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Route 9
een 12 daagse route ( ± 2000 km) die u door het midden van Noorwegen voert.
Een bezoek aan Lillehammer, Røros, Åndalsnes, Molde, Geiranger, Dovrefjell, Flåm, Bergen en de
Hardangervidda zijn verwerkt in deze route.
Vertrekpunt van deze route is Birkelund camping in Hovet i Hallingdal
Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden langs de
route. Bij de beschrijving van de diverse provincies kun u meer informatie vinden over de bijzonderheden en
bezienswaardigheden in deze provincies.
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een reisgids van
Noorwegen kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren.
Wilt u er ook op letten dat op sommige wegen alleen geoefende caravanrijders kunnen/mogen rijden.
In verband met tegenliggers komt het wel eens voor dat u achteruit (met caravan) moet rijden.
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen.

De route in een notendop
Dag 1 ( ± 193 km)
Vertrek van Birkelund camping te Hovet i Hallingdal, aan Fv 50
Wegnummer
50
7
51
E16
250
E6

Beschrijving
Hovet – Hagafoss
Hagafoss – Gol
Gol – Leira
Leira – Bjørgo
Dokka – Lillehammer
Lillehammer

Bezienswaardigheden
Hol
: Hallingdal museum, Hol Bygdemuseum, Dagali museum, Hol Gamle Kirke, Hovsfjorden
natuurreservaat (bij Birkelund camping)
Gol
: Middeleeuws Viking Park Gordarike, Golsfjellet
Lillehammer
: Maihaugen, Noors Olympisch museum, Hunderfossen familiepark, Olympische springschans

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Gol
: kruising wegnr. 51 ongeveer 4,5 km wegnr. 7 richting Hønefoss  hytter PlusCamp Gol
Campingsenter, camping met zwembad
Fagernes
: wegnr. E16, in Leira even 3 km richting gezellige stadje Fagernes, direct aan het fjord
 Fagernes Camping Park, hytter en appartementen
Lillehammer
: aan de rand (loopafstand) van het centrum  Lillehammer Camping Hytter
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Dag 2 ( ± 136 km)
Wegnummer
E6
Friis-veien
219
3

Beschrijving
Lillehammer – Ringebu
Ringebu – Øksendalssetra - Friisbua - Hirkjølen
Hirmo – Atna
Atna – Koppang

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Øyer
: wegnr. E6, bij Øyer (afrit 86) afslaan, daarna borden volgen  Hytter PlusCamp Rustberg
Tretten
: wegnr. E6, iets ten noorden van Tretten, links van de weg  Mageli Camping
(mooi – nieuw - zwembad !)
Dag 3 ( ± 100 km)
Wegnummer
30
217

Bezoek aan
Røros

Beschrijving
Koppang – Åkrestrømmen
Åkrestrømmen – Femunden

: mijnbouwstadje (kopererts) staat op de Werelderfgoedlijst

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Sølenstua/Engerdal
: ongeveer 10 km voor de kruising met wegnr. 26, prachtig gelegen
 Sølenstua Camping, luxe hytter
Femundtunet/Drevsjø : wegnr. 26 richting Drevsjø , links van de weg, werkelijk schitterend direct aan het
Femundmeer gelegen  Camping Femundtunet Hytter en Appartementen
Drevsjø
: wegnr. 26 richting Drevsjø, rechts van de weg, mooi gelegen aan het Drevsjøenmeer
 Drevsjø Camping Hytter
Dag 4 : op zoek naar rendieren
Vertrek van de camping en u rijdt naar het Femundenmeer en Gutulia Nasjonal Park.
Voorbij Femundsenden de afslag nemen naar Sorken – Røstvollen.
U komt nu in een rendiergebied.
Van Røstvollen kunt u naar Elgå, het zuidelijkste woongebied van de Samen, of u kunt van Røstvollen, via
Storsatern (Zweden), over Rv 221 naar Idre.
Van Idre kunt u over wegnr. 70 (Zweden) en wegnr. 218 en 26 (Noorwegen) terug naar de camping.
Aan het Femundenmeer is in Femundsenden het Femundtunet Hotel waar u een lekker kopje koffie kunt
drinken en een heerlijk gebakje kunt eten.
Ook hier kunt u rendieren zien.

Dag 5 ( ± 211 km)
Wegnummer
26
30
3
29
E6

Beschrijving
Femunden - Tolga
Tolga – Tynset
Tynset – Alvdal
Alvdal – Folldal – Hjerkinn
Hjerkinn – Oppdal
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Bezienswaardigheden
Tolga
: oud mijncentrum
Alvda
: Volkenkundig Museum Husantunet
Tronfjellet
: turistvei naar de top van Tronfjellet, (1666 m.o.h.)
Folldal
: Bygdetun og Gruvesamlinga
Hjerkinn
: is het hoogste punt van de Dovrefjell, er is een kapel, Kongsgård, ter nagedachtenis aan
Koning Eystein, het was vroeger een koninklijke pleisterplaats.
Dovrefjell
: hier zijn elanden, rendieren en muskusossen te zien

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Sømådalen
: wegnr. 26 richting Tolga, even voor de splitsing van de “26” en de “28” linksaf, ongeveer
6 km, prima pad, heerlijke plek !  Camping Johnsgård Hytter
Tynset
: in het centrum bij de brug  Tynset Camping Hytter en Kamers
Alvdal
: wegnr. 29, net iets buiten het centrum gelegen  Gjelten Bru Camping, mooie hytter
aan rivier
Dovrefjell/Dombås : wegnr. E6, op kruising Hjerkinn, even paar km richting Dombås, in zeer imposant
landschap links van de weg  Hageseter Camping Hytter
Oppdal
: wegnr. E6, ongeveer 6,5 km voor Oppdal links van de weg, direct aan “raft-rivier”
 Granmo Camping Hytter en Appartementen
Dag 6 ( ± 243 km)
Wegnummer
70
62
E39
64
veerboot
64

Beschrijving
Oppdal – Sunndalsøra
Sunndalsøra – Eidsvåg – Steinløysa - Hjelset
Hjelset – Molde
Molde - Sølsnes
Sølsnes - Åfarnes
Åfarnes – Lerheim - Isfjorden – Åndalsnes

Bezienswaardigheden
Molde
: wordt ook wel de”Rozenstad” genoemd vanwege de vele rozentuinen en ook het Moldens
Panorama is de moeite van het bezoeken waard
Eiland Hjertøya
: Fiskerimuseet
Lerheim
: zijweg naar de staafkerk van Rødven

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Molde
: wegnr. E39, even voor het centrum van Molde, prachtig direct aan het fjord
 Kviltorp Camping Hytter & Seahouses
Åndalsnes
: wegnr. E136, even voor afslag naar Trollstigen links van de weg  Mjelva Camping met
adembenemend uitzicht !
Åndalsnes
: wegnr. E136, even afslaan richting Trollstigen, wegnr. 63 aan de voet van Trollstigen
 Trollstigen Camping Hytter
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Dag 7 : vandaag gaat u over de “Trollstigveien” (Trollenpad)
U rijdt Rv 63 tussen Åndalsnes (Sogge Bru) en Valldalen en kunt na een veerboot tussen Linge en Eidsdal ook via
Rv 63 naar Geiranger rijden.
Trollstigveien is waarschijnlijk de bekendste bergweg van Noorwegen.
Als u in het benedendal van de Raume over de brug komt begint de weg direct flink te stijgen (8%).
Via ongeveer 11 haarspeldbochten rijdt u naar het hoogste punt op 850 m.o.h.
Vanaf de weg kunt u twee watervallen zien liggen: de Stigfossen en de Tverrdalsfossen.
Het uitzicht is geweldig: boven u ziet u de toppen van de Dronning (1568 m.o.h.), de Konge (1593 m.o.h.) en
de Bispe (1475 m.o.h.), in het Nederlands de Koningin, de Koning en de Bisschop en aan de oostelijke kant het
massief van Trolltindane, volgens oude legenden is Trolltindane een trouwstoet van trollen.
Het hoogste punt van de route ligt op 850 m.o.h. De afdaling gaat naar Norddalsfjord.
U steekt een kloof met de naam Gudbrandsjuv over ( volgens de legende zou een vluchteling met de naam
Gudbrand ooit over dit 25 meter diepe ravijn zijn gesprongen).
Bij Valldal bereikt u de Norddalsfjord, die hier overgaat in de Tafjord. Als u de oversteek naar Eidsdal maakt
komt u op de bijzonder mooie weg naar Geiranger. Dit stuk van de weg heet de Ørnveien (Arendsweg) en biedt
fraaie panorama’s. De 16 km lange Geirangerfjord is een modelfjord: heldergroen water kronkelt zich tussen
de hoge bergen door naar het dorpje Geiranger en overal tegen de hellingen ziet u boerderijen en woeste
watervallen. De hele Rv 63 staat bekend als de Gouden Route.

Dag 8 ( ± 180 km)
Wegnummer
136
E6
15

Beschrijving
Åndalsnes – Dombås
Dombås – Otta
Otta – Vågåmo – Vågå

Bezienswaardigheden
Romsdalen
: aan de voet van Romsdalshorn is een veld van ongeveer 100 grafheuvels te zien,
verderop ziet u de “tijgersprong”, de spoorbrug (76 meter lang) die officieel de
Kylling bru heet en waarover de treinen van de Raumabane rijden
Gudbrandsdalen
Vågå
: Vågå kirke, openluchtmuseum Jutulheimen, boerderij Sandbu

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Åndalsnes
: wegnr. E136, even na afslag richting Trollstigen rechts van de weg
 Trollveggen Camping bij 1,7km. hoge rotswand !
Dovre
: wegnr. E6, 2 km ten noorden van Dovre  hytter en hotelkamers Toftemo Turiststasjon
Dovreskogen
: wegnr. E6, 7 km ten zuiden van Dovre, heerlijk knusse camping direct aan rivier
 Dovreskogen Camping Hytter
Dag 9 ( ± 180 km)
Wegnummer
15
51
E16

Beschrijving
Vågåmo (richting Lom) – Randen
Randen – Fagernes
Fagernes – Vang
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Bezoek aan
Valdresflya

: ga bij Ridderspranget (een kloof met een oude legende) kijken

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Tessanden
: wegnr. 51, op kruising met de “257” richting Heidal, prachtige omgeving, nieuw sanitair:
Randsverk Camping
Beitostølen
: wegnr. 51, iets ten zuiden van het centrum)  Beitostølen Camping, Hytter 5 personen
Vang
: wegnr. E16 richting Lærdal, ongeveer1,5 km na het dorpje Vang rechts van de weg direct
aan het fjord  Bøflaten Camping Hytter
Dag 10 ( ± 300 km)
Wegnummer
E16
alternatief
E16

Beschrijving
Vang - Filefjell (1004 m.o.h.) - Borgund - Eri - Aurlandsvangen
Lærdalsøyri - Aurlandsvegen (Sneeuwweg) - Aurlandsvangen
Aurlandsvangen - Flåm - Gudvangen - Voss – Bergen (zoek voor Bergen een
camping)

Bezienswaardigheden
: hier staat de best bewaarde Stavkirke van Noorwegen
Borgund
Eri
: door de 25 km lange Lærdaltunnelen naar Aurlandsvangen
Aurlandsvegen
: Sneeuwweg met een mooi uitzichtspunt over de Aurlandsfjorden
Flåm
: de Flåmsbana. de spoorlijn is slechts 20 km lang maar moet een hoogteverschil van 864
meter overbruggen tussen Flåm aan de oever van de Aurlandsfjord en Myrdal op de
hoogvlakte, de spoorlijn is in 1942 geopend en telt 20 tunnels en 9 haltes.
: het smalste fjord, staat op de Werelderfgoedlijst
Nærøyfjord
Stalheimskleiva : één van de steilste wegen, gebouwd van 1842-1846, in Noord Eurpa, de weg heeft 13
haarspeldbochten, onderweg ziet u de Stalheim waterval (126 m) en de Sivle waterval
(142 m), de weg naar beneden is éénrichtingsverkeer

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Borgund
: wegnr. E16, rechts van de weg ongeveer 25 km voor Lærdal  Borgund Hyttesenter
met restaurant
Lærdal
: wegnr. E16, aan de rand van het centrum van Lærdal direct aan het fjord gelegen
 Lærdal Ferie og Fritidspark Hytter en Kamers
Flåm
: wegnr. E16, direct bij de haven en het station van Flåm gelegen, prachtig uitzicht over
het fjord  Flåm Camping Hytter en Kamers
Haukeland/Bergen : wegnr. E16, even voor Bergen op kruising met wegnr. 580 linksaf slaan, camping ligt aan
meer bij Haukeland, prima busverbinding naar Bergen  Lone Camping Hytter en
Appartementen
Bratland/bergen
: wegnr. E16, even voor Bergen op kruising met wegnr. 580 linksaf slaan, camping ligt aan
meer bij Bratland, prima busverbinding naar Bergen  Bratland Camping Hytter en
Appartementen
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Dag 11 : bezoek aan Bergen
Bezienswaardigheden
Bryggen (Werelderfgoedlijst), Troldhaugen het voormailige woonhuis van Edvard Grieg, Fløibanen kabeltrein,
Akvariet
Dag 12 ( ± 250 km)
Wegnummer
E16
13
13 Hardangerbura
7
50

Beschrijving
Bergen – Voss
Voss – Vallavik i Ulvik
Vallavik i Ulvik – Bu i Ullensvang - Eidfjord
Eidfjord - Geilo - Hagafoss
Hagafoss - Hol - Hovet (Birkelund camping)

Bezienswaardigheden
Voss
: met de Hangursbanen kunt u 660 m. hoog de bergen in, Finnesloftet, vogelreservaat op
Lønaøyane
: Hardangervidda Natursenter, Sima Kraftverk, Måbødalen museum
Eidfjord
Fossli
: Vøringsfossen, de rivier Bjoreia stort 145 meter omlaag het plateau af de vallei van
Måbødalen in
Hardangervidda : het grootste plateau van Europa ligt ver boven de boomgrens op 1100-1400 m.o.h. en kent
opvallende toppen, zoals Hårteigen en de gletsjer Hardangerjøkulen,eEen deel van het
gebied is nationaal park, de rendierenpopulatie op de Hardangervidda telt 17.000
exemplaren en is de grootste van Europa, eeuwenoude dierenbegraafplaatsen en andere
aanwijzingen dat er op rendieren gejaagd is tonen aan dat rendieren al duizenden jaren op
het plateau leven
Hovet
: Hallingskarvet Nasjonal Park, Hivjufossen (250 meter lange waterval in twee gedeeltes)

Overnachtingsmogelijkheden op deze route
Vallavik
: wegnr Fv302, zijweg van “5”, prachtig uitzicht over Hardangerfjord
 Vakantiehuis Vallavik
Øvre Eidfjord
: aan wegnr. 7 voor de klim richting de Hardangervidda  Sæbø Camping.
Hpvet i Hallingdal : wegnr. 50, 3,5 km ten noorden van Hol  Hytter Birkelund Camping
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Bezienswaardigheden langs deze route
Noorwegen
Hol : Hallingdal museum, Hol Bygdemuseum, Dagali museum, Hol Gamle Kirke, Hovsfjorden
natuurreservaat (bij Birkelund camping)
Gol : Middeleeuws Viking Park Gordarike, Golsfjellet
Lillehammer : Maihaugen, Noors Olympisch museum, Hunderfossen familiepark, Olympische
springschans
Røros : mijnbouwstadje (kopererts) staat op de Werelderfgoedlijst
Tronfjellet : turistvei naar de top van Tronfjellet, (1666 m.o.h.)
Hjerkinn : is het hoogste punt van de Dovrefjell, er is een kapel, Kongsgård, ter nagedachtenis aan
Koning Eystein, het was vroeger een koninklijke pleisterplaats
Dovrefjell : hier zijn elanden, rendieren en muskusossen te zien
Molde : wordt ook wel de”Rozenstad” genoemd vanwege de vele rozentuinen en ook het Moldens
Panorama is de moeite van het bezoeken waard
Romsdalen : aan de voet van Romsdalshorn is een veld van ongeveer 100 grafheuvels te zien,
verderop ziet u de “tijgersprong”, de spoorbrug (76 meter lang) die officieel de Kylling bru heet en
waarover de treinen van de Raumabane rijden
Borgund : hier staat de best bewaarde Stavkirke van Noorwegen en er is een bezoekerscentrum
Flåm : de Flåmsbana, de spoorlijn is slechts 20 km lang maar overbrugt een hoogteverschil van 864
meter tussen Flåm aan de oever van de Aurlandsfjord en Myrdal op de hoogvlakte, de spoorlijn is in
1942 geopend en telt 20 tunnels en 9 haltes.
Stalheimskleiva : één van de steilste wegen, gebouwd van 1842 tot 1846, in Noord Eurpa, de weg heeft
13 haarspeldbochten, onderweg ziet u de Stalheim waterval (126 m) en de Sivle waterval (142 m), de
weg naar beneden is éénrichtingsverkeer
Hardangervidda : het grootste plateau van Europa ligt ver boven de boomgrens op 1100-1400 m.o.h. en
kent opvallende toppen, zoals Hårteigen en de gletsjer Hardangerjøkulen,een deel van het gebied is
nationaal park, de rendierenpopulatie op de Hardangervidda telt 17.000 exemplaren en is de grootste
van Europa, eeuwenoude dierenbegraafplaatsen en andere aanwijzingen dat er op rendieren gejaagd is
tonen aan dat rendieren al duizenden jaren op het plateau leven
Hovet : Hallingskarvet Nasjonal Park, Hivjufossen (250 meter hoge waterval in twee gedeeltes
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