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In deze Odys see Reis gids staat een min der bekende eilan den groep in het noor ‐
den van Noor we gen cen traal. De archi pel boven de Lof o ten heeft lang in de scha ‐
duw gestaan van deze bekende eilan den groep. Maar daar komt snel ver an de ring
in. Steeds meer reis aan bie ders en toe ris ten ont dek ken de schoon heid van deze
eilan den voor de kust van Noord-Noor we gen. Ves terålen is de laat ste jaren beter
bereik baar gewor den door recht streekse vluch ten van uit Oslo naar de lucht ha ‐
ven Har stad/Nar vik.
Ves terålen is dé plek om de Arc ti sche wereld te proe ven: de natuur van het
echte noor den met zijn wal vis sen, pape gaai dui kers en zee aren den. Deze zijn op
diverse plaat sen van nabij te zien zowel vanaf het water als vanaf de eilan den.
 
Magisch is het spel van het licht in alle jaar ge tij den. Niet voor niets is Ves terålen
vooral in trek bij kun ste naars en foto gra fen. Door de rust en de ruimte ver toe ven
ook out door- , vogel lief heb bers en rust zoe kers graag op deze eilan den.
In deze gids komt alles wat de Ves terålen te bie den heb ben aan de orde: natuur,
cul tuur, het heden daagse leven én een blik op de geschie de nis. Odys see neemt je
mee op reis naar de belang rijk ste plek ken, de mooi ste hoek jes, maar ook naar
plaat sen waar bijna nie mand komt. Offi ci eel omvat Ves terålen delen van eilan ‐
den, zoals Austvågøya en Hinnøya. Voor de vol le dig heid en voor gemak voor de
rei zi ger heb ben we van deze eilan den toch wat meer mee ge no men in de
beschrij ving. Zo bevat de gids ook infor ma tie over Har stad; een gro tere stad op
het eiland Hinnøya.
 
Veel infor ma tie gaat over het rei zen naar en bin nen deze eilan den groep. De
beschrij ving van plaat sen en eilan den wordt afge slo ten met een blok prak ti sche
infor ma tie. Onder het kopje Accom mo da tie staat infor ma tie over belang rijke
hotels, pen si ons en andere over nach tings mo ge lijk he den.
De infor ma tie over eilan den, plaat sen en beziens waar dig he den staat in het reis ‐
deel van de gids. Afslui tend is een alfa be tisch over zicht van prak ti sche zaken
Ik wens je veel ple zier met deze Odys see Reis gids!
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Het spel van licht, water, wolken en bergen is wel heel speciaal op Vesterålen

Vesterålen is geen alledaagse vakantiebestemming. Het is een plek voor
rustzoekers, natuurgenieters en avonturiers. Veel noordelijke bestemmingen,
zoals de Lofoten, zijn inmiddels bekend geworden onder bezoekers uit
Nederland of België. De Lofoten spreekt bij veel mensen tot de verbeelding.
De ruige eilandengroep in het noorden met zijn bijzondere licht trekt belang‐
stelling uit de hele wereld. Toch hebben de nabijgelegen Vesterålen bijna
hetzelfde te bieden, sterker nog: de Lofoten gaan naadloos over in deze
eilandengroep. De Noren zelf noemen Lofoten en Vesterålen vaak in één
adem. Veel hebben de eilandengroepen dan ook met elkaar gemeen.
 
Ves terålen biedt een bij zon dere kus t er va ring. Juist omdat Noor we gen op deze
hoogte zo smal is, speelde het leven van de bewo ners zich vooral langs de kust
af. Het water vormde de enige ver bin ding met de bui ten we reld. De fjor den en de
zee lever den de vis, een van de belang rijk ste voed sel bron nen voor de eiland be ‐
wo ners. Lange tijd waren de eilan den alleen per boot bereik baar. Dank zij de aan ‐
leg van brug gen is de toe gan ke lijk heid sterk ver be terd. Samen met de Lof o ten
zijn de eilan den nu goed per auto bereik baar waar door steeds meer men sen deze
regio bezoe ken. Ook door vluch ten naar de lucht ha ven Har stad/Nar vik in Eve nes
zijn de eilan den gemak ke lijk te bezoe ken. De Hurt i gru ten, de kust boot die vanaf
Ber gen langs de Noorse kust naar Kir kenes vaart, legt op Ves terålen aan in de
havens van Stok mark nes, Sort land, Risøyhamn en Har stad.
 
In tegen stel ling tot de Lof o ten zijn de eilan den van Ves terålen gro ter en bre der.
Maar er zijn ook tal van kleine eilan den. Deze zijn vaak onbe woond, maar vooral
geliefd bij vis sers en kajak kers. Behalve de vis se rij heeft ook de land bouw de kans
gekre gen zich hier te ont wik ke len. Maar de eilan den ken nen ook veel woeste
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stuk ken met bos, veen gron den en moe ras sen. Aan de kust zijn er vaak prach tige
brede, witte stran den, zoals bij Bleik op Andøya, een van de mooi ste zand stran ‐
den van Noor we gen. Er lopen ook fraaie kust pa den én een van de nati o nale toe ‐
ris ti sche (auto)rou tes. Net als de Lof o ten ste ken de scherpe berg top pen boven de
zee en de fjor den uit. Deze berg ke ten wordt aan geduid als Ves terålsal pene.
Omdat het licht zo bij zon der en de natuur zo ruig, is Ves terålen ook een aan trek ‐
ke lijke bestem ming voor foto rei zen. Diverse reis or ga ni sa ties heb ben Ves terålen
in hun pro gramma opge no men.

De bergen van Vesterålen zijn ruig met op veel plaatsen gletsjermeren. Foto Fredrik
Geers

Het opper vlak van Ves terålen is met 2511 km² niet groot. Ter ver ge lij king Neder ‐
land heeft een opper vlakte van 41.543 km². Ves terålen bestaat uit vier gro tere en
meer dere klei nere eilan den. De vier gro tere eilan den zijn: Andøya, Langøya,
Hinnøya en Had seløya. Ook een klein deel van het eiland Austvågøya hoort bij
Ves terålen. De eilan den groep leent zich heel goed voor een ver blijf op één vaste
plek om van daar uit toch ten te maken in de omge ving en naar de andere eilan ‐
den. Alles is in de nabij heid. Die excur sies kun nen per auto, per fiets of over het
water ge maakt wor den. De wegen zijn over het alge meen niet druk en auto mo bi ‐
lis ten zijn gewend fiet sers te res pec te ren. Voor wie van wan de len houdt, zit op
Ves terålen ook goed. Omdat de wegen ook rus tig zijn, is wan de len op de stil lere
wegen zeker ook een optie. En dan heb ben we het nog niet over de vele moge lijk ‐
he den voor kajak lief heb bers. Wie van het water houdt kan hier hele maal zijn
hart opha len in de vele fjor den én de rand van de Noorse Zee.
Leuk is ook van eiland naar eiland te gaan en zo heel Ves terålen te ont dek ken.
Vooraf een keuze maken van welk eiland is dus eigen lijk niet nodig: heel de
eilan den groep ligt onder hand be reik én mis schien pak je de zui de lij ker gele gen
Lof o ten er ook wel bij als je nog tijd over hebt. Door brug gen en veer pon tjes lopen
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de eilan den naad loos in elkaar over; de E10 is daar bij de rode draad. Wie deze
weg naar het zui den volgt, rijdt van uit Ves terålen zo de Lof o ten bin nen.

In de maan den juni en juli gaat de zon niet onder op Ves terålen. Om pre cies te
zijn: van 20 mei tot en met 23 juli blijft de zon boven de hori zon. Eigen lijk is het
de hele zomer licht, dag en nacht, want al gaat de zon wel even onder, de sche ‐
me ring blijft. Het mooie van Ves terålen is dat op de wes te lijke delen van de
eilan den steeds een prach tig gezicht is van een zon die maar boven de hori zon
blijft. De rus tige wegen maken het moge lijk om op veel plaat sen nabij de zee of
een fjord dit schouw spel mee te maken. Voor de mens is de tijd van de mid der ‐
nacht zon zeer bij zon der; je wordt er ener giek van.
Het is alsof je ook min der slaap nodig hebt.
Voor de natuur is het even eens een bij zon der feno meen, want alles ont wik kelt
zich van win ter stand in een zeer rap tempo tot hoog zo mer. De knop pen zie je
bijna open komen en zich ont vou wen, dag na dag. In een mum van tijd zijn kale
bomen vol le dig in een groene gedaante ver an derd. En dat is nog maar alleen aan
de voor kant van de zomer. In de nazo mer gaat de afrij ping net zo snel door de
zomerse tem pe ra tu ren én het alom aan we zige licht.

De grillige kusten van Vesterålen; hier Langøya. Foto Marjan Spijkers

De kust van Noor we gen is op zich al een bij zon der reis doel. Zeker het noor den
met in de zomer de mid der nacht zon en in de win ter het noor der licht trekt steeds
meer bezoe kers. De twee eilan den groe pen voor de kust – Lof o ten en Ves terålen –
vor men samen een bij zon dere trek pleis ter van wege het ruige land schap, de ber ‐
gen, het bij zon dere licht en de stilte. Door de grote popu la ri teit van de Lof o ten
heeft de noor de lij ker gele gen eilan den groep altijd wat in de scha duw gestaan.
Maar dit heeft wel als voor deel dat het toe risme min der een stem pel gedrukt

Middernachtzon

Waarom naar Vesterålen?
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