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BERGEN
Zin in een leuke stad?
Denk eens aan Bergen. De waterrijke
tweede stad van Noorwegen heeft
historische houten huizen, bijzondere
musea, fancy restaurants, een relaxte sfeer
en prachtige panorama’s op de fjorden.
Uitzicht op Bergen, de fjorden en
de zee vanaf de berg Fløyen
Van linksboven naar rechtsonder: Bryggen, straatje in Stølen, restaurant Lysverket,
Grieghallen, gerecht van Colonialen en straatbeeld in Skostredet

BEST BITES OF BERGEN
even bergen omringen het centrum van de Noorse stad Bergen. En als je hun kleding ziet, denk je dat de locals ieder
moment een stevige wandeling zullen inzetten of dat ze zo
in een boot klimmen om de fjorden te doorkruisen. Nog nooit
in een stadscentrum zoveel mensen op gympies en met
sportjacks gezien. Nu is Bergen een ideale stad om te voet
te ontdekken. Van de meest gefotografeerde kade van Bryggen tot de musea rond de achthoekige vijver, alles is op loopafstand. Daarnaast biedt het oude centrum veel cultuur,
prachtige architectuur, vriendelijke bewoners en hippe winkels en restaurants. Voor een citytrip maakt dit Bergen tot
een verrassende en relaxte bestemming.

Oude handelskwartier
Noorwegen is acht keer zo groot als Nederland en heeft iets
meer inwoners dan Zuid-Holland. Dat geeft rust en ruimte
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en tja dat voel je ook in de tweede stad van het land. Dwaal
door de schilderachtige straatjes van de wijk Stølen en je
gaat tientallen jaren terug in de tijd. Witte houten huizen
strak in de lak, vriendelijke bewoners, fietsen zonder slot, het
lijkt wel een dorp. Natuurlijk zijn er mensen rond de beroemde vismarkt en bij Bryggen, maar even verderop ben je weer
de enige bezoeker. Bryggen is ondanks al die fotograferende toeristen een bezoek meer dan waard. Het voormalig
Hanzekantoor bestaat uit zo’n twintig houten gebouwen.
Dwaal door de smalle rode straatjes, strijk neer op een terras en proef de sfeer van het oude handelskwartier. Niet voor
niets staat het op de lijst van UNESCO werelderfgoed. In de
moderne winkelstraten Torrgaten en rond Skostredet ontdek je de hippe kant van Bergen. Leuke boetiekjes worden
afgewisseld met gezellige restaurants. Hier proef je van de
lekkernijen van de Noorse westkust, met uiteraard veel lek-

kers uit de zee. KODE is de verzamelnaam van vier musea
rond de achthoekige vijver Lille Lungegårdvannet. Dit is een
populair park en rustpunt in het centrum. Bij KODE vind je
van renaissance- tot moderne kunst. Vlak achter de vijver
doemt de spiegelende gevel van de Grieghallen op. Deze
concertzaal is vernoemd naar de beroemdste persoon die
Bergen voortbracht: componist Edvard Grieg.
Een bezoek aan de berg Fløyen mag niet ontbreken. Na drie
kwartier word je beloond met een magnifiek uitzicht. Wie al
genoeg kilometers in de benen heeft, kan zich ook door het
treintje, de funicular Fløibanen, laten vervoeren. Vanaf het
brede terras kijk je uit over de stad, de fjorden en de zee.
Beneden zie je de boten uitvaren en zo krijg je alleen maar
meer zin om de fabuleuze fjorden van dichtbij te zien. En laat
Bergen daarvoor nu de ideale uitvalsbasis zijn.

RESTAURANTS
Colonialen: Zes trendy zaken in de stad: restaurants, maar ook
een deli en een bakkerij. www.colonialen.no
Lysverket: New fjordic cuisine noemen ze hun eigen keuken.
Op vrijdag en zaterdag verandert het restaurant na het diner in
een hippe club. www.lysverket.no
Cornelius: Na een boottochtje van een half uur proef je van heerlijke
visgerechten op een kleine eilandje aan een fjord. www.cornelius.no
LUNCHROOMS
Bastant: Gastrocafé met comfort food. Zaken in Bryggen en
in de schilderachtige wijk Stølegaten. www.cafebastant.no
Aura Café: Homemade walhalla in fraai oud pand aan de Marken
www.cafeaura.no
Voor meer over Bergen zie www.visitnorway.nl
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