
Het
mooiste 
plekje
Deense zomer of niet, als kampeerder op Oost-Jutland moet je tegen een 
beetje regen en wind kunnen. Maar als de zon tussen de wolken piept, 
worden de schatten zichtbaar. Een herontdekte eeuwenoude spoorbrug 
bijvoorbeeld, die 85 jaar lag ondergegraven.
TEKST EN FOTOGRAFIE VICKY DE LA COTERA MANRIQUE, VISITHORSENS, GETTY MET DANK AAN VISITDENMARK

van Denemarken

FIETSEN IN OOST-JUTLAND
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EEen man met een cowboyhoed en een houten wan-
delstok staat me op te wachten. Terwijl ik op mijn 
fiets afrem, vraagt hij onzeker: “Vicky?” “Ja!”, roep ik 
terug. Er ontvouwt zich een grote glimlach op het 
gezicht van de oude man. Zijn ogen twinkelen, zijn 
blik is ondeugend. “Jesper”, zegt hij. “Welkom in mijn 
achtertuin.” We staan midden op Den Genfudne Bro, 
beter bekend in het Engels als The Uncovered Bridge. 
“Ik woon hierachter, in het bos”, vertelt Jesper. “Als 
kind hoorde ik al verhalen over de beroemde spoor-
brug uit 1899. Tussen 1929 en 2012 stond hier niets 
anders dan een dam. Tot de staat besloot dat-ie uit-
gegraven moest worden, om zo een betere doorloop 
van de rivier te krijgen. Het project leverde zóveel 
belangstelling op, dat besloten werd de brug in zijn 
volle glorie te restaureren. In 2014 was er een feeste-
lijke opening met honderden bezoekers.”

Symbool van industrieel design 
Jesper en ik lopen naar beneden, tot we onder aan de 
13,4 meter hoge, bordeauxrode brug staan. “Intussen 
zag ik hoe rommelig het hier werd”, gaat hij verder. 

“Ik stapte naar de gemeente en vroeg of ik ze kon hel-
pen om het hier een beetje netjes te houden. Toen 
ben ik onderdeel geworden van dit project”, vertelt hij 
trots. Zijn groene badge van Horsens Kommune glin-
stert in de zon. “Sindsdien geef ik tours. Ik noem 
mezelf een tourist ambassador. De bezoekersaantal-
len liggen inmiddels op 100.000 per jaar. De brug is 
een echt symbool geworden van industrieel design in 
Horsens.”

Pootjebaden in de rivier
Het is een heerlijk warme, zonnige dag in augustus. 
Twee, drie families picknicken bij de rivier Gudenå − 
met 158 kilometer is dit de grootste waterloop van 
Denemarken. Al pootjebadend gillen de kinderen het 
uit van plezier. “In de zomer zit het hier tjokvol”, ver-
telt Jesper. “Veel mensen vragen me waarom ik geen 
cafeetje of kiosk open aan het water”, vertelt Jesper. 
“Maar dat wil ik niet. Ik wil de natuur respecteren.” Ik 
vraag hem hoe de plek eruitzag toen het nog een 
dam was. Om dat te laten zien, neemt Jesper me mee 
naar een overdekt huisje. 

Het mooiste plekje
De tijdlijn loopt van links naar rechts, te beginnen 
met foto’s uit 1899 toen het nog een spoorbrug was 
tot aan het moment van uitgraving in 2012. “Wat 
hebben ze met de grond gedaan?”, vraag ik. “Daar 
hebben ze een nieuwe dam van gemaakt”, wijst 
Jesper. Ineens realiseer ik me dat het smalle pad waar 
ik al kilometers overheen fiets, de oude treinrails 
moet zijn. “Dit is de perfecte mix van natuur en cul-
tuur. Ik woon hier al 64 jaar en ik blijf elke dag terug-
komen naar deze brug. Waarom zou ik gaan reizen 
als ik dit uitzicht dag in, dag uit kan hebben? Voor mij 
is dit het mooiste plekje van heel Denemarken.” 

Winterbaden
De volgende ochtend loop ik een rondje hard op het 
strand van Husodde, dat pal naast Horsens City 
Camp ligt. Kamperen doe je hier bijna óp het strand, 
maar daarom waait het hier ook wel iets harder dan 
wanneer je wat beschutter staat. Ik zie vier blonde 
hoofdjes vanaf de pier het water van het Horsens-
fjord in springen. In de winter worden er zo’n 
40.000 winter baths vanuit zwemclubs in Denemar-
ken georganiseerd en zijn er tal van zwemliefhebbers 

“Welcome to  
Danish summer”:

zonovergoten met af  
en toe een buitje

Fietsen langs golvende korenvelden, daar 
krijg je nooit genoeg van

“Dit is mijn 
achtertuin”

The Uncovered Bridge
Den Genfudne Bro, beter bekend als The Uncovered Bridge, is een oude 
spoorbrug die in 1889 gebouwd werd tussen Horsens en Bryrup en waar 
later, in 1929, grond overheen werd gestort om het te laten functioneren als 
dam. In 2012 werd de brug weer uitgegraven, als onderdeel van een project 
om de rivier beter te laten doorstromen. Na twee jaar is de brug in volle  
glorie gerestaureerd en is het dé trekpleister geworden van de omgeving. 
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die regelmatig een duik in het ijskoude water nemen. 
Nu is het geen winter, maar voor augustus is het best 
fris. Mij niet gezien. Ik pak de fiets naar Snaptun 
Havn − ik ga eilandhoppen. 

Eilandhoppen
Endelave, Alrø, Tunø, Hjarnø en Samsø. De vijf eiland-
jes liggen vlak voor de kust van Oost-Jutland en 
bereik je makkelijk en snel per ferry. Vandaag bezoek 
ik er twee. Binnen een paar minuten sta ik op Hjarnø, 
dan is het wachten op de speciale fietsferry naar 
Arlø, die alleen in de zomermaanden vaart. Ik heb 
twee medepassagiers, ze praten Deens met elkaar. 
Als ze vragen waar ik vandaan kom, blijken ze ook 
Nederlands te zijn. Jeanette en Richard zijn vrienden, 
maar wonen beiden al jaren in Denemarken. “Mijn 
ouders zijn hiernaartoe geëmigreerd toen ik acht 
was”, vertelt Jeanette. “Ik ben opgegroeid op een 
boerderij. Nu heb ik er zelf ook een.” 

Fietswinkel in Denemarken
“Ook ik had als droom ooit een boerderij te begin-
nen”, valt Richard haar bij. “Maar dat was in die tijd 
veel te duur. Nu heb ik een fietswinkel.” Samen tillen 
ze hun fietsen op de boot, de nors kijkende kapitein 
kijkt zwijgend toe. “We gaan wel vaker een week-
endje weg op de fiets”, vertelt Richard. Hij wijst op de 
gele aanhangwagen. “Slapen doen we in de tent.” Op 
Arlø neem ik afscheid van het stel. Het eiland is maar 
drie kilometer breed en zes kilometer lang − via een 
brug kun je doorrijden naar de regio Odder. Ik besluit 
wat rondjes te fietsen en na een uur neer te strijken 
bij Alrø Traktørsted voor wat smørrebrood: ik ben  
tenslotte in Denemarken.

De norse kapitein
Er gaat maar één ferry per dag heen en weer naar 
Alrø. Onderweg naar de boot begint het weer zacht-
jes te regenen. De zon laat zich nauwelijks zien. De 
norse kapitein is terug, ik ben de enige passagier deze 
keer. Dan begint het plots te stortregenen en de kapi-
tein gebaart dat ik naast hem moet komen zitten. 
Stilzwijgend zitten we naast elkaar − hij praat geen 
Engels. Vlak bij de haven van Snaptun begint de zon 
ineens hevig te schijnen. Dan draait de kapitein zich 
plotseling naar me om met een grijns op zijn gezicht. 
Zijn rotte tanden worden ontbloot. “Welcome to 
Danish summer!”, proest hij uit. En voor ik het weet, 
ben ik mijn natte sokken alweer vergeten. •

Op het eiland HjarnØ staat een van de 
kleinste kerken van Denemarken

1. Pak een gratis fiets in Horsens − 
de knalroze stadsfietsen vind je 
overal in de stad. Hiermee kan je 
langs de vier musea van Horsens, 
waaronder het Prison Museum en 
het Industrial Museum.

2. Fietsroute 31 tussen Horsens en 
Silkeborg (61 km), die je onder 
meer langs The Uncovered Bridge 
brengt.

3. Stop voor een koffie in Vrads, 
waar het oude treinstation is 
omgebouwd tot een restaurant-
café. Wie wil, stapt hier aan boord 
van de veteranentrein.

4. Huur een kajak en verken de regio 
vanaf de rivier Gudenå, de lang-
ste waterloop van Denemarken 
(158 km). 

5. Bezoek de eilanden voor de kust 
per ferry: Endelave, Alrø, Tunø, 
Hjarnø en Samsø.

6. Zonnebaad op de mooiste stran-
den van de regio: Husodde Beach, 
Langelinie Beach of Ring Lake in 
Brædstrup.

7. Eet smørrebrood bij Det Gamle 
Posthuys in Brædstrup of bij Alrø 
Traktørsted op Alrø.

7x doen in en rondom Horsens

Hoe romantisch wil je 
het hebben?

Deens eten: fris, 
vers en overheerlijk
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1  Bryrup Camping
Het draait om het buiten-

leven bij deze camping. 
Wandelen in de bossen en over 
de heide. Heel leuk is de moge-
lijkheid om vis te roken en die in 
te vriezen. Aan de noordkant 
van de camping ligt een spoor-
baan voor oude locomotieven. 
De staanplaatsen zijn voorna-
melijk naast elkaar op lang-
gerekte velden. Wifi is gratis en 
de hond mag mee. Op de 
camping zelf is een buiten-
zwembad, brood is verkrijgbaar 
op de camping en de super-
markt is op 300 meter afstand.
adres Hovedgaden 58 
DK-8654 Bryrup
open 4 april t/m 18 oktober
terrein grote camping met 
200 toeristische staanplaatsen, 
40 vaste en 17 huuraccommo-
daties
boeken anwbcamping.nl/63029

2  Horsens City Camping
Rechthoekige, vlakke, open 

camping aan de noordzijde van 
het Horsensfjord. De staan-
plaatsen zijn verdeeld in meer-
dere kleine en grotere veldjes, 
afgescheiden door begroeiing 
en wilde rozenstruiken. Meer-
dere plaatsen bieden uitzicht op 

het fjord. Het strand is toegan-
kelijk voor publiek en bestaat uit 
zand en een open ligweide met 
picknicktafels. Voor campers is 
er een apart deel van de 
camping beschikbaar. Er zijn ook 
trekkershutten en een compleet 
ingerichte familietent.
adres Husoddevej 85  
DK-08700 Horsens 
open hele jaar
terrein middelgrote camping 
met 240 staanplaatsen en wat 
huurfaciliteiten
boeken anwbcamping.nl/25002

3  Rosenvold Strand 
Camping

Camping aan de noordzijde van 
het Vejle Fjord. Het strand ligt 
voor de campingdeur en bestaat 
uit een lange strook strand van 
10 meter breed. Jachthaven in 
de buurt en bij het Vejle Fjord 
kun je heerlijk wandelen door 
heuvelachtig landschap met 
beekjes, korenvelden en uitge-
strekte bossen.
adres Rosenvoldvej 19 
DK-7140 Stouby 
open 20 maart t/m 4 oktober
terrein grote camping met 
154 toeristische en 140 vaste 
staanplaatsen plus wat huur-
accommodaties
boeken anwbcamping.nl/101492

Afstand vanaf Utrecht
730 km

Horsens behoort tot Midden-
Jutland en is de op vier na 
grootste stad van de regio (na 
Århus, Viborg, Silkeborg en 
Randers). Horsens biedt een 
groot scala aan cultuur- en 
natuuractiviteiten. Meer 
weten? i visithorsens.dk en 
i visitdenmark.nl

ANWB
Kampeerreizen van ANWB 
heeft diverse reizen naar 
Scandinavië, waaronder 
natuurlijk ook Denemarken. 
i anwbkampeerreizen.nl

Info

Campings

Zoek en boek!
ga naar anwb.nl/camping
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