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DENEMARKEN FIETSEN DENEMARKEN FIETSEN  

Zuid-Jutland is 
een echt 
fietsparadijs

In een notendop
Zuid-Jutland is het historische grensgebied 
van Denemarken en ligt op slechts 600 kilo-
meter 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 
echter allerminst, want in Zuid-Jutland 
wemelt het van de historische bezienswaar-
digheden en gezellige stadjes. Ook fijn: in de 
zomermaanden telt de streek ruim 700 
zon uren.

Natuurlijk genieten
De stralende zon is een mooie bonus tijdens  je 
ontdekkingstochten door het gevarieerde 
landschap van Zuid-Jutland. Op je zadel als 
troon fiets je als een koning door eindeloze 
natuurgebieden, voel je de zeewind door je 
haren wapperen en waan je je in een oase 
van rust. Zo tref je langs de westkust het 
Deense waddengebied, waar je een van de 
breedste stranden van Noord-Europa kunt 
vinden. Op Rømø om precies te zijn, het 

Wadden eiland dat deel uitmaakt van het 
Deense Nationaal Park Waddenzee. In dit 
Wereld erfgoedgebied domineert de natuur en 
voelen zeehonden en duizenden trekvogels 
zich uitstekend thuis. Ruiger wordt het aan de 
oostkust, dat bekend staat als de Deense fjor-
denstreek en waar de bossen tot aan zee rei-
ken. Tegelijkertijd barst het hier door de 
geringe waterdiepte van de kindvriendelijke 
stranden. Zo is Als, het grootste eiland in de 
regio, een heerlijke familie bestemming.

Fietsparadijs
Met ruim 3.000 km aan bewegwijzerde fiets-
routes is Zuid-Jutland ook een echt fietspara-
dijs. De afstanden zijn kort, het landschap 
vlak tot licht glooiend en de mogelijkheden 
eindeloos. Bovendien kom je op de fiets langs 
de mooiste plekken en spannende beziens-
waardigheden. Volg bijvoorbeeld een deel 
van de Hærvejen, de nationale fietsroute die 
is doordrenkt van (prehistorische) geschiede-
nis. Zo stuit je onderweg op talloze runenste-

nen, grafheuvels, hunebedden, en 
middeleeuwse kerkjes. Maar ook de natuur is 
onvoorstelbaar mooi en afwisselend. 
Uiteraard zijn de tochten langs de kust even-
eens in trek, zoals de Westkustroute en de 
Oostzeeroute. Logisch. Veelal zonovergoten, 
witte zandstranden en een zilte zeebries; wat 
wil een mens nog meer?

Historische schatkamer
Een schep cultuur wellicht. Geen probleem, 
want Zuid-Jutland is een historische schatka-
mer met goed bewaarde oude steden, kaste-
len, kathedralen en vele interessante musea. 
Verblijf je in het westen? Bekijk dan zeker 
Tønder, het oudste marktstadje van 
Denemarken. Aan de oostkust mag je het 
historische trio Haderslev, Aabenraa en 
Sønderborg niet missen. Zeker niet als je het 
500-jarige jubileum van de reformatie mee 
wil maken, dat dit jaar groots gevierd wordt 
in Domstad Haderslev. In zeevaartstad 
Aabenraa slenter je over gezellige klinker-
straatjes langs goed bewaarde 18e-eeuwse 
handwerkershuizen. Uitgekeken? Rij dan in 
een half uur naar Sønderborg, fraai gelegen 
aan de Flensburger Fjord. Deze sfeervolle 
stad heeft niet alleen een gezellig centrum 
met veel winkels, cafés en restaurants, maar 
ook een historisch karakter. Hoogtepunt: het 
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Je vindt er brede zandstranden,  diepe fjorden en aantrekkelijke vakantie- 
eilanden. Maar ook charmante Viking-stadjes, knusse  dorpen en imposan-
te kastelen.  Welkom in Zuid-Jutland!
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Sønderborg Slot. Dit indrukwekkende kasteel 
uit de middeleeuwen heeft onderdak gebo-
den aan koningen, hertogen, gevangenen en 
soldaten, en is tegenwoordig een museum. 
Tijd over? Bekijk dan het unieke stadsbeeld 
van Christiansfeld, dat beloond is met een 
plekje op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Actie 
Even genoeg cultureel gedaan en zin in iets 
anders? Kies dan uit een van de vele (familie)
activiteiten: van 3D boogschieten tot tokkelen 
in het klimbos en van paardrijden tot toeren 
op de segway. Honger gekregen van alle 
inspanningen? Loop dan eens binnen bij een 
Kro (herberg) en proef van de lokale speciali-
teiten. Zoals smørrebrød, een typisch Deens 
lunchgerecht. Of ga voor het Sønderjyske 
Kaffebord, de traditionele Zuid-Jutse 
koffie tafel met allerlei zoetigheden.

MEER INFORMATIE:
www.visitsonderjylland.com


