
Proef de 
groene sfeer 
van Noorwegen
Met de camper door de vrije 
Noorse natuur 
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Noorwegen is koploper in Europa als het om 
duurzaamheid gaat; de perfecte match voor 
avontuurlijke reizigers! De nationale parken, 
fjorden, watervallen en hoge bergtoppen zijn 
goed te voet en met de fiets, boot of ski’s te ontdekken.
De Noorse natuur is de ultieme reden voor een rond-
reis. Wij nemen je mee op camperreis naar alle groene
bestemmingen.
TEKST MARLIZ SCHOUTEN FOTOGRAFIE CAROLINE RIPOLLES BOEYUM & PIXABAY.COM



TAls je vliegt op Oslo is het de moeite waard om in een
paar dagen te ontdekken waarom deze stad zich zo
goed leent voor een stedentrip. Als Groene Hoofdstad
van Europa investeert de stad veel in duurzaamheid
en is hij actief in het behoud van natuurgebieden in
heel Noorwegen. Oslo doet zijn best om een officiële
Sustainable Destination te worden: het centrum is
autovrij, heeft een goed metronetwerk en moedigt aan
tot fietsen, wandelen en gezelligheid op het terras.
Dankzij het schone water in Oslo kan je gerust een och-
tendduik nemen vanaf de pier in de hippe wijk
Tjuvholmen. Wandel in de middag langs de Akerselva-
rivier, die dwars door het centrum stroomt, en kies in
de avond voor een van de vele milieuvriendelijke
restaurants met lokaal gekweekte producten en vege-
tarische menu’s. Bij het reserveren van je huurcamper
kun je tevens kiezen voor een gratis transfer naar de
verhuurlocatie van camperleverancier Touring Cars,

een uur buiten Oslo. De transfer is mogelijk vanaf de
luchthaven of een luchthavenhotel. 

Op pad met de huurcamper
Camperspecialist Worldwide Campers biedt wereld-
wijd camperhuur aan, waaronder in Noorwegen. Een
van hun favoriete camperleveranciers is Touring Cars.
Met keuze uit zes campertypes is er altijd een passend
voertuig voor je reisgezelschap en comfortwensen. Zo
kun je op pad met een avontuurlijke kampeerbus met
vast tweepersoonsbed, toilet en keuken, die voor ieder-
een gemakkelijk te besturen is. Ga je met je gezin op
reis, dan heb je ruime keuze uit vijf campertypes,
variërend in luxe en het aantal slaapplaatsen. Je huur-
camper is altijd uitgerust met keukengerei en je kunt
tevens het beddengoed erbij reserveren. Ook is er veel
extra inboedel bij je camperhuur te reserveren, zoals
een kinderstoeltje, een campingset, een barbecue of

Boven Het schitterende Bergen Rechterpagina vanaf boven met de klok mee De omgeving van Dorvefjell; Preikestolen; Uitzicht over Dalsnibba
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visgerei. Eenmaal op reis met de camper heb je bij
Worldwide Campers enkel de afleverdatum en -locatie
waar je rekening mee moet houden. Met het ongelimi-
teerde aantal kilometers heb je alle vrijheid om je reis
door Noorwegen te maken.

Lillehammer en Dovrefjell
Vanuit Oslo is het 2,5 uur rijden naar Lillehammer.
Bekend van de Olympische Spelen in ’94 en de gelijk-
namige Netflix-serie trekt de charmante regio veel toe-
risten. De officiële Sustainable Destination biedt volop
mogelijkheden om het landschap op een milieuvrien-
delijke manier te verkennen. Bezoek het grootste open-
luchtmuseum van Noorwegen, Maihaugen, en waan je
in de Noorse 11e eeuw. Of kies voor een paardrijtocht,
waarbij je rustig kunt genieten van de schilderachtige
bergen en meren. Overnachten kan op Lillehammer

Camping met een mooi uitzicht op het Mjøsa-meer.  De
volgende dag vervolg je je route richting het noorde-
lijke Hjerkinn. Kies hier een van de wandelroutes in
Nationaal Park Dovrefjell-Sunndalsfjella, ook wel het
dak van Noorwegen genoemd, en spot een wilde mus-
kusos. Dieren spotten lukt sowieso goed in het
Dovrefjell-gebergte. Het Norwegian Wild Reindeer
Center Pavilion is winnaar van diverse architectuur-
prijzen en de beste plek om rendieren in het wild te
zien. 

Geirangerfjord
Vanuit Hjerkinn rijd je richting het noordwesten naar
een hele bijzondere Noorse attractie: de Trollstigen-
autoroute. De route is iets meer dan 100 kilometer
lang, heeft elf haarspeldbochten en biedt enorme uit-
zichten over de bergtoppen, groene valleien, fjorden en
watervallen. De wereldberoemde Geirangerfjord is
hier het paradepaardje. De mooiste uitzichten op de
Geirangerfjord heb je vanaf uitzichtpunt Dalsnibba. Je
kunt hier een kajak huren en de watervallen van dich-
terbij bekijken. Er zijn enkele campings waar je uit kunt
kiezen om te overnachten te midden van het prachtige
landschap. 

Rechterpagina De gletsjer bij Geiranger Onder Geirangerfjord

Kamperen in Noorwegen
Hoewel Noorwegen bijna duizend campings heeft, mag je ook een plekje zoeken midden in de natuur. Je
hebt dit ‘allemansrecht’ op voorwaarde dat je minstens 150 meter verwijderd bent van particulier terrein.
Je mag overigens niet wildkamperen op parkeerplaatsen en je hebt een vergunning nodig als je meer dan
2 dagen op dezelfde plaats overnacht. 

Op pad met een 
avontuurlijke kampeerbus
met vast tweepersoonsbed,

toilet en keuken
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Aansluitend rijd je richting het zuiden naar de langste
en diepste fjord van Noorwegen: de Sognefjord. Deze
iconische bestemming is maar liefst 204 kilometer lang
en biedt onderweg tal van vertakkingen, gletsjers en
kleine pittoreske dorpjes. Een paar mooie vertakkin-
gen van de fjord zijn de Nærøyfjord en Lustrafjord, die
ook te bewonderen zijn per boottocht. Je vindt hier
tevens de grootste gletsjer van Europa in Nationaal
Park Jostedalsbreen. Ook deze regio staat op de duur-
zame bestemmingenlijst van Noorwegen. Avonturiers
kunnen hier een wandeling maken onder begeleiding
van een gids. 

Op naar Bergen
Een hele mooie route om toe te voegen aan je cam-
perreis is van Øvre Ärdal naar Turtagrø. Via Voss rijd
je naar de stad Bergen. Deze tweede grootste stad van
Noorwegen was eeuwenlang de belangrijkste handels-
stad tussen Noorwegen en Europa. De Hanze werf
Bryggen is dan ook het grootste erfgoed van de stad.
Omdat het een studentenstad is, heeft Bergen een
jonge bevolking en heb je ruime keuze in musea,
restaurants en culturele evenementen, waaronder het
jaarlijkse Bergen Inter national Festival in mei of juni.
Als zogenoemde Poort naar de Fjorden zijn er veel wan-
delroutes in de omgeving van Bergen vinden. Voor de
beginnende wandelaar heeft de wandeling op de berg

Fløyen een prachtig uitzicht in petto. Je neemt de
kabelbaan naar de top en wandelt vervolgens naar de
voet van de berg. Op 30 minuten van Bergen vind je op
de Lone Camping aan het Hauke land-meer een mooie
overnachtingsplek.

Stavanger en Lindesnes
Verder naar het zuiden is Stavanger de volgende
bestemming tijdens je reis. Hier is de wereldberoemde
Preikestolen de trekpleister van de regio, met meer dan
600 meter boven de zeespiegel een prachtig uitzicht-
punt. Ben je in de zomer onderweg, dan is een bezoek
aan Borestranden – een van de beste Noorse stranden
– ook een goede afwisseling. Vervolg je route langs de
kust naar de zuidelijkste regio van Noorwegen: de
Lindesnes-regio. Dit gebied leent zich uitstekend voor
outdooractiviteiten als kajakken, vissen of mountainbi-
ken langs de kust of in de bossen. Misschien spot je
onderweg nog een eland!

Je camperreis eindigt weer in Oslo, waar je de huur-
camper aflevert bij de verhuurlocatie. Met een gratis
transfer word je naar het vliegveld of hotel gebracht.
Mocht je je reis liever in een andere stad eindigen, dan
kun je ook kiezen voor een one-way naar een van de
andere zes verhuurlocaties: Kristiansand, Stavanger,
Rygge, Tromsø, Trondheim of Evenes.

Boven De Sognefjord Rechterpagina Preikestolen 

Ook een camper huren in Noorwegen?
Bij online-camperspecialist Worldwide Campers kun je naast Touring Cars ook kiezen voor camperlever-
ancier McRent in Oslo. Worldwide Campers biedt naast Scandinavië camperhuur in meer dan tien andere
Europese landen, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en Zuid-Amerika. 
Vraag gratis en vrijblijvend een camperhuurofferte aan op www.worldwidecampers.com 
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