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Verslagen  >  Nordkinn

Nordkinn

Naar het noordelijkste punt van Europa

Het noordelijkste punt van het Europese vasteland is niet de Noordkaap, want die ligt op een eiland,

maar wel de Nordkinn. In tegenstelling met de Noordkaap, die een toeristische attractie is geworden,

is de Nordkinn slechts bereikbaar na een tocht te voet over een wild terrein. Sinds enkele jaren is

de route bewegwijzerd met steenmannetjes, maar dit wil niet zeggen dat er een mooi pad ligt…

Verslag van LHOON, 02 augustus 2009.

Vrijdag 17 juli

Vroeg opstaan om de bus te halen om 0515! Eerst naar Lakselv, daar overstappen op de bus naar Kjøllefjord. Dit is
een gemengde bus, half vrachtwagen, die in de dorpjes onderweg tevens de winkels bevoorraadt en de post
verdeelt. De chauffeur zet me rond 1115 af bij het begin van het pad, op de weg naar Kjøllefjord. Het pad is
aanvankelijk goed afgemeten met steenmannetjes, bij het Storvatnet is het tijd voor een lunchpauze. Na de middag
wordt het weer veel slechter, het regent en is koud, niet meer dan 5 °C! Het terrein wordt moeilijker begaanbaar,
van een pad is geen sprake meer, het is hier een steenwoestijn. Tegen de avond kamp bij een meertje, op een
zeldzaam stuk gras, slechts 12,3 km afgelegd.

Zaterdag 18 juli

Het terrein blijft nog zwaar, maar wordt beter begaanbaar aan vallei van de Sandfjordelva. Men kan zowaar van een
pad spreken. De vallei mondt uit op een groen plateau in de baai van de Kinnar-Sandfjord, met een prachtig breed
zandstrand aan de Barentszee. Een zeer mooie plaats om een basiskamp op te zetten, na enig over en weer geloop
om de beste locatie te vinden (met zeezicht en nabijheid van stromend water). Er is een kudde rendieren in de
buurt, en ook een vos. Het weer blijft echter slecht, en de Kinnarodden kaap is in de mist gehuld. Niet ideale
omstandigheden… 15,3 km vandaag.

Zondag 19 juli

‘s Ochtends is het iets opgeklaard en waag ik het erop. Een eind langs de rotskust, via de vervallen bothy te Roren,
en vervolgens 100m steil omhoog klauteren naar de Nordavinskardet vallei, die de eigenlijke kaap afscheidt. Nog een
goede 100m klimmen en ik sta op de Nordkinn, 237m boven de Barentszee! Het noordelijkste punt van Europa!
Tussen hier en de Noordpool is er niets meer. Het weer is opgeklaard, de zon schijnt zelfs!
Op de terugweg kom ik ter hoogte van de Roren bothy zowaar twee mensen tegen: een koppel Finnen, bezig de hele
Noord-Noorse kust af te varen, van Tromsø tot Kirkenes, per kajak! De rendieren zitten inmiddels op het strand te
zonnen.
Terug in het basiskamp voor thee- en rustpauze, en dan opbreken en nog enkele uren terug op weg, tot boven in de
Sandfjordelva vallei. 18,9 km afgelegd.

Maandag 20 juli

Terug slecht weer. Dikke mist hangt over de steenwoestijn, hetgeen de navigatie bemoeilijkt. Lunchpauze aan een
meertje. Na de middag gaat het beter, met een groener en meer begaanbaar terrein, tegen 1800 wordt Mehamn
bereikt, waar het officieel pad vertrekt vanaf de luchthaven. De jeugdherberg is volzet maar ernaast mag er worden
gekampeerd. ‘s Avonds nog een pint in het dorp, de trip zit er bijna op, 19 km vandaag!

Conclusie
Bezoek aan Nordkinn is zeker de moeite, maar het terrein blijft redelijk zwaar en behoorlijke

navigatievaardigheden zijn vereist zeker bij slecht weer.

Mehamn en Kjøllefjord zijn te bereiken: * per bus: dagelijkse rit vanuit Lakselv (niet op zaterdag) Twee bussen per dag
tussen Mehamn en Kjøllefjord. (http://www.veolia-transport.no/langrutebuss/category196.html) * per vliegtuig: viermaal
daags wordt de luchthaven van Mehamn bediend door Wideroe (www.wideroe.no) * per boot: dagelijks worden beide dorpen
bediend door de Hurtigruten (www.hurtigruten.com)

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

Beschrijving
Finnmark, Noorwegen

Geschatte totale afstand
64km

Kaarten
2237 II Mehamn
2236 I Hopseidet

Indien vertrek en aankomst uit Mehamn is de
Hopseidet kaart niet vereist.

GPS coordinaten vertrekpunt
71.04172200889 (lat), 27.835235595703125 (lng)

Deelnemers
solo

Reisdatum 
van 17 juli tot 20 juli 2009

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Zwaar en af en toe wat technisch.
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