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Leuk! Je hebt interesse in een (rond)reis of cruise naar de
fjorden in Noorwegen. Wat ons betreft zijn de fjorden een
fantastisch natuurverschijnsel. Je kan de zilte zeelucht
ruiken, terwijl je kilometers diep het land in bent en dat
alles dankzij die eeuwenoude zee-armen. Te gek en je wilt ze
dus ooit gezien hebben, maar naar welke moet je gaan? Er zijn

ruim 1.000 fjorden in Noorwegen, dus niet gek dat je niet weet
waar je heen moet. Wij geven je een lijst met de 15 mooiste en
bekendste Noorse fjorden.
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Wat zijn fjorden?
Vaak weten we hoe ze eruit zien, maar wat zijn fjorden en hoe
zijn ze ontstaan? Fjorden zijn uiteraard paarden, maar een
geologische fjord is een zee-tak (of arm). Deze kan kilometers
diep het land in reiken en is ontstaan door gletsjers.
Over het algemeen worden de steile bergen en rotsen aan de
zijkanten dan ook als belangrijk element van een fjord gezien,
maar dit is niet helemaal waar.
Wist je dat er (bijna) geen bruggen zijn, dus je mag vaak
overvaren met een ferry of minimaal 2 dagen omrijden.

De 15 mooiste fjorden in Noorwegen
Soms horen we mensen zeggen; Als je één fjord gezien hebt, heb
je ze allemaal gezien. Dat is niet waar! Elke fjord is anders.
De diepte, breedte, lengte en begroeiing zijn allemaal anders.
Bij de één voel je je klein in een kano en bij de andere voel
je je nog klein op een cruiseboot. Wij hebben de 15 bekendste
en meest bijzondere fjorden op een rij gezet.

Wist je dat de fjorden zich vooral aan de westkust van
Noorwegen bevinden.

1. Sognefjord

Bekendste en de koning van de fjorden. Deze is echt
fantastisch! Hij is de bekendste en wordt vaak “de koning van
de fjorden” genoemd. Je kan – naast 9 andere – door dit fjord
in Noorwegen met een cruiseboot varen.
Krijg je al zin in een cruise door de fjorden? Kijk eens naar
het aanbod van TUI of Riksjatravel

2. Aurlandsfjord

Deze adembenemende fjord is wel 29 kilometer lang en loopt
door de gemeenten Vik, Laerdal en Aurland. Het grootste deel
van deze fjord is omringt door bergen tot wel 1800 meter hoog.
Er zijn hierdoor maar een paar plekken waar afdaling en dus
bewoning mogelijk is. Je kunt hier dus heerlijk genieten van
de natuur om je heen. Een gedeelte van de fjord staat samen
met Nærøfjord

3. Nærøfjord
Hoewel de rotsen 1700 meter hoog kunnen zijn is deze fjord op
zijn smalste deel (250 meter) maar 12 meter diep. Naast een
bezoek aan deze fjord via een cruise, zou je ook kunnen
overwegen om het water te ontdekken met een kayak. Je hebt
constant het prachtige uitzicht voor je wat je normaal enkel
op een ansichtkaart ziet.
Wist je dat soms een aftakking bekender is dan de hoofdtak van

de fjord.

4. Hjørundfjord

Deze niet toeristische fjord, Hjørundfjord, is de perfecte
locatie om heen te gaan als je even geen zin hebt in drukte.
Deze 35 kilometer lange fjord wordt hoe verder je landinwaarts
gaat steeds smaller, en door de steile rotspartijen zul je
maar sporadisch een boerderij vinden zoals Urke.
Een andere mooie plek in Noorwegen is Senja, meer weten? Hier
lees je meer!

5. Trollfjord

De Fjord is zo’n 2 kilometer, en hoewel dit misschien kort
lijkt vergeleken met andere fjords is hier weer meer dan
genoeg prachtige natuur te zien.
Dit Fjord heeft enige bekentheid gekregen uit de slag van de
Trollfjord in 1880. Tijdens deze slag was er een strijd tussen
de vissers in traditionele bootjes en vissers in boten
aangedreven door stoom motoren. Grote hoeveelheden vis waren
de fjord ingezwommen en werden door deze vissers met hun grote
boten opgevist. Tot wanhoop van de traditionele vissers.

6. Romsdalsfjord
Romsdalsfjord is een 88 kilometer lange fjord gelegen in de
provincie Møre og Romsdal. Deze fjord loopt is oost-westelijke
richting en heeft twee aftakkingen naar twee kleinere fjorden
te weten Tresfjord en de Tomrefjord. Vanaf de bergen heb je

een prachtig uitzicht over het water en de omliggende natuur.

7. Eidfjord

Langs het gelijknamige dorpje vind je de volgende top fjord
namelijk de Eidfjord. In dit dorpje wat 900 bewoners telt is
trouwens ook van alles te doen, leuk voor een uitstapje! Je
kunt op bij deze fjord wederom heerlijk genieten van de natuur
om je heen en als het s’ avonds donker word is het dorpje
Eidfjord prachtig verlicht!

Wist je dat ook Denemarken tal van fjorden heeft.

8. Altafjord
Deze fjord vind je bij de provincie Finmark, en is vernoemd
naar het stadje Alta dat aan het zuideinde van de fjord zit.

Deze 38 kilometer lange fjord is een lust voor het oog. De
rotskust van Alta, en dus ook het altafjord is opgenomen in de
wereld erfgoedlijst in verband met de rotstekeningen die men
hier heeft gevonden. Deze rotstekeningen komen van zo vroeg
als 500 jaar voor Christus!
Regel liever zelf je fjorden avontuur? Bezoek dan deze
populaire reisorganisaties om jouw reis compleet te maken!
Vlucht: Tui – Transavia
Slapen: Booking.com
Auto huren: SunnyCars – DiscoverCars

9. Lysefjord

Naast dat dit natuurlijk een lust is voor het oog zijn hier
ook nog andere bezienswaardigheden waardoor deze fjord in de
lijst staan. Zo heb je hier één van de langste trappen ter

wereld, wel 4444 treden hoog! Dus trek een paar goede schoenen
aan als je je hier aan gaat wagen. Maar het meeste bekenst is
de Lysefjord vanwegen derotsformatie de preikenstolen, oftewel
de ‘preekstoel’. Dit vanwegen de vorm van de rotsformatie.
Tip: Wil je de Preikenstolen zien? Wees er dan vroeg bij, er
zijn veel andere die het zelfde idee hebben!

10. Ofotfjord
Deze fjord is 78 kilometer lang en staat daarmee op de 12e
plek in Noorwegen. De naam is afgeleid van het Noorse woord ‘
fótr’ wat voet betekend. Dit doordat deze fjord kwa vorm iets
van een voet weg heeft. Ofotfjord staat bekent om zijn
visrijke wateren, dus de perfecte vis spot!

11. Oslofjord
Dit 107 kilometer lange fjord in Noorwegen bevind zich bij het
meest dichtbevolkte gebied van Noorwegen, onegveer 40% van de
bevolking bevind zich hier. Met een klein uur rijden zijn de
bewoners als bij het fjord. Mede hierdoor is het ook het
prfecte fjord om te bezoeken als je alles in de buurt wilt
hebben.

12. Isfjord
Dit fjord is het op één na grootste fjord en ligt ten westen
tussen het eiland spitsbergen tussen Noorwegen en de Noordpool
in. Mede hierdoor zul je hier ook vaker bergen met sneeuw
tegenkomen. Dit begin al bij het begin ban de fjord, hier zit
aan de Noord kant namelijk de berg de Alkhornet.

13. Geirangerfjord

Nummer 13 van onze lijst. Dit getal schijnt ongeluk te brengen
– vooral op vrijdag – maar van deze nummer 13 word je meestal
heel gelukkig. Deze fjord is een veel voorkomen stop voor
cruiseschepen. Soms heb je dus soms de pech dat er net een
cruiseboot “gelost” wordt en verdwijn je in de mensen massa.
Maar mocht dit niet het geval zijn dan heb je een prachtig
uitzicht om van de genieten.
Wist je dat: Net als de meeste andere fjorden is deze fjord
ook opgenomen in de wereld erfgoedlijst van enesco. Dit word
namelijk gezien als de mooiste fjord van Noorwegen en wellicht
de wereld!

14. Hardangerfjord

Met zijn 170 kilometer is deze fjord gerust groot te noemen en
is de op één na grootste fjord van noorwegen.Er is naast een
tocht door de fjord maken veel te doen. Zo kun je een
wandeling maken en genieten van de verre uitzichten van boven
af de bergen! Nadeel hiervan is dat het een toeristische fjord
is, voordeel is dan weer dat de voorzieningen goed onderhouden
zijn.

15. Lustrafjord
Dit 40 kilometer lange fjord word omringt door een tal aan
andere fjorden, waaronder het al genoemde Sognefjord. Evenals
de andere fjorden uit onze lijst is dit ook weer een lust om
naar te kijken. Wat maakt het Lustrafjord zo bijzonder? Het
water dat van kleur veranderd, dit wisselt af tussen

azuurblauw en heldergroen.
Tip: Ga kayaken in het Lustrafjord, het is alsof je je in een
ansichtkaart waant!
Ook verrast door schoonheid van de fjorden in Noorwegen, zet
ze snel op je bucketlist of nog beter
en boek direct een reis of cruise ! ????

