
 
 

Op de fiets naar Zweden (beknopt reisverslag) 
 
Eind Juni ben ik op de fiets naar Zweden gegaan. Eerst vanuit Venray over de Maas, daarna langs de 
Duitse grens omhoog naar het Noorden, met een korte tussenstop in Kleve, waar in het stadshuis een 
tentoonstelling te zien is van Friedensreich Hundertwasser, de Oostenrijkse schilder en ecoloog. Al vlug 
voert mijn weg naar het water. Dat van de Ems. Er loopt een ‘groen’ pad langs deze rivier helemaal tot 
aan Leer bij de binnenzee de Dollard. Nu ben ik in Friesland en overal zie je uitgestrekte weilanden, je ziet 
ooievaars en de huizen hebben rieten daken. Nadat ik de veerboot heb genomen van Jengum naar 
Ditzum, fiets ik de Duitse kust af: honderden kilometers over dijken, die worden begrazen en worden vast 
gelopen door schapen. Ze lopen over de fietspaden of liggen te kauwen op het gras zonder zich al te 
veel aan te trekken van de voorbijgangers. Ik geniet van het weidse landschap en de wolkenluchten. In 
dorpjes rust ik uit, onder het genot van vers gebak en thee.  
Aan de Elbe ligt het plaatsje Kolmar. De bazin van de dorpscamping geeft me een glas water met iets 
wits erin tegen een wespensteek en wijst me op een mooie wandeling in de omgeving. Ik ga op pad. Aan 
het einde van de middag loop ik over de uiterwaarden van de Elbe. Er komen ganzen over die luid 
gakken: ‘Maak dat je wegkomt! Maak dat je wegkomt!’ Een omaatje komt voorbij op de fiets in haar 
‘zondagse’. De zon verdwijnt niet veel later achter pikzwarte wolken. Ik verschuil me in het riet en een 
zomers noodweer trekt over. ‘Als dat omaatje de sluizen maar heeft gehaald’…’, denk ik bij mezelf terwijl 
de regen met bakken naar beneden komt.    
Ik kom uit het riet tevoorschijn gekropen en kijk omhoog. De lucht is opengetrokken en de zon schijnt 
tegen grote ronde wolken. Langs metersbrede plassen loop ik terug naar de camping. De koeien staan 
verslagen bij elkaar onder de bomen.  
Boven Hamburg langs fiets ik naar de boot die ligt te wachten in Travemünde bij Lübeck. In Bad 
Oldesloe stop ik bij een fietsenmaker. Hij hangt de fiets waaraan hij bezig is weg en gaat aan de slag met 
de mijne. Achter hem hangt wel een bordje aan de muur: ‘Geen tussenreparaties! Alleen op afspraak!!’ 
maar daar trekt hij zich niks van aan. Ik hoef geen reparatiekosten te betalen, alleen de nieuwe 
onderdelen moeten worden betaald en ik word uitgezwaaid: ‘Goede reis!’. 
Anderhalve week op de fiets en zeven uur varen na mijn vertrek uit Venray kom ik aan in Zweden. Ik fiets 
uit het ruim van de boot het land op. Meteen valt op hoe leeg het is. Kleine dorpjes liggen op de horizon, 
de weg is breed en er wordt hard gereden. Mijn bestemming is het eiland Oland aan de oostkust 
gelegen. Selma Lagerlöf beschrijft in ‘Nils Holgersson’ de zuidpunt van het eiland. Daar ligt het landgoed 
Ottenby, waar de koningen vroeger op herten joegen. En er rusten jaarlijks duizenden trekvogels uit op 
hun reis naar het Noorden.  
Een week fiets ik langs de Zweedse kust naar het Oosten. Ik schuil onder struiken tijdens hoosbuien, 
maak praatjes met allerhande mensen, rust uit tussen de akkers, breng korte bezoekjes aan steden en 
kerken die ik onderweg tegenkom en bewonder de bloemen, planten en de insecten in de bermen. Om 
mijn reistempo te verlagen stop ik af en toe om een foto te maken van de beschilderde brievenbussen, 
die in rijtjes langs de wegen staan. In Karlshamm wordt mijn fiets tenslotte op een kar geladen en met 
een bus over een tien kilometer lange brug vervoert. Even later sta ik weer op de pedalen.   
Ik ben op Oland. Overal op het eiland zijn stenen muurtjes gebouwd, die soms kilometers lang zijn en 
over de hele breedte van het eiland lopen. Ze zijn begroeid met bloemen en mos. Er staan hier en daar 
kleine houten molens en er grazen paarden in de weiden. Ik blijf een week en verken het landgoed en 
natuurreservaat Ottenby. Er is een bureau voor Vogelkunde en een natuurcentrum aan de voet van Lange 
Jan, een honderd jaar oude vuurtoren, die je mag beklimmen. Vogelaars uit heel europa stromen 
hiernaar toe om met joekels van telescopen naar de vogels te kijken, en je kunt appeltaart eten in het 
café. Langs de weg zit een grote zeemeeuw en in de verte vechten stieren hun onderdonsjes uit. Op een 
morgen 35 km fietsen om naar huis te kunnen telefoneren, dan weet je dat je op een eiland zit… 
Een schilder die tijdens de Zomer op Ottenby woont vertelt: ‘De vogel op dat schilderij stond twee uur 
lang stil op één poot, die heb eens heel rustig zitten bekijken en daarom is het een goed werk geworden.’ 
De wind blaast me naar de noordpunt van dit ‘eiland van wind en zon’: Byxelkrok. Daar neem ik de 
veerboot terug naar het vasteland.  
Mijn weg vervolgt naar Vimmerby, de geboorteplaats van de schrijfster Astrid Lindgren. Het binnenland 
van Zuid-Zweden is heuvelachtig, dicht bebost en bezaaid met meren. In de hoofdstraat van een dorpje 
blijf ik staan onder de bomen om te schuilen voor de regen. Er klinkt een hard gegons en ik vraag me af 
of er iemand hout aan het zagen is, maar ik kom tot de ontdekking dat het van duizenden bijen en 
hommels komt die op de bloemetjes tussen de takken en de bladeren van de bomen zitten. Niet veel 



later sta ik aan de oever van een groot meer. Er zijn kraanvogels, visarenden, mensen die kanoën en 
mensen die vissen.  
In een supermarkt ontmoet ik een jonge Nederlandse familie die me naar een afgelegen camping lokt. 
Terwijl ik mijn tentje opzet duikt er een visdiefje boven het water op en neer en er vliegen eenden voorbij. 
Hier is geen elektriciteit, je moet je behoefte doen in een gat in een houtenplank, je was doen in het meer 
en grondwater pompen met de hand voor de keuken, om te kunnen koken of de afwas te doen.  
Een oudere man die met twee ezeltjes van Zuid-Europa naar Zweden is gelopen om de bruiloft van zijn 
zoon bij te wonen: daarover wordt me verteld in het natuurcentrum van Fulltofta bij Horby. Er is inmiddels 
weer een week verstreken en ik wandel door de bossen van het Fulltofta natuurreservaat. Er ligt een 
mierenhoop van drie meter breed langs het pad en een graf van bijna drie duizend jaar oud.  
Op aanraden van de medewerkers van het natuurcentrum besluit ik later die dag via Denemarken terug 
te fietsen. Soms gaat de weg ineens over in een autobaan en moet ik kilometers terug fietsen zonder 
idee te hebben waarheen. Ik houd maar ongeveer de richting aan en sla dan weer eens een bospad in, 
dan weer een landweg. Op een van de veerboten die ik onderweg neem lig ik lui op het stuur van mijn 
fiets te  wachten terwijl de boot aanlegt. Naast mij staat een hypermoderne hogesnelheidstrein klaar om 
de boot uit te schieten. De mensen in de trein zwaaien en lachen naar me, alsof niet zij, maar ik de grote 
bezienswaardigheid ben.  
Met de wind in de rug rijd ik naar het Zuiden toe. Het zonnetje schijnt. Op een ochtend rijd ik door een 
stadje in Noord-Duitsland waar iedereen nog ligt te slapen. Even sta ik stil voor een kruising om op de 
kaart te kijken, wanneer er opeens hoefgeklop klinkt. Over de grote weg komt iemand aangelopen: het is 
de man met zijn twee ezeltjes! We groeten elkaar en de man vraagt bezorgd hoe hij de autobaan kan 
ontwijken. Ik wijs hem de weg en we zeggen tot ziens.  
Tot aan mijn thuiskomst blijft de wind in mijn rug duwen: over de Elbe, over de Weser, over het ‘groene’ 
pad langs de Ems. Het is begin Augustus. De laatste dag leg ik veel kilometers af: het slapen in eigen 
bed lonkt. Na Gogh de grens over, over de Maas met het veerpondje in Cuijk, vervolgens de 
Maasheseweg op en dan door Venray tot aan de straat waar ik woon. En mijn reis naar Zweden zit er op. 
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