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Met deze Odys see Reis gids komt een onbe kende wereld van een onbe kende
eilan den groep ver weg in de Atlan ti sche Oce aan in beeld. Deze ver za me ling
eilan den – acht tien in totaal – wordt nog maar door wei nig men sen bezocht.
Vreemd eigen lijk, want de eilan den groep biedt door zijn geïsoleerde lig ging juist
iets anders dan het alle daagse.
In deze gids komen diverse thema’s aan de orde: natuur, cul tuur, het heden ‐
daagse leven en 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 mis ‐
schien niet ieder een zal komen.
 
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 belang rijk ste infor ma tie over de Faeröer staat in het reis deel van de gids. Toe ‐
ris tisch gezien zijn de acht tien eilan den ver deeld in een aan tal dis tric ten, waar bij
eilan den geclus terd zijn: Zuid- en Noord-Strey moy, Eystu roy-Norðoyggjar-
Vágar-Myki nes, San doy- Skúvoy en tot slot Suðuroy.
 
In het reis deel is ook veel andere infor ma tie ver we ven, zoals geschie de nis, taal,
poli tiek en prak ti sche infor ma tie over rei zen en ver blij ven. Afslui tend is een alfa ‐
be tisch over zicht van puur prak ti sche zaken. Deze staan alfa be tisch gerang schikt
voor de gemak ke lijke vind baar heid.
Ik wens je veel ple zier met deze Odys see Reis gids!
Fred Geers
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heb je tips over bij zon dere hotels, res tau rants en der ge lijke? Ook dat horen we
graag. En mis schien heb je wel iets fon kel nieuws gezien. Stuur een mail met je
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Wie aan vrienden, bekenden, collega’s meldt dat een reis naar de Faeröer op
de planning staat zal van weinigen een blijk van begrip ontvangen. Logisch je
melding roept meer vragen op dan dat mensen een beeld hebben van waar je
naar toe gaat. Van Tenerife of Corsica is nog wel een beeld te vormen als je
er zelf niet geweest bent, maar bij de Faeröer is dat anders. Alleen de naam
klinkt al ver en vaag. Dat vraagt om uitleg. En dan nog wat je er verwachten
kunt of wat je er juist niet hebt, zoals warme zandstranden. Dus uit te leggen
heb je veel; deze gids helpt daar een handje bij.

Een van de boei end ste erva rin gen bij het rei zen naar de Faeröer is wel het zicht
op de eilan den na een lange zee reis. Als je meer dan der tig uur op de zee geze ten
hebt met vrij wel alleen een hori zon van water, is een opdoe mend eiland een
impo sante erva ring. En dan vooral nog de leegte, de oor spron ke lijk heid. Een
vuur to ren en een klein stadje, dat ook nog eens een hoofd stad is. Dat maakt deze
plek op aarde wel extra bij zon der. Daar word je stil van.
Op zee geven alleen de vogels een teken van leven. Impo sante zee vo gels, zoals de
Jan van Gen ten die zich ter hoogte van de Shet land-eilan den al aan dien den,
komen we regel ma tig tegen. De eilan den zelf bie den ons ook een rijke keur aan
vogel soor ten. Som mi gen ken nen wij ook goed, zoals de schol ek ster, die hier de
nati o nale vogel is, maar andere soor ten ken nen wij alleen van noor de lijke
bestem min gen, zoals de pape gaai dui kers, de Noordse stern en de goud ple vier.
Prach tige vogels die je onder weg tegen kunt komen.
Het meest mar kante van het land schap is wel de opbouw van de ber gen en de
begroei ing of mis schien wel beter gezegd, de afwe zig heid van begroei ing, want
bomen kom je hier in de natuur niet tegen, je ziet ze alleen in tui nen en par ken.
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Op de eilanden zijn alleen bomen te vinden in steden en dorpen, zoals hier in Tórshavn

Een bijzondere plek

Faeröer in vogelvlucht 7

 



Zelfs strui ken, zoals we elders in het noor den in het hoog ge bergte nog vin den,
zijn hier niet te vin den. Gras sen, heide en mos sen vor men hier de bekle ding van
de rots wan den.

Tus sen de eilan den is het water vrij rus tig en geeft geen oce aan ge voel: ze heb ben
het uiter lijk van een fjord, maar wor den aan ge duid als sund en op som mige plaat ‐
sen als fjord of fjørður.
De maan den juni en juli zijn wel de mooi ste maan den om de Faeröer te bezoe ‐
ken: lek ker lang licht en de kans op de hoog ste tem pe ra tu ren. Wat de hoogte van
die tem pe ra tu ren betreft: wie zich instelt op fris weer met een trui en regen jas bij
de hand zal af en toe met goed humeur de lucht steeds weer blau wer zien wor ‐
den. Als bij ons het weer sterk wis selt kun je zeg gen dat het hier nog drie keer
snel ler gaat. En ook dat maakt deze omge ving extra boei end, met fraaie licht ‐
wer king van een gevecht tus sen de zon en de wol ken. Dat licht spel in com bi na tie
met de mas sieve kale, don kere rot sen maakt het moei lijk om ande ren uit te leg ‐
gen waarom je hier moet zijn. Je moet het aan den lijve onder vin den: de ele men ‐
ten en de gevulde leegte. Tórshavn, de hoofd stad van de Faeröer, ligt op 62°0'42''
NB en 6°46'3'' WL; dat is ver ge lijk baar met Noor we gen tus sen Oslo en Trond ‐
heim.

De Faeröer kent buiten de hoofdstad Torshavn voornamelijk kleine gemeenschappen,
zoals hier bij Gjógv op het noordelijkste puntje van het eiland Eysturoy

Ook al is de opper vlakte van de eilan den samen klein, toch zal het niet mee val len
om alles van de eilan den in korte tijd te zien omdat de eilan den niet alle maal
even gemak ke lijk bereik baar zijn. Alleen met een heli kop ter zou het snel ler
gaan. Daarom al is het goed om een keuze te maken uit de eilan den die in ieder

Gevulde leegte

Keuze van de te bezoeken eilanden
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geval op het pro gramma moe ten komen. Dat is bij voor beeld het hoofd ei land
Strey moy met de hoofd stad Tórshavn. Op dit eiland tref fen we ook de his to ri sche
plaat sen Kirk jubøur en Saksun, als mede de steile vogel klif fen van Vest manna.
Boven dien is het vanaf dit eiland gemak ke lijk om bij de nabij ge le gen eilan den te
komen.
De noord kan ten van deze eilan den bie den een prach tig zicht op de beu kende
oce aan die zijn krach ten toont op de maar smalle stuk ken land omge ven door
water. Juist dat maakt de Faeröer als bestem ming zo karak te ris tiek.

Wandelend de eilanden ontdekken

Het bij zon dere van de Faeröer is vooral gele gen in de lig ging mid den in de oce ‐
aan tus sen Noor we gen, IJs land en Schot land. Wetende dat deze eilan den groep
op een vou dige wijze ont dekt is met kleine sche pen, geeft het deze bestem ming
een bij zon der per spec tief.
We maken ken nis met een onge com pli ceerde samen le ving met een een vou dige
struc tuur: geen grote ste den, geen drukte op de weg, ner gens stress of onrust.
Een ander bij zon der aspect van deze eilan den groep vormt de flora en fauna. De
flora is rede lijk beperkt omdat er op de eilan den nau we lijks bomen of strui ken
groeien. De bomen die we tegen ko men zijn aan ge plant in en rond de ste den; in
de vrije natuur zijn er geen bomen, dus ook geen bos sen. Lage plan ten, gras sen
en mos sen domi ne ren in het land schap. Juist deze entou rage maakt dat het
land schap zo anders is, vooral door de leegte.
Extra aan trek ke lijk is de vogel rijk dom. We kun nen er uit ge breid ken nis mee
maken: op de rot sen aan zee, de wate ren rondom en op de eilan den zelf tref fen
we andere vogels aan dan bij ons.
Het weer is wis sel val lig. Dat kan nega tief klin ken, maar heeft ook zijn keer zijde:
bij slecht weer is er altijd wel een moment dat het ineens opklaart. En ook zijn er
plaat se lijke ver schil len.

Waarom naar de Faeröer?
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