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Stagebezoek in Noorwegen - APRIL 2022
LANGE STAGE 7 SENSE AGRO- EN GROENBEHEER

Bij aankomst in de luchthaven van Bergen Flesland bleken de weersgoden ons gunstig gezind. Het was
er immers mooi en zonnig weer. En dit is zo gebleven. Na het afhalen van de huurwagen zijn we het
stadje Bergen gaan bezoeken. In deze toch eerder toeristische kustplaats staan nog een aantal
authentieke houten huizen.

De ‘Floyenbahn’ nam ons in 8 minuten mee naar een hoogte van 320m van waaruit we dan een
prachtig uitzicht hadden over de stad, de berg en de fjorden.
Via het prachtige Noorse landschap ging
de reis vanuit Bergen dan door naar
Ulvik. Met een maximumsnelheid van
80km/u was dit toch wel een ritje van
zo’n 3 uur. Maar achter elke bocht was
wel weer iets anders moois te zien.
In Ulvik werden we opgewacht door
stagebegeleider Robert en zijn vrouw
Evelyn. Even later was Laura ook
present. Na een eerste kennismaking en
rondleiding in de accommodatie waar
we verbleven kregen we de sleutel van
onze kamer. Van daaruit hadden we
een fenomenaal zicht op de fjorden.
De dag erna zijn we samen met Laura de ‘Flamsbana’ gaan bezichtigen. Dit is een treinspoor tussen de
dorpen Flåm en Myrdal in Noorwegen. Met een stijging van 866 meter en een helling van 1:18 is het
één van de steilste treintrajecten ter wereld. Je kan vanuit de trein genieten van de prachtige
uitzichten, in 2014 is de Flåmsbana door Lonely Planet uitgeroepen tot de mooiste treinroute ter
wereld. Een welverdiende eer, onderweg geniet je van de prachtige Noorse natuur die geen moment
hetzelfde is. Onderweg geniet je onder andere van het uitzicht op watervallen, bergstoppen, steile
hellingen, rivieren, dorpjes, de vallei en meer.

Maar geloof me, in het echt is het allemaal veel mooier.

Na het eten van een heerlijke pizza in een plaatselijk restaurantje zijn we dan doorgereden naar
‘Stegastein’. Dit is een op 650m hoogte gelegen uitkijkpunt dat een prachtig zicht geeft op de
Aurlandsfjord.

Onderweg zijn we dan ook nog op een aantal mooi locaties gestopt om foto’s te maken. Tijdens het
rijden kan je op een half uurtje van geen enkele vlok sneeuw naar ongeveer 1 meter sneeuw gaan, zo
snel gaan de hoogteverschillen. ’s Avonds genoten we van een heerlijke maaltijd in het hotel.
De dag erna nam Robert ons mee op sleeptouw. Hij liet de vele locaties van zijn bedrijf zien.
Aan het hotel en motel was nog erg veel werk voor Laura. Na de lange winterperiode was het nu het
ideale moment om alles proper te maken, de voorjaarsopkuis. Ook moeten er nog klierverhardingen
en houten terrassen gemaakt worden.
De fruitaanplantingen die nog gesnoeid moesten worden werden grondig geïnspecteerd. Laura zal
haar bezigheid hier zeker en vast nog hebben. Het bedrijf wil ook graag starten met de opzet van een
permacultuur.
Maar vooral het basecamp was een prachtige locatie om te vertoeven. Ook hier was nog ontzettend
veel werk. Er moeten nog houten terrassen gemaakt worden, extra verhardingen, het onderhoud van
de paden, uitdunnnen van de bosjes en zoveel meer. Robert lied er met veel plezier zijn grote interesse
tonen in het ‘back to nature’ verhaal. Zo maakte hij in 1-2-3 vuur met een beetje berkenbast en een
vuursteentje.

Het bedrijf heeft ook gebruiksrechten over de tunnels die nog voor WOII handmatig gegraven zijn voor
de uitbouw van een grootse waterkrachtcentrale. Helaas zijn de plannen nooit volledig uitgevoerd
maar de tunnels zijn er wel. Hierin zullen in de toekomst waarschijnlijk ook champignons gekweekt
worden door het bedrijf.

We brachten ook een bezoek aan de
Hjeltnes Gartnarskule (de plaatselijke
tuinbouwschool) en vlakbij liggende
kwekerij
van
perkplanten.
Dankzij het mooie weer was een
kajaktochtje op de fjorden ook
mogelijk. Echt genieten!
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Dank aan Robert en
Evelyne van B-Nature
voor de goede ontvangst
van Laura en zeker ook
dank aan Erasmus+ voor
de unieke kansen die ze
geven aan onze
leerlingen.

