Reizen › Allroad Laplandtoer

Tekst en foto’s: Peter van der Sanden

Lapland is ruig met bossen,
water, rotsen en gravel.

Hoe kom je er?

Met eigen vervoer heb je vanuit
Denemarken de keuze om de
oversteek naar Zweden per veer
pont of via de nieuwe brug te
maken. De 16 km lange Sontbrug
verbindt het Deense Kopenhagen
met het Zweedse Malmö. De
afstand vanuit midden Nederland
naar Offroad Zweden bedraagt
zo’n 1800 km. Ga je alleen voor
een weekje offroad dan is een
vliegreis aan te raden. Van
Amsterdam naar Stockholm en
dan verder met een binnenlandse
vlucht door naar Sundsvall.
Offroad Zweden pikt je dan op bij
het (zeer rustige) vliegveld.
Vliegen met een prijsvechter kan
ook, maar je landt dan ongeveer
100 km zuidelijker van
Stockholm, terwijl de verbindings
vlucht naar Sundsvall ca. 50 km
noordelijk van Stockholm begint.
Een goedkoop alternatief om
vanuit Stockholm in Bräcke te
komen is de trein. De trein stopt
onder de luchthaven in Stockholm
en brengt je in vierenhalf uur naar
Bräcke.

Omweg naar Jokkmok k
Wonen hier ook nog ergens mensen? Dat vraag ik me af wanneer we al
enkele uren zonder iemand te hebben gezien over langgerekte gravelwegen
en andere onverharde paden richting het noorden van Zweden rijden. Naar
Jokkmokk, de hoofdstad van Zweeds Lapland om precies te zijn
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We gaan niet via de geijkte routes,
maar via een ommetje langs de
Noorse grens en heel veel onverharde
wegen. Het lange stuk vanuit Nederland
naar midden Zweden hebben we overgeslagen.
We zijn op de motor gestapt bij Offroad
Zweden ergens tussen Sundsval en
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Östersund. ‘Offroad voor beginners’, zo
wordt de Laplandtoer aangekondigd. De
dagen op de motor waren lang maar niet
vermoeiend. Wel was het van de eerste
tot de laatste kilometer genieten van de
ruige natuur en het spelen met de motor
op wegen waar tegenliggers een zeldzaamheid zijn.

Grenzen
Offroad Zweden is bij veel Nederlanders
bekend van georganiseerde offroadreizen door Jämtland en van winterexpedities met sneeuwscooters, Explorer
(offroad met rupsband en ski) en sledehondentochten. Wilco Lange en zijn
vriendin Nollie hebben in korte tijd al

aardig naamsbekendheid gekregen wat
mede te danken is geweest aan het TVprogramma ‘Ik vertrek’, waarin ze zijn
gevolgd. Inmiddels spreken de twee en
hun dochtertje Jytte een aardig mondje
Zweeds en zijn ze op alle fronten goed
ingeburgerd. Wilco: “Ik probeer zoveel
mogelijk Zweed te zijn, dat werkt het
best. Vrienden maken gaat dan vanzelf.
Er wonen hier weinig mensen, maar met
de mensen die er wonen moet je een zo
goed mogelijk contact opbouwen. Dat is
verrassend snel gegaan. Om er echt bij
te horen heb ik zelfs een jachtvergunning

gehaald. Dat is nog een stevige studie,
maar wel interessant. Ik heb veel over de
natuur geleerd en leer nog iedere dag.
Dat een Nederlander hier komt wonen en
dan een bedrijfje start met het organiseren van motortochten snappen ze hier
niet allemaal. Je kunt toch overal rijden?
Die laatste opmerking komt dan van
Zweden die nog nooit buiten hun eigen
landsgrenzen zijn geweest. Het valt hen
moeilijk uit te leggen dat in Nederland
amper nog ruimte is voor onbekommerd
motorplezier. Over offroad rijden doen ze
hier niet moeilijk, maar ook Zweden kent

zijn grenzen. En die wil ik niet overschrijden. Iedere week met grote groepen stevig enduro rijden loopt op den
duur fout. Daarom beperk ik die ritten tot
een stuk of acht per jaar. Voor het overige probeer ik op pad te gaan met
motorrijders die wel het asfalt kennen,
maar die nog geen of weinig ervaring
hebben met offroad rijden. Op die
manier is het idee van de Laplandtoer
ontstaan. Van Bräcke naar Jokkmokk. De
snelste route over asfalt is ongeveer 750
km. Wij rijden ruim 1700 km in vijf
dagen, merendeels onverhard of via
kleine asfaltwegen met amper verkeer.”

Je rijdt ook op het asfalt door een sprookjesachtig decor.

Hoe noordelijker, hoe meer rendieren.
Verkeer

Alles nieuw
Na twee uur vliegen en bijna vijf uur
treinen worden we bij het stationnetje
van Bräcke opgewacht door Wilco die
ons gezelschap naar hun ‘nederzetting’
in Albacken brengt. De meesten van ons
gezelschap hebben amper of geen offroadervaring. Voor hen wordt het een
extra spannende week. De deelnemers
krijgen een Yamaha WR250 met allroadbanden, maar er staan ook twee gloednieuwe Yamaha XT660Z Ténéré’s in de

Iedereen had na afloop wel een eland
gespot.

Afgezien van de grote steden
(Stockholm, Malmö en Göteborg)
moet het al heel raar lopen wil je
in dit land in een file terecht
komen. De Zweden houden zich
netjes aan de maximum
snelheden vanwege de veelvuldige
controles en de hoge boetes.
Rijden in Zweden nodigt niet uit
om te gaan scheuren, tenzij je op
de kleine bochtige gravelpaden
komt. Dan is het al snel feest.
De doorgaande wegen zijn van
goede kwaliteit. Hoe verder naar
het noorden, hoe meer (goed
onderhouden) gravelwegen je
tegen zult komen. Bij de grotere
plaatsen zijn voldoende tank
stations, maar sla geen tankbeurt
over. De prijs van benzine is in
Zweden iets lager dan in
Nederland.
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De speciale menukaart vermeldt zalm,
rendier- en elandenvlees wat op een
originele manier wordt bereid en opgediend.
week geen wedstrijd wordt en dat je
vooral moet genieten van het motorrijden
in een prachtig decor, gaat de groep op
stap. De een met veel bravoure, de ander
duidelijk onwennig. Maar wel allemaal
met een big smile op hun gezicht. In het
begin gaat het zeker niet hard en Wilco
tast zijn groep een beetje af. Wilco: “Voor
iemand die nog nooit offroad heeft
gereden kan een gravelpad al een hele
uitdaging zijn. Ik gebruik soms ook
sneeuwscooterpaden. Dat is al meer echt
offroad. Ik zie dan snel genoeg wat voor
vlees ik in de kuip heb.”

Mooie plekjes
rij. Wilco: “Het is de bedoeling dat die
Ténéré’s straks verhuurd gaan worden
aan mensen die de trip zonder gids willen
maken. Die blijven dan wel meer op het
gravel. Als je voor het eerst kennis maakt
met offroad is een lichtere motor beter
om mee te beginnen. En je kunt dan nog
eens wat uitdagendere routes nemen.
Met zo’n WR250 kun je spelen zonder
bang te zijn voor grote onkosten als je
eens onverhoopt onderuit schuift.”

Na een stevig Zweeds ontbijt steekt
iedereen zich snel in zijn offroadoutfit.
Dat is voor het gros al een bijzondere
ervaring. ‘Waar dienen deze kappen
voor? Hoe moet ik dit beschermvest aantrekken? Hoe sluiten die laarzen?” Allemaal vragen die ik zelf niet gewend ben,
maar wel mooi dat ik ook eens iemand
iets kan leren.
Na een korte briefing van Wilco, waarin
hij duidelijk maakt dat het de komende

De Laplandtoer is een ontdekkingstocht
door een desolaat gebied waar je in je
eentje niet snel zult komen.

Over één ding hoef je je in de zomermaanden in Lapland niet druk te maken
en dat is dat je voor het donker binnen
moet zijn. Het wordt er simpelweg niet
donker. Dat heeft ook z’n nadelige kant,
want de druk om overdag soms een
beetje haast te maken is er niet.
Gezelligheid kent geen tijd. In een grote
bal van een berg afrollen is een belevenis
die je er onderweg zomaar bij krijgt. Elke
plek waar Wilco stopt heeft iets bijzonders. De ene keer is het uitzicht geweldig, dan weer is er een wild kolkende
rivier, een bijzonder restaurant of een
museum. De Laplandtoer is veel meer
dan een gewone offroad-motortocht. Het
is vooral een ontdekkingstocht door een

Dun bevolkt

desolaat gebied waar je in je eentje niet
snel zult komen.
Maar hoe mooi het onderweg ook is, er
moeten wel kilometers worden gemaakt.
De laatste 100 van de 400 km is het nog
flink aanpoten om voor middernacht de
barbecue te kunnen aansteken. Dat lukt
net. Persoonlijke bagage gaat mee in een
volgauto bestuurd door Micke, een
Zweedse vriend van Wilco. Een prima
gast die voor lekker eten zorgt en heel
veel over zijn land weet te vertellen. Als
je een kwartier met hem praat snap je
niet waarom Zweden vaak worden
omschreven als ‘nors’ en ‘gesloten’. Dat
beeld is misplaatst, zo merken we regelmatig als we ergens een praatje maken.
Bijna iedereen spreekt er Engels, wat
elke conversatie natuurlijk vergemakkelijkt.
Net als de rustplaatsen onderweg zijn
ook de overnachtingsplekken met zorg
uitgekozen. De eerste ligt op de NoorsZweedse grens met een prachtig uitzicht.
Het gebouw houdt het midden tussen
een jeugdherberg en een motel. Selfservice met prima kamers en een grote
gezamenlijke keuken. Ideaal voor een
groep motorrijders. Wel een vreemde
gewaarwording als je ’s nachts wakker
wordt van de zon die door het raam
schijnt. Tijd om op te staan? Nee, het is
pas drie uur!. Een nachtlampje heb je
hier in de zomer niet nodig.
Geld

Zweden is nog niet toegetreden tot
de eurozone. Je betaalt er met
Zweedse kronen waarvan je er onge
veer negen krijgt voor één euro. Het
prijspeil is vergelijkbaar met ons
land. Verse groenten en fruit zijn wat
duurder, evenals (sterk) alcoholische
dranken. Uit eten gaan is prijzig,
maar dat geldt niet voor de uitge
breide lunch rond het middaguur.

Gravel, water, bossen; dat is noord-Zweden.
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Zweden is ongeveer elf keer zo groot als Nederland maar herbergt slechts
negen miljoen inwoners. De meesten van hen wonen in het zuiden. Ten noorden
van de hoofdstad Stockholm (je bent dan nog niet eens halverwege het uitge
strekte land) neemt de bevolkingsdichtheid drastisch af. Zweden grenst in het
westen aan Noorwegen en in het noorden aan Finland. De voertaal is Zweeds,
een taal waarvan je op het eerste gezicht weinig kunt maken, maar met wat
kennis van Engels en Duits is het schrift enigszins te volgen. Moeite om Zweeds
te spreken hoef je niet te nemen, want bijna iedere Zweed spreekt een aardig
mondje Engels. Zweden is opgedeeld in 21 provincies. Jämtland, de thuisbasis
van Offroad Zweden, bevindt zich ca. 500 km noordwestelijk van Stockholm en
grenst aan Noorwegen. Bosbouw vormt de voornaamste inkomstenbron in dit
gebied, maar steeds belangrijker wordt hier de wintersport. De winters kunnen
in dit gebied erg koud zijn (-25 graden), maar wel met een lage luchtvochtig
heid, waardoor het minder koud aanvoelt. In de zomerperiode zijn tempera
turen van +25 graden heel normaal.

Met de motor kom je nog eens bij de mensen ‘thuis’.
kamers genoeg. De eigenaar ziet eruit als
een echte Viking, kan sterke verhalen
vertellen en is behalve skifanaat ook
motorman. Hij heeft diverse offroadmotoren, maar het meest trots is hij op z’n
Harley-Davidson-chopper. De man blijkt
goede contacten te hebben met de producer van survivalprogramma’s, zoals het
ook in Nederland bekende programma
‘71 graden Noord’.
Hoe noordelijker we komen, hoe minder
dorpjes en hoe meer wildernis. De eerste
rendieren kruisen ons pad. De dieren zijn
totaal niet schuw en sjokken rustig voor
je uit. Pas als je heel dichtbij komt
schieten ze de bosjes in. Elanden zijn
zeldzamer te spotten, maar aan het eind

Elanden en muggen
Onze groep blinkt niet bepaald uit in ’s
ochtends vroeg vertrekken. Wat wel wenselijk zou zijn, omdat er dagelijks zo’n
400 km ‘allroad’ op het programma
staat. Een peuleschil over asfalt, maar
offroad is dat een ander verhaal. Maar
het is vakantie en niemand zeurt als er
aan het einde van de dag nog twee uur
zonder te stoppen kilometers moeten
worden gemaakt. Iedereen heeft het naar
zijn zin, ook de mensen die nog nooit op
een offroadmotor hebben gezeten.

De lunch wordt genuttigd bij een grote
waterval. Zelfgemaakte hotdogs staan op
het menu. Restaurants zijn zeldzaam
onderweg. Inmiddels zijn we het bord
‘Welkom in Lapland’ gepasseerd ten
teken dat we goed zitten. De bergen
worden wat hoger en er ligt nog sneeuw.
Adembenemend mooi is de omgeving. En
wat ook belangrijk is, we houden het de
hele dag droog. In een soort wintersportoord, waar in de zomer niks valt te
beleven, heeft Wilco twee huisjes
gehuurd. Of zeg maar huizen, want er zijn

van de week had iedereen er minstens
één onderweg gezien. Het beest dan ook
nog zien te fotograferen is een ander verhaal. Een eland heeft de afmeting van
een niet al te groot paard. Je kunt ze dus
beter niet voor de motor hebben.
Er zit wel meer wild in deze contreien,
maar dat laat zich niet zien. Of je moet
de miljoenen muggen tot het ‘wild’
rekenen. Vanaf het begin van de zomer
blijven deze plaaggeesten je achtervolgen. Onder het rijden heb je er geen
last van. Ze kunnen je gelukkig niet
bijhouden, maar zo gauw je stilstaat weet
een ander peloton je snel te vinden. Het
zijn trouwens vooral de ‘knoetjes’ waar je
het meeste last van hebt. Hele kleine

De omgeving is vaak adembenemend.
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vliegjes, iets groter dan een speldeknop,
die niet steken maar wel bijten. Ach, het
went en de Zweden treffen zo hun voorzorgsmaatregelen. Zo staat er geen
enkele BBQ buiten, maar altijd in een
soort rond tuinhuis. Ook goed voor in de
winter. Smeermiddelen schrikken het
ongedierte niet af. Het jeukt wat, maar je
krijgt er geen malaria van. Een tip: last
van muggen, zoek een plek waar het
tocht en ze blijven weg.

Elandenvlees
Op de derde dag krijgen we flink wat
onverhard onder de wielen en net als de
voorgaande dagen moet er aan het eind
van de dag nog flink gas worden gegeven
om op tijd bij de volgende overnachtingsplaats aan te komen. Dit keer is het een
plek in de middle of nowhere met een
zeer weids uitzicht over de Zweedse
bossen met de Noorse bergen op de
achtergrond. Een schitterende plek waar

Iedereen was dik tevreden. Zes
asfaltridders waren in zes dagen
bekeerd tot noppenridders.
Aan mooie rustplaatsen onderweg geen gebrek.

Eindbestemming Jokkmokk, hoofdstad van Zweeds Lapland, bereikt.

Ruimte, ruimte en nog eens ruimte.
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je de baan van de (niet) ondergaande
zon kunt volgen. Ondanks het gebrek aan
offroadervaring gaat het de groep steeds
beter af op de onverharde paden. Een
paar jongens informeren al voorzichtig of
ze een keer terug mogen komen voor het
zwaardere offroadwerk. Dat mag!
Drie houten huisjes in een groot weiland
vormen ons onderkomen. Reisbegeleider
Micke zorgt weer voor een prima maaltijd
en de nodige Zweedse biertjes met maximaal 2,8% alcohol. Zwaarder bier mag in
de supermarkt niet worden verkocht. Via
het thuisfront worden we op de hoogte
gehouden van de verrichtingen van het
Nederlands elftal dat die avond wint van
Brazilië.
De volgende dag begint wat regenachtig,
maar al snel breekt de zon weer door. De
route die Wilco heeft uitgezet zit vol verrassingen en is nooit saai. Tenminste als
je van bossen en water, in al z’n varianten, houdt. De middagpauze is
gepland bij een op z’n zachtst uitgedrukt
bijzonder restaurant. Eten vanaf een stuk
boomschors en op het menu staan rendiervlees, elandvlees, zalm en gebakken
aardappelen. En de kok, als je de man
die rond het vuur zijn werk doet tenminste zo mag noemen, is een soort
kerstman. Maar dan in een afwijkend
kostuum. Het eten smaakt uit de kunst
en je mag zo vaak opscheppen als je
maar wilt. Dat laten we ons geen twee
keer zeggen. Bij het restaurant is een
bijzonder museum waar je alle dieren
(wel opgezet) tegenkomt die in Lapland
leven. De enorme verzameling wordt op
levensechte wijze aan de bezoeker getoond. Verderop staan onder een afdak
een honderdtal sneeuwscooters te
wachten op sneeuw. In de winter is het

hier hoogseizoen. De dag eindigt (laat)
op een mooie camping bij Storforsens,
de grootste stroomversnelling van
Europa. Op de overnachtingsplek is
wederom niet bezuinigd: luxe vakantiehuisjes die van alle gemakken zijn voorzien. Bij de laatste - of zijn het
alweer de eerste? - zonnestralen wordt
het kampvuur voor de BBQ ontstoken.
Gezelligheid kent geen tijd.

Eindbestemming Jokkmokk
Op loopafstand van de camping bevindt
zich langs de kolkende watermassa een
museum waar wordt uitgelegd hoe
vroeger via deze stroomversnelling houttransport plaatsvond. Door ingrijpen van
de mens is de stroomversnelling zodanig
gekanaliseerd dat het hout niet overal
achter bleef hangen. Vandaag de dag
wordt er geen hout meer via water ver-

Het bewijs!

Gastheer Wilco Lange kan zelf pas
genieten als zijn gasten het naar de zin
hebben.

plaatst. De rotsen rond de stroomversnelling zijn voor bezoekers met houten
loopbruggen met elkaar verbonden en
overal vind je BBQ-plekken. En alles is
gratis toegankelijk. Zweden duur? Valt
best mee.
Aan het museum wordt de volgende ochtend een bezoek gebracht alvorens we
aan de laatste etappe naar Jokkmokk
beginnen. Het weer is inmiddels wat
minder vriendelijk geworden, de regenpakken komen voor de dag en het tempo
zakt. Er is amper tijd om foto’s bij de
Poolcirkel te maken. Camping Skabam
aan de rand van Jokkmokk, beheerd door
een aardig Nederlands stel wat er ook
nog een boerderij op na houdt (met EUsubsidie), is ons eindstation. Of toch niet
helemaal, want nadat we ons snel
hebben omgekleed wordt er nog een
bezoek gebracht aan het ‘Samen
Museum’. Hier valt te zien hoe de Samen
(de officiële naam voor de inwoners van
Lapland die vroeger een nomadisch bestaan hadden) wisten te overleven in
deze barre (koude) wildernis. Dit
museum is een aanrader. Het bezoek
wordt afgesloten met een bord rendiervlees waarna we vriendelijk doch dringend worden verzocht het pand te

Accommodatie

Langs de doorgaande wegen vind je overal motels. Het vinden van een camping
hoeft in de zomermaanden nergens een probleem te zijn. De meeste campings
zijn schoon, goedkoop en er is altijd ruimte genoeg. Geen zin om je tentje op te
zetten? Geeft niet, want overal kun je een stuga (meervoud is stugor) huren.
Dit is een soort klein vakantiehuisje. Je vindt ze niet alleen op campings maar
ook bij particulieren. Vaak mooi gelegen aan een meer of rivier compleet met
hottub (warmwaterbak) en kampvuur.

Georganiseerd op reis

Het hele jaar door kun je bij
Offroad Zweden terecht voor
diverse tochten. Als er geen
sneeuw ligt (mei tot november) op
de motor. Offroad voor gevorderden of allroad voor beginners. In
de winter met de sneeuwscooter,
sledehonden, met de Explorer of
een combinatie hiervan. Je kunt
bij Offroad Zweden motoren (en
kleding) huren, maar je kunt er
ook met je eigen motor terecht.
Voor meer informatie ga je naar
www.offroadzweden.nl.
Offroad Zweden is van 24-27
februari met een stand aanwezig
op MOTORbeurs Utrecht.

Bij de boeren over het erf.

En wij maar denken dat je naar Nieuw-Zeeland moet voor gekke stunts.
verlaten. Het is al lang sluitingstijd geweest. Dat krijg je als het niet donker
wordt. Ieder benul van tijd verdwijnt.

Bijzonder retourtje
De kortste weg van Jokkmokk terug naar
Bräcke bedraagt via asfalt zo’n 750 km.
Goed te doen voor de Ténéré’s, maar te
veel om in één ruk met de lichte WRmotoren te rijden. Maar geen nood, de
oplossing voor dit probleem is creatief.
De WR’s gaan op een aanhanger en de
bestuurders nemen plaats in een comfortabele toeristentrein. De trein stopt bij
ieder stationnetje waar alle passagiers
op hun gemak uitstappen. Het eten, wat
je onderweg in de trein al kunt bestellen,
staat op het station voor je klaar. Als de
treinreizigers klaar zijn met eten vertrekt
de trein weer. Het is ook de enige mij
bekende trein die onderweg bij een brug
stopt en de passagiers de mogelijkheid
biedt om te voet over de spoorbrug te
lopen. Gewoon omdat het uitzicht er zo
mooi is. Kijk, dat is nog eens gemoedelijk reizen.
Bij ieder stationnetje stoppen ook de
twee Ténéré’s. Twee treinreizigers worden
motorrijder en twee motorrijders worden
treinreiziger. Hoe krijg je het verzonnen.
Wilco: “Nadeel is wel dat het een lange
zit is, bij elkaar zo’n twaalf uur reizen. Als
gasten dit leuk vinden blijf ik ermee
doorgaan, maar een andere mogelijkheid
is om de route in de toekomst zodanig
aan te passen dat ook de terugweg met
de motor kan worden gereden. Het is
maar net wat onze gasten wensen.”
Wat motorrijders wensen is iets wat
Wilco en Nollie heel goed aanvoelen.
Alles wat ze ondernemen voor hun
gasten straalt betrokkenheid, gastvrij-

heid en liefde voor het motorrijden uit.
Wilco zit zelf het liefst de hele dag op de
motor. De eerste dag is hij meestal wel
zenuwachtig, omdat hij dan nog niet precies weet wat de gasten van hem verwachten. Hij wil het voor iedereen zo
goed mogelijk doen. Bij onze groep was
iedereen dik tevreden. Zelfs toen de door
Offroad Zweden meegenomen regenpakken voor de dag moesten worden
gehaald bleef de smile op ieders gezicht
aanwezig. Zes asfaltridders waren in zes
dagen bekeerd tot noppenridders.

Storforsens, de langste stroom
versnelling van Europa.

De natuur is overweldigend, maar je
moet de plekjes wel weten te vinden.
Maar daar heb je dan Offroad Zweden
voor.
2011 › 04
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