier geen risico 
neemt. In 1934 schoof bij het plaatsje 
Tafjord, op een halfuur peddelen hiervan
daan, een hele bergwand de fjord in; de 
circa 2 miljoen kubieke meter gesteente 
veroorzaakte een tsunami van zo’n 

60 meter hoog, die 40 slachtoffers eiste 
onder de bevolking die aan de rand van de 
fjord leefde. Door zo’n heftige gebeurtenis 
willen de Noren zich niet nog eens laten 
verrassen. “Sinds die ramp hebben we 
maatregelen getroffen”, zegt Erlend. “In 
dit land nemen we de natuur heel serieus.”
Toen ik eerder vanmiddag met de eerste 
peddelslagen van de kade wegvoer, vond ik 
mijn kajak nog een fors vaartuig; nu voelt 
het vooral heel nietig.

Aalscholvers en zeearenden
We sturen onze kajaks verder de fjord in. 
Onze boten klieven door het water. In de 
loodrechte rotswand waar we langs varen, 
hebben op een meter of dertig hoogte 
 aalscholvers hun nesten op smalle richels 
weten te plakken, wit gemarkeerd door 
hun uitwerpselen. Verderop wachten in 
een baai tientallen kleine mantel en 
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De Innerdalenvallei wordt tot een  
van de mooiste landschappen in 
Noorwegen gerekend.

De Norddalsfjord, onderdeel van  
de 110 km lange Storfjord.

Uitzicht over Ålesund, waar de 
Storfjord uitmondt in de Atlantische 
Oceaan.
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Veelvraat
Met een lengte tot een meter is  
de veelvraat de grootste op land 
 levende Europese marterachtige. 
Veelvraten komen voor in de 
Arctische gebieden van het noor-
delijk halfrond, in Europa is dat 
Scandinavië en westelijk Siberië. 
De Noorse populatie wordt 
 geschat op 400 exemplaren. Hun 
menu bestaat hoofdzakelijk uit 

herten, hazen, muizen, vogels, 
 insecten, vruchten, wortels en aas. 
Het roofdier staat bekend als bere-
sterk en onbevreesd; veelvraten 
deinzen er niet voor terug om veel 
grotere prooien dan zichzelf aan te 
vallen. Bijzonder is dat ze voedsel-
voorraden aanleggen, waarbij  
soms grote stukken van kadavers 
in bomen worden gehesen.

Voor zalmen die  
in de Valldølarivier 
paaien, vormt de 
Gudbrandsjuvet

kloof een serieuze 
 hindernis
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 zilvermeeuwen bij cirkelvormige netten 
waarin zalm wordt gekweekt, om zo een 
visje mee te kunnen pikken tijdens etens
tijd. Ze zouden daarbij zomaar concurren
tie kunnen krijgen van de majestueuze 
zeearend, een vaste broedvogel in dit 
 gebied. “Zo nu en dan komen ze ook bij 
ons een kijkje nemen en scheren dan vlak 
over de kajaks”, vertelt Erlend. Hij vraagt 
me of ik weet of we hier op zee of op zoet 
water drijven. Ik schep wat water in mijn 
handpalm en breng het naar mijn mond. 
“En, wat proef je?” Ik verwacht zout water 
vanwege de open verbinding met zee en 
het getij, met de bijbehorende stroming. 
Maar de smaak is neutraal, hooguit een 
tikkeltje brak. “We zijn hier ver verwijderd 
van de zee en daarbij is er ook nog eens 
flink wat wateraanvoer uit allerlei 
 rivieren”, zegt Erlend.

Dolle afdaling
Terug in mijn uitvalsbasis, het aan de 
Noorse zeekust gelegen Ålesund, heb 
ik vanaf de berg Aksla een fenomenaal 

 uitzicht over de stad, gelegen op een land
tong in de monding van de Storfjord. Met 
op de achtergrond een zeelandschap dat 
elke minuut in een ander licht baadt. In  
de haven liggen twee enorme cruise
schepen aangemeerd; het landschap in de 
provincie Møre og Romsdal met zijn spec
taculaire kust en fjorden is populair onder 
reizigers. Net als de stad zelf; het schilder
achtige Ålesund is geheel gebouwd in 
Jugendstilarchitectuur, nadat een brand  
in 1904 nagenoeg alle houten gebouwen 
in de as legde.
Ik neem een veerboot die mij vanaf de 
plaats Stranda naar de overzijde van 
de Storfjord brengt. Het is een reguliere 
dienst en voor de hier levende Noren 
 dagelijkse kost, maar de route zou ook 
prima passen in een natuurexcursie door 
een onaangetast landschap zoals dat er 
 helaas nog maar weinig is in Europa. 
Rondom zie ik met dennen en berken 
 beboste hellingen waar nog nooit op grote 
schaal een bijl of zaag in is gezet. Naar het 
zuiden toe buigt een zijarm van de fjord af, 

om zich al slingerend en steeds smaller 
wordend een weg langs besneeuwde berg
toppen en honderden meters hoge water
vallen te banen. Dat is de Geirangerfjord, 
al meer dan honderd jaar een wereldbe
roemde bezienswaardigheid.
Bij de plaats Valldal verlaat ik de Storfjord 
en rij door de bergen naar het noordoos
ten. Eerst langs de oevers van de Valldøla, 
een rivier waar van begin juni tot eind 
 augustus Atlantische zalmen komen 
 paaien. De grootste exemplaren zijn zeld
zaam geworden, maar ook de talrijkere 
jonge vissen, die grilse worden  genoemd, 
kunnen al een lengte van 60 centimeter 
bereiken. Bovenstrooms versmalt de 
Valldøla en stort zich op onstuimige wijze 
door een kloof in de rotsen, een plek die 
bekend staat als Gudbrandsjuvet. Het is 
inmiddels licht gaan regenen, maar zelfs 
zonder hemelwater is het klimaat hier 
vochtig. Het rivierdal verbreedt zich als  
ik verder naar boven rijd, en wordt uitein
delijk een hoogvlakte op ruim 800 meter 
boven zeeniveau. Als de bron van de 

Valldøla is gepasseerd, voert de weg zich 
over een rand in een dolle afdaling naar 
beneden, langs de elf haarspeldbochten 
van de wereldberoemde  bergpas Troll
stigen. 

Als een ansichtkaart
Mijn reisdoel bereik ik pas aan het einde 
van de dag, na vele langs fjorden kronke
lende kilometers: berggebied Trollheimen. 
Waar het asfalt ophoudt, ga ik anderhalf
uur te voet verder naar een berghut. De 
vallei waarin de hut ligt, heet Innerdalen 
en wordt gerekend tot de fraaiste in 
Noorwegen. Wellicht was dit daarom  
het eerste beschermde natuurgebied in 
Noorwegen (1967). Na een steile klim  
over een beboste helling krijg ik zicht op 
het dal dat zich verderop verbreedt en zo 
ruimte biedt aan een meer. Daarachter  
ligt de indrukwekkende, 1.452 meter hoge 
bergpiek Innerdalstårnet. Het landschap 
waarin ik loop, kan zo op een ansicht
kaart. Prachtig en puur. Na een nacht in 
de  knusse berghut loop ik de volgende 

 ochtend verder het dal in, voor een wande
ling naar een waterval. De tocht gaat over 
zompige venen en langs doorleefde berken 
tussen metershoge rotsblokken. Ruig, 
maar steeds netjes gemarkeerd.
’s Middags maak ik een praatje met 
Eystein Opdøl, eigenaar van de acht kilo
meter lange vallei, want geloof het of niet, 
Innerdalen is particulier bezit. Hij vertelt 
over het bestaan op deze afgelegen plek, 
overgeleverd aan de omgeving. Zo heeft  
hij moeten accepteren dat recent een 
derde van de pas geboren lammeren in 
zijn schaapskudde is opgepeuzeld door 
een veelvraatfamilie. Zoals gezegd: met  
de Noorse natuur valt niet te spotten.   

meer weten?
Fjord Norway fjordnorway.com • Visit 
NorthWest visitnorthwest.no • Lijnvlucht 
Amsterdam Ålesund klm.com • Spectaculair 
hotel bij Gudbrandsjuvetkloof juvet.com 
• Fillipshaugen Lodge, hotel in  uitzonderlijk 
mooi dal phillipshaugen.com • Berghut 
Renndølsetra innerdalen.com.

Ontelbare  
wandelmogelijkheden 
De mogelijkheden voor het maken 
van gemarkeerde wandelingen zijn 
haast oneindig in de provincie  
Møre og Romsdal. De populairste  
(en ook fraaiste) zijn de tochten 
Romsdalseggen vanuit de plaats 
Åndalsnes en Innerdalen in de regio 
Trollheimen. Op de websites   
morotur.no en romsdal.com vind je 
alle routes, waarbij voor verschillende 
typen landschap en zwaartegradaties 
kan worden gekozen. Gebruik bij een 
meerdaagse tocht de website ut.no 
voor het boeken van berghutten om 
te overnachten. 
Wandelen in Noorwegen vraagt om 
een serieuze voorbereiding. Check 
voordat je gaat wandelen de website 
van DNT (Den Norske Turistforening 
– de Noorse wandelvereniging) 
 english.dnt.no.

110 kilometer lang is de Storfjord.                    Daarmee is het de op vier na langste fjord van Noorwegen110 k
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In het heldere water van het meer 
Innerdalsvatna is de otter  toprover en 

een onoplettende forel de pineut.

Een zeearend moet, anders dan een 
visarend, blijven vliegen tijdens het 
grijpen van een vis.


