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zeehonden te spotten en wemelt het van de trekvogels. 

Zoveel zelfs, dat als je geluk hebt je het seizoensgebonden 

fenomeen van de ‘Zwarte Zon’ mee kunt maken. Grote zwermen 

spreeuwen verzamelen zich dan in de schemering om met een 

bijzondere luchtdans voor een ‘zwarte zonsondergang’ te zorgen.

Even genoeg gezien van de ecologische schatkamer? Dan wordt 

het tijd voor actie. Ga bijvoorbeeld kite- of windsurfen, ontdek het 

kanovaren op de Waddenzee of rij het breedste strand van 

Noord-Europa op en ruil je auto in voor een kitebuggy. 

Cultuursnuiven
Watersportmogelijkheden zat dus. Wat wil een mens nog meer? 

Een schep cultuur wellicht. Geen probleem, want in Zuidoost-

Jutland liggen veel interessante koopstadjes met een levendige 

handel en waar de geschiedenis voor het oprapen ligt. Bezoek 

Tønder, het oudste marktstadje van Denemarken. Of trek naar de 

oostkust en sla met het historische trio Haderslev, Aabenraa en 

Sønderborg drie vliegen in een klap. Proef tussen al het cultuur-

snuiven wel van de lokale specialiteiten. Zoals smørrebrød, een 

typisch Deens lunchgerecht. En voor een complete integratie móet 

je aan de traditionele Zuid-Jutse koffietafel vol zoetigheden, een 

overblijfsel uit de periode onder Duitse heerschappij. Want het water 

hoort je tijdens je vakantie ook in de mond te lopen…  

zijn hiervoor veel mogelijkheden. Bovendien maak je vanuit deze 

steden de mooiste boottochten.      

                                        

‘Zwarte zon’
De westkust heeft een compleet ander uiterlijk. Vlakker, maar wel 

met brede zandstranden en glooiende duinen. Zoals op het 

Waddeneiland Rømø, dat deel uitmaakt van het Deense Nationaal 

Park Waddenzee. In dit Werelderfgoedgebied heb je dé kans om 

In Zuid-Jutland is het 
water nooit ver weg.

Overnachten?
Keuze zat. Van camping tot (design)hotel, van 

vakantiehuis tot bed & breakfast, van hostel tot 

vakantiepark, van basic tot luxe en van west tot oost. Kijk 

voor een reis op maat op www.visitsonderjylland.com

De fjordenstreek is een 
paradijs voor vissers én 
watersporters.

Zuid-Jutland is het historische grensgebied van Denemarken en ligt 

op slechts 600 kilometer van Utrecht. Het gebied strekt zich uit van 

kust tot kust, heeft een veelzijdige natuur en ademt rust en ruimte. 

Een saaie boel is het allerminst, want in Zuid-Jutland wemelt het van 

de historische bezienswaardigheden en gezellige stadjes. Ook fijn: in 

de zomermaanden telt de streek ruim 700 zonuren. Een welkome 

bonus, want zo valt je vakantie nooit in het water. Hoewel, in 

Zuid-Jutland is het water nooit ver weg…

Fjordenstreek
Ronduit romantisch is de oostkust. Denk aan prachtige fjorden, 

beboste heuvels die tot aan zee reiken en een glooiend landschap 

met hoogteverschillen van meer dan 125 meter. Tegelijkertijd barst 

het er van de kindvriendelijke stranden door de langzaam aflopende 

bodem en de afwezigheid van een getijdenstroming. Zwembroek of 

bikini in je tas dus!

Maar ook voor actie zit je hier goed. Sterker: de fjordenstreek staat 

bekend als een paradijs voor vissers én watersporters. Zo is het 

water zo helder dat je nog volop daglicht hebt als je 15 meter diep 

duikt. Ben je meer van het kajakken, snorkelen, waterskiën of 

surfen? Bij fjordensteden als Sønderborg, Aabenraa en Haderslev 

Meer dan vierhonderd eilanden en 7.300 kilometer kustlijn. 
Denemarken is gemaakt voor een vakantie op en rond het water. 
Ideale springplank: Zuid-Jutland.

een Deense spetter
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