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Nabij Västerås vind je het elandrijkste gebied van de wereld, met ook voor de
rest een dierenleven als in Alaska. Nog nooit was Zweeds wildlife zo dichtbij,
aldus de delegatie uit de nieuwe Ryanair-bestemming vanaf Airport Weeze
Anders dan bij de introductie van veel van deze nieuwe lijndiensten meestal
gebruikelijk is bracht de inaugurele vlucht vanuit Stockholm-Västerås maandag
30 maart een zware vertegenwoordiging van met name toeristische organisaties
en reisbranche mee naar Weeze.
Relevante informatie
Impuls
‘Ryanair verwacht op deze lijn, de vierde vanuit Weeze op Zweden, zo’n
veertigduizend passagiers te vervoeren en dat kan het toerisme in het gebied
een enorme impuls geven’, aldus marketing manager Holter Terhorst van Airport
Weeze. “Wij zijn daar blij mee. Zweden is een belangrijke markt, ook voor
Nederland, waarvoor we graag als gateway fungeren”.
Boekingen
De boekingen voor de zojuist begonnen dienst van drie retourvluchten per week
lopen nu al goed, bevestigt Anja Seugling, marketing manager Duitsland van
Ryanair. ‘Als dat zo doorgaat is de kans groot dat deze lijn ook in het
winterprogramma wordt opgenomen. Dat biedt nog veel meer kansen”.
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Feestelijke ontvangst van de 'Viking-vlucht' op Airport Weeze, met op de foto
derde van rechts de Zweedse Nederlandse Ingrid Agerskans van het project
'Viking for a day'. Naast haar Weeze-directeur Ludger van Bebber (links) en
marketing-manager Holger Terhorst. Onder de Ryanair-piloot met vlag.
Vlucht en autorit
De vlucht van Weeze naar Västerås, zo’n honderd kilometer ten noordwesten
van Stockholm, duurt een uur en een kwartier, de autorit van het vliegveld naar
de Zweedse hoofdstad vervolgens onder gunstige weersomstandigheden een
uur en tien minuten.
Stockholm archipel
Dat maakt een bezoek aan de vele attracties van de grootste Zweedse stad en
de archipel ten oosten ervan met zijn bijna dertigduizend eilandjes gemakkelijk.
Je kunt er het Vasa Vikingschip gaan bewonderen, nog steeds één van de
grootste toeristisch attracties van de stad, die daarnaast nog vele andere
highlights kent. Het prachtige stadhuis bijvoorbeeld, de vele regatta’s die er
worden gehouden, het beroemde jazzfestival of de wereld van Astrid Lindgren.
Nauwelijks ontdekt
Of je terug trekken in een
comfortabel vakantieverblijf op
één van de duizenden eilanden
en eilandjes in de Stockholm
Archipel. Grote delen van dit
gebied zijn nog nauwelijks door
het toerisme ontdekt en de
ontwikkeling daarvan gebeurt
behoedzaam. In juni van dit jaar
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zullen nieuwe initiatieven worden
ontplooid, waarbij ook buurman
Finland, aan de overkant van de
zee, wordt betrokken.
Uniek landschap
De Stockholm archipel is een unieke plek met een uniek landschap, waar je het
hele jaar door terecht kunt. Om er te wandelen, te vissen of zelf een duik te
nemen. Er zijn stranden, helemaal voor jezelf. Je vindt er cultureel erfgoed,
restaurants, en mooie hotels. De meeste van de eilanden in de archipel zijn te
bereiken per veerboot vanaf het centrum van Stockholm.
Elandsafari
Je kunt ook een auto huren en vanuit Västerås honderd kilometer de andere
kant opgaan. Daar staat de organisatie Nordic Discovery voor je klaar om je
door het elandrijkste gebied ter wereld te leiden.
In het slechtste geval zie je op zo’n ‘elk-safari’ een stuk of vijf van deze
imposante dieren, als je echt heel veel geluk hebt zijn het er enkele tientallen.
‘Maar je komt nooit teleurgesteld terug’, belooft ranger Mikel, een garantie die hij
geeft voor zal zijn themasafari’s.

Bestemming Stockholm heeft veel te bieden aan cultuur, historie en modern
vermaak. Vanuit de stad kun je gemakkelijk naar één van de eilanden van de
Stockholm Archipel.

18-4-2009 14:44

opReisGids.nl - Wildlife van Zweden nog nooit zo dichtbij als nu

5 of 8

http://www.opreisgids.nl/bestemming/zweden/nieuws/13164/wildlife-van-zweden-nog-nooit-zo...

Natuur als in Alaska
In de ‘Black River’ vallei vind je ook de wolf, de lynx, de bever en het wilde zwijn.
‘Natuur, zoals in Alaska, maar veel dichterbij en –onder professionele leidinggemakkelijker benaderbaar. ‘Een fascinerend gebied met naast een spectaculair
dierenleven ook fascinerende mensen. Sommige bewoners kunnen er bijna met
de eland praten’.
Birdsafari
Ook in andere opzichten is het een rijk gebied. Voor bird watching zijn er met
Birdsafari Sweden ongekende mogelijkheden, met bijvoorbeeld zeldzame uilen,
waarvoor vogelaars uit de hele wereld naar de regio komen. Net als de
reuzenalbatros staan voor de elke liefhebber bovenaan het lijstje van te spotten
dieren.
Grythyttan
Grythyttan, ietsje verderop, is met zijn bijna vierhonderd meren en stroompjes bij
uitstek een gebied om te gaan vissen en actief te zijn op het water. Maar het
heeft ook de grootste ‘wolfpacks’ van de regio, waarmee je met ervaren gidsen
de confrontatie kunt aangaan.
Manors
Vanuit comfortabele onderkomens, zoals de Grythyttan Inn (1647) of Sikfor
Herrgard of een van de andere fraaie ‘manors’, met een catering van
gegarandeerde top-kwaliteit. Prachtig zijn de resorts en herenhuizen,
eeuwenoud, maar comfortabel en van alle -ook culinaire- faciliteiten voorzien.
Waar het, na je avonturen in het Zweedse woud, bij een goed glas in een fraaie
authentieke setting goed toeven is.
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Vrij als een vogel op een eilandje helemaal voor jezelf, ook dat kan in het
bijzondere Zweedse archipel-kandschap ten oosten van Stockholm.
Golf of opera
Je hoeft natuurlijk niet het bos in, want je kunt er ook gaan golfen of gaan
genieten van de opera. Aïda, Tosca en Rigoletto staan er elke zomer vrijwel
zeker op het programma.
En mocht je daar genoeg van hebben, dan is er altijd nog het ‘House of Swedish
Art and Design’, of de Zweedse restaurantacademie met zijn bijzondere
bibliotheek van oude kookboeken. Daaronder het oudste ter wereld, daterend
uit 1497 en afkomstig uit het pauselijk bezit in Rome. Zweden was lang geleden
kennelijk niet voor niets een katholiek bolwerk.
Nederlanders
Bijzonder in het gebied rond Västerås is, dat er veel Nederlanders hun toekomst
hebben gevonden. Op de inaugurele Ryanair-vlucht naar Weeze zit bijvoorbeeld
Ingrid Agerskans uit Veldhoven in Brabant, die er zo’n 25 jaar geleden haar grote
liefde trof en er nog steeds geen spijt van heeft dat ze nooit naar het drukke
vaderland terugkeerde.
Viking for a day
Nu doet ze onder de ‘vlag’ van Lavendula.se van alles in de sfeer van toerisme,
met als meest recente activiteit ‘Viking for a day’. ‘Terug in de tijd van het oude
Zweden en dat kan ook langer dan een dag’, zegt ze.

Viking voor een dag, een boeiende tocht naar het Zweedse verleden, ben je
met het project van de uit Nederland afkomstige Ingrid Agerskans.
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Edens Garden
Mooi is ook het verhaal van John de Jong, die zeven jaar geleden zijn drukke
medische baan in hartje Amsterdam verruilde voor een vergelijkbare functie,
dichtbij de natuur en de ruimte van Zweden. En die met zijn Bed & Breakfast
Edens Garden -what's in a name- in Skultuna intussen ook veel Nederlandse
gasten veel plezier heeft bezorgd.
Uitvalsbasis
Evenals Wilma Akkerman, die samen met echtgenoot Johan naar Salbohed
vertrok om er B&B Salbohedgarden in beheer te nemen. Een prachtig Zweeds
huis uit 1818, waar het goed verblijven is en dat prima als uitvalsbasis voor ware
ontdekkingsreizen in de wijde omgeving kan dienen.
Redelijke prijzen
‘We hopen dat het toerisme vanuit Nederland van de nieuwe mogelijkheden door
de lucht zal profiteren’, zegt Wilma. ‘Het is fantastisch bij ons en men kan er op
vele manieren geweldig genieten’. Voor redelijke prijzen, want de koersdaling
van de Zweedse kroon ten opzichte van de Euro heeft de koopkracht van de
bezoeker inmiddels sterk verbeterd.
Zie ook: OpReisgids bestemming Zweden
Internet:
- www.airport-weeze.de
- www.vst.nu
Regio, activiteiten en natuur:
- www.bergslagen.se
- www.birdsafarisweden.com
- www.lavendula.se
- www.nordicdiscovery.se
- www.nordicguide.se
- www.trulynordic.se
- www.visitskargarden.se
- www.svartadalen.nu
Accommodatie:
- www.edensgarden.se
- www.fernaherrgard.se
- www.grythyttan.com
- www.karmansboherrgard.se
- www.lokabrunn.se
- www.salbohedgarden.se
- www.satrabrunn.se
- www.sikforsherrgard.se
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