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Informatiebrochure North Sea Cycle Route, EuroVelo 12
met speciale aandacht voor Noorwegen en een alternatief over de
Hardangervidda

In de zuidelijke helft (circa 3.000 km) van de NSCR valt het nog wel mee, Nederland, België,
Duitsland en Denemarken hebben wind, dijken en schapen. Maar Zweden en vooral
Noorwegen en Schotland, samen circa 3.000 km, stellen zwaardere eisen aan de fietser:
klimmen, dalen en ruige wegen. Het traject door Engeland is een tussengebied, niet echt vlak
doch een stuk minder bergachtig dan het noordelijke stuk. Hier kan men van Engelse
historische plaatsen genieten!

Uitgave: Stichting Europafietsers
De Europafietsers vormen een nietcommerciële organisatie van vrijwilligers. Wij
willen mensen van alle leeftijden inspireren
om per fiets vakantiereizen te maken. We
helpen fietsers om landschap en historie van
Europa te ontdekken. Hiertoe ontwerpen en
beschrijven we uitgekiende en interessante
fietsroutes die vanuit Nederland in diverse
richtingen Europa ingaan.
Reacties zeer welkom!
Europafietsers wenst je veel plezier op de
fietsroute. Maar de samenstellers kunnen
niet zonder hulp de route actueel houden.
Als je veranderde situaties tegenkomt of
suggesties hebt voor wijzigingen of
aanvullingen, laat het ons dan weten, zo
mogelijk met een juiste omschrijving.

Belangrijke wijzigingen plaatsen wij op de
wijzigingspagina van de route op de
website. Later worden die verwerkt in een
volgende uitgave.
Word donateur of vrijwilliger..
Je kunt Europafietsers financieel steunen
door donateur te worden. Donateurs
ontvangen tweemaal per jaar het blad
'Fietsplan' met fietsverhalen en krijgen een
donateurs-bijdrage bij bestellingen via onze
website.
Voor meer informatie:
www.europafietsers.nl/doe-mee

Wouter Bazen

11de versie februari 2017
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Introductie 11de versie
Eind 2015 was een mijlpaal bereikt: van alle
trajecten in alle landen zijn goede kaarten
beschikbaar. En, behalve voor Engeland en
een kort traject (fietsroute 5) in Denemarken
zijn er informatieve routegidsjes.
Verder is in 2015 een nieuwe, internationale
website opgestart maar de inhoud is in de
afgelopen jaren beperkt toegevoegd zie:
www.northsea-cycle.com .
Wat betekent deze informatie Brochure over
de NSCR voor deze Europafietsers?
- Het belangrijkste doel van de brochure
blijft staan: een overzichtelijk en
samenhangend verhaal over de diverse
delen van de NSCR, op basis waarvan de
fietser zijn reis kan voorbereiden
- Het geven van up-to-date informatie over
problemen en aanpassingen aan de route
(bv het staken van of veranderingen in
pontjes, of advies over specifieke
zwaardere trajecten) blijft bestaan. Maar
dit kan nu ook verschuiven naar de diverse
landen- of route-websites.
- Er is minder noodzaak om naast de
routegidsjes detail informatie te geven
zoals over voorzieningen en kleinere route
aanpassingen. Er is weinig of minder
noodzaak om servicescans (kopieën van
stukjes kaart) te bieden
We hebben de brochure hierop aangepast.
Kijk ook onder “Ervaringen”: op de
website staan de links naar de sites van
NSCR fietsers. Op de website van de
Wereldfietser staat in het forum onder
Landeninfo allerlei nuttige informatie.
De volgende mensen hebben waardevolle
feedback gegeven: Kees van der Meer voor
het traject in België, en Aloys Baets met een
uitgebreid verslag.
Het reisverslag van Fred Schregardus bevat
veel detail informatie en staat op de website
bij ervaringen. Bert Bohlander heeft de GPS
tracks vorm gegeven in een beter bruikbare
set.
Wij danken hen allen hiervoor!
De informatie in deze brochure is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld en

gecontroleerd. Toch blijft het mogelijk dat er
fouten in zitten en kunnen situaties en
gegevens zijn veranderd.
Ter opluistering zijn waar plaats is, foto’s
toegevoegd soms in willekeurige volgorde.
Nieuw in de 11de versie:
Er zijn binnen het geschetste kader,
opmerkingen, adviezen en informatie over
voorzieningen verwerkt.
- Het alternatief bij Stavanger is nu beter
opgelost.
- De NCN 1 verbindingsroute over
Duinkerken/Dover naar Londen en
Colchester is aangepast. Het traject in België
naar Duinkerken is opgenomen als (GPS
track).
- Ponttijden en prijzen veranderen elk jaar en
zijn vaak alleen ter plekke te controleren. De
informatie is gebaseerd op ervaringen tussen
2002 en 2016. Niet alle prijzen zijn
aangepast aan het 2017 niveau
Alleen met behulp van de ervaringen van
gebruikers van deze gids is het mogelijk om
de gegevens correct en actueel te houden:
aanvullingen of verbeteringen maar ook
leuke verhalen zijn welkom!

Inhoudsopgave
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Duitsland
Denemarken
Zweden
Noorwegen
- Alternatief over Hardangervidda
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- Engeland
- naar Londen en Dover
Laatste pagina
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Kijk op de website van Europafietsers
voor
de
laatste
informatie
en
wijzigingen, maar ook op die van
CASTOR Forlag (de uitgever van de
Noorse gidsjes) en van Conrad Stein en
Esterbauer/BikeLine voor aanvullingen.
Op de website van SUSTRANS staan
update slips van diverse kaarten
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Voorwoord North Sea Cycle Route

Met dit gidsje willen we de lezer nog
enthousiaster maken om het rondje
Noordzee aan te pakken. Ook op onze en
andere websites staan mooie verhalen van
fietsers.
Verder beschrijven we van alle trajecten en
landen de beschikbare kaarten en geven
informatie over de verschillende aspecten
zoals lengte, zwaarte etc.. Hiermee kan de
fietser zijn tocht beter plannen, vooral als
die in een aantal vakanties zal worden
volbracht.
En, voor elk deeltraject zijn er voor
onderweg nog een aantal detail adviezen,
zoals over het te verwachten wegdek,
gesloten of juist nieuwe campings, en
pontverbindingen (maar alleen als dit nodig
lijkt en niet al in andere gidsen staat). Deze
informatie kan verouderen: alleen wat we
horen kunnen we opnemen.
Het gidsje geeft dus informatie over de hele
NSCR route als aanvulling op de bestaande
fietsrouteboekjes. De hoofdmoot van het
gidsje was oorspronkelijk de ondersteuning
van het traject door Zweden en Noorwegen,
maar daar is vooral voor de UK veel
bijgekomen.
Tevens is beschreven hoe men eventueel
dwars door Noorwegen over de
Hardangervidda terug kan keren naar de
kust bij Larvik of Oslo.

de andere deelnemende landen, zij het
meestal in wat minder detail dan over
Noorwegen.
Er bestaan vooral misverstanden over het
“gemak” van de route. Het is dan wel een
kustroute, maar daarom niet gemakkelijk,
vooral niet in Noorwegen en Schotland. Er
komen heel wat klimmetjes in voor en de
zwaarte is te vergelijken met
middengebergte routes. Ook is het wegdek
hier en daar wat ruiger dan wellicht
verwacht. Het is geen gemakkelijke route en
enige ervaring is wel nodig!
De NSCR in Nederland en België
De NSCR loopt door België naar
Duinkerken. De pont van Duinkerken naar
Dover opent een verbinding met Londen en
maakt verbindingen mogelijk met de
fietsroutes Hart van Engeland (nu London to
Land’s End genaamd) en Fietsen rond Het
Kanaal.

Het Hardangervidda alternatief biedt
de mogelijkheid een leuke retourroute in
Noorwegen te maken. De informatie
hierover is vooral bedoeld om de fietser op
weg te helpen, en bevat weinig details.

Adviezen en informatie over de
North Sea Cycle Route

Sinds de introductie van de Noordzee
Fietsroute in 2001 (ook wel EuroVelo 12
genoemd), hebben de Europafietsers veel
vragen over deze aansprekende route
ontvangen. In het zomerseizoen van 2002
hebben vrijwilligers de route in Zweden en
Noorwegen gefietst, informatie verzameld
en waar nodig route alternatieven gemaakt.
Met deze brochure, die naast de
routeboekjes gebruikt moet worden, hopen
we de belangrijkste vragen over de NSCR te
beantwoorden. Vooral voor Zweden en
Noorwegen waren extra aanwijzingen hard
nodig om het plannen en uitvoeren van een
fietsvakantie te vereenvoudigen. Verder is er
ook informatie verzameld over de NSCR in

Tip: schaf zoveel mogelijk kaarten en
boekjes al in Nederland aan omdat
onderweg de beschikbaarheid beperkt is. En
bij voorkeur in de EF webwinkel!
De SUSTRANS boekjes kunnen on-line bij
de SUSTRANS webshop gekocht worden.
In Duitsland zijn de BikLine boekjes redelijk
gemakkelijk te kopen bij de grotere
boekwinkels.
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Overzicht van de route

De kaart toont een overzicht van de NSCR
met de (globale) afstanden en verbindingen
tussen de belangrijkste plaatsen. De enige
verbinding tussen Noorwegen en Shetland is
nu nog alleen per vliegtuig: Tussen Bergen
en Shetland ’s zomers een paar keer per
week met maximaal 3 fietsen aan boord (je
kunt de fiets niet reserveren). Een alternatief
is: vliegen naar Aberdeen en dan
aansluitend, met de nachtboot naar
Shetland (of omgekeerd). Er zijn ook andere

plaatsen bereikbaar met Loganair.
Er is een ruim aanbod van ponten tussen de
Scandinavische landen en Duitsland als
start- of eindpunt van een deeltraject. De
trein kan gebruikt worden van Nederland of
België naar steden in Duitsland en
Denemarken.
De route is uitgebreid door België en gaat
nu ook via de pont van Duinkerken naar
Dover en dan verder naar Londen.
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Wanneer op reis?
De beste tijd om de route te fietsen is
afhankelijk van de manier van overnachten
en wat men wil zien aan toeristische
attracties. Noorwegen ontwaakt vrij laat uit
zijn winterslaap. Campings zijn meestal wel
open vanaf eind mei maar pas met alle
service in juni, en vaak pas zelfs eind juni,
en sluiten alweer mid-augustus. Ook
jeugdherbergen gaan vrij laat open. Hostels
zijn wat langer open (vooral in Zweden en
Schotland).
Zomers kunnen name in Noorwegen en
Schotland mugjes bar vervelend zijn, vooral
bij het kamperen en bij steile
beklimmingen waar ze niet door de
fietswind kunnen worden weggeblazen (en
we komen heel wat hellingen tegen
onderweg). Hoe vroeger in het jaar, hoe
minder last.
Voor wie de terugdoorsteek over de
Hardangervidda wil doen: op de
“Rallarvegen” verdwijnt de sneeuw pas
eind juni. De Noren fietsen deze route
voornamelijk in augustus.
Tegen de klok in: Alle routes in de
informatiebrochure en de adviezen zijn in
één richting beschreven: tegen de klok in
net als de meeste NSCR gidsjes. Alleen
waar nodig zijn specifieke opmerkingen
voor de andere rijrichting opgenomen.
Bij Bergen in Noorwegen komt de wind
meestal uit het noorden en draait dan met
de kust mee naar het zuid westen. Zie
overzichtskaart zwaartes en
windrichtingen.
Lengte van de route
De North Sea Cycle Route (NSCR) is
vanaf de introductie bijzonder populair.
Het is voor Nederlanders een aansprekende
route: de Noordzee als “bakermat” van de
Nederlandse vissersnatie. Het thema van
een route is een belangrijk element: de
fietser zoekt iets om zich mee te
identificeren en dan spreekt een rondje
Noordzee kennelijk goed aan, vooral
omdat deze maar liefst circa 6.600 km lang
is. Nu is dat aan de andere kant ook weer
wat veel voor de meeste vakantiefietsers.
Een tocht van 4 weken en zo’n 2.000 km is

meer dan voldoende. De Noordzee
fietsroute is dan ook zeer geschikt om in
delen of gedeeltelijk te fietsen.
De volgende landen zijn in meer detail
beschreven:
Duitsland (900 km)
Denemarken (800 km)
Zweden (440 km)
Noorwegen (1.100 km)
Schotland, met Orkney en Shetland
(1.250 km)
Engeland (1.100 over Harwich, 1.400+
km over Londen)
Informatie over de aan te schaffen kaarten
en gidsjes staat bij de diverse landen.
De internationale internetsite van de
NSCR www.northsea-cycle.com is in een
nieuw jasje gestoken. De ingetekende
route op die site week soms nogal af van
de route zoals wij hem kennen. Dat is nu
wel beter. Maar de Website lijkt nog niet
“klaar”. Er is een begin gemaakt om op
deze nieuwe website ook voorzieningen op
te nemen. Maar er staan nog niet erg veel
voorzieningen op de website.
De route staat ook als EuroVelo 12 op de
website van de ECF (European Cycling
Federation) . Deze heeft een zeer beperkte
inhoud en loopt ver achter..
Bewegwijzering
De route is in het algemeen in beide
richtingen goed bewegwijzerd en het
kaartmateriaal is ook goed.
Uitzondering is het traject in Zweden van
Göteborg naar Noorwegen. Daar is de
bewegwijzering erg matig tot soms slecht.
Gelukkig is er nu zeer goed kaartmateriaal
beschikbaar.
Ook komen er berichten dat in Noorwegen
de kwaliteit van bewegwijzering te wensen
laat…
Zoals altijd met bewegwijzerde routes, er
staan wel eens bordjes niet (meer) of zijn
gedraaid. Er komen wel waarschuwingen
daarover binnen maar het is ondoenlijk
deze allemaal te vermelden omdat de
situatie snel kan veranderen. Ook de GPS
tracks zijn niet altijd 100% accuraat. Het
advies is dus om ondanks de bordjes ook
de kaart in de gaten te blijven houden.
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GPS tracks
Er zijn op verschillende websites NSCR GPS
tracks te vinden: Dat lijkt soms een
mengvorm van hoe de route liep, zou
kunnen gaan lopen en soms zelfs niet meer
loopt. Een verwarrende situatie!
BikeLine maakt tracks beschikbaar die
horen bij hun boekjes.
Open source kaarten/Routeyou
bevatten tracks die niet
“geautoriseerd” zijn, of te wel, ze
reflecteren de route zoals door iemand
gereden en niet zoals die
bewegwijzerd is. En kunnen dus bij
voorbeeld na ev. aanpassingen anders
lopen.
De tracks die op de EF website bij de NSCR
staan reflecteren zo goed mogelijk de
huidige actuele route. Maar sommige
delen zijn soms niet in detail gecontroleerd
of beschrijven niet alle vernieuwde
trajecten.
Overzicht route gidsjes en kaarten
De gidsjes van Bikeline beschrijven in het
Duits de route in Nederland, Duitsland en
Denemarken op de gebruikelijke manier:
mooie kaartjes, alternatieven, toeristische
uitleg en overnachtinginformatie.
Er is van Varberg naar Götenborg een
Zweedse routeboekje: Kattegatt Leden
beschikbaar als E-book, goed bruikbaar als
alternatief (wel 40km langer). De nieuwe,
vrij dure fietskaarten van Zweden zijn erg
goed.

Er zijn twee goede, vrij dure Noorse
fietsgidsen van Castor Forlag (Knut Bjoraa)
met mooi kaartmateriaal en toeristische en
overnachtinginformatie. Echter een groot
deel van de tekst is in het Noors.
Vertalingen en updates staan op de
website van de uitgever. E.e.a. begint wel
wat achter te lopen.
De Outdoor gidsen van Conrad Stein in
het Duits, beschrijven de NSCR
(“Nordseeküstenradweg”) in: Zweden en
Noorwegen (samen in één boekje) en een
boekje over Schotland. Deze gidsen zijn vrij
goedkoop. Ze hebben geen routekaarten:
alleen routeschetsjes met soms
stadsplattegronden en een uitleg over het
routeverloop. Ze bevatten wel toeristische
en veel nuttige overnachting-informatie, en
vooral in Zweden, Noorwegen en
Schotland erg handig (of eigenlijk soms
onontbeerlijk).
Het traject in de UK tussen Newcastle en
Shetland wordt (nog) gedekt door de
bekende “klassieke” mooie SUSTRANS
kaarten. Deze zijn wel eens uitverkocht als
een nieuwe versie nog gedrukt moet
worden, en zijn dan moeilijk verkrijgbaar.
De kaarten bevatten symbolen op de kaart
van voorzieningen maar geen adressen.
Op- en aanmerkingen in dit gidsje
verwijzen naar het mijlgetal of de
plaatsnaam op de kaart.
Veel “ouderwetse” NSCR SUSTRANS
kaarten worden niet meer vernieuwd maar
vervangen door pocket sized SUSTRANS
kaarten. Deze zijn nu beschikbaar voor heel
UK!. Er is dus overlap tussen de oude en
nieuw stijl kaarten.
De cartografie van deze kaarten is wat
eenvoudiger. Op deze kaarten staan geen
mijlgetallen meer, dus kan alleen de
plaatsnaam als referentie gebruikt worden.
Indien uitverkocht, kunnen Ordnance
Survey en/of Golden Eye kaarten te hulp
geroepen worden: daar staan de meeste
SUSTRANS routes op ingetekend.
Overnachtingen
Met behulp van eerder genoemde
routegidsjes (of de nieuwe website) zijn
overnachtingsplekken goed te vinden.
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In Engeland is de camping site
http://www.ukcampsite.co.uk/ een goede
bron.
Langs fietsroute 5 in Denemarken, is op dit
moment geen of weinig overnachting
informatie beschikbaar. Daar zal de VVV
moeten helpen bij het vinden van een bed.

hebben kunnen uitzoeken, maar wees er
op voorbereid dat het toch anders kan zijn.
Dit speelt vooral in Oost Noorwegen.
Zo is de pont tussen Mekjarvik to
Skudeness havn is in 2013 gestopt
vanwege de aanleg van een
tunnelverbinding.

Er komen vaak opmerkingen en
beoordelingen van overnachtingsadressen
(B&B, hotel en camping) binnen. Die
nemen we alleen in speciale gevallen op.
Het kan voorkomen dat de dichtheid van
voorzieningen erg beperkt is; let daar op.
En in Engeland kunnen campings nog wel
eens geen tenten accepteren.

Planning en verbindingen van de
NSCR

Uitrusting
Fietsen met helm is sterk aan te raden, op
de NSCR eigenlijk een “must”. Er zijn vrij
veel gritwegen en steile afdalingen, en
vooral in Schotland, loslopende schapen.
Fiets en banden
Een racefiets is niet geschikt. De Noren
(maar ook de andere landen) hebben grote
delen van de route op semi-mountainbike
paden uitgezet: 37 (of meer) mm breedte
is eigenlijk wel nodig. En natuurlijk gaat
iedereen op reis met een stevige fiets en
goede remblokjes. Neem wel een extra
setje mee, bij regen en zand slijten deze
erg snel.
Ponttijden
Fietsend langs de Noordzee kom je veel
veerboten, ponten en pontjes tegen. Deze
varen soms erg regelmatig, vooral wanneer
ze een lokaal belangrijke functie verrichten.
Informatie over hun vaartijden is vaak het
beste te vinden op het Internet.
Hoogzomer zijn er ook vaak andere tijden
dan in het voor- en naseizoen! Er zijn ook
vrij veel ponten die vooral het toerisme
ondersteunen. Hun vaartijden en
operationele periodes zijn veel minder
regelmatig en ook veel meer onderhevig
aan veranderingen. Het is lastig deze tijden
in het voorseizoen te vinden op het
Internet. Deze staan wel in brochures of op
lokale bordjes. Het blijkt dat feedback
hierover vaak niet consistent is: het bordje
wijkt af van de folder! De tijden vermeld in
deze brochure zijn zo goed als wij het

Het routeoverzicht geeft de plaatsen aan
waarvandaan gemakkelijk met openbaar
vervoer gereisd kan worden. Zo kan de
route in een aantal jaren als “totaal
project” gereden worden, of die delen die
je aanspreken.
Op het kaartje zijn de plaatsen met een
verbinding aangegeven door een paars
streepje en de afstanden tussen deze
plaatsen is in paars naast de route gezet.
Let op: verbindingen veranderen
voortdurend. Wat dit jaar kon, kan wellicht
het volgende jaar niet meer. Wij proberen
dat elk jaar bij te houden. De routegidsjes
kunnen niet zo snel aangepast worden!
Vervoer per trein:
Kopenhagen: Een dagtreinreis kost circa
15 uur met 5 à 6 keer overstappen. Voor
Duitse en Deense IC treinen, moet
gereserveerd worden. Regionale treinen
kan je NIET reserveren.
In Noorwegen kan van Bergen naar Oslo
de trein genomen worden. Deze moet
gereserveerd worden (is erg druk zomers).
In Noorwegen krijgen 67+ers 50% korting
(ook hun jongere partners) op Openbaar
Vervoer (trein, bus, pont). Je moet er wel
naar vragen; het heet “honnoer” of
gewoon senior. Vroege treinreserveringen
zijn ook vrij goedkoop.
In Zweden kan de fiets mee in de trein
tussen Varberg en Göteborg.
In UK kan de fiets gratis in de trein mee,
wel reserveren, ook om een aanzienlijke
korting op het tarief te krijgen!
Met de auto kan je langs het hele Duitse
en Deense traject goed komen. Dan daar je
auto laten staan en aan het eind van de
vakantie weer oppikken.
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Met de pont: op de kaart staan bij de
meeste routes de gegevens. Dat lukte niet
tussen Zweden, Denemarken en
Noorwegen, dus:
·
Kopenhagen – Oslo, DFDS elke nacht
·
Frederikshavn – Oslo, Stena elke nacht
·
Frederikshavn – Göteborg,
Stena 3-4 / dag
·
Grena – Varberg, Stena 2 / dag
·
Skagen –Larvik, Kristiansand, Oslo,
Color
·
Hirsthals – Kristiansand, Fjord line
·
Hirsthals – Stavanger – Bergen
Ponten kunnen zomers vrij vol zijn maar
met een fiets zal het meestal wel lukken.
Hutten kunnen dan duur zijn of
uitverkocht. Je kunt niet bij alle ponten
zonder hut reizen (= op een bank slapen).
Prijzen: meest rond de €50 zonder hut.
Fiets soms gratis soms circa €10. Korte
dagponten zijn meestal rond €20 - 30 per
persoon.
Vervoer per vliegtuig is niet verder
gedetailleerd op twee uitzonderingen na.
(1) Aberdeen kan handig zijn als startpunt:
met het vliegtuig van Nederland of Bergen
naar Aberdeen en dan de nachtboot naar
Shetland. NB: Het is af te raden een
tussenstop via Londen te nemen (fietsen
vaak zoek of beschadigd).
(2) Er is ’s zomers een beperkte
vliegverbinding tussen Bergen en Shetland
(LoganAir) en andere Schotse plaatsen.

van 5 tot 10 klimmeters per km
gemiddeld inspannend is, en
boven de 10 klimmeters per km een
wat zwaardere etappe is
Echte bergetappes komen uit op 20
klimmeters of meer per kilometer!
-

Als voorbeeld:
Op een dagetappe van 70 km en
gemiddeld 7 klimmeters per km, moet je
op die etappe 490 meter klimmen. De
gemiddelde fietser met bepakking, kan
ongeveer 400 klimmeters maken in één
uur. Op zo’n dag moet je dus ruim één uur
klimmen! De hele etappe zal zo’n 5 uur
fietsen vergen. Aangezien de NSCR route
nergens veel hoger dan 300 meter komt
(meer heuvels dan bergen dus) duren
klimmen nooit lang. Maar ze kunnen wel
veelvuldig voorkomen. Dan maak je toch
heel wat klimmeters!
Wat fiets je op een dag?
De dagafstand met wat wind en redelijk
normaal wegdek is in 6 uur, circa 80 à 90
km. Met een zwaar traject met gemiddeld
20 klimmeters per km (2%), fiets je
waarschijnlijk niet meer dan 60 km!

Engelse kust

Zwaarte van de NSCR route

Heuvels of bergen? Naast de hoogte van
de “bergen” speelt het aantal meters dat
je moet klimmen ook een belangrijke rol:
Als je elke kilometer 50 meter omhoog
gaat en de volgende km weer 50 meter
omlaag, dan maak je heel wat klimmeters
maar weinig hoogte. Hier kun je echter
zeer vermoeid van geraken. Dit betekent
dat als je op een dag 80km fietst en daarbij
400 klimmeters maakt, je per kilometer 5
klimmeters moet doen. Dat is een vrij
rustige en gemakkelijke etappe.
Als algemene vuistregel geldt dat:
tot 5 klimmeters per km een
gemakkelijke etappe is
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Overzicht zwaarte
Het volgende overzichtskaartje geeft het
effect van de zwaarte van de etappe op de
dagafstand. De kleurcodes geven aan
hoeveel uur per dag geklommen moet
worden (de zwaarte dus) en wat dat
betekent voor de dagafstand.
De pijlen
geven de meest
voorkomende windrichting aan.
Ook het wegdek kan behoorlijk
tegenwerken. In het algemeen is het
wegdek redelijk. In Noorwegen en
Denemarken zijn wat meer stukken over
grindpaden. Als alles tegen zit, kan je soms
niet harder dan 5 – 8 km per uur….

Kleurcodes:
Lichtpaars: een vlak traject, circa 90
km per dag
Blauw: enige klimmetjes van tientallen
meters, circa 85 km
Groen: lichte klimmetjes op het
traject, circa 80 km
Paars: gemiddelde zware klim etappe,
circa 75 km
Rood: vrij zwaar traject, 70 km
Zwart: zwaar traject: 60 tot 65 km
Je moet dus rekenen op dagetappes van
maximaal circa 70 tot 80 km.
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NSCR in Nederland en België

In Nederland volgt de North Sea Cycle
Route in het westen de LF1 Noordzeeroute
vanaf Sluis tot Den Helder, en in het noorden
de LF10 Waddenzeeroute. De alternatieve
route via Den Helder en de eilanden Texel en
Vlieland naar het vasteland bij Harlingen is in
de zomermaanden beperkt mogelijk.
Routeboekjes NL:
(1) Basiskaart LF1/ LF10 Nederlandse
kustroute van Nieuweschans tot Sluis
(550km). Bij het Zwin gaan we België in.
(2) eventueel: De LF1 Noordzeeroute van
Den Helder naar Boulogne (tot het Zwin).
(3) eventueel: BikeLine boekje deel 1, vanaf
Rotterdam tot de Duitse grens
.

In België volgen we voornamelijk de
bewegwijzerde Kustroute (knopen en
routebordjes
Er is nog geen officiële NSC Route in België.
De bewegwijzerde Kustroute komt nog het
dichtste bij. Vanwege het belang van de
oversteek Duinkerken - Dover hebben we
een beschrijving en een GPS track gemaakt.
Deze loopt vanaf het Zwin (voor Sluis) pal
langs de kust tot De Panne, en van daar naar
de pont Duinkerken - Dover. Eventueel kan
er gebruik worden van de :LF1
Noordzeeroute of de groene valleien route
om via Sluis bij Nieuwpoort te komen.
De knooppunten van noord naar zuid
Knooppunt 29 ligt nog in NL. De Kustroute
volgt de volgende knopen tot in de Panne:
29-86-64-4-45-68-13-36-33-76-80-16-31-656-92-8-45-74-57-52-80-60-81-73-64-9688-74-76-50-1 (of 39)

Op de Kustroute is er twee keer een pontje.
Bij knp 64 naar 82 moet je-als de pont niet
vaart omrijden via de knooppunten 67-8-7061-73 en hetzelfde geldt bij knp 45. Daar
kan je omfietsen via knp 85-4-10-99-8.
Je kunt in de Panne de trein nemen. Er rijdt
ook een tram langs de kust tot Knokke waar
de fiets mee mag.
Het is een optie om vanuit knp 50 ri 39
rechtdoor te fietsen via D60 (Bray-Dunes,
Zuidkote, Rue Charles Pichon) en bij
Leffrinkhoeke uit te komen op D 79. Daar
rechtdoor (Avenue du Large, 2e links
(Boulevard de l'Europe ), voorbij camping de
la Licorne, rechtsaf Boulevard du 8 Mai 1945
en dan rechtsaf naar Digue du Mer.
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NSCR in Duitsland

Openbaar vervoer De (regio)treinen bieden
goede verbindingen. De fiets kan bijna altijd
mee. Nederland is via het traject van de IC
trein naar/van Berlijn snel te bereiken. Op IC
treinen moet worden gereserveerd. Er zijn tal
van goedkope tickets voor reizen buiten de
spits en in het weekeinde. Zie ook
treininformatie bij de aanloop naar Zweden.
Voorzieningen
De voorzieningen voor de fietser zijn in dit
deel van Duitsland goed. Er zijn redelijk veel
campings. Deze zijn niet allemaal even
aantrekkelijk voor de fietser vanwege de vele
huisjes en caravans. Verder zijn er tal van
hotels en pensions. De Bikeline boekjes
geven uitgebreide overzichten van de
voorzieningen.

Route overzicht
De route bestaat uit twee trajecten. Deel 1
van de grens met Nederland tot Hamburg,
zo’n 550 km. Deel 2 loopt van Hamburg
naar de Duits-Deense grens, zo’n 350 km.
In Duitsland volgt de NSCR route op een
nogal omslachtige wijze de kust. Het is wel
een mooie route langs de waddendijken. Je
gaat door veel poortjes met vee-roosters en
vaak lastig te openen klaphekjes en zo nauw
dat je fietstassen er maar net door kunnen.
Met aanhanger moet iemand het klaphekje
voor je openhouden. Langs de waddendijk
lopen veel schapen. Als het droog is, is het
vies met schapenstront, maar als het regent
is het wel heel erg vies. Het zijn veel dijken
en omwegen naar soms niet erg interessante
plaatsjes. Het worden wel heel veel, en voor
Nederlanders wellicht niet zo erg boeiende
kms. Verder zijn er tot Hamburg veel
fietspaden langs de weg met uithollingen of
bobbels overdwars.
Fietsweb: Er zijn naast de NSCR route
andere mogelijkheden om naar Denemarken
goed en aantrekkelijk te fietsen. De Jutland
route naar Skagen. Deze kruist na 230 km de
NSCR route die er dan al 490 km op heeft
zitten..…
Of de Internationale Hanzefietsroute, die
loopt tot voorbij Hamburg.

Kaarten en boekjes
Deel 1: Nordseeküsten-Radweg, Teil 2:
Niedersachsen, Von der Ems nach Hamburg.
Bikeline, Esterbauer.
Deel 2: Nordseeküsten-Radweg, Teil 3
Schleswig-Holstein, Von Hamburg nach Sylt.
Bikeline, Esterbauer. Zie ook de websites
Specifieke Opmerkingen bij Deel 1
Kaartnummers refereren naar de nummers in
het betreffende Bikeline boekje (deze
nummers kunnen bij een nieuwe druk wat
afwijken).
kaart 3
Vóór Embden: Het veer Ditzum - Petkum
vaart elk uur van 9.00 tot 18.30. Je kunt van
hier ook een dagtocht naar Borkum maken.
Kaart 14 e.v.
Alternatief: Na Breddewarden via
Fedderwardergroden naar de kust en die tot
in Wilhelmshaven volgen.
Alternatief: In Wilhelmshaven hebben we
de met rood aangegeven route gevolgd tot
het water van de Groszer Hafen en zijn toen
niet linksaf gegaan maar rechtsaf en daarna
linksaf de Deichbrücke over, Jadestraze door,
even linksaf de dijk over en dan rechtsaf
buitendijks. Een aantrekkelijke route als je
niet van steden houdt. We hebben de kust
gevolgd en zijn niet via Sande gegaan.
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Kaart 23/24
Alternatief: na Arensch kust blijven volgen.
Sahlenburg, klein badplaatsje grotendeels
volgepropt met stacaravans.
Kaart 24 e.v.
Alternatief bij Cuxhaven. Om de
bebouwing mis te lopen zijn we langs de
zuidzijde van de Neuer Fischereihafen
gereden. Daarna linksaf richting kust en al
spoedig buitendijks om aan te sluiten op de
oranje route.
Of mooier: Bij Groden ri Altenbruch, via de
buitendijk naar Ottendorf (met camping) en
verder langs de dijken tot het veer.

Kaart 27 Alternatief:
Als je niet door Hamburg wilt kan je vanaf
Osten doorsteken naar het veer van
Glückstadt. Hieronder een bladzijde uit de
Jutland Fietsroute die hier de NSCR kruist en
naar het veer gaat (circa 18 km). Overigens
hoorden we van andere fietsers positieve
verhalen over de route door Hamburg.
Er is een camping in Krautsand (zuidoost van
de pont). Pad van de camping naar de pont
is niet altijd open.
Aansluiting: op deel 2 Bikeline boekje
Duitsland kaart 5.

NB: De pont van Cuxhaven naar Brunsbüttel
vaart beperkt: van 15 april tot 15 oktober en
alleen dinsdag t/m donderdag, duur circa
twee uur en kost circa €20. Afvaarten:
Brunsbüttel: om 8 en 16 uur
Cuxhaven: om 11 en 19 uur.
Let op: dit kan veranderd zijn. Check de
website.
Specifieke Opmerkingen bij Deel 2
Kaart 5: De pont van Glückstadt naar
Wischafen. Zie ook kaart 27 van deel 1.

Waddenkust
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NSCR in Denemarken

De North Sea Cycle Route in Denemarken
loopt langs de nationale fietsroute nr1
vanaf de grens met Duitsland in het Zuiden
tot Skagen in het Noorden: in totaal 550
km. Van Skagen naar Grenå volgt de route
de nationale fietsroute nr. 5, over 250 km.
Het eerste deel lijkt erg op het Duitse
traject. Vanaf Esbjerg gaat u verder langs
de kust naar een ander landschap met
hoogten en duinen. U fietst door
Værnenge. Daar heeft u uitzicht op het
bekende vogelreservaat Tipperne. Dan
kronkelt de route langs een landtong van
40 km met prachtige hoge duinen van 20
m hoog.
Het landschap van het volgende gedeelte is
kenmerkend voor West-Jutland. Er zijn
stranden, duinen, rotsen en laagvlakten bij
de boerderijen en vissersdorpen. Na
het pontje over het Tyborøn-kanaal loopt
de route meestal langs de oude kustweg.
Daar kunt u zien hoe men nog op de oude
manier vist en de boot op het strand trekt.
Verder naar het Noorden loopt de route
langs het brede strand.

Na een gedeelte met hoogten, duinen en
akkerland komt u uit bij Grenen, het
Noordelijkste punt van Jutland waar het
Skagerrak en het Kattegat bij elkaar
komen. De route gaat verder langs de
Oostkust. U passeert vissersdorpjes met
een bijzondere atmosfeer en ook grotere
plaatsen. De route buigt af naar het
binnenland en gaat verder door een uniek
natuurgebied met moerassen en
heidevelden. Na het veer over de Randersfjord fietst u langs de kust naar Grenå en
daarvandaan steekt u over naar Varberg in
Zweden.
Na Skagen gaat de route vrij zuidelijk door
tot Grenå bij Århus. Veel fietsers kiezen er
voor om bij Frederikshaven over te steken.
De Jutland fietsroute is een alternatief om
rechtstreekser door Denemarken te fietsen.
Soms problemen…
De onverharde wegen zijn vooral met
zware bepakking soms slecht te berijden.
Fietspaden zijn vaak kilometers lang met
erg zwaar fietsend soms met grof grit in
een dikke laag bestrooid: minstens 37 mm
banden zijn dan nodig! Vooral na een
onderhoudsbeurt kan het even duren
voordat een pad weer goed te fietsen is.
En ook stroken kust met vakantiehuisjes
met daar doorheen zwaar berijdbare paden
en wegen. Sommige fietsers kiezen daar
dan ook een omwegje over asfaltwegen
Openbaar vervoer
Treinen met fietsvervoer zijn in
Denemarken volop beschikbaar en erg
handig in gebruik zowel voor langere als
voor kortere afstanden. Hoewel reserveren
wordt aangeraden, kan het meestal ook
wel zonder. De bus kan goed gebruikt
worden. Er staat een busplanner op
www.xbus.dk en www.rejseplanen.dk is
ook handig.
Veerboten vanuit Denemarken
Er zijn vrij veel mogelijkheden om vanuit
Denemarken over te steken naar: Oslo,
Larvik, Kristiansand, Egersund en Bergen.
In hoogzomer neemt het aantal diensten
behoorlijk toe. De oversteek kan vrij ruig
zijn. Het Kattegat, Skagerrak en de
Jammerbocht hebben een korte venijnige
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golfslag. Voor mensen met last van
zeeziektes is een snelle dagboot prettig.
Er zijn nogal verschillen in de kosten (en
dat verandert elk jaar). Stena is vrij
goedkoop en de Colorline en Fjordline zijn
wat duurder. De kosten voor het
meenemen van de fiets liggen tussen
“gratis” en tot €20. De prijzen verschillen
nogal per land van boeking en de
marktwerking is kennelijk van grote
invloed. Het beste is e.e.a. uit te zoeken via
het internet, en wel op de site van het
betreffende land. Reserveren via het
internet is goedkoper. Bekijken bij vertrek
wat beschikbaar is (een reiziger met fiets
kan bijna altijd wel mee); kan wel duurder
uitpakken en in het hoogseizoen vol zijn.
Voor veerboten vanuit Duitsland (bv Kiel)
naar Oslo en Göteborg geldt hetzelfde. Ze
lijken echter iets goedkoper te zijn (en de
fiets is gratis). Soms krijgen 60+-ers
korting.
www.stenaline.nl, www.colorline.com
www.fjordline.com
Overnachtingen
In het BikeLine boekje staan voorzieningen
betreffend het eerste deel. Er zijn meer
jeugdherbergen en veel meer campings
dan op de kaarten met symbolen staan
aangegeven. Soms staan deze wel in het
lijstje achter in de BikeLine gids. Er zijn veel
jeugdherbergen en trekkershutten. Er zijn
ook de KROs, de bekende Deense
hotelletjes. Overnachtingen bij particulieren
en natuurclubs: Overnatning i det fri, alleen
voor fietsers en wandelaars.
Van het traject langs fietsroute 5 zijn geen
gidsjes beschikbaar, maar wel goede
fietskaarten..
Zie ook: www.visitdenmark.com
Kaarten en boekjes
BikeLine: Nordseeküsten-Radweg,
Teil 4: Dänemark. Von Tønder nach Skagen
(2017), Dit loopt door tot Frederikshavn
(560 km)
Daarna fietsroute 5 van het Deense fiets
netwerk tot Grenå.
Specifieke Opmerkingen bij Deel 1
De routebordjes wijken soms nog al af van
de vorige druk het boekje..

Het kaartnummer refereert naar het
Bikeline boekje. De informatie is vaak nog
gerelateerd aan de vorige druk. Waar
bekend is het nieuwere druk kaartnummer
ook vermeld.
Kaart 1
Het loont de moeite om de tocht te
beginnen met een bezoek aan Tønder (via
het 'keimooie'(= keienweg) plaatsje
Møgeltønder). Wij vonden het de mooiste
Deense stad op de route. Vooral het
Zeppelin museum niet vergeten (2km ten
noorden).
Van Tønder kan je via de provinciale weg
naar de route in Højer. (omrijden via
Gallehus en Daler is mooi en rustig)
Kaart 14/16
Alternatief: ga voor Nymindegab rechts,
naar het Vikingmuseum en ga dan verder
aan de oostzijde van de fjord naar
Ringkøbing.
Daarmee mijd je de lange kuststrook die
bijna alleen maar uit zomerhuisjes bestaat.
Een goed idee: mooie wegen door moeras,
ven, en vogelgebied. Wel veel verlatenheid
en klimmetjes.
NB: Er is ook commentaar binnen gekomen
dat de route langs de zomerhuisjes toch
wel aardig is met een variatie aan huisjes.
Kaart 14/16
Bij Bjerregård begint een stukje fietspad
langs de [181] van 1,5 km. Het stuk op
deze landtong kost veel tijd en fietst soms
lastig met nogal wat fietssluisjes waar je
wel doorheen kunt fietsen. Wij hebben af
en toe wat stukken weg [181] genomen.
Kaart 22
In Thyroboron is het museum Kystcentret
zeer de moeite waard, met informatie over
de Deense kust.
Kaart 26/36
Bij het verlaten van Klitmuller bij
oversteken van de [181] staat het
routebordje wat verder over de kruising.
Kaart 29/39
Bulbjerg (met mooie camping) is een
bezoek waard; ga niet door Vester Torup
Klitplantage, slecht wegdek. Vergeet niet
naar het Torup Strand te gaan, waar de
vissersboten het strand op worden
getrokken.
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Kaart 32 en 33
Wij hadden harde wind en veel regen en
wilden daarom het strand niet nemen.
Geschikt alternatief in dat geval: Bij
Rimmehuse rechtdoor naar Hune, daar
rechtsaf op de [559] en even later linksaf
richting Højen, langs Fårup naar Saltum
Kirke. De [55] naar Løkken heeft een
fietspad. In Løkken reden we even het
strand op om te proberen. Dat bleek ook
bij regen goed berijdbaar!
Kaart 34/46
Een prima vernieuwde camping langs de

route in Ulstrup. Ga vandaar eens over het
strand wandelen naar de verzonken
vuurtoren. Een avontuur..
Deel 2, Fietsroute 5,
Skagen/Frederikshavn - Grenå
Fietsroute 5 loopt van Skagen langs de
oostkust zuidwaarts, 90% over asfalt
wegen. Het Bikeline boekje stopt bij
Frederikshavn. De nieuwe Deense
fietskaarten zijn prima. Er is vrij veel
positieve feedback over dit stuk. Zie
website Vestkust,

De North Sea Cycle Route in Zweden
De doortocht door Zweden is 400 km. De
route loopt meestal over rustige landwegen
met hier en daar een fietspad.
Het traject wordt in twee secties beschreven:
Van Varberg tot Göteborg, 100 km.
of via de Kattegat Leden 140 km Van
Göteborg tot de Noorse grens, bijna
300 km
De route begint in Zweden in Varberg. Dat
is feitelijk alleen te bereiken met de pont
vanuit Grenå bij Århus. Dat lijkt niet zo’n
logisch punt. Vooral voor de “fanate” NSCR
fietsers, die echt alles precies willen volgen,
aantrekkelijk. Het is daarbij wel een erg mooi
traject en zonder zware klimmen. En dus
zeer geschikt om op te nemen in een
(ver)kort rondje van de NSCR. Een
gebruikelijker punt om in Zweden te
beginnen is Göteborg dat te bereiken is
vanaf de veerboot in Frederikshavn.
Vanuit Nederland: Er is voor de Nederlandse
fietser een aantrekkelijk alternatief: Met de
trein naar Kiel en daar de nachtboot naar
Göteborg. Tot Kiel kan in Duitsland
goedkoop met de trein gereisd worden. Het
Schönes Wochende ticket, met regionale
treinen voor circa 50€ één dag in het
weekeinde door heel Duitsland vrij reizen!
De Landes-dagkaarten (circa 45€ ) zijn elke
dag geldig vanaf 9 uur. Prijs is voor 2+ max 3
personen(5 € meer per extra pp)!
De fiets kost circa 4,50 € extra.
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Openbaar vervoer in Zweden
De fiets kan langs de zuidkust met de trein
mee (bv Varberg – Göteborg). Elders in
Zweden kan dat niet of zeer beperkt. Met de
bus mee, schijnt echter niet onmogelijk te
zijn in overleg met de chauffeur.
Voorzieningen
In de Conrad Stein outdoorgids, staan
uitgebreide informatie en veel adressen. Op
de nieuwe Zweedse kaarten staan camping
en hostel symbolen.

Scherenkust

Campings (vaak met hutjes of kamers en
kookgelegenheid) zijn eigenlijk pas echt
open vanaf mid-juni tot eind augustus.
Prijzen vanaf €15. Meestal zijn er ook (vierpersoons) hutjes te huur, vanaf circa €60 per
hut. In de periode buiten het hoogseizoen is
de camping wel open maar niet met alle
services (winkeltje dicht, geen warm water,
moeilijk hutjes te huren etc.).
Je mag in Zweden vrij kamperen.
Jeugdherbergen, hostels en hotels
De algemene term voor hostels is:
“Vandrarhem”. Jeugdherbergen zijn soms
pas open vanaf begin juni. Kosten vanaf circa
€15. Er zijn vrij veel “onafhankelijke”
jeugdherbergen (Hostels). Deze hebben vaak
een keuken beschikbaar. Kosten: vanaf €20.
Deze voorzieningen zijn zomers vaak vol, dus
reserveren wordt aangeraden.
Privé kamers (“Stuga” of “Rum”) zijn vanaf
€50 per kamer. Informatie via de VVV's.
Hotels zijn duur, minstens €80.
Overige & geld
Zweden is geen goedkoop land maar lang
niet zo duur meer als enige jaren geleden en
een stuk goedkoper dan Noorwegen.
In Zweden zijn nog steeds Zweedse Kronen
(SEK). Het prijspeil is geschat in euro’s (1€ is
circa 9 SEKs). Winkels zijn open zoals in

Nederland. In grotere plaatsen tot ’s avonds
9 uur. De prijzen liggen circa 30% hoger dan
die in Nederland.
Boekjes en kaarten
Tussen Varberg en Göteborg (Halland)
volgen we bij voorkeur de nieuwe Kattegatt
Leden (E-book). Vanaf Göteborg de
Cykelspåret (en Nordsjö leden) in Bohuslän.
Er zijn goede fietskaarten van Zweden
beschikbaar in de schaal 1:90K, echter nogal
duur, €20. Je hebt er 3 nodig om van
Göteborg bij de Noorse grens te komen:
Cykelkartan 12, 17 en 20.
Göteborg staat ongeveer in het midden van
kaart 12. Met kaart 17 en 20 bereik je de
Noors/Zweedse grens.
NB: De routebordjes hebben geen NSCR
kenmerk en zijn soms nogal slecht te lezen
en schaars geplaatst.
Aanrader, of eigenlijk een “must”: De zeer
nuttige Conrad Stein Outdoor gids
Schweden und Norwegen, Nordseeküstenradweg druk 2013, geeft veel toeristische
informatie en voorzieningen en schetsjes van
de route zoals door Göteborg, maar geen
gedetailleerde routekaarten.
Deel 1, van Varberg naar Göteborg, circa
140 (of 100) km
Het eerste stuk van de route door Halland,
ten zuiden van Göteborg, begint in Varberg.
Halland heeft lange zandstranden.
Bezienswaardigheden zijn er: zoals de
vesting van Varberg en het kasteel Tjolöholm
buiten Kungsbacka.
Er is een mooie haven en een vesting uit de
elfde eeuw met een interessant museum.
Vlak ten Noorden van de stad langs de route
ligt Getteröns Naturcentre vlak naast een
vogelreservaat. De volgende stad langs de
route is Kungsbacka. Ong. 10 km ten Zuiden
van de stad zijn twee interessante
bezienswaardigheden: de kastelen Fjärås
Bräcka en Tjolöholm die ook een prachtig
uitzicht op zee hebben.
De Kattegatt Leden (140km). is uitstekend
bewegwijzerd en loopt over vrije, nieuwe
fietspaden en oude spoorlijnen. Vooral het
stuk van Saro naar Göteborg gaat over een
erg mooi vlak pad, en langs de kust. Bij Åsa
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komt de Cykelspåret route bij de route door
Halland, en is er iets meer klimwerk. Vlak
voor Kungsbacka gaan we over een
golfterrein, richting het centrum.
Tip: de jeugdherberg in Varberg is in een
oude gevangenis, een leuke ervaring!

Deel 2, van Göteborg naar Svinesund
290km
De bewegwijzerde fietsroute Cykelspåret
(en ook de Nordsjö leden) loopt door
Bohuslän voornamelijk langs de kust maar
passeert ook natuurgebieden met
kristalheldere meren, hoge bergen en
aardige vissersdorpjes. In het algemeen: hoe
dichter bij de kust , hoe aardiger de route!
De volgende etappes kunnen onderscheiden
worden:
1. Göteborg – Stenungssund, circa 60 km.
Een aardig traject, in het begin wat druk
2. Stenungsund – Lysekil, circa 70 km
Het mooiste stuk door Zweden door een
erg fraai scherengebied
3. Lysekil - Fjällbacka, circa 70 km,
Heuvelachtig met hier en daar wat
drukkere wegen
4. Fjällbacka –Strömstad, circa 65 km
Landelijk stuk, op enige afstand van de
zee, veel plaatsen met rotstekeningen
5. Strömstad – Grens Noorwegen bij
Svinesund, circa 30 km. Wat klimmetjes.
Hoogteprofiel
Ondanks het feit dat we een kustroute
volgen, moet er behoorlijk geklommen
worden. Over de gehele route hebben we
gemiddeld zo’n 8 klimmeters per kilometer.
Per dagetappe van 75 km moet er dus zo’n
600 meter geklommen worden. Dat
betekent dat het een gemiddeld zwaar
traject is. Er zijn geen echte hoge bergen te

overwinnen. De klims beperken zich tot 30 à
50 meter hoogteverschil. De eerste etappes
zijn wat zwaarder. Etappe 4 is wat lichter

In Göteborg, de route vanaf de pont:

Rijd via de terminal over het fp links van de
weg, langs het water richting centrum van
de stad. Na het centrum en de brug volgt
een fp langs de E6 autoweg.
Göteborg is een redelijk grote stad met veel
winkels en andere faciliteiten. Liseberg is het
grootste pretpark van Scandinavië.

Korte beschrijving van de route, kaart 12:
1. Göteborg - Stenungsund
De routebordjes op het eerste deel van deze
route zijn erg schaars. Het vertrek uit
Göteborg gaat over de Götaälvbron, de
grote brug direct noord van het centrum.
Verder noordwaarts tot een brug over de E6
ri Kärra. Door Kärra in noordelijke richting op
enige afstand van de E6.
Vlak voor Kungälf weer na afdaling op de
E6. Daar linksaf en op de Y-splitsing van
grote wegen links aanhouden. Over de brug
richting Bohus burcht. Deze rechts van je
houden en bij de kerk 2x rechts de Östra
Gatan in.
Op km 40 passeert de route een golfclub (op
600 meter) waar zeer rustig op een terras
gepauzeerd kan worden (en wellicht
verrassend, tegen redelijke prijzen!).
Na Lysegården komt een bord Svartedalen.
Even daarna een Y-splitsing, volg ri Jörlanda.
Na de brug over de E6 voor Jörlanda,
rechtdoor. (Niet Jörlanda links in.)
Vanaf hier kaart 17
Na ongeveer 300 m begint een fietspad links
van de [160]. Even verwijder je je van de
[160] in St. Hoga. Blijf het fietspad langs de
[160] volgen. Door een tunneltje kom je
weer links van de weg langs het water.
Vlak voor Stenungsund kom je langs de
jeugdherberg en camping Töllenas (met
kookgelegenheid). Supermarkt vlak bij.
2. Stenungsund – Lysekil
Vanuit Stenungsund het fietspad over
gigantisch hoge bruggen. Het ligt eerst links
en daarna rechts van de [160]. Bij de eerste
kruising met verkeerslicht deze weg,
oversteken en rechtdoor de [169] in. Na ong.
600m rechtsaf richting Myggenäs. Direct
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daarop links aanhouden, langs het bord
"Gamla Myggenäs".
Vanaf hier fietsen we door een erg mooi
scherengebied. Er zijn flink wat pittige
klimmetjes.
Na de boerenweg bij Svanvik, kruis de 178
(tunnel) rechtdoor ri Stala. Daar links en na
een paar km kruis 178.
Er zijn tal van mogelijkheden een extra stukje
naar de zee te fietsen, maar meestal moet je
dan dezelfde weg weer terug. Vanaf Ellös
moeten we van een paar ponten gebruik
maken. De eersten zijn gratis, maar voor de
voetgangers-fietspont naar Lysekil moet
betaald worden. De wegen naar en van een
pont zijn vaak wat drukker.
Zowel Fiskebäckskil als Lysekil zijn erg
aardige plaatsjes. In Lysekil is een leuk hostel
(Kusthotell Strand met kookvoorzieningen)
pal aan de haven. Je kunt er een leuke
rondwandeling maken en op een bergje heb
je fraai uitzicht.
3. Lysekil - Fjällbacka
Lysekil uit gaat eerst min of meer parallel aan
het spoor. Na circa 2km gaat het over de vrij
drukke 162. De route maakt een “omweg”
over Torgestadt (is fietsen niet altijd een
omweg?) over een kustweg. Verderop wordt
er vlak voor de kruising met de “171”, een
doorstekertje met een helling van 13 %
genomen. De autoweg is daar vrij smal en
druk.
Het doorsteekje naar Bovallstrand is aardig.
In Hamburgsund is een winkel en camping.
Fjällbacka is gezellig en zomers vrij
toeristisch. Het is bekend van Ingrid
Bergman. Er staat een standbeeld van haar.
Je kunt een wandeling maken over de rotsen
die hoog boven het stadje uitsteken.
Er zijn hutjes te huur, pal aan de haven.
Vanaf Grebbestad kan kaart 20 gebruikt
worden.
4. Fjälbacka-Strömstad
Vanaf hier verlaten we de kust en fietsen
over redelijke rustige wegen naar Strömstad.
Er zijn hier veel plekken waar rotstekeningen
gevonden zijn. Deze zijn met rode verf
ingekleurd om ze voor de toeristen zichtbaar
te maken. Onderweg komen we langs een
museum over rotstekeningen in Vitlycke. Je
kunt bij het museum kamperen en hutjes
huren. Onderweg komen we langs meerdere

Vanderhjems / hostels die niet in de boekjes
staan.
In Skee is de route aangepast aan de nieuwe
E6: in het dorp 1, 1e rotonde 0, 2de
rotonde 0, 1 aanhouden

Vlak voor Strömstad een steile helling met
grind. De stad heeft veel voorzieningen en is
een leuk levendig stadje. Een rustdag hier
kan goed besteed worden met een
boottripje naar de Koster eilanden.
5. Strömstad – Svinesund Je zou hier kunnen
besluiten om met de pont over te steken
naar Sandefjord in Noorwegen (Colorline, 3
à 4 keer per dag, overvaart drie uur, kost
circa €25).
Je mist dan wel een deel van de route maar
ook wat kopzorgen.
Je slaat een heel stuk over met de volgende
knelpunten:
Wat ruige wegen bij Frederiksstad
klimmend en gravel over zo’n kleine 10
km
Een bospad (met boomwortels) bij
Moss, ruim 5 km lang
Maar je mist de grensovergang via de E6 bij
Svinesund met een mooi uitzicht op het
Idde-fjord.

Op weg naar Bergen, zicht vanaf jeugdherberg
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De North Sea Cycle route in Noorwegen
De route door Noorwegen is vrij lang: ruim
1.100 km. Hoewel het een kustroute is,
maken het bergachtige terrein en de
fjorden het geen simpele route. Verder zijn
er nog al wat ruige wegen gekozen, die
meer geschikt lijken voor mountainbikes. Er
zijn stukken ruim boven de 10% en zelfs
boven de 20% op onvaste ondergrond. Het
is daarom raadzaam voor een fietsvakantie
in Noorwegen met bredere banden (bv 37mm of breder) te fietsen en te zorgen voor
een goede set remblokjes.
In deze beschrijving worden waar mogelijk
alternatieven aangegeven voor de trajecten
die erg slecht en zwaar zijn. In de kaarten
in het routeboekje zijn deze stukken
meestal “blauw” gekleurd. Echter niet alle
blauwe stukken zijn slecht, er komen ook
hele mooie “blauwe” trajecten voor!
Er zijn over het gehele traject genomen
aanzienlijke verschillen in karakter, drukte
en landschap. In het zuidoosten lijkt het
gebied een beetje op Zweden: veel scheren,
eilanden en stranden. Het kan er zomers
behoorlijk druk zijn, volle campings en
drukke wegen. Pas in het westen beginnen
de fjorden en heuvels.
Vanaf Bergen kan je naar de Noordkaap
door fietsen! Gidsje EF fietsen naar de
Noordkaap.
Hoogteprofielen
Over de hele route genomen moeten er
circa 12 meters per kilometer geklommen
worden. Dat betekent op een dagetappe
van 75 km circa 900 klimmeters. Dat is vrij
pittig met uitschieters naar “zwaar”. De
zwaarste etappes zijn tegen de 20
klimmeters per km (bij Farsund en Hauge)
maar ook in het “vlakkere” oosten zijn er
bij Kragero een aantal pittige etappes van
ruim 15 klimmeters per kilometer.
Fietsrouteboekjes NSCR:
Twee boekjes van Knut Bjoraa (uitgever
Castor Forlag), Nordsjøruta ost en vest.
Sommige secties van de gidsjes zijn vertaald
in het Nederlands maar de belangrijkste
informatie op de kaartjes zelf is nog in het
Noors. Deze boekjes worden gebruikt als

referentie in de verdere tekst. Op de
website van de uitgever staan vertaalde
stukken tekst en hoogteprofielen en
aanpassingen. De wijzigingen/updates zijn
vrij “gedateerd”.
De NSCR internationale website reflecteert
veranderingen in Noorwegen vrij goed. Dus
het is aan te raden deze te raadplagen.
Aanrader/must: De Conrad Stein Outdoor
gids Schweden und Norwegen
Nordseeküstenradweg 2013, bevat vooral
veel toeristische informatie, ponttijden, en
voorzieningen maar geen detail kaarten.
De Cappelens turistkart nr.1 (1:335K) kan
goed gebruikt worden voor alternatieven
en een algemeen overzicht.
Zie ook www.bike-norway.com
Fietsboekjes alternatief
Hardangervidda
Gidsjes van Knut Bjoraa, Castor Forlag:
- Rallarvegen en Hallingdal
Van Bergen over Geilo naar Drammen.
- Numedalruta, van Geilo naar Larvik.
Het boekje “Cyklos fietsboekje
Noorwegen” kan ook goede diensten
bewijzen.
Kaartinformatie en kaartbeeld
De extra informatie die in deze brochure is
opgenomen, verwijst naar het betreffende
kaartnummer van het routeboekje.
Op de kaart staan wel hoogtes maar geen
steiltes.
De route is redelijk goed bewegwijzerd.
Hier en daar mist wel eens iets (er komen
steeds meer meldingen over). Maar er zijn
i.h.a. niet al te veel wegen dus verdwalen
doe je niet gauw.
Tunnels
Langs de beschreven route komen geen
lastige tunnels voor. Fiets je andere routes
dan moet je daar op bedacht zijn. Tunnels
kunnen ook verboden zijn voor fietsers.
Probeer zo veel mogelijk tunnels te
vermijden. En mocht je op een traject met
tunnels fietsen, doe dan een reflecterend
vestje aan!
Openbaar vervoer In bus, trein en boot is
het mogelijk de fiets mee te nemen.
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Reserveren voor de trein is verplicht maar
kan vaak nog voor dezelfde dag (of er
wordt wel een oogje dichtgeknepen). Er
loopt een treinverbinding tussen Bergen en
Oslo en langs de kust van Oslo tot
Stavanger. De fiets kan soms gratis mee
maar niet op het traject Bergen – Oslo.
Ponten
In het oosten zijn de ponten meestal
toeristisch bedoeld en daardoor alleen in
het hoogseizoen operationeel. Er zijn daar
als alternatief (vrij dure) taxiboten te huur.
In het westen zijn de ponten noodzakelijk
voor al het wegverkeer en varen dus
frequenter en het hele jaar door.
Er is een algemeen informatienummer
voor ponten (en openbaar vervoer): 177.
Voorzieningen
Winkels: De openingstijden van winkels zijn
meestal van 9 tot 19 uur. Grotere centra
zijn langer open. Zondags zijn veel winkels
dicht. Maar net als in Nederland, komen er
steeds ruimere openingstijden. Bij
tankstations is een groot assortiment
levensmiddelen verkrijgbaar. De prijzen van
levensmiddelen zijn hoog (van 1,5 à 2 keer
de prijs in Nederland, drank 3 à 4 keer…).
De winkels in wat verlaten gebieden
kunnen wel eens om 5 uur of zaterdags
eerder, sluiten. Pas daar voor op.
Ook in Noorwegen is de euro nog niet
doorgedrongen. Prijzen zijn genoemd in
Noorse Kronen, NOK (1€ is 9 NOK).
Kamperen
“Wild” kamperen is in Noorwegen
toegestaan. Er zijn vaak bij haventjes
openbare douches en toiletten. Als daar
ook een grasveldje is, kan je er wellicht
proberen te kamperen.
De campings in Noorwegen zijn pas echt
open vanaf mid juni tot mid september.
Buiten die periode kan je er wel kamperen
met minder voorzieningen. Er is vaak een
keuken beschikbaar. Een goed alternatief
vooral bij slecht weer, is het huren van een
hutje. Noorwegen is het land van de
blokhut en op campings maar ook elders
worden vaak hutjes te huur aangeboden.
Goed voor 4 personen, met 2 man gauw
vrij duur. De verhuurder is buiten het
seizoen, soms lastig te vinden.

Winkeltjes op campings verkopen vaak
alleen snoep en ijs en weinig voedsel voor
de hongerige fietser. Kamperen kost tussen
de 100 en 200 NOK voor 2 personen en
tentje. De prijs voor een hut varieert erg
sterk soms vrij duur, 800 NOK (en vaak
alleen 4 persoonshutten te huur); maar ook
wel erg goedkoop (rond de 200 NOK).
Je kunt met een Internationaal Camping
Carnet korting krijgen.
In de tekst worden alleen campings
vermeld waarover gerapporteerd is (en dan
meestal niet in de boekjes staan).
Jeugdherbergen
Langs de route zijn slechts een paar
officiële jeugdherbergen en alleen in de
grotere steden (Kragero, Kristiansand,
Stavanger en Bergen). De voorzieningen
zijn erg goed en veelal zijn tweepersoonskamers (met douche en toilet) beschikbaar.
Kamers zijn wel erg duur, tot 850 NOK per
2 persoonskamer met ontbijt). De prijs voor
een bed in een slaapzaal is wel redelijk laag
(circa 250 NOK).
Hotels en Pensions
Hotels en pensions zijn erg duur. Pension of
kamers: 800+ NOK per nacht.
Net als bij Bed en Breakfast worden kamers
aangeboden door particulieren waar er
voor diner en ontbijt een keuken ter
beschikking staat. Voorzieningen liggen
soms wat ver uit elkaar. Informatie bij de
VVV's.
Restaurants / cafés
“Het goedkope uit eten” in Noorwegen is
de pizza, deze komt in family size voor
redelijke prijzen. Verder is uit eten erg duur
en drank nog meer: een glas bier voor 7€.
En tot slot: de Noren zelf. Ze zijn in het
algemeen erg sportief en dus enthousiast
over lange afstand fietsers. Ook het
autoverkeer houdt goed rekening met
fietsers. De tocht lijkt echter minder
geschikt voor kleinere kinderen. Ook zullen
fietsers met een aanhangkarretje het hier
en daar zwaar krijgen.
Ook andere bewoners van Noorwegen,
muggen en midges, kunnen het je in de
warmere zomermaanden lastig maken. Hoe
meer wind hoe minder mug.
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Deze overzichtkaart toont de twee
delen van de NSCR
route van
Svinesund tot
Bergen.
De andere Noorse
boekjes kunnen
gebruikt worden als
verbinding tussen
Bergen en Oslo
TIP
Zie op www.
castorforlag.no
voor updates en
wijzigingen (vooral
van voorzieningen),
in het Engels
vertaalde teksten,
en hoogteprofielen.

*NB veranderingen
bij Stavanger
zie blz. 29 en 32
Kristiansand
Lunde
Mandal
Lyngdal
Farsund
Kvinesdal
Flekkefjord
Hauge
Egersund
Vigrestad
Mekjarvik /
Sk.havn
Kopervik
Haugesund
Buavåg /
Langevåg
Leirvik
Sandvikvåg /
Halhjem
Bergen

0
25
60
103
124
182
211
249
284
315
395
423
448
476
524
560
601
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NSCR, de trajecten door Noorwegen
In Noorwegen komen we achtereenvolgens
door de volgende provincies, in het oosten:
Østfold, tussen Oslo en Zweden, van
Svinesund tot Moss
Vestfold, aan de westkant van
Oslofjord van Horen tot Helgeroa
Telemark van Helgeroa tot Risor
Oost-Agder, van Risor tot Kristiansand
En in het westen:
West-Agder, van Kristiansand tot
Flekkefjord
Rogaland, van Flekkefjord tot Stavanger
Hordaland, tussen Stavanger en Bergen
De route is van oost naar west beschreven.
Op de kaartjes zijn de voorzieningen in het
Oost boekje van west naar oost
genummerd.
Oost Noorwegen, Halden-Kristiansand,
469 km
Østfold ligt ten zuiden van Oslo, tussen het
Oslofjord en Zweden. De ingang tot de
Iddefjord (bij Svinesund) is het beginpunt
van de tocht die het meest karakteristiek is
voor Østfold: de meren, rivieren en de
scherenkust met tal van rotseilandjes en
klippen ervoor. De fietsroute vormt de
verbinding tussen de belangrijkste natuuren cultuurlandschappen van de provincie.
Specifiek
Het hoogteprofiel is gemiddeld 10
klimmeters per km, dus vrij zwaar
Kaart 102
De route neemt naar Frederikstad een
betere weg, een fietspad langs de weg
nr.111. We volgen de rivier de Glomma via
de “Glommastien” route.
Fredrikstad heeft een aardig, oud centrum.
Van de oude stad gaat een pontje naar de
overkant. Het eerste stuk is nogal
oninteressant: industrie en havens. Daarna is
de route redelijk aardig door boerenland.
Kaart 102 en 103
Op het onverharde stuk voor Elingård
ontbreken de routebordjes, de onverharde
route was deels erg slecht wegens boskap.
Het stuk is te vermijden via de asfaltweg
richting nr. 116 en bij Fjaero weer op de
route.

Kaart 103
Vlak voor Moss gaat het weer mis. Tussen
Kure en Moss worden we door bossen, over
ruige paden etc. gestuurd (zeer hoog
mountainbikegehalte), en komen
uiteindelijk het bos uit en in de buitenwijken
van Moss. Er zijn in het bos niet veel NSCR
bordjes. We volgen een bord met een soort
margrietbloemetje (Turvei, toertocht). Blijf
min of meer parallel aan de zee. De route is
in regenachtig weer niet doenlijk. Het is
beter hier anders te rijden.
De pont naar Horten vaart vaak, minstens
elk uur.
Alternatief
3,8 km na Tomb niet voor de spoorlijn
linksaf, maar rechtdoor, ongeveer 1 km tot
de weg [118]. Hier links af, naar Halmstadt
over het fietspad rechts van de weg, later
door een tunneltje links ervan.
Waar de [118] overgaat in de [119] linksaf
voor het park (Carsten Ankers). Bij de eerste
rotonde ben je weer op de route.
Vestfold is de kleinste provincie
van Noorwegen. Het kustgebied is prachtig.
Zon, zee en scherenkust, dat is Vestfold. Het
wemelt er van de schitterende stranden en
mooie rotsen. Het is er vlak en prettig om te
fietsen. Het Vestfold-gedeelte van de North
Sea Cycle Route heet de Kystruta en loopt
van Horten tot Helgeroa.
De route loopt door een van de
dichtstbevolkte gebieden van Noorwegen.
Tønsberg is de oudste stad van Noorwegen.
Misschien fietst u er voorbij en steekt u per
veer over naar Husøy. Dan fietst u over
Nøtterøy waar u een fietspont neemt naar
het autoloze eiland Veierland en dan verder
terug naar de hoofdroute bij Sandefjord.
Telemark zorgt voor variatie voor de fietser.
U vindt er prachtige zandstranden en
boottoerisme, gezellige stadjes, een rijk
cultuurprogramma en een prachtig
cultuurlandschap. Het wordt het wat meer
heuvelachtig op weg rond de fjord vanuit
het plaatsje Helgeroa naar de industriestad
Porsgrunn. Daarna komt u via de
havenstadjes Brevik en Stathelle naar
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Langesund, een bekende badplaats met een
groot Badepark
De tocht naar Kragerø gaat op en neer door
een prachtig loofwoud. Af en toe komt u
terecht bij een haventje waar u kunt vissen,
een verfrissende duik kunt nemen of buiten
een kopje koffie kunt nuttigen.
Kragerø is een aantrekkelijke havenplaats in
echte Sørlandse stijl, met kronkelende kleine
straatjes en witte houten huizen.
Specifiek
Het mag dan wel de kleinste provincie zijn,
het zal hier zomers erg druk zijn. In juni viel
dat echter nog wel mee.
Hoogteprofiel: Gemiddeld 11 klimmeters
per km, dus vrij zwaar.
Kaart 104
Na Horten tot na Borre blijft de route
“ruig”. Je ziet niet veel, de route gaat dwars
door bosjes en het wegdek is aarde met veel
stronken. Hier staat pas het eerste NSCR
informatie bord met gegevens over de
ponten (kennelijk deed het eerste stuk niet
echt mee in de perceptie van de Noren).
Voor Tønsberg, bij Ringshaus zijn wat
bordjes weg.
De pont Husvik – Husoy vaart niet meer, dus
hier alternatief over Tonsberg volgen.
Tønsberg is een bijzondere stad en een
bezoek waard. Zo ontwijk je deze niet
varende pont in Husvik en de pont in
Veierland.
(Tip: Steek je over van Strömstad naar
Sandefjord dan is een rondje terug langs
Tønsberg aan te raden).
Kaart 105
De hoofdroute is ingetekend over het
vasteland. Een rustige alternatieve route
gaat over de eilanden Nøtterøy en
Veierland. Echter, deze zijn in het voor- en
naseizoen niet of erg slecht te bereiken
vanwege beperkte pontverbindingen.
De “landroute” heeft behoorlijk steile
stukken van 10 tot 20%.
Bij Melsomvik voor het benzinestation
(Shell), wijzen de routebordjes links aan. Je
komt dan aan de voet van een “onverharde
muur van 300 meter en 20%” die je op
moet! Beter, bij benzinestation gewoon

rechtdoor. De situatie is wat verwarrend
omdat er een nieuwe weg naar Stokke is.
Pont informatie Nøtterøy/Veierland
Jutøya AS, tel. mobiel 91988219
mei tot september alleen in het weekeinde,
plus
mid juni tot mid augustus 4 keer per dag
In 2015 komt er misschien wat capaciteit bij (van
Nottery naar Veierland).

Kaart 106
Er zijn een vijftal aardige B&Bs bij de haven
van Sandefjord.
De Colour line pont tussen Sandefjord en
Strömstad in Zweden komt hier aan.
Larvik is een goed beginpunt van de
Noorse route: er gaat een pont vanuit
Denemarken heen. Verder kan je vanuit
Larvik pal noord een alternatief rondje door
Noorwegen rijden (zie hoofdstuk over het
alternatief).
In het hoogseizoen is het op het routedeel
tussen Larvik en Kristiansand erg druk. Dit is
het zonnigste en warmste deel van
Noorwegen en zeer populair voor
strandvakanties. Je treft in de buurt van de
grotere steden veelal grote campings met
veel caravans die niet ingericht zijn voor
fietsers met trekkerstenten.
Taxiboten kan je in dit hele gebied
gebruiken als er toevallig geen pont is of er
pas na vele uren wachten weer eens een
pont komt. Soms zijn ze per persoon
geprijsd soms per boot (500+ NOK).
Kaart 107
Nevlunghavn is een aanrader, een gezellig
havenplaatsje leuk om er vis te gaan eten.
In Helgeroa is er hopelijk een pont naar
Langesund. Deze vaart eind juni tot midden
augustus 4 keer per dag. In het voor- en
naseizoen soms. Het alternatief is in 40 km
de hele baai om te fietsen. Onderweg kom
je de “kurkentrekker” tegen, een vrij lange
helling tot 8%. Er staan weinig bordjes rond
de baai, dus het blijft wat zoeken. Weinig
voorzieningen voor niet-kampeerders in dit
gedeelte.
Kaart 108
Langesund is zeer gezellig en met enig
geluk is er muziek.
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De route van Langesund naar Kragerø is een
van de aardigste stukken van deze kant van
Noorwegen. Er zit tussen Ris en Aby wel een
erg steil kiezelig stuk in (in 2006 gedeeltelijk
geasfalteerd), maar dat is nodig om de E18
te ontwijken. Soms moet er gelopen
worden. Dit zal niet de eerste en laatste
keer zijn. Er volgen in de hele NSCR route in
Noorwegen nog verschillende stukken van
deze moeilijkheid!
Kaart 109
Het schitterende eiland Jomfruland is een
populaire vakantiebestemming en in
hoogzomer waarschijnlijk barstens vol. Je
kunt het via de pont of taxiboten bereiken.
In Kragerø was er ook een route zuidom
bewegwijzerd. Deze staat niet in de boekjes.
De zuidelijke route is rustiger maar wel
pittig. Het is er zeer levendig plaatsje. Twee
pontjes varen af en aan tussen de
verschillende haventjes. Verder heeft
iedereen er wel een bootje en is het op het
water drukker dan op het land.
Pont: Kragerø – Stabbestad
Kaart 110
Op het volgende traject kan de pont je
aardig dwars zitten: Øysang – Risør vaart
niet op zondag en beperkt op zaterdag, en
buiten het seizoen.
Het alternatieve traject over de weg is erg
mooi. Het stuk over de E18 kan wat drukker
zijn. Als je te lang op de pont moet
wachten, is een uitstapje over Portør een
leuke manier om de tijd door te brengen.
Oost-Agder ligt op het Sørland. Hier vindt u
bijna alles wat u kunt bedenken: fjorden,
bergen en bossen. Verder zijn er lange
zandstranden bij de plaatsen Arendal,
Grimstad en Lillesand. Lyngør is over 4
eilanden verspreid die een bootverbinding
hebben. In 1991 is Lyngør aangewezen als
het best bewaarde dorp van Europa. Er is
een regelmatige bootverbinding met het
vasteland. De kleine steden in Oost-Agder
zijn typische Sørlandse steden: smalle
straten met witte houten huizen die in de
buurt van de kade liggen.
Tussen Grimstad en Lillesand komt er als u
over de hoogvlakte fietst, een lastiger stuk
met grint Het is de vroegere hoofdweg van
Oslo naar Kristiansand, een prachtig gebied.

Specifiek
Hoogteprofiel: Gemiddeld 11 klimmeters
per km, dus vrij zwaar.
Kaart 111
Van Laget via Bergendal naar Tvedestrand
is het flink klimmen, maar een heel mooi
gedeelte van de route. Tvedestrand is een
leuk havenstadje met veel boekenstalletjes.
Kaart 112
Arendal is een aardige stad, met terrasjes
en een mooi centrum. Aan de westkant van
Arendal is het druk, maar de route gaat wel
over fietspaden.
Kaart 113
De kerk in Fjaere is zeker de moeite waard.
Volg ev. voor Grimmstadt de bordjes
Lillesund voor een autoluwe route.
Grimstad uit wordt de route “grimmig”: de
oude postweg tussen Grimmstad en
Lillesand, zand, kiezels en hellingen tot
25%. Het kost je ruim een uur ploeteren,
maar is wel erg mooi.
De vernieuwde E18 is klaar dus de oude
asfaltweg kan als alternatief gebruikt
worden:
Volg eerst de blauwe bordjes Lillesand. Op
rotonde bij industrie links (420) ri
Bergemoen, fp langs de weg.
Kaart 114
Vanaf Lillesand is een weg langs de kust niet
meer mogelijk (alleen de E18 loopt daar).
De route gaat landinwaarts over Birkeland.
Je passeert een 1.000 jaar oude eik!
Vlak voor Kristiansand moet je over een
hoge brug, met tegenwind een zware klus.
Tip: Een aardig alternatief is wellicht om uit
Lillesand een (vrij dure) toeristische boot te
nemen naar Kristiansand (200 NOK).
Je vaart 3 uur tussen de eilandjes van de
mooie scherenkust door. Vertrek van
Lillesand om 10 uur, van Kristiansand om
14.00 uur (vaart alleen zomers , eind juni tot
mid augustus, en niet op zondag). Rederij
Blindleia Charters (T:94583397)
Het is zijn geld waard! Meerdere positieve
commentaren ontvangen.
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West-Noorwegen: Kristiansand –
Bergen, 600 kilometer
West-Agder heeft alles wat u zoekt: fjorden,
bergen, bossen, lange zandstranden,
schilderachtige eilanden en scherenkust. In
de zomer is het 's lands vakantieparadijs. De
stranden wemelen van de mensen.
Kristiansand is verschillend van alle andere
Sørlandse stadjes die kronkelstraatjes
hebben. In Kristiansand lopen de straten
recht, de zgn. Kvadratuur. Er is een
regelmatige veerverbinding met
Denemarken, Zweden en Engeland. Vanaf
hier wisselt de route tussen de kust en het
binnenland. U komt langs de bekende
vakantiestadjes Mandal, Lyngdal en Farsund.
Daarna loopt de route langs de vlakke
kuststrook tot de vuurtoren van Lista. Nu
komt er een moeilijker gedeelte. U fietst
door een wild en dun bevolkt gebied met
heuvels, bossen, bergen en meren. Zo komt
u in de gezellige havenplaats Flekkefjord
waar veel oude houten huizen zijn en smalle
straten. Na een lange stijging slingert de
weg steil naar beneden naar de
provinciegrens met Rogaland .
Specifiek
Hoogteprofiel: Gemiddeld 14 klimmeters
per km, dus behoorlijk zwaar, vooral voor
Farsund (kaart 119) waar de etappe circa 20
klimmeters per km vergt.
Kaart 115 en 116
Let op dat in Kristiansand overnachten niet
zo simpel is. De jeugdherberg ligt in een
industriewijk. B&B kosten 800+ NOK. De
camping (120 NOK) in de stad gaat wel. Het
is dus zaak voor (Hamre) of na Kristiansand
te stoppen. Aan de oostkant ligt de (dure)
camping van Kees Verkerk (vlak na
vliegveldje). Welke Hollandse jongen wil dat
niet?. Ga je door, dan moet je een
reusachtige brug over met zeer steile
aanloopstukken.
Een goedkoper hotel: Center Budget, 650
NOK. T:38701565, Vestre Strandgate 49.
Na Kristiansand kom je weer over zo’n
heftig stuk zandweg, de Postweg. De
hoofdroute verlaat Kristansand via een fp
langs weg nr. 9.

Alternatief (1): Volg het fp langs de E39 en
over Hannevika.
Alternatief (2): Een goed alternatief vind je
zuidelijk om: via de E39 Kristiansand uit en
dan langs de kust via de N456 tot Åros (met
drukke en dure camping, 125 NOK). Daar
pik je de hoofdroute weer op. Deze mooie
route is niet te druk.
Kaart 117
Vanaf Sogne tot na Mandal zijn er weinig
bordjes. Geen probleem, er zijn ook weinig
wegen en deze zijn hier mooi en rustig. Er
zijn wel wat klimmetjes van zo’n 10%. In
Ålo is een café.
Het stuk gravel 4 km voor Ime kan
eenvoudig vermeden worden door de grote
weg te vervolgen. Maar is kennelijk niet
meer al te slecht.
Mandal is een leuk stadje, een lunch of
overnachting waard.
Buiten Mandal is het meteen weer steil over
gravel (20% - 200 meter lopen). De
kwaliteit van het gravel is goed genoeg om
te fietsen en wat betreft de omgeving zeer
de moeite waard. Dit zwaardere stuk route
met een aantal colletjes, loopt tot Vigeland.
Alternatief over Sjølungstad: gaat over een
half verharde weg en is ook mooi.
Kaart 118
Van Spangereid tot Farsund is de route
weer zeer zwaar, vooral de laatste klim voor
Lyngdal en het stuk tussen Lyngdal en
Farsund. Dit laatste stuk heeft meerdere
toppen, veel gravel en hellingen van 10 tot
15%. Het is wel een mooie route maar niet
spectaculair.
Dus is er eventueel vanaf Lyngdal een
alternatief mogelijk over de weg “43”
langs het Lyngdalsfjord. De NSCR route
volgt later ook deze weg, die niet te druk is.
Kaart 120
Het schiereiland waarover nu gefietst wordt,
is erg mooi, maar de route is behoorlijk
zwaar. Aan het eind komen er diverse
klimmen.
We hebben mooie uitzichten op de fjorden
(Fedafjord) met goede mogelijkheden voor
een picknick (aan het Framvaren en vlak
voor de afslag naar Rorvik). Er komen veel
onverwachte tussentopjes en klimmetjes van
ruim 10%.
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De camping in Svindland is een aanrader,
maar wel even in Feda inkopen doen
(zaterdags om 3 uur dicht).
Tot aan Flekkefjord moet er stevig
geklommen worden om de E39 te
ontwijken. Deze weg is in dit gebied een
lastige “klant”. Hij lijkt soms redelijk rustig,
maar er zitten verraderlijke tunnels met
hellingen in. Dus het is beter de omweg te
nemen. Pas op voor de tunnel bij Helleren:
licht aan en ev. lopen.
Alternatief Kvinesdal uit: blijf op
hoofdweg, twee tunnels (kort, verlicht) bij
3de tunnel links aanhouden ri Feda.
Kaart 121
Vlak voor Flekkefjord, bij de baai Selura,
gaat de route echter over een moeilijk stuk
paardenpad met keien doch is iets
verbeterd. Alternatief: 2km over de E39
(hier redelijk breed), ook niet alles...
Flekkefjord is een mooi plaatsje dat geschikt
is voor inkopen.
Alternatief: ga door tunnel met de E39 ri
Flekkfjord. Na tunnel goed fp.
In de provincie Rogaland vindt u fjorden,
water, hoogvlakten en bergen en bovendien
het zachtste klimaat van Noorwegen. Een
breed en vlak landbouwgebied strekt zich
uit van Egersund tot Haugesund, perfect
voor fietsers. Na een moeilijk stuk door een
indrukwekkende bergnatuur in het zuiden
bereikt u het vlakke Jæren ten Noorden van
de vissershaven Egersund. Onderweg naar
Sandnes en de naburige stad Stavanger
passeert de route mooie zandstranden.
Neem de tijd om de gezellige stadskern van
Stavanger te bekijken. De domkerk is uit de
middeleeuwen. U kunt ook een tocht naar
de bekende Preekstoel maken, een
spectaculaire rots die loodrecht uit het water
van de smalle Lysefjord oprijst.
Na een tocht van anderhalf uur op het veer
over de Boknafjord komt u op het eiland
Karmøy. Daar zijn mooie stranden en
monumenten uit de tijd van de Vikingen.
Verder naar het Noorden, als u dichter bij de
provincie Hordaland komt, wordt het
landschap minder gecultiveerd en wilder.

Specifiek
Hoogteprofiel: Gemiddeld 11 klimmeters
per km, dus vrij zwaar.
Echter, de eerste etappe kaart 121 vergt al
circa 17 klimmeters/km, dus daarna wordt
het wat minder zwaar!
Kaart 121
Vanaf Flekkefjord naar Hauge komen we in
een echt wild en ruig landschap: we moeten
drie cols over met een hoogteverschil, elk
van ruim 100 meter met hellingen van rond
de 10%. Onderweg zijn er vrijwel geen
voorzieningen op enkele picknick plaatsen
na.
De tunnel bij Helleren is ev. via een wegje
te omzeilen: Boven Jøssingfjorden neem je
na de haarspeldbochten het oude tunneltje
links van de nieuwere. Pas wel op: losse
stenen kunnen tunnel ook gevaarlijk
maken!
Kaart 122
Ondanks het “ommetje” is de route over
Sogndalstrand aan te raden.
Na Hauge volgt nog een mooi traject met
goed begaanbaar gravel.
Let er op bij warm weer voldoende water
mee te nemen. Er zijn weinig tappunten.
Egersund is een leuk druk plaatsje. Er gaat
een boot naar Denemarken dus ook een
geschikte plaats om de route te verlaten (of
te beginnen).
Kaart 123
De route gaat Egersund nu uit langs het
spoor tot Hellvik. Daar gaat de route naar
rechts over de weg nr. 44 naar een steil en
zandig pad, wel spectaculair..
Een alternatief is om linksaf over de weg
nr. 44 tot Ogna (bij letter E op de kaart) te
fietsen. Dit is een fraaie stuk met grillige
rotspartijen en niet te druk.
In Ogna (bij letter E op de kaart) gaat de
route via het perron een tunneltje door en
verder over een gritweg die goed te fietsen
is. De route loopt hier en na Brusand iets
anders dan ingetekend op de kaart.
Kaart 124
Dit stuk route richting Stavanger is veel
minder zwaar dan het vorige deel en de
gritwegen blijven nu beter berijdbaar.
Kaart 125 en 126
De route direct langs de kust bij Kvernavik
en vooral bij Goa is onverhard maar wel
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mooi en op een paar stukjes na, goed te
rijden.
Stavanger: hier is van alles te beleven: een
tochtje het Lysefjord in om de Prekestolen te
beklimmen (paar honderd meter hoog…).
Dit is bij mooi weer zeker een aanrader. De
NSCR route volgt meestal de kust en dan zie
je niet veel van de fjorden. Hier heb je een
mooie mogelijkheid diep een fjord in te
komen. Er is een netwerk van
bewegwijzerde fietsroutes.
Let op: kaarten 126 tot 128: De pont
Mekjarvik – Skudeshavn is gestopt!
Nu de boot naar Nedstrand nemen. GPS
track volgt de goede route. Zie ook kaartje
op pag. 32.
“The alternative route between Nedstrand
and Haugesund is now shown on the map
(op website). It isn't signed yet, but it should
be easy to find - and a lovely road to ride.”
Zie pagina 32 voor een overzicht kaartje.
Je mist circa 60 km van de route; ben je erg
fanaat dan maak je vanuit Haugesund een
rondje langs de oude route tot
Skudeneshavn. Zie kaart 126.
Kaart 127 en 128 De route vervalt dus!
In Haugesund pikken we de route weer op.
De camping, ten noorden van Haugasund
ligt erg mooi aan zee, een echte NSCR
camping. Je krijgt korting met een ICCard.
Op 300 meter is een winkelcentrum.
In de provincie Hordaland kunt u alles
vinden: eilanden, scherenkust met windstille
baaien, fjorden met steile rotsen,
watervallen, hoogvlakten en gletsjers. Er is
een fantastische scherenkust met tal van
rotseilandjes en klippen. De natuur varieert
van kale hoogvlakten tot vruchtbaar
boerenland en bossen. Het klimaat is het
hele jaar zacht. Het gedeelte van de route
dat het dichtst bij de open zee loopt is in
het Zuiden. De vuurtoren Ryvarden is beslist
een bezoek waard. Na een kort boottochtje
over de Bømlafjord gaat u verder naar het
Noorden door een afwisselend landschap
met boerderijen waar al eeuwen geleden
nederzettingen waren.
Het meest luchtige gedeelte van de route is
het imposante bruggensysteem dat de

eilanden Bømlo en Stord met elkaar
verbindt (geopend in 2001). In de gemeente
Os kunt u ruïnes van een klooster bekijken
en het sprookjeseiland Lysøen. U passeert
de woning van Edvard Grieg, Troldhaugen
en komt ten slotte in de oude Hanzestad
Bergen. De bekende attrakties zijn Bryggen,
de vismarkt en de Fløyfjell.
Specifiek
Hoogteprofiel: Gemiddeld 10 klimmeters
per km, dus vrij zwaar, vooral de laatste
etappe naar Bergen.
Kaart 129
De route is hier prachtig met (bloeiende)
heide. Tussen Finnås en Royksund (en vooral
bij Havik) is de route matig aangegeven.
Kaart 130/131
Bij Leirvik missen nogal wat bordjes of
staan 180° gedraaid, oppassen: Laat Leirvik
rechts liggen.
Alternatief: Vanaf Leirvik kan je een snelle
boot nemen naar Bergen (2 uur), de fiets
kan mee. Kost circa 400+ NOK pp.
Reserveren is niet nodig. De camping ligt
voorbij een heuveltje.
Tip: alternatief via het veel rustiger eilandje
Huftaroy en dan naar Krokeide, met de
ponten van Sandvikvag naar Husavik en van
Huftamar naar Krokeide. Er is geen camping
maar er zijn wel openbare douches in de
haven van Austevoll.
Je komt op kaart 132 bij Fana weer op de
NSCR route en ontwijkt daar een helling van
ruim 200 meter, net voor Fana. Ook handig
als je vanaf Bergen terug wilt naar
Hardanger Fjord: voorkomt dubbel rijden.

Ponten voor de alternatieve route over Huftarøy:
Telefoon 177, of www.tide.no
Sandvikvåg – Husavik (40 NOK)
Elk uur (behalve rond 11 uur). In het weekeinde
elke 2 uur.
Hufthamar – Krokeide (50 NOK)
1 keer per uur, soms 1.5 uur, in het weekeinde
soms 1 keer per 2 uur

Kaart 132
Er is een nieuwe camping, 3km zuid van
Fitjar, T: 53497869.
In Osøyro is een goedkoop pension (simpele
kamers met gebruik van keuken). Bij de
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haven zijn openbare douches en een mooi
grasveldje (camping).
Kaart 133 In Bergen zijn de routebordjes
kennelijk verbeterd. Bij een kruispunt van
fietstunnels richting haven volgen.
Er zijn geen redelijke campings in of vlak bij
de stad. Camping Midtun is wel geschikt
maar klein en gauw vol (reserveren schijnt
niet te kunnen; T: 55103900).
Camping Grønnestølen Gård (alleen hutjes),
ligt in Minde, 4 km van het centrum(tel. 055
286600). Er is een camping op 20km langs
de weg nr. 580.

Bergen heeft 3 jeugdherbergen waarvan
Montana zeer bijzonder ligt, ruim 150 meter
boven Bergen (er komt een bus langs). In
het hoogseizoen zijn de jeugdherbergen
vaak vol, een alternatief is dan het huren
van een private room of budget hotel via de
VVV van Bergen.
De pont naar Shetland vaart niet meer.
Dus met vliegtuig naar Shetland (paar keer
per week) of Aberdeen (elke dag en dan de
nachtboot naar Shetland of Orkney.

Alternatief: Rondje Noorwegen over de Hardangervidda
Niet iedereen wil de NSCR voltooien: Een
zeer aardig alternatief is om in Noorwegen
een rondje te maken in plaats van terug te
varen of rijden. De route van Bergen naar
Oslo of Larvik is zeker aan te raden. Je ziet
wat meer van de fjorden en je komt door
het zeer fraaie en stille Hardangervidda
gebied. Er moet hier wel stevig geklommen
worden: naar circa 1.300 meter hoogte.
Tot Geilo volgen we de Rallarweg of de
route over weg 7. In Geilo kan je de route
vervolgen naar Drammen of de
Numedalruta nemen.
(Zie voor een totaaloverzicht de kaarten op
pagina 22 en 23).
Alternatief over Hardangervidda

Numedalruta
Vanaf Geilo loopt de fietsroute 5, de
Numedalruta, naar Larvik (280 km.) De
route is goed bewegwijzerd. Zie gids van
Knut Bjoraa (uitgever Castor Forlag).
Behalve de kleine stukjes nieuwe hoofdweg
is de route zeer rustig
De Hallingdalroute naar Drammen biedt
nog een ander alternatief. Langs de rivier
over bospaadjes.
Setesdal, is gefietst als een alternatieve
route, kaarten 301 – 314. Er zitten tunnels
waar de fietser niet door mag; dus
meeliften…of over de bergen fietsen.

Als verbinding met Larvik of Oslo geeft dit
hoofdstuk een aantal mogelijkheden.
Temeer daar de NSCR route wel langs de
kust gaat maar de grootsheid en

schoonheid van fjorden een beetje mist. Dat
neem je pas echt waar als je er langs of
door fietst. De Hardangervidda is een zeer
fraai natuurpark met weinig tot geen
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bewoning: puur natuur! Er zijn twee
manieren om de Hardangervidda over te
steken:
de beroemde Rallarvegen, pas mogelijk
vanaf eind juni, zomers zeer druk met
talloze fietsers, vooral mountainbikers
Via de autoweg “7” (buiten het
seizoen vrij rustig)
Vanaf Geilo kan je door fietsen naar
Drammen of een leuke route, de Numedal
route, pal zuid volgen. Deze komt redelijk
dicht langs Oslo en eindigt in Larvik.
Het gebruik van trein is erg gemakkelijk:
Onderweg wordt grotendeels de treinroute
Bergen – Oslo gevolgd: je kunt dus in veel
plaatsen opstappen als het te veel wordt.
Op het bovenstaande kaartje staan de
trajecten rond Bergen en de Rallarvegen:
1. Bergen – Hardangerfjord
2. Hardangerfjord naar Voss
3. Hardangerfjord naar Haugastøl/Geilo
over de “7”
4. Rallarvegen, van Bergen naar Dale met
de trein; over Voss naar Haugastøl en
verder naar Drammen
Het boekje van Knut Bjoraa, Rallarveg og
Hallingdal beschrijft het hele traject van
Bergen tot Drammen. Het boekje Numedal
beschrijft de route van Geilo tot Larvik.
Hardangerfjord
Het Hardangerfjord is zeer fraai en
bijzonder. Langs de oevers van het fjord is
het vrij warm zodat er fruitbomen kunnen
gedijen. Die staan in het voorjaar in bloei en
je waant je in zuidelijk Europa. Boven je
liggen de ijsvlaktes van de Hardangervidda.
Als dan ook de zon nog schijnt is het een
groot genoegen hier te fietsen!
We beschrijven 3 routes langs dit fjord: de
weg Bergen uit naar Eidfjord. Van het fjord
naar Voss en hoe eventueel verder te gaan
over de weg nummer “7” naar Geilo.
1.Bergen – Hardangerfjord (170 km)
De route begint in Bergen en je volgt de
NSCR route terug tot Osøyro, daar ga je
naar Hatvik, waar je de pont neemt naar
Vengjanesset. Vandaar steek je door via de
“552” en de “48”, over een top van zo’n
130 meter, naar Mundheim aan de
Hardangerfjord (vanaf Bergen ruim 70 km).
Dan volg je de “49”tot Tørvikbygd (over

twee heuvels van elk zo’n 50 meter hoogte)
en daar neem je de pont naar Jondal.
Vanaf hier volg je de zeer fraaie wat
heuvelachtige oost-oever van het fjord tot
Utne, onderweg een top van 280 en een
top van 130 meter en een wat langere
tunnel. In Utne neem je de pont naar
Kinsarvik. Daar volg je verder de route langs
het fjord, eerst de “13” en later de “7”.
In Brimnes (op 20 km van Kinsarvik) heb je
de keuze om:
Of naar Voss te gaan en via de
Rallarvegen verder te gaan
of via de weg “7” over Eidfjord verder
te rijden de Hardangervidda in.
Tussen Bergen en Mundheim zijn niet veel
overnachtinggelegenheden. Daarna zijn er
langs het fjord voldoende campings en
kamers.
2.Hardangerfjord naar Voss (50 km)
Bij Brimnes neem je de pont naar Bruravik
en vandaar de “572” (met een top van 340
meter) en de “13” (met een top van 260
meter) naar Voss. Er zijn onderweg een paar
campings.
Pont Informatie
Hatvik – Vengjasset: 1 keer per 35 minuten
Førvikbygd – Jondal: Elke 50 minuten
Utne – Kinsarvik:1 keer per 2 uur
Brimnes – Bruravik: Erg vaak, elke 20 minuten

3.Hardangerfjord – Haugastøl/Geilo
(70 km).
In Eidfjord begint een klim naar de
Hardangervidda van ruim 1.000 meter. Daar
doe je circa 3 uur over. Gelukkig is er een
rustig pad, vrij van auto’s, tot boven aan.
Daar heb je een mooi uitzicht op de
beroemde Vøringfossen waterval.
Daarvandaan rijd je over de “7” tot Geilo.
Deze weg is redelijk stil, zomers wellicht wat
drukker. Ondanks lang licht is hij ’s nachts
af te raden vanwege het vrachtverkeer dat
er dan over rijdt. Onderweg zijn
schitterende uitzichten en hier en daar een
berghotel of vissershostel. Je moet eigenlijk
wel een nacht boven doorbrengen om de
stilte te ervaren. In Haugastøl eindigt (of
begint) de Rallarvegen. Er zijn campings bij
Eidfjord en boven de Voringføssen.
4. Bergen naar Voss, Rallarvegen, Geilo
en Drammen
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Het eerste stuk loopt van Bergen naar Voss.
De weg Bergen uit is te druk en er vaart
geen pont meer, dus het beste neem je de
trein naar Dale (of evt. iets eerder
Stanghelle).
Vanaf Dale kan je noord om en zuid om (de
autoweg is te druk om te fietsen):
- Noord om (circa 100 km) gaat het over
Eksingdalen met een top van 700 meter.
Tussen Bulken en Evanger moet je ook nog
4 km over de autoweg.
Mooie camping in Maestad.
- Zuid om (circa 50 km) gaat het over
Bergsdalen met een top van 600 meter.
Er zijn campings langs de route.
Vlak voor Voss kom je even op een drukke
weg.

Het traject tot Haugastol heeft zeer slechte
stukken en stijgt nog behoorlijk. Het is te
“doen”, op een enkel lastig stukje na tussen
Myrdal en Hallingskeid.
De hut in Finnse (“Fynsehytta”) is groot en
druk. In de weekeinden zelfs zeer druk met
mountainbikers. Dan kan overnachten een
probleem opleveren. Reserveren is ook niet
goed mogelijk. De camping ligt op 1km van
de hut aan de andere kant van het meer.
Tip: Voss – Flåm en terug
Je kunt nog een uitstapje maken naar Flåm:
Vanaf Myrdal een afdaling van bijna 900
meter in circa 20 km met 21
haarspeldbochten. De eerste kilometers zijn
eigenlijk alleen geschikt voor
mountainbikers, het ligt vol grote keien.
Daarna is de weg geasfalteerd en zoef je
heerlijk naar zeeniveau in Flåm. Je kunt lui
met de trein terug naar boven. Dat is
populair, dus soms moet je wachten op een
volgende trein: reserveren is dus gewenst.

Nieuwe route Stavanger – Haugasand
Zie pagina 29
Rallarvegen
Na Voss kom je op de Rallarvegen, één van
de beroemdste (en zomers ook drukste)
fietswegen van Noorwegen. Het is een oude
militaire serviceweg langs de spoorlijn naar
Bergen. Er zijn talloze folders en
informatiebrochures bij de VVV's te vinden:
het is ook een zeer populair gebied dus
zomers kan overnachten in een hut of
goedkope gelegenheid lastig zijn.
Deze route is niet mogelijk al te vroeg in het
seizoen vanwege sneeuw en ijs op de
Rallarvegen. Informatie bij de VVV. Meestal
pas eind juni begin juli open.
Voss-Hardangervidda - Haugastøl/Geilo
In Voss kan je richting Myrdal naar de
Rallarvegen fietsen. Er zit een stuk tunnel
(Gravhalstunnel) in van circa 5km, tussen
Upsete naar Myrdal, dat je altijd per trein
moet afleggen. Check treintijden en
reserveer!
Het overstappen in Myrdal kan nogal
hectisch zijn door al die fietsen die ook
overgeladen moeten worden.
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North Sea Cycle Route in de UK

Schotland (met Orkney en Shetland) en Engeland
De route door Schotland en Engeland is
vrijwel geheel samengesteld door bestaande
routes te koppelen. “NSCR”-tekst of het
symbooltje, staan regelmatig als extra op de
bordjes. De route loopt meestal gelijk op
met de National Cycle Network route 1, de
“NCN 1”.
Let op: soms worden andere routes dan de
NCN1 gebruikt als het uiteindelijke traject
van de NCN 1 nog niet klaar of geschikt is!
Zo is de oorspronkelijke route over York
(NCN 65) omgelegd langs de kust als NCN 1
maar verder weer als regionale route 52. Als
gevolg van dit soort omleggingen kunnen er
wel eens oude bordjes blijven staan.
NCN - National Cycle Network
Onder bezielende leiding van SUSTRANS is
er een uitgebreid netwerk van
bewegwijzerde fietsroutes ontstaan,
beschreven op zeer praktische en goed
bruikbare fietskaarten, doch beperkt qua
informatie over voorzieningen.
Een probleem was dat de UK SUSTRANS
kaarten en boekjes vaak uitverkocht waren
en dat het dan enige (soms langere, soms
nooit…) tijd duurde voordat ze weer
beschikbaar waren.
Verbindingen met de NSCR
De Nederlandse hoofdroute steekt over bij
Hoek van Holland naar Harwich.
Er kan nu ook naar Dover worden
overgestoken. Londen maakt deel uit van de
NSCR. Bij Colchester komen de beide routes
bij elkaar. Er zijn ook veerboten te nemen
met als startpunt Hull of Newcastle.
Shetland is met de pont alleen vanaf
Aberdeen of Orkney bereikbaar.
In Midden en Zuid Engeland en in Schotland
kan de route uitgebreid worden met andere
routes zoals: SchotlandRond, de diverse Seato-Sea doorsteekjes (Midden Engeland),
Bij Dover of Londen kan met Fietsen rond
Het Kanaal of de Hart van Engeland
fietsroute, verder gefietst worden.

SUSTRANS kaarten, schaal 1:100K, hebben
een hoogteprofiel van de doorgaande
routes. Op de kaart staan meer details en
soms tekstjes die de route aangeven. Er zijn
stadsplattegronden en soms kaartjes van
lastige stukjes. De SUSTRANS kaarten
hebben ook vrij veel andere informatie zoals
campingsymbolen maar geen hotels of
B&Bs. Op de kaarten staan bv adressen en
tel.nummers van VVV's en soms ook
fietswinkels.
De SUSTRANS website is sterk verbeterd en
biedt een goede service met Online
Mapping: Er staan nu extra voorzieningen
op de getoonde kaarten. De kwaliteit is nu
zo goed dat kaarten zelf geprint kunnen
worden op diverse schalen: van
routeoverzicht tot straat-level! Je kunt dus
ook goed de route intekenen op andere
kaarten. Als je zelf print, let dan wel op dat
het inkjetpapier erg gevoelig is voor vocht.
De meeste commerciële kaarten worden
gedrukt op watervast papier.
De SUSTRANS data base kan zowel via de
“verkenner” als via een APP bekeken
worden. De kaarten zijn gebaseerd op
Google maps, je moet dus on-line zijn maar
er is wel support voor caching van
gebieden. De APP heeft minder functies.
Via de verkenner kan je allerlei
voorzieningen zien: B&B, fietswinkels, etc.
Update slips: bereikbaar via google:
”sustrans update slips nnnn” (nnnn =
kaartnummer).
Nieuwe kaartuitgever
De nieuwe Pocket Maps (vroeger CycleCity
genoemd) schaal 1:110K, staan op vrij
stevig papier maar niet zo goed als
SUSTRANS kaarten. De NCN routes zijn
duidelijk aangegeven, maar details missen
soms: een wat kaal kaartbeeld. Er zijn weer
wel diverse stadsplattegronden en lokale
routes apart opgenomen, en vaak in een
grotere schaal. Er staan voorzieningen
symbolen bij de stadjes (maar geen
campings). Deze kaarten zijn nu beschikbaar
voor de gehele UK.

“Klassieke” SUSTRANS kaarten
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Alternatief
Als deze SUSTRANS kaarten niet te koop
zijn dan zijn er de volgende opties:
Golden eye, schaal circa 1:126K, mooi
watervast papier, veel details, soms iets te
veel en dan is de NSCR route lastig te
volgen. Er staan ook veel andere lokale
routes op de kaart. Op de kaart staan
campings aangegeven maar geen overige
accommodatie. Er staan geen
stadsplattegronden op de kaart.
Ordnance Survey Ranger kaarten 1:50K
(een wel erg grote schaal! Dus veel kaarten
nodig.) Op deze kaarten staan de meeste
NCN routes wel aangegeven maar niet erg
duidelijk. Met behulp van de SUSTRANS
online mapping kan je e.e.a. duidelijker
maken met een viltstift.
Voorzieningen in UK
In heel Engeland zijn campings meestal
groot en vol en vooral op lang verblijf en
campers georiënteerd. Tentjes zijn soms niet
welkom. Vooral vlak bij de kust kan dat
problemen op leveren. Reserveren of
navragen van de mogelijkheden is aan te
raden. Kampeerders kunnen het dus zwaar
krijgen, niet alleen door de regen maar ook
soms het ontbreken van redelijke campings,
vooral aan de oostkust van Schotland. Prijs:
vanaf £8 per persoon per dag.
Zie: http://www.ukcampsite.co.uk/
B&Bs zijn overal te vinden in UK, prijs
meestal rond de £75. En suite betekent
kamer met WC en douche. De VVV kan
deze voor je boeken, soms tegen een klein
tarief. Voor de Internationale
jeugdherbergen geeft lidmaatschap korting.
Openbaar vervoer/treinen
De trein in UK neemt fietsen mee doch
maximaal tussen de 2 en 6 per trein,
reserveren wordt dus aangeraden, vooral ’s
zomers. Daarbij zijn treinkaartjes in de UK
aanzienlijk goedkoper indien van te voren
gereserveerd en betaald!
Grotere steden (Edinburgh, Inverness en
Aberdeen) hebben verbinding met alle
steden in UK. Inverness heeft ook een
verbinding met Thurso (slechts 2 of 3 keer
per dag). Zomers rijdt er frequent extra
vervoer tussen Thurso en Inverness. Plaatsen

met stations zijn verder: Dyce, Elgin, Forres,
Nairn en de stations tussen Dingwall en
Lairg.
In Engeland is een dichter netwerk. Voor
lange trajecten is reserveren nodig. Vroeg
boeken is i.h.a. veel goedkoper.

NSCR in Schotland, Orkney en
Shetland
De fascinerende cultuurgeschiedenis van de
Schotse Hooglanden is algemeen bekend. In
de noordelijke Hooglanden zijn nog de
sporen zichtbaar van de zuiveringspolitiek
aan het eind van de achttiende eeuw, toen
tallozen het land werden uitgezet. Het
Tweed alternatief komt langs het slagveld
van Culloden, waar in 1741 het leger van
prins Charlie in de pan werd gehakt door de
troepen van de regering. Er zijn ook
overblijfselen uit de prehistorie, zoals de
Clava Cairns bij Inverness (ongeveer 5000
jaar oud). Let u ook op de nog aanwezige
sporen van de Gælische taal en cultuur.
Enkele Gælische woorden zijn bewaard
gebleven in plaatsnamen in de Hooglanden
zoals allt (beek), cnoc (berg), beag (klein),
creag (piek), dubh (zwart), mor (groot).
Noord Schotland is wellicht het ruigste en
eenzaamste deel van de NSCR route. Pas na
Inverness begint er weer wat te leven! De
route volgt niet overal erg precies de kust.
Kamperen Je kunt in Schotland goed “vrij
kamperen” mits je van de eigenaar van het
terrein toestemming hebt (als je die al kunt
vinden!). Pas in waterrijk gebied op voor de
midges (zwarte vliegjes), die kunnen erg
hinderlijk worden.
Hostels
Op Shetland zijn campings, verder ook
böds. Op de kaart zij die aangegeven als
camping barn. Dit zijn eenvoudige oude
gebouwen waar je tegen een gering bedrag
kan overnachten met kookgelegenheid
Vooral in Schotland biedt het fenomeen
“hostel” of “bunkhouse” een goed en
goedkoop alternatief bij slecht weer. Ze zijn
te vergelijken met de Franse gîte d’étapes:
een simpel en goedkoop onderkomen, en
meestal vrij rustig gelegen. Ze komen in
allerlei vormen voor. Er zijn ook hele simpele
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(Independent Backpackers) en zelfs met
gemengd slapen in slaapzalen! Je kunt er
meestal zelf koken. Prijs: tussen de £10 en
20 p.p.p.n.
In Schotland lopen schapen overal vrij rond.
Pas daar voor op, een schaap kan schichtig
wegspringen. Draag dus altijd een helm.

Kaarten en Informatie
Het traject is verdeeld in drie secties die
samenvallen met de beschikbare SUSTRANS
kaarten. Het traject Coast & Castles south
ligt half in Schotland en half in Engeland.
·
NN1E Aberdeen to John O’Groats (325
mijl) met routes op Orkney en Shetland
(twee kaarten).
·
NN1D Edinburgh to Aberdeen, Coast
and Castles North, 170 mijl
·
NN1C Newcastle to Edinburgh, Coast &
Castles Cycle South, 200 mijl
·
Conrad Stein, Nordseeküs te Schottland
(info-brochure) zeer nuttig

De volgorde van beschrijving is “links om”.
Dat is anders dan de volgorde van de
klassieke Schotse kaarten: die gaan van zuid
naar noord, “rechts om”.
Als hoofdaanduiding wordt bovengenoemd
kaartnummer gebruikt, gevolgd door het
kaartpaginanummer binnen die kaart tussen
haakjes en, indien aanwezig, het langs de
route vermeldde mijlgetal. Dit laatste getal
wordt alleen gebruikt bij de hoofdroute.
Volg je een alternatief dan staat er geen
mijlgetal bij maar een plaatsnaam.
Nuttige adressen:
www.syha.org.uk
http://www.syha.org.uk/Schotse
Jeugdherbergen centrale, tel. 08701553255
www.hostel-scotland.co.uk Independent
backpackers hostels
www.visitshetland.com Informatie over de
Shetland eilanden o.a. reserveren van de
camping böds; VVV: 0044-1595-693434
www.visitorkney.com
www.visitengland.com
www.visitscotland.com www.yha.org.uk
Engelse Jeugdherbergen centrale
In bibliotheken in Schotland kan je gratis
internetten.
Overzicht nieuwe pocket maps kaarten vanaf
Newcastle naar het noorden, Maar zolang de
“klassieke” kaarten nog te koop zijn houden we
het daarop!
34 Tyne
39 North Thumberland
40 Edenburg
44 Dundee
45 Aberdeen
46 Cairn
48 John O’Groats
54 Orkny (PDF only)

St.Andrews
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Shetland, SUSTRANS kaart NN1E (map 2, panel 5)
naar de vuurtoren ruimschoots beloond met
een fantastisch uitzicht en een rots vol
papegaaiduikers die zich op 2 meter afstand
laten fotograferen.
Sommigen fietsen door naar de noordelijke
eilanden Yell en Unst. Deze eilanden hebben
een heel bijzondere desolate sfeer, vooral in
de mist. Er is een hostel in Uyeasound op
Unst, de tent mag in de tuin staan.
Op de SUSTRANS kaart staan diverse
campings en böds (slaaphutten).
De boot van Shetlands naar Orkney gaat
tussen Lerwick-Kirkwall en wordt uitgevoerd
door www.northlinkferries.co.uk tel. 00448456000449.
Kost (piek) £35 en circa £100 voor een hut.

In Shetland is de kust wild en ruig met
klippen en fjorden. De berichten over
Shetland zijn niet altijd even goed, het is er
bijzonder maar voor sommigen niet echt een
gebied om als fietser terug te keren. Er is
voor vogelaars en andere natuurliefhebbers
de typische eilandnatuur: vogels, rotsen en
vissen.
De uitgezette route omvat circa 100 mijl. Dat
is in 2 dagen goed te doen, de wegen golven
wel maar komen nergens boven de 150
meter. Met stevige tegenwind is het redelijk
zwaar fietsen. De wind kan er hard en koud
zijn!
In het zuiden is het meest interessante dat is
waargenomen het “turfsteken”. Het beleven
van een landschap zonder boom is ook
bijzonder, maar niet altijd erg aantrekkelijk.
Je kunt bij harde tegenwind ook proberen
met de bus mee te rijden.
Halverwege naar Sumburgh Head (waar het
vliegveldje ligt) is er in Levenwick een kleine
aardige camping (open van 1/5 tot 30/9), tel.
01950422207. Er is een winkeltje op 300m.
Bij Sumburgh Head wordt de zeer steile klim

Aberdeen – Lerwick (aankomst 7.30):
di, wo, za: 17.00 via Kirkwall (23.45)
overige direct: vertrek 19.00
Lerwick – Aberdeen (aankomst 7.00 uur):
Ma, wo, vrij: 17.30 via Kirkwall (23.45)
Overige direct: vertrek 19.00 uur
Er zijn een paar vliegverbindingen per week met
Bergen. Je kunt beter vanaf Bergen (en Schiphol)
naar Aberdeen vliegen en vandaar de nachtboot
naar Shetland nemen (of vice versa).

YH op Shetland

36

Orkney SUSTRANS kaart NN1E (map 2, panel 4)
volgens Aloys, de “mooiste camping” van
de route.
Op weg naar de pont bij Burwick passeer je
“The Italian Chapel” bij mijl 331. Deze
kapel is in een loods in de tweede
wereldoorlog door Italiaanse krijgsgevangen
gemaakt. Even naar binnen om te kijken.
Vlak daarna fiets je over The Churchill
Barriers, de wrakken uit de oorlog zijn nog
zichtbaar. In de tweede wereldoorlog lag de
Engelse vloot achter de Orkney eilanden
verscholen.
Je kunt met een boottochtje van 3 kwartier
op het eiland Westray de puffins bekijken.
De aankomst vanaf Shetland of Aberdeen is
in Kirkwall. De route kan daar niet geheel
duidelijk zijn: Routeaanduiding is/was daar
beperkt aanwezig.

De Orkney-eilandengroep bestaat uit 70
eilanden, waarvan er maar 17 bewoond zijn
en beslaat circa 80 bij 50 km. De route op
Orkney is circa 75 mijl en loopt door een
mooi, vlak landschap, over rustige wegen
waarlangs u herinneringsstenen en
grafheuvels ziet. De maximale hoogte is
circa 100 meter.
Orkney is wat vriendelijker en interessanter
dan Shetland, vooral vanuit archeologisch
standpunt. De kaart staat vol met zulke
plekken. Een paar voorbeelden zijn het
prehistorische huis Skara Brae (mijl 385),
the Stones of Stenness en de mystieke
standing stone circle the Ring of Brodgar
(mijl 390).
En ook, de nieuwe opgraving in Mine Howe
bij Tankerness [mijl 338] vonden we
minstens zo interessant als het beroemde
Skara Brae.
In tegenstelling tot de Shetland eilanden is
het hier vrijwel vlak, maar het waait er ook
altijd. Stromness is een bijzonder leuk
havenplaatsje om te lunchen, en bezit

Jeugdherberg en Campings
Kirkwall: Camping.
JH, T:08700041133, Uit de nieuwe
bootterminal linksaf, bij de kruising rechts
en direct links langs het benzinestation.
Open, ondanks het late uur.
Stromness: Aan het eind van het dorp op
een landtong in zee met prachtig uitzicht.
Een must voor vogelaars. Kleine en Grote
Jagers vlogen af en aan, een Roodkeelduiker
zwom 5 meter uit de kant.
Boot verbindingen Orkney - Shetland:
De boot tussen Lerwick en Kirkwall en
wordt uitgevoerd door Northlinkferries, zie
bij Shetland. Prijs (piek): £21.

Orkney
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Bootverbinding met Schotland
Er zijn 3 mogelijkheden:
1.Voetveer Burwick - John 0'Groats
Een ouwe roestbak. Burwick is een onbewoond
spookdorp (weinig informatie ter plekke).
www.jogferry.co.uk/index.htm
40 min, £20,- incl. fiets.
Van juni tot begin september:
Vertrek J.O’G: 9.00, 9.30 en 18.00
Burwick.: 9.45, 17.15, 19.0
Daar buiten minder frequent.
2. Autoveer St. Margarets Hope - Gills Bay,
£18 incl. fiets.
www.pentlandferries.co.uk juni - augustus
Vertrek
Vertrek
St. Margarets H.
Gills Bay
08.00
06.00
12.00
09.45
17.00
13.45
20.15
18.45
In April/mei en september/oktober vervalt de
laatste uit St. Margaret en de eerste uit Gills Bay.

3. Veer Scrabster - Stromness, ong. 90 min.,
vaart het gehele jaar ( Northlink).
£16,50 met fiets. Dagelijks:
Vertrek
Vertrek
Stromness
Scrabster
11.00
8.45
16.45
13.15
19.00
Hoogseizoen op zaterdag extra boten.

North Sea Cycle Route in Schotland, “Mainland”
De routekaarten in Schotland lopen door tot
Newcastle in Engeland. De route is
beschreven in drie kaarten: NN1E (bestaat
uit 2 kaarten), NN1D en NN1C.
In Schotland moet je vrij veel klimmen. Maar
in de Highlands komen we nergens boven

de 200 meter. Er zijn wel “wasbord”
stukken waar de weg stevig golft.
In de doorsteek van Edinburgh naar de
Tweed gaat de route over bijna 400 meter.
Voor de gemiddelde, getrainde
vakantiefietser is dit goed te doen.

SUSTRANS kaart NN1E, Aberdeen to Shetland, maps 1&2
John O’Groats to Aberdeen, 320 mijl

In John o’Groats komt u op het Schotse
vasteland. Langs de klippen bij Caithness
fietst u naar het gebied Sutherland, bekend
om zijn moerassen en zijn rijke culturele
erfgoed. Er wordt nog steeds Keltisch
(Gaelic) gesproken. Het gedeelte voor Lairg,
bij Loch Shin, is een van de meest verlaten
gebieden van Schotland. De route loopt
verder langs de Dornoch Firth door bosrijke
dalen langs rivieren en watervallen naar Tain

Panel 1
Mijl 317. Caberfeith guesthouse. John
o’Groats. Eens , maar nooit meer!
B&B Langs de oostkust, paar mijl onder Johh
O’G. The Naze, Auckengill by Keiss.0195563151.Prima, met groots uitzicht op zee.
Mijl 311 Kasteel van Mey is een
bezichtiging waard.
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Mijl 297, in Thurso is een camping en een
hostel. In de haven Scabster (iets ten
noorden van Thurso) komt de pont uit
Orkney/Stromness aan.
Mijl 280, simpele camping in Melvich, met
restaurant.
Mijl 267. Dunveaden House. Bettyhill.
tel.273.Simpel, maar aardige mensen. Net
niet commercieel.
Mijl 255 Jeugdherberg is een aanrader.
Tussen mijl 265 en 239 is een alternatieve
route mogelijk: 3km zuid van Bettyhill kan je
de B871 langs de River Naver volgen naar
Altnaharra. Dit is een mooie, rustige, bijna
vlakke, weg. Zeer aan te bevelen in plaats
van de A836 over Tongue voor wie even
niet klimmen wil!
Mijl 230
Crask Inn: campings fietsers zijn welkom
voor (gratis)overnachting. Een keuken is
beschikbaar, maar je kunt er ook eten. De
omgeving is een echte aanrader, quote “het
mooiste stuk van Schotland”.
Mijl 210
De brug over de Kyle is erg steil en slecht.
Beter even doorrijden via Bonar Bridge.
Mijl 201
Als je de zomerroute (zie iets verder) niet
volgt is de afsteker “Struey” (zie kaart) erg
mooi maar wat zwaarder.
Mijl 197. Edderton Inn, Station Road.
Goed fietsershotel (met stokerij om de
hoek..). Hartelijk & prima diner.
Tussen mijl 192 en 158
Bij Tain is er een keuze zomer- of
winterroute: De zomerroute vanaf Tain
loopt via het historische veer tussen Nigg en
Cromarty, onderdeel van de
eeuwenoude hoofdweg naar NoordSchotland. De winterroute is net zo
aantrekkelijk en loopt langs het fjord
Cromarty Firth en door Dingwall. Bij
Munlochy komen de beide routevarianten

weer bij elkaar. Daarna fietst u langs de
Moray Firth (met wilde dolfijnen) naar
Inverness
De zomerroute (met mijlaanduiding) is wat
langer en heeft wat meer hellingen. In
Fortrose is een camping.
In Nigg vaart de “Nigg Ferry” niet tussen
eind september en eind mei. Maar bel altijd
even of de (gammele) pont in de vaart is.
Normale dienstregeling: kwart voor en
kwart over heel vanuit Nigg. (£5 p.p.)
Het veer: www.cromarty-ferry.co.uk,
T – kantoor: 01381-610269
M-kantoor: 07717207875,
M-pont zelf: 07879401659
NB: Er is sprake van dat de pont niet meer
vaart! Maar lijkt vanaf 2016 weer te varen.
Bij het hotel is een campinkje.
Munlochy Hotel., Commercieel.
Halverwege de winterroute is er in Evanton
een camping met een bunkhouse.
Panel 2
Mijl 152-147
De gestippelde route langs de kust west van
Inverness bestaat nog niet. Dus niet
proberen want je komt op een drukke weg.
Mijl 140-131 bewegwijzerd alternatief
langs de rivier Nairn dat eerst wat minder
klimt. Deze route loopt via Cawdor, met
mooi kasteel. Daarna klimmend naar de
hoofdroute.
Mijl 129 camping in Nairn is vakantiepark.
Mijl 122 slechte camping.
Mijl 113. Een uitstapje naar Findhorn en
beschermde Bay is moeite waard. Genoeg
onderdak buiten het hoogseizoen. Heath
House. findhorn. 01309-691082. Commercieel.

Mijl 108: In Burghead: camping aan zee.
Mijl 100 In Elgin is een camping met tentjes
aan de rivier, doch onvriendelijke uitbaters!
B&B is beter.
Elgin: Bij het verlaten van het park, na het
bruggetje rechts en niet links (bordje
verkeerd).
Mijl 82: Findochty camping, eenvoudig en
mooi aan zee.
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Mijl 79: Wat een mooie rotspartijen aan de
Cullen Bay. Dit is waar de Noordzee-fietser
het voor doet!
Geen camping in Portknockie.
Mijl 67. Bryden B&B. Boyndie. 01261861742.
Een bijna perfect B&B. Bestaat er beter?
Tussen 64 en 66 een off-road alternatief.
Mijl 62, Banff is een leuk gezellig
badplaatsje met een strandcamping.
Mijl 50 Turriff is eveneens een aardige
plaats met een prima kleine camping. We
volgen nu de op de kaart gestippelde route
door het centrum.
Bij het verlaten van Turriff niet de
doorgaande weg volgen op de Y-splitsing,
maar links aanhouden. (Eigenlijk rechtdoor.)
Mijl 42 Camping East Balthangie. Prachtige
grasmat, mooie ligging, goede douche,
maar wat verwaarloosd.
Tussen mijl 35-31 loopt de route nu over
een oude spoorbaan, mooi in de luwte en
vreedzaam. In de zomer kun je er heerlijk
wilde frambozen plukken.
Tussen mijl 31 en 13 Er loopt hier een mooi
en rustig alternatief over de Formartine

and Buchan way, een oude spoorbaan.
Deze route begint bij Auchnagatt tussen
mijl 31 en 32 en komt bij mijl 13 bij
Newmachar, weer op de hoofdroute. De
alternatieve route is een prima vlakke route
over oud spoortraject. Soms heel smal, soms
“karrenspoor”, soms mooi geasfalteerd,
maar soms lastige hekken waar de fiets niet
altijd even gemakkelijk langs kan. Af te
raden voor erg zwaar bepakte fietsen van
solo fietsers! En bij regenachtig weer of na
zware regen. Totaal ruim 40 km oude
spoorbaan. Valt echter volgens sommige
fietsers wel mee!
Ten noorden van Aberdeen is de route wat
lastig te vinden.
Mijl 8- 6 door Dyce over vrij liggend
fietspad langs de rivier. De bordjes wijzen
redelijk goed de weg naar Aberdeen
Station.
Mijl 0-2 Bijzonder interessant is het stuk
over kasseien langs oude
universiteitsgebouwen.
In Abderdeen is een jeugdherberg.
Let op: ten noorden van Aberdeen zijn
weinig of geen overnachtingsmogelijkheden
(ook geen campings).

Kaart Coast & Castles north NN1D, van Aberdeen naar Edinburgh, 172 mijl
doen. ‘s Avonds kunt u de Music Hall,
Aberdeen Arts Centre of Lemon Tree Café
bezoeken. Verder zijn er talloze pubs,
restaurants en nachtclubs. Aberdeen is een
echte festivalstad. Het Rootin About
volksmuziekfestival wordt elk jaar in het
voorjaar gehouden.

Aberdeen is een mooie stad met veel
granieten gebouwen. Er is veel te zien en te

Panel 4
In of vlakbij Aberdeen is geen camping meer
en de overige accommodatie kan gauw vol
zijn ivm de “oliedrukte”. De dichtstbijzijnde
camping is in Stonehaven (mijl 146 op de
route) of 10 km zuidwest van Aberdeen bij
Maryculter, via B9077 of het fietspad “Old
Deeside Line path” gemakkelijk te bereiken,
en dan via de B979 weer op de hoofdroute
(bij mijl 146).
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Vanuit Aberdeen vertrekt de pont naar
Orkney en Shetland. Aberdeen – Bergen
heeft goede vliegverbindingen.
Mogelijke camping (niet gegarandeerd) aan
de zuidkant van Aberdeen bij Nigg: Nigg
Holiday Camp, is in verval maar heeft een
goede grasmat. De camping wordt voor een
deel gebruikt voor tijdelijke bewoning. Hij is
wat lastig te vinden doordat de weg vanaf
de kust veranderd is, maar ligt exact op de
plaats die op de kaart aangegeven is.
Mijl 169 In Crownstreet veel B&Bs.
Mijl 166, Cove in Cove Bay accepteert geen
fietsers.
Panel 3
Mijl 134. Inverbervie. George Hotel, matig.
Leuke rustige camping.

Mijl 85: Fietspaden over het havengebied
van Dundee soms ’s avonds afgesloten.
Panel 1
Na Dundee komen we door het oude
koninkrijk Fyves met als hoogtepunt
St.Andrews, beroemd vanwege de vele
golfbanen, waaronder de beroemdste “the
old course”!
Mijl 80. Tayport B&B. 27A Queen str.
Tayport. Doen het voor de lol. Aanrader voor
£50!
Mijl 79 – 73,5: Tentsmuir Forest.
Alternatieve route, de doorsteek. Bij begin
van de doorsteek een onopvallend bordje
(plaatje) op paal links. Eerste km een redelijk
karrenspoor, daarna uitstekend.

Mijl 134 tot 130: bij Inverbervie is er een
route keuze. Het off-road stuk is (te) slecht
voor een hybride of randonneur (10km/uur),
dus langs de zeer drukke A92. Maar er zijn
ook wel berichten dat het nog wel gaat
(“prima te doen” zelfs) en beter is dan langs
een drukke weg…

Mijl 72, Leuchars. Een bijzonder mooi
Romaans (Norman) kerkje.

Mijl 130, De klim uit Johnshaven is wel erg
steil. Handiger is het de gewone weg te
nemen, die klimt geleidelijk.
Gelukkig ook weer eens een camping waar
alles in orde is. Op het grote grasveld, rechts
als je de camping oprijdt, mag je niet
kamperen, dat is een golfveld. Wij kregen op
verzoek een rustige plaats achter de heg
langs dat veld.

Mijl 63, Strathkinness. De klim er heen
verdient een pijltje. (Mooie camping west
van S., T: 01334850110
Buiten hoogseizoen kan de B939 gebruikt
worden om het vrij heuvelachtige traject te
ontwijken.

Mijl 128-129: pas op, langs drukke weg.
Mijl 120, Montrose. Het Caravanpark is
niet erg schoon. Veel te weinig sanitair, veel
te veel mensen. Er is echter aan het strand
wel een leuke, simpele camping.
Mijl 120,5 Vanaf Montrose, nieuw fp
richting Noord
Panel 2
Mijl 103- 97: nieuw fp langs kust (tussen
Arbroath en East Haven)
Mijl 96: Carnoustie heeft goede camping.
Mijl 91: Monifeth heeft 2 campings aan het
strand.

Mijl 70, Guardbridge. Er loopt nu een
fietspad langs de A91 tot St.Andrews, een
interessant stadje, de omweg waard! Wereld
beroemd vanwege golfbanen.

No campers please!
In dit gebied kunnen “tenters” problemen krijgen
om een plekje te vinden. Advies: vraag Tourist-info
naar de camping te bellen of er plaats is. Ga je
zelf, dan kan dat menig teleurstelling opleveren.
Campings zijn dicht of nemen geen tenten:
Camping Tayport (mijl 81) neemt geen tenten
meer (caravanpark).
Camping aan A91 onder Guardbridge (mijl 70)
neemt geen tenten meer.
Campings in en bij st Andrews (mijl 66). geen
tenten.
Uitwijken naar Crail: hielp dankzij een belletje
door de Touristinfo van St. Andrews. Er kwam wel
later een bordje voor het raam “Geen plaats voor
tenten”, terwijl er plaats genoeg was!
De camping aan de A915 wel OK voor tenten.
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Mijl 56,5 in Ceres de B939 blijven volgen.
Mijl 50,5: De route splitst zich hier. De
westelijke route (met de mijlaanduiding) is
de NCN 1, de NSCR hoofdroute (over
Kinross). De oostelijke route (NCN 76 en 76)
gaat over Kirkcaldy.
Hoofdroute NCN 1 (is de NSCR):
Mijl 47, Steile afdaling richting Freuchi.
Mijl 45, Falkland is een bezoek waard
(kasteel Schotse koningen).
Mijl 31, Camping west van Kinross OK
(geen winkel in de buurt). Camping aan het
loch is dicht.
De alternatieve route langs de kust (over
Kirkcakdy) heet nu van Mildeans Wood tot
Kirkcaldy , de NCN 766, en vanaf Kirkcaldy
tot Inverkeithing, NCN 76. Dit is dus niet
(meer) de NSCR.

De camping in Kirkcaldy heeft van
sommigen een negatief advies gekregen
(maar ook één positief), dus even bekijken.
De route tussen Kirkcaldy – Burntisland is
over 6 mijl gewijzigd. Buiten Kirkaldy geeft
een sticker linksaf aan, dit is een
mountainbike route, niet te doen en slecht
bewegwijzerd. Gewoon de weg vervolgen
en dan de eerste weg links en je zit weer op
de gele route volgens de kaart. Een
alternatief is: blijf maar even op de A921.
Burntisland. Het pad noord van de spoorlijn
is lastig te vinden. De bewegwijzering loopt
anders dan op de kaart staat aangegeven.
Neem breed pad west van het
spoorwegviaduct en houd rechts aan.
Dalgety Bay. Aan het eind van de plaats bij
eerste rotonde het kustpad volgen en niet
door naar de tweede rotonde.

Kaart NN1C, Coast & Castles South, van Edinburgh naar Newcastle, 200 mijl
Edinburgh is zeer de moeite waard om te
bezoeken. De drukke camping met goed
sanitair ligt behoorlijk ver van het centrum,
maar dat is goed met de bus bereikbaar
Voor fietsers is er (bijna) altijd plek. In het
centrum zijn verschillende jeugdherbergen
en backpacker hostels. De overnachtingsmogelijkheden kunnen in Edinburg
behoorlijk vol lopen, met name tijdens de
festivals. Reserveer tijdig.

Edinburgh, wordt zowel het Athene van het
noorden als de Festivalstad genoemd. Er is
werkelijk voor iedereen iets te beleven.
Boven de stad ziet u het kasteel van
Edinburgh en de berg Arthur’s Seat liggen.
In het noordoosten hebt u vanaf de route
een fantastisch uitzicht op de
wereldberoemde spoorbrug over de Forth.
De route loopt door het hartje van de stad.

Let op: De NCN 76 lijkt beter & dichter
langs de Noordzee te lopen dan de huidige
route, en staat op de NSCR kaarten en
Website als DE route aangegeven (en niet
meer langs de Tweed!). We hebben deze
gefietst. De overgang van de NCN1 naar de
NCN 76 is in Musselburgh nog niet 100%
duidelijk.
Het alternatief over North Berwick is ook
aardig, en nog dichter bij de Noordzee.
Feedback dus nog vooral over oude route!
Het traject tussen Skateraw en Bilsdean (mijl
130 tot 128) is nu bewegwijzerd en loopt
niet meer over de A1.
Vroeger volgde de NSCR de NCN 1 door een
heuvelachtige verbinding met de Tweed.
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Deze route is historisch interessanter dan de
NCN 76. Wellicht staan er ook nog NSCR
bordjes langs de NCN1.
Panel 3
Edinburgh. Als je naar de havens wil
(Brittanica en zo) is het aan te bevelen
vanuit de binnenstad de fietsroute 75 te
volgen: heerlijk rustig, alle verkeer
vermijdend, langs het riviertje
Mijl 195, Burnstane. De treden van de trap
van de brug over de spoorweg zijn laag en
langer dan de fiets. De fiets is er goed op te
duwen. In Burnstane ontbreekt het pijltje
l.a. bij de routesticker. Op Gilberstoun Brig
dus l.a. oude spoorlijn op, onder
hoogspanningsleiding door.
Er is geen/weinig info over de NCN76. In
Dunbar is een aardig hotel: Royal.
Vanaf hier is de oude NSCR route
beschreven – de NCN 1 dus.
Mijl 193, Musselburgh heeft een goede
camping met busverbinding met Edinburgh.
Mijl 193: Vanaf Garrington een klim naar
pas over de Moorfoot Hills, circa 400 meter
en dan een prachtige afdaling van 12 mijl
Mijl 191, in Whitecraig is bij een
routebordje linksaf nauwelijks te zien dat
daar een pad begint. Het eerste stuk is
nogal dichtgegroeid maar berijdbaar.
Mijl 188, in Dalkeith mis je gemakkelijk de
afslag rechts (Cemetery Road). Het bordje
staat erg hoog.
Na Dalkeith is de route over het Newbattle
Viaduct (nog) niet in gebruik. Aan het eind
van het stukje spoorweg vanaf Dalkeith, niet
links (wat de kaart aangeeft) maar rechts.
De bewegwijzering volgt nu een stukje het
verkeersvrije pad naar Penicuik tot de B704.
Daar links weer naar de getekende route.
Mijl 187, een onverhard steenpad. Weinig
bordjes. Je komt langs een garage
Mijl 160: George Hotel. Walkerburn.
01896-870336. Hartelijk. Inclusief prima en
groots diner. Zo zou het overal moeten.
Mijl 163 In Innerleithen staat het Traquair
House (te bezoeken). Dit is het oudst

bewoonde kasteel van Schotland. Eigenaars
de Stuarts. Hier eerste camping na
Edinburgh, stond blank in zomer 2004.
Goede B&Bs.
Na Innerleithen wordt een poos de
rechteroever van de Tweed gevolgd. De
weg gaat veel op en neer maar geen steile
hellingen.
Het gebied langs de rivier de Tweed heeft
een rijke historie. Er zijn leuke stadjes met
vaak mooie gebouwen en kathedralen. In
de plaatsjes langs de Tweed zijn in de
maand juni allerlei feestelijkheden.
Raadpleeg VVV voor informatie hierover.
Mijl 144, Bij Melrose kan je een
alternatieve route doen langs de beroemde
Scotts View, een uitzichtpunt waar Scott
menig uurtje mijmerend doorbracht.
Mijl 119, overnachten in Coldstream:
camping (ook in 2004 overstroomd) en
goede B&B mogelijkheden.
Mijl 115, Even stoppen voor de
liefdadigheidsstichting met "alles over bijen"
en een hele mooie verzameling historische
tractoren, machines en auto's.
Mijl 113, voor Berwick-upon-Tweed passeer
je de Schots-Engelse grens.
Panel 2; terug op de NCN1/NSCR route
Mijl 100,B&B: Tweed View House. 16 Railway
str. Berwick 01289-302864.Mooi, vrij duur.
Mijl 97 Na Berwick-Upon-Tweed is de route
onverhard maar verbeterd dus nu goed te
doen.
Bij mijl 90 (met een camping) is een
interessant uitstapje mogelijk naar Holy
Island. De weg is alleen open bij laag tij.
Borden geven aan wanneer je veilig kunt
doorsteken. Op Holy Island zijn een klooster,
kerk, museum en kasteel te bekijken. Er is
alleen een hotel, kampeerders moeten dus
bij laag tij weer terug!
Bij mijl 76 ligt het zeer imposante
Bamburgh kasteel. Het is hier wel erg
toeristisch.
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Mijl 72, Seahouses (een soort Zandvoort
aan zee, met veel B&Bs). Er is hier een leuk
uitje: je kunt met een boot naar Farne
Island waar veel vogels, met name
papegaaiduikers, te bewonderen zijn. Iets
ten zuiden is in Beadnell een camping.
Tussen mijl 73 en 65, langs de tijdelijke
route, is in Chathill nét voor de
spoorwegovergang een piepklein privé
campinkje (goed voor noodgevallen).
Alternatief mijl 53 – 55 is ruig.
Mijl 51, B&B: St.Valery. 27 Northumberland
str. Alnmouth. 01665-833221, beetje duur.
Mijl 55-53, rough alternatief langs kust.
Mijl: 40, Het aangegeven stuk met “rough
path” is bij slecht weer goed te befietsen.
Mijl 32-30: Ashington, hier zijn 2 campings.
1.

2.

na ml. 27 niet links, maar rechts af (voor
richting noord, rechtdoor) richting West
Sleekburn.
Door tot A1147, richting Ashington. Bij
aansluiting op de A196 staat camping
aangegeven.
Zelfde richting. Nu bij aansluiting A196 naar
rechts. Over de brug direct fietspad rechts
van de weg naar beneden, onder de brug
door, langs het water tot speeltuin. Deze is
van de camping.

Mijl 26-32
Pas op: Even op fp langs A189? Route kan
nu ook anders lopen terwijl oude bordjes er
nog staan.
Warkworth, camping North Cottage. West
van de A1068, in de rook van
afvalverbranding van bouwbedrijf; volgens
zeggen was dat normaal. Wij kregen er een
zere keel van. De bazin weigert
onverbiddelijk fietsers, ook voor één nacht,
als alle plaatsen bezet zijn. Dit ondanks een
ruime vrije grasmat. Ze overhandigt je
persoonlijk een teiltje warm afwaswater op
verzoek en tegen betaling krijg je de sleutel
van de douche. Ze maakte een wat
overspannen indruk. Maar anderen waren
weer erg te spreken over deze camping!

duinen. Bij Blyth een mooi houten beeld, of
zeven beelden, van een wielrenner.
Mijl 15: Door Whitley Bay en Tynemouth
weinig bordjes. De route loopt over de
promenades langs de kust.
B&B: Christine Goodwin 51-52 Victoria
Avenue. Whitley Bay. 0191-2525265.
Mijl 12: In Tynemouth, na Priory en Castle
rechtdoor naar het westen.
Newcastle is een drukke, multiculturele
grote stad met een enorme keus aan
winkels, pubs en restaurants .De
millenniumbrug "Het knipperende oog", die
Newcastle met Gateshead verbindt, is in
2001 geopend.
Volg route NCN 72 ri west, voor de terminal
van de DFDS en voor het centrum van
Newcastle, langs de noordoever van de
Tyne.
De NCN 10 is de Reivers route die noord om
ri west gaat.
Camping
De camping New Castle: circa 15 km van de
veerboot naar IJmuiden, in South Shield,
Lizard Lane camping and caravan park,
Tel: 0191 454 4982. De camping ligt aan de
NCN1 aan de ZO kant van South Shields.
Neem de “passenger ferry”, veer over de
Tyne (£ 1,10), elk half uur.
In de zomer is het slim om de veerboot naar
IJmuiden van te voren te boeken
http://www.dfdsseaways.nl/
Via internet zijn vaak aardige aanbiedingen
te vinden die je niet bij de balie krijgt! Kijk
ook op Engelse DFDS site
Orkney

Mijl 20: Direct na Blyth loopt parallel aan de
A193 een mooi slingerend pad door de
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North Sea Cycle Route in Engeland
De Engels-Schotse grens (ja hij bestaat!)
ligt halverwege de vorige etappe, bij
Berwick. Dit hoofdstuk begint 160 km
verder in Newcastle omdat daar het
breekpunt van de SUSTRANS kaarten ligt.

De route door Engeland kent veel variatie:
kust en cultuurland, bos en hei,
industriegebieden, havensteden, dorpjes en
steden. Bovendien komt u langs 11
burchten! Het is een buitengewoon
gevarieerd land. Hoogtepunten zijn:
De heuvelachtige kuststrook in
Northumberland met uitzicht over zee en
badplaatsjes.
Tyneside and Teesside, waar de industriële
revolutie is begonnen; de dom en het slot
van Durham, beide op de Werelderfgoedlijst van de Unesco; de steile heuvels van
North York Moors nationale park. De
havenstad Hull en de bijna twee kilometer
lange hangbrug over de rivier de Humber;
de grote kerk van Beverley; het
heuvelachtige landschap van Lincolnshire
Wolds; Lincoln, de stad met de domkerk
Het merkwaardige landschap van Fenland;
De stad Norwich met de domkerk, de
burcht en 365 pubs! In Norfolk en Suffolk
is het makkelijk fietsen en kom je door
schilderachtige dorpjes; De Angelsaksische
grafvelden bij Sutton Hoo en de oudste

geregistreerde stad van Engeland,
Colchester. Harwich is het oorspronkelijke
zuidelijke eindpunt van de North Sea Cycle
Route. Deze steekt hier de Noordzee over
naar Hoek van Holland. Een alternatief
loopt nu verder naar Londen en Dover.
Details moeten nog worden onderzocht.

fiets over hekje tillen..

Hoewel het de laatste tijd wel iets beter is,
zijn de beruchte hekjes om auto’s en
motoren van de fietspaden te houden nog
steeds aanwezig. Sommige zijn vrij simpel
te nemen, maar er komen ook ZEER lastige
voor.
Overzicht Pocket (vroeger CycleCity)
maps in Engeland
Hierna volgt een overzicht van de nieuwe
kaarten, en dus ook traject uitsnijdingen. Er
bestaan naast de NSCR website geen
routegidsjes. Dus er zijn wat voorzieningen
en wat uitgebreidere route aanwijzingen
opgenomen. Het traject door Engeland van
Newcastle tot Harwich is circa 800 - 880
km; tot de Humber bridge 300 km. Het is
nu beschreven in de volgende nieuwe
pocket maps:
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34 Tyne & Wear; 25 km tussen
South Shields en Seaham
33 N York Moors, Tee Valley;
vanaf Seaham
28 Yorkshire Wolds, York &
Humber; en de stad Hull
27 Lincolnshire & Wolds
20 The Fenns
19 Norfolk
18 Suffolk; Harwich langs de kust
Voor het traject over Londen ook nog:
9 Essex & the Thames Estuary
53 door Londen en 8, Kent, naar Dover
NB: Kaart 34 is alleen nodig om een stuk
kaart van 25 km te overbruggen van South
Shields tot Seaham, zie kaartkopie.
Kaart 9 is nodig voor fietsers richting
Londen en Dover. Kaart 17 is niet echt
nodig met dit boekje (service scan)..
Referenties naar de plaats van een
melding, worden alleen gedaan via de
plaatsnaam. Er is geen panel of mileage
beschikbaar.

Alternatief: de NCN 72 ri west (= ook NCN
14) door een fietserstunnel.
Noord Zuid: Na de pont kan je in South
Shields kan je meteen de NCN 1 volgen
door het centrum,.
Voor Sunderland blijven we laag langs de
zee fietsen en gaan pas bij de brug
omhoog en steken de rivier over.
In Sunderland: na brug 5, 0 Highstreet
(geen bordjes), 1 Low Row, over de
metrolijn, volg New Durham Road, 0 Eden
House Road. Na 15 m links af (resten van
routebordje) fp oude spoorlijn op.
De route over de spoorlijn blijft vrijwel
autovrij tot Stockton-on-Tees.
In Ryhope via centrum naar het vervolg
van de route op de spoorlijn. Bij Seaham
(met wat voorzieningen) naar kaart 33.

Kaart 34: Tyne & Wear
van Newcastle tot Seaton,
25 km van South Shields naar Seaham

Newcastle
Vanwege de kaartaansluiting beginnen we
de routes in Engeland in Newcastle.
Zuid Noord: Kom je met de pont uit
IJmuiden, volg dan NCN 72 ri oost, tot de
ferry over de Tyne. Ook de NCN 1 steekt
daar over. De ferry kost 2 pond en vaart elk
half uur.

Uitsnede stuk kaart 34 van South Shields tot
Seaham
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Kaart 33: North York Moors, Tees
Valley & Durham Coast
Van Seaham tot Scarborough, 170 km

Het traject tot Stockton heeft een paar
modderige stukken en een soort houten
vlonder door een moerasgebied. Hier en
daar wijzen (oudere) bordjes nog naar het
oude traject langs de kust. De NSCR route
gaat over de NCN 1 rechtstreeks van
Wingate via Grindon naar Middlesbrough
(en dus niet naar de kust via de NCN 14
langs Peterlee). Er zijn onderweg weinig
voorzieningen. Je kunt daarvoor beter de
NCN 14 route langs Peterlee of door
Seaham volgen.
Deze spoorlijn is bij slecht weer moeilijker
begaanbaar. Kies dan tijdig de route over
de NCN 14 langs de kust (na Peterlee).
South Hetton Vanaf Ryhope aan de kust
op de spoorweg blijven tot South Hetton.
De route verspringt ong. 100m naar zuid
bij kruisen van de A182.
In het Wynyard visitor centrum kan je
rechtsom en linksom de NCN 1 volgen.
Beter lijkt het de oostelijke variant te
nemen.
Alternatief - Stockton-on-Tees.
Als je de weg kwijtraakt is het handig het
fietspad langs de noordoever van de rivier
de Tees op te zoeken.
Er loopt vanaf het centrum va Stockton-onTees een fietspad langs de rivier tot aan de
Tees Barrage waar ook de uitstekende
maar dure camping ligt.
Middlesbrough.
De route is goed bewegwijzerd. Bij het
station loopt de NCN 1 wel door maar de
NSCR gaat voorlopig hier even over de
route NCN65.

Zuid-noord:
In Stockton kom je via een oude spoorbaan
bij een Aldi uit, daarna gaat het door een
park, waar de route bewegwijzering
ontbreekt: gewoon rechtdoor de woonwijk
in. Aan het einde van die woonwijk is de
optie links of rechtsom verder richting
Wynyard Village.
De route volgt eerst vanaf noord van het
station van Middlesbrough, de cycle route
65 richting York maar in Hutton Rudby
gaan we verder op de regionale route 52
(nu ook NCN 165 genoemd) naar Whitby
en vandaar de NCN 1 richting Hull. De
NCN1 is tussen Whitby en Middlesbrough
nog niet klaar hoewel er wel secties
ingetekend zijn op de kaart. Dit kan dus in
de komende jaren veranderen en dan kan
ook de NSCR anders gaan lopen.

Alternatief Moors

Alternatief: Het is mogelijk de NCN1 te
blijven volgen: over Redcar, Saltburn bythe-Sea (een schitterend badplaatsje) en
dan tot Brotton. De NCN 1 kan niet verder
over de drukke A-weg. Vanaf Brotton de
NCN 168 over de moors naar de NCN 165
(vroeger 52) bij Kildale. Een mooie ruige
route. Het plan is dat dit alternatief “ooit”
de NSCR hoofdroute wordt (daarom al
opgenomen!).
Er is ook een mogelijkheid om na Brotton
nog de NCN 1 te volgen tot Straithes en
dan via allerlei kleinere wegjes naar
Whitby. Maar misschien moet je dan even
over de drukke A1.
De route 52 wordt omgenummerd naar
NCN 165, tussen Hutton Rubby en
Whitby. De route is goed aangegeven en
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gaat dwars door de noordelijke Moors, met
als nadeel de vele hellingen van 16% tot
25% - en soms meer.....zwaar, maar mooi
is het wel.
De camping Great Ayton is dicht.
B&B The Travellers, High Street 97, T
01642724523a
Er is onderweg nog weinig accommodatie.
Wel: Diving Duck B&B, Commondale. Voor
het dorp, wit huis bij brug en spoor.01287660810. Bijna Perfect.
Kildale: boerencamping op 1,5 km
zuidwest van Kildale, na kruising spoor
landbouwwegje op; alleen tenten.
(kildalebarn.co.uk).
Andere alternatieven: Er zijn fietsers
(zuid – noord fietsend) vanaf Great Ayton
naar Middlesbrough gereden: over de
B1365 en A1032 tot aan de Tees side! Dat
is iets korter.
Of: oostelijker: B1292, A1043 en A171.
Het is dan mogelijk dat je bordjes met NCN
1 oppikt die je naar het station leiden.
In Aislaby, voor je in Whitby komt, is er
eerst nog een zeer steile afdaling van 2km
gemiddeld 8,5% met maxima van meer
dan 15%, over een slecht aangegeven pad.
Richting noord zal dit pad niet
meevallen….
Voor Whitby: het knooppunt NCN 1 en
NCN52 is bij een oude spoorbrug: aan de
noordkant een trap, aan de zuidkant kan je
omhoog lopen (of fietsen).
Als je Whitby in gaat moet je hier weer
terug komen.
Alternatief: Met de trein van station in
Middlesbrough naar Whitby, paar keer per
dag zie www.eskevalleyrailway.com

In Whitby stadsdeel Abby is bij de abdij
een mooie privécamping (volg de bordjes).
Het pad tussen Whitby en Robin Hood’s

Bay is matig, je klimt hoog boven de zee.
Het stadje Robin Hood’s Bay is erg
toeristisch maar ook wel erg leuk, Je kunt
zowel beneden als boven slapen.
Let wel op : een afdaling van 33%! De
jeugdherberg ter plekke is een avontuur op
zich (gecheckt): het handigste te bereiken
bij laag water langs het strand.
Of The Boathouse B&B, Robinhoods Bay.
Na de baai volgt vanaf Ravenscar over 4
km een zeer slecht stuk pad, Cinder Track.
Het is beter de weg te nemen
Ook Ravenscar is een bezoek waard.
Kaart 28: Yorkshire Wolds, York &
Humber, van Scarborough tot de
Humber bridge, 110km

Vanaf Hunmanby tot over de Humber
brug volgen we de NCN 1, deze gaat niet
meer door Hull centrum. De stad Hull staat
op deze kaart (voor aankomst pont uit
Rotterdam), en is dus nodig als je richting
Harwich gaat fietsen.
Alternatief: Richting zuid: er staan voor
Scarborough bordjes die je langs de kust
brengen. Leuk met een mooi zicht op de
rots waarop Scarborough ligt. De bordjes
houden op aan de kust. Bij het station
komen beide routes weer bij elkaar.
Na Scarborough (mooie camping) tot
Bridlington loopt de route nu iets dichter
bij de kust. Je kunt bij de Gap even op en
neer naar een tearoom, fraai aan zee
gelegen. In Bempton Cliffs kan je
vogelkolonies (met papegaaiduikers)
bezoeken in het zeer fraaie Nature Reserve
park.
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White Swan hotel, Church hill Hunmanby.
01723-890232. Redelijk.
De route gaat door Bridlington, een echt
Engels “kermis badplaatsje”.
Tip: boerencamping bij Bridlington, the
Grange aan de B1229 van Flambourg ri
Bempton. Altijd plek!
In het statige Burton Agnes is een zeer
mooie tearoom.
In Nafferton kan het spoor wel door
fietsers gekruist worden, ondanks de
waarschuwing “level crossing closed”.
Dat betekent gelijkvloerse kruising met de
trein waar voetgangers en fietsers wel
doorkunnen. Zij het meestal door een smal
hekje. Ongeschikt voor tandems en
karretjes; op de kaart staan soms
alternatieven.
Driffield is een industriestadje. Evt.
ontwijken door over Wansford af te
steken.
Tearoom in Hutton-C.

Beverly is een schitterend stadje, een
bezoek en overnachting zeker waard. De
kathedraal is bijna net zo beroemd als die
van York.
Vlak voor Beverly komt de route samen
met de route van York naar Hull, de NCN

66. De NCN 1 (en dus de NSCR) en de
route NCN 66 lopen vanaf hier gelijk op.
Diegenen graag York bezoeken, kunnen
de NCN routes 66 en 65 volgen. Het is een
vrij zware route.
In Cottingham gaat de NCN 66 verder
richting Hull centrum, van belang en nut
om de pont naar Rotterdam te bereiken.
Die gaat in Cottingham 1 naar het
centrum van Hull, de NCN 1 gaat daar 0;
iets verder komt in Kirk Ella, de NCN 65 er
bij vanuit het westen.
Vanaf Kirk Ella volgen we naast de NCN 1
ook de NCN 65, deel van de Transpennine
route (en een andere route naar York).
Bordjes geven afwisselend NCN 1, NCN 65
of beiden aan.
De NCN 65 gaat bij de Humber bridge ook
1 verder naar het centrum van Hull.
Op de Humber Bridge zijn aan beide
kanten fietspaden. Na de brug gaat de
NCN 1 naar het zuiden.
De route door Hull wordt lastig gevonden
maar die heb je alleen nodig naar de ferry
vanaf of naar Rotterdam. Op de kaart staat
een redelijke gedetailleerde stadskaart. Een
detail kaart is beschikbaar via
www.hullcc.gov.uk
De route vanaf de pont richting NCN 65 en
NCN 66, loopt over fietspaden iets ten
noorden van de drukke A1033.
Zie kaartje: * je moet voor het
vliegtuig(model) linksaf!
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Van Humber Bridge / Hull naar Harwich, 480 of 560 km
We volgen de NCN 1 tot Colchester en
daarna NCN 51 naar Harwich of nemen
een afsteker langs de kust over de NCN 41
via Felixstowe.
Van Colchester kan je via Kaart 9 de NCN 1
naar Londen volgen.
kaart 27, Lincolnshire and Wolds,
van Humber Bridge tot Boston, 150 km

Dat is jammer want het stadje heeft een
mooi centrum met een fraaie kathedraal.
Het is op een bergruggetje gelegen.
Van het centrum terug naar de route of
steil afdalen naar het haventje.
De route loopt tot Boston vrijwel autovrij
langs de rivier Witham tot Boston: Een
mooi fietspad met kunstwerken.
Fiskerton, camping 4 mijl oost langs de
route in Short Ferry.
In Bardney gaat de route bij slecht weer
even over de weg.
Woodhall Spa: Grote camping, Parkwood
car park.
Tattershall Bridge.
De winkel verkoopt slechts visspullen, o.a.
maden en wormen!

De camping na de brug is dicht. Wel in
Barrow road een zeer simpele camping. De
route vanaf de brug gaat door een golvend
landschap. Lijkt iets op de Yorkshire Wolds
maar minder kleurrijk en weinig dorpjes.
De landbouw is wat monotoner. Dus niet
al te zwaar maar toch wel wat heuvels.
Barton-upon-Humber, tearoom.
Van Melton Ross tot Great Limber slecht
wegdek, 4km over zanderig pad..
Alternatief is mogelijk over de A18.
Noord-Zuid: na Barnetby, let op afslag
naar rechts, het graspad op.
De klim zuidwest van Thoresway verdient
een pijltje (en het uitzicht een pluim!).
In richting zuid-noord, begint de klim bij
Walesby.
De camping in Middle Rasen (west van
Market Rasen) is dicht. Die in Market
Rasen, Walesby bij Woodland is open.
Lincoln kom je binnen via een fp langs de
A46. De route loopt oost van het centrum.

Camping: We werden zeer vriendelijk
ontvangen. We wilden de volgende
ochtend verlengen, maar moesten weg
omdat er maar één passantenplaats op de
camping is en die was voor die avond
besproken. Plenty ruime grasvelden! We
boden aan ons tentje te verplaatsen voor
één nacht. Kon niet, we moesten weg. Iets
verkeerd gedaan?
In Anton’s G.: Na brug 0 over parking
door hekje fp op.
Boston is weer een wat grotere stad, niet
bijzonder maar wel alle voorzieningen.
Kaart 20, The Fens
van Boston naar King’s Lynn, 100 km
Na Boston wordt het landschap wat
Hollandser: veel grote boerderijen, slootjes
en polders.
In Wisbech zijn wat weinig bordjes.
Het landschap wordt weer wat
gevarieerder, minder polder-achtig.
St. John's Fen End, Virginia Lake Caravan
and Camping Park met winkeltje.
We rijden over een dijkje King’s Lynn
binnen: het doet aan de IJssel denken.
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De route gaat langs de River Ouse van
Wiggenhal tot in Kings’ Lynn, een aardig
stadje met een paar leuke straatjes en een
mooi zicht op de rivier.

Wells-next-the–Sea bereiken we via een
route door het Holkham park: een zeer
groot buiten aangelegd in Engelse stijl. Het
toegangspoortje is erg smal dus eerst
afpakken… Camping: Mills farm.

Holkham Park

Kaart 19 Norfolk
van King’s Lynn naar Beccles, 170 km
We komen nu in Norfolk en Suffolk, een
heerlijk fietsgebied: mooie natuur licht
glooiende heuvels.

We fietsen langs Castle Rising, een oud
kasteel met ruïneresten, te bezoeken. Ligt
op een paar honderd meter van de route:
bij de tearoom 0 afslaan en tegen
éénrichting verkeer in.
Sandringham ligt in een fraai
parklandschap.
Let op: Zuid-Noord hier 2 aanhouden
(geen bordje)
We blijven iets van de zee af maar hier en
daar is die vanaf een heuveltopje goed te
zien.
In Ringstead is een ommetje over
Hunstanton aan te raden: de kustrotsen
hebben hier een bijzondere rode kleur.

(Soms is het park dicht of wil je niet
afpakken, dan kun je Wells overslaan.) Na
dit park kom je op een ruige duinweg van
een paar km en dan bij de dijk naar Wells.
Het is hier een mengvorm van eilanden,
zand, wadden en zee. Wells is toeristisch
dus daar blijven we liever niet.
De weg terug richting Fakenham is ook
even ruig.
Het dorpje Little Walsingham is een
bedevaartsplaats/pelgrimsoord en beroemd
vanwege de crypten en relikwieën. Verder
een paar mooie gebouwen en veel
voorzieningen om te slapen waaronder een
pelgrimshostel!
De route volgt verder kleine rustige wegjes
waarbij stadjes of dorpjes als Fakenham,
Reepham worden aangedaan.
Bij Reepham begint een fietsroute over
een oud spoor (de Mariot Way) dat ons tot
in Norwich brengt. Dit pad heeft gelukkig
tal van doorkijkjes en is dus minder saai.
Iha een gritpad, redelijke goede kwaliteit.
Een paar km voor Norwich is het over één
km wat slechter, vooral modderiger.
Camping and Caravanning Club Site
(tel.01485542555), 12/2 - 29/11. Na het
oversteken van de A149, rechts vóór het
eerste kruispunt.
De andere camping, de Caravan Club Site
accepteert geen tenten.
Camping met winkeltje noordoost van
Fakenham bij Little Snoring. De camping
ligt aan de A148 bij de kruising met de
oostelijke weg van Little Snoring naar de
A148.
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Norwich is een vrij grote stad: gelukkig
staan de bordjes er goed. Het is zeker de
moeite waard wat rond te lopen.
Je gaat over de wat drukke King Street
Norwich uit. De route gaat min of meer
langs de rivier Yare, deze ligt vol met
bootjes en jachthavens. Echter
slaapvoorzieningen zijn er niet veel (wel
pubs). Camping bij Norwich/Trowse,
Whitlingham lane accepteert tenten
Camping in Norwich, de goede Lakenham
Camping en Caravan Club Site (T: 01603
620060) ligt buiten het stadskaartje: zuid
van de kruising van de A146 met de
buitenste rondweg, aan de rivier de Yare
tussen twee spoorwegen in. Vanaf de
route: King Street uit, linksaf Bracondale,
dan bij 1e rotonde rechtsaf, Martineau
Lane. Langs benzinestation rechtdoor. Even
later linksaf naar beneden (open: 25/3 25/10).
Nog voor Bungay, camping Outney
Meadow, bewegwijzerd met stickers vanaf
de route bij de kruising met de A143, het
gehuchtje Ellingham. Ga niet over de A143
maar ri Ditchingham.
Vlak na een waterwerk gaat de route over
een slecht jaagpad dus ev. over de weg
langs Kirby Bedon. We verlaten dit rivieren
gebied en komen dan in het weer wat
grotere Beccles. Er verandert niet veel aan
de natuur: heuvelachtig, heggenlandschap:
mooi en lieflijk.
Kaart 18 Suffolk
Via Colchester/Harwich, 140 km (kaart
9), of het alternatief van Beccles naar
Felixstowe/Harwich, 60 km via NCN 41,
coastal route (op kaart 18).
Na Paesenhall komt de afslag en de keuze
om de NCN 41 (niet meer deel van de
“officiële” NSCR) richting Felixstowe te
nemen, of de NSCR via NCN 1 blijven
volgen tot Colchester.
De kortste route is over Felixstowe (115
mijl) maar vereist 2 of 3 pontjes. Let op dat
de pontjes wel gevoelig zijn voor harde
wind! De hoofdroute tussen Colchester en

Harwich is bewegwijzerd als NCN 51. De
NCN 1 gaat in Colchester verder richting
Londen.

Vanaf Peasenhall, even voordat de route
linksaf gaat, ga je eerder schuin linksaf
richting Saxmundham. Aan het eind
linksaf. Een stukje na de bocht ligt rechts
de camping.
In Bruisyard moet je de keuze maken over
Felixstowe of over Ipswich

Over de oostelijke route: deze heet
nu NCN 41 en wordt ook de Suffolk
Coastal Route genoemd (en dus niet meer
NSCR). We vonden deze route erg mooi!
Check tijdig (vóór Bruisyard) of de pontjes
varen!
De trein via Ipswich is een alternatief indien
er problemen met de ponten zijn.
Bij Snape zijn de Maltings een fraai
voorbeeld van restauratie van een oud
havengebied: kunst handel, cafés Mooie
plek om te bekijken, midden in een
zout/zoet-waterachtig gebied met slibben
en kreken.
Camping in Leiston, Cake and Ales
Iets na Orford, gaat een alternatief via een
roeiboot…(vaart niet vaak!) over de rivier
de Butley. Alleen van Pasen t/m september in
het weekeinde en bank holiday van 11 tot 17
uur en kost £3,50. Er kan maar één fiets per
keer mee….Tijdig bellen lijkt me wel zo
verstandig. M:07913672499.
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Harwich-Felixstowe; 09.00A; 10.15; 12.15;
14.15; 16.15; 17.15B; 17,50 AB
Felixstowe-Harwich; 09.20A; 10.35; 12.35;
14.35; 16.35; 17.35B; 18,15 AB
A - alleen indien van tevoren geboekt
B - alleen in het weekeinde, Bank Holidays en
schoolvakanties in de zomer.

Let op: In Felixstowe moet je langs de kust
blijven. De NCN 41 gaat naar het centrum
van Felixstowe. Het traject langs de kust
gaat dan NCN 51 heten en voert je vanzelf
naar de pont.
NCN 41 is bewegwijzerd via een westelijke
variant over Chillesford.
In Shottisham (iets na Hollesley) is een
camping. De B1083 van de camping naar
het pontje over de Deben is rustig.
Pontje over de Deben, een roeiboot met
motor. (£3,50) Het is het handigst als de
bagage van de fiets is.
Andrew Moore, tel. 07709411511,
Pasen en mei t/m september, dagelijks van 10
tot 17 uur. In oktober alleen in weekeinde.

In Felixstowe de pont naar Harwich
Harbour Foot Ferry (15 min),
M: 07919911440.
www.harwichharbourferry.com

Felixstowe-Harwich met fiets £6.
Vertrekpunt in Felixstowe: bij de Snack Bar
bij Landguard Fort. In Harwich: Ha'penny
Pier. Vanaf begin april (weekend) en dan
dagelijks van mei tot eind sept.

Route door Harwich

Door Harwich: Vanaf de boot van Hoek
van Holland staan bordjes NCN 51 en
North Sea Cycle route. Deze volgen de
”Way Out” bordjes. Op de rotonde even
rechts na een paar honderd meter op de
volgende links. Vrijwel meteen links een
wegje in dat een fietspad wordt langs het
treinspoor. Rechts Kingsway in, kruis
drukkere weg en op einde weg rechts
langs de zee. Dit is de B1414 maar bij een
splitsing links aanhouden (langs de zee
blijven).

haven van Maldon
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Kaart 9, Essex
De westelijke route over Colchester
naar Harwich
Het traject van Langham via Colchester
naar Harwich staat net niet op de Suffolk
kaart 18. Hierbij een hulpmiddel; dan hoef
je kaart 9 niet te kopen.
Route van Langham over Colchester
We blijven de NCN 1 volgen. De NSC route
switcht in Colchester van de NCN 1 naar
de NCN 51 die ons naar de pont in Harwich
naar Hoek van Holland, leidt. In Colchester
zijn alle voorzieningen.
Wivenhoe Het stadje heeft een leuk
haventje om even rond te lopen of koffie te
drinken.
Onderweg (op enige afstand van de route)
liggen drie campings:

De route van Colchester via London
naar Dover
De NSCR loopt nu ook als NCN1, vanaf
Colchester via Londen naar Dover. We
hebben kaarten 9, 17, 53 en 8 nodig; zie
het overzicht op volgende pagina.
Het traject over kaart 17 is nogal kort. Er is
een service scan van dat stukje kaart 17
bijgevoegd.De pont vanaf Dover gaat naar
Duinkerken (en ev.naar Calais)
Alternatieven
Tevens lopen van Colchester naar Dover of
de zuidkust, twee Nederlandse fietsroutes
beschreven in een fietsgidsje . Deze zijn niet

Wheeley, 5km ten zuiden van Tendring
Heath, a/d B1033 Thorpe Road.
T:01255833492 (één nacht niet altijd
mogelijk dus bellen)
Bradfield, 6km ten noorden van Stone’s
Green, Starngers Home, the Street,
Bradfield. T: 01255870304
(goede feedback)
Ramsey, 2km te noorden van Little Oakly,
Tinkerstr.2, T 01255880858 (wel dicht bij
maar ook slechte feedback).

Wivenhoe

of beperkt bewegwijzerd en zijn niet in de
overzichtskaart ingetekend:
- London - Land’s End Cycle Route
(voorheen ook de Hart van Engeland route
genoemd). Deze gaat vanaf het centrum
van Londen over de NCN 4 richting west of
richting oost naar Dover.
- Fietsen rond Het Kanaal gaat oostelijk
van Londen langs Gravesend naar de kust
en volgt langs de kust min of meer de zuid
kust route de NCN2; richting oost naar
Dover of richting west verder langs de kust.
Vanaf Chelmsford (op kaart 9) gaan deze
routes hun eigen weg. ….
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Van Colchester naar Dover: Overzichtkaarten 9, 17, 53 en 8

Kaart 9,Essex & Thames Estuary
Van Colchester naar Harlow, 90km
Vanaf Colchester gaan we verder langs de
NCN-1. Maldon is een zeer aardig
havenplaatsje met overnachtingsmogelijkheden.Camping in Heybridge.
Bij Chelmsford gaan de alternatieve routes
verder en gaat de NCN 1 pal west naar
Harlow..

Kaart 17, South Cambridgeshire
Van Harlow naar Waltham Abbeye
40 km

De NCN 1 gaat een kort stuk op kaart 17
naar de mooie Lee valley; zie kopie van
stukje kaart..
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Uitsnede kaart 17 tussen Harlow en Waltham
Abbeye

In Londen komen we aan bij
Greenwhich Pier. Daar even
omlaag met liften , via een tunnel
en weer omhoog.
Vanaf Greenwich volgen we de
Thames in oostenlijke richting tot
Gravesend.
Camping bij Gravesend: A227 NA
Istead Rise 2de rechts,
boerencamping
Camping:Whitstable, a/d kust,
lastig te vinden bij oud spoor en
supermarket
.
Kaart 8, Kent
van Londen/Gravesend naar
Dover, 130km

Kaart 53 London
Via Greenwich naar Gravesend 50 km
Bij Waltham Abbeye komen we op kaart 53. Het
traject volgt een mooi rustig riviertje , Lee Valley dus
geen moeilijkheden; je kan bijna niet verdwalen.
Er zijn 3 campings langs de rivier, voor Londen die
bij het Olympisch dorp het dichtstbijzijnde.Londen.
Pont over Thames

De NCN1 gaat redelijk
rechtstreeks naar Canterbury en
vandaar naar Dover.
Mooie route door de tuin van
Kent. Bij de kust pittig!.

Dover:
Let op, het is veel goedkoper de
pont van te voren via Internet te
kopen dan ter plekke. Je kunt dan
de mooie rotskusten bewonderen
en nog een dagje rond fietsen.
Dit geldt ookk voor treinen in de
UK: te voren gekocht levert veel
voordeel op.
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