Welkom op

artiesten zoals Julius Exner, Carl Johan Forsberg, Johan
Rohde en Reinhard Heinemann. De jaarlijkse expositie
in september presenteert schilderijen van hedendaagse
schilders gerelateerd aan het eiland.

In dit huis leefde Hanne, de weduwe van de zeeman, een
sterke en onafhankelijke vrouw, en haar dochter, Karen.
Hannes Hus is open voor het publiek.
De kerk van Sønderho. De scheepvaarttraditie is sterk
vertegenwoordigd in de kerk van Sønderho, het is namelijk de kerk met de grootste collectie van maquettes van
oude boten, 15 in totaal, in geheel Denemarken. Het heeft
ook een barokaltaar van 1717, een preekstoel van 1661
en een galerij met zijn oorspronkelijke schilderij van 1782.
De kerk heeft een capaciteit van ongeveer 800 personen.
De speciale schikking van de banken en de preekstoel,
maken van deze kerk de ultieme attractie om te bezoeken.

De Fanø Klitplantage is één van de meest populaire
attracties van het Nationaal Park, gelegen in het midden van het eiland. Het aanplanten van bomen ging
van start in 1892 waardoor de plantage vandaag de
dag 1421 hectare omvat. De bomen zijn hoofdzakelijk
dennen en sparren, zoals de grove den en de Epicea
Sitka. Vandaag de dag worden er steeds meer grotere
oppervlaktes geplant met loofbomen.

Informatie
Meer informatie over Fanø vindt u op www.visitfanoe.dk, waar
er ook een activiteiten- kalender te vinden is met de huidige
evenementen.

Dit bos is een ideale plek om te wandelen en te fietsen
en tegelijkertijd te genieten van het gezelschap van
de herten, die vreedzaam rondlopen dwars door de
plantage. Deze dieren bevinden zich vooral aan de
buitenkant van de plantage, waar ze zich voort- bewegen over de velden, tussen de zomerhuizen en de
stedelijke gebieden.

In de toeristische dienst van Fanø kan u uw tickets aanschaffen
voor talrijke excursies en activiteiten, bijvoorbeeld: een safari
om de zeehondjes te spotten, het zoeken naar amber, het rijden
met een blokart, het maken van een vlieger, etc.
VVV van Fanø
Skolevej 5, Nordby
6720 Fanø
Telefoon +45 7026 4200
mail@visitfanoe.dk
www.visitfanoe.dk

De natuur van Fanø is rijk aan voedingsstoffen, er is
dus geen behoefte om de dieren te voederen. Het
voeden van dieren maakt hun zelfs afhankelijk van
mensen, en met voeding zoals brood en granen is het
risico hoger op darmproblemen en in het ergste geval
een pijnlijke dood.
Er zijn wilde konijnen op Fanø, zelfs heel veel wilde
konijnen! Ze zijn overal te vinden op het eiland, maar
vooral in de duinen en rondom de zomerhuizen. We
kunnen ze vooral observeren bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer ze het actiefst aan het zoeken
zijn naar voeding. Zowel voor de kinderen als voor de
volwassenen is het een memorabele ervaring om deze
kleine diertjes te zien, springend in de vrije natuur.
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mini guids

Hannes Hus is het huis van een zeeman, gebouwd in
1750. De binnenkant van het huis is intact gebleven, dus
lijkt het alsof de zeeman en zijn vrouw net vertrokken zijn
uit het huis. Het meubilair, de foto’s, het fornuis, de stal
en de exotische objecten die de zeeman heeft verzameld
tijdens zijn reizen doen ons denken aan een vervlogen tijd.

Fanø Klitplantage
“De plantage”

Casa Grafika - Fanø • +45 2164 4656

De molen van Sønderho. Er was een tijd dat de inwoners
van Sønderho voor het vermalen van graan, gebruik
maakten van de molen van de koning van Ribe. Maar in
1701 verkreeg de pastoor van Sønderho de toestemming
om de eerste molen van het eiland te bouwen. Sinds
dan zijn er meerdere molens gebouwd, een windmolen
inbegrepen, maar deze is afgebrand in 1894. De huidige
molen is gebouwd in het daaropvolgende jaar. Vandaag is
de molen een museum.

Welkom op Fanø, één van de meest populaire toeristische bestemmingen in Denemarken. Fanø is het meest Noordelijke eiland van de Waddenzee. Het eiland heeft een bevolking van 3500 inwoners. De oppervlakte van Fanø is ongeveer 56 km2, 15 km lang
en 4 km breed.
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De stranden van Fanø
Het eiland Fanø staat bekend voor zijn immense zandstranden, die lopen langs de westkust van het eiland. Fanø Bad
en Rindby Strand zijn de meest populaire plekjes. Rindby
Strand heeft een uitkijktoren om het veilig baden in de
zomer te verzekeren.
Fanø staat ook bekend als één van de beste locaties om
te vliegeren. In juni vindt er de grootste internationale
bijeenkomst in de wereld voor vliegers plaats.
Meer nog, in het zuiden bevindt zich het “buggy strand”,
voorbehouden voor zeilwagens en voor het beoefenen van
wind- en kitesurfen. Eveneens bevindt zich hier de Blokart
school: “Club Fanø Blokart”. Blokart is een familiesport
voor alle leeftijden.
Het strand is een aanvulling op een dynamische natuur die
continu in verandering is. In tegenstelling tot vele andere
locaties langs de westkust van Denemarken, worden de
stranden van Fanø wijder en breder. Hoe meer we ons
begeven naar het zuiden, hoe smaller de stranden zijn. In
Fanø Bad, is het strand meer dan 700 meter breed. In dit
gedeelte is het strand zo breed, dat er zich nieuwe duinen
hebben gevormd in het midden. Tegelijkertijd is de zone
tussen de oude en de nieuwe duinen getransformeerd tot
een moerasachtig gebied. Het zand is er veranderd in slib.
Aan de westkant van de nieuwe duinen is er een “nieuw”
strand met fijn en wit zand. Tussen Fanø Bad en Sønderho
is het toegestaan om met een voertuig op het strand te
rijden. De snelheidslimiet bedraagt 30 km/h.

Nationaal Park
van de Waddenzee
Fanø bevindt zich in het centrum van het Nationaal
Park van de Waddenzee. Het Nationaal Park strekt
zich uit van Blåvandshuk in het noorden tot Tøndermarsken in het zuiden. Het is een unieke natuurlijke
zone, welke de Waddenzee en de eilanden Fanø, Manø
en Rømø, als tevens de dammen en de lager gelegen
gebieden langsheen de continentale kustlijn omvat.

Deze immense “voorraadskast” maakt dat de
Waddenzee één van de belangrijkste zones is voor de
watervogels in de wereld. Tussen de 10 en 12 miljoen
watervogels trekken jaarlijks over de Waddenzee
vanuit hun broedgebieden in het Noorden van Scandinavië, Siberië en Groenland.
Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden, dat
er zowel op de zeebodem als op de stranden, vaak
grote groepen vogels zijn, die rust en kalmte nodig
hebben om hun voedsel te vinden en uit te rusten.
Door op een veilige afstand te blijven, helpen we
de vogels bij het zich begeven naar hun broed- of
overwinteringsgebieden, vaak duizenden kilometers
ver van hier.

De Waddenzee is Nationaal Park geworden in 2010.
En in 2015 is het benoemd tot werelderfgoed door
UNESCO.
Het landschap van de Waddenzee is samengesteld uit
meerdere verschillende elementen, zoals de duinen en
de moerassen. Maar, natuurlijk, is het de zeebodem
die de Waddenzee karakteriseert. “Vaden” is de
benaming voor de grote vlaktes van slib, die verschijnen uit de zee bij laagtij. Op het eerste zicht, lijkt de
zeebodem doods en monotoon, maar het is echter het
tegenovergestelde: de zeebodem zit vol leven! Het
merendeel van de dieren leven half begraven onder
het zand, en zijn afgestemd op de grote schommelingen in temperatuur en de vochtigheid. De hoeveelheid
(het gewicht) van dieren die leven in deze zeebodem is
10 keer groter dan de hoeveelheid dieren die je in het
algemeen terugvindt in de zeebodem. Het zijn de algen
die aan de basis liggen van een enorme voedselketen,
die eveneens microscopische dieren, wormen, schelpen, heremietkreeften en diverse soorten mosselen
bevat.

De zeehonden
De zeehonden zijn één van de hoofdattracties van Fanø.
Op het eiland kunnen we genieten van hun aanwezigheid
in de vrije natuur. De meest voorkomende soorten in dit
gebied zijn de gewone zeehond en de grijze zeehond. Men
kan de zeehonden spotten op vele plaatsen in de zee rondom het eiland Fanø, waar ze met hun kopje boven water
komen of liggen te zonnebaden op de zandbanken.
Rondleidingen nemen ons mee naar “Galgerev’ in het zuidwesten van Sønderho, waar er tot 700 zeehonden kunnen
zijn. Bij laagtij kunnen we wandelen, ongeveer 1,7 km, op
de zeebodem tot aan “Galgerev”. “Galgerev” is een zeer
hoge zandbank, het verdwijnt namelijk niet onder water
tijdens hoogtij. De zeehonden zijn op die plaats beschermd
door een diep kanaal van ongeveer 100 m breed, die hun
scheidt van de bezoekers. Soms zijn er zeehonden die in
het water springen en nieuwsgierig rondzwemmen om te
kijken wat er gebeurt.

Speeltuin in het bos
Amber of barnsteen
Fanø is een zeer goede plek om te zoeken naar amber.
Men kan amber vinden gedurende het hele jaar door,
maar de winter is vooral het beste moment om te
starten met de zoektocht, omdat de wind en de zee
er dan voor zorgen dat er meerdere objecten van de
zeebodem aanspoelen op het strand.
De beste omstandigheden zijn na hoogtij en wanneer
er meerdere dagen een zuid/zuidwesten wind waait

De speeltuin is voorzien van een serie speeltuigen,
gemaakt van natuurlijke materialen, komende uit de boom
plantage. Er zijn twee obstakelparcours, wippen, klim- en
evenwichtspeeltuigen, en nog veel meer. Meerdere speeltuigen zijn gebouwd door meubelmakers van verschillende
landen. Er zijn ook sculpturen van trollen en andere
magische figuren te vinden. Deze speeltuin in het bos
heeft ook een grote oppervlakte om te picknicken en er is
een gelegenheid om te barbecueën op een plaats zonder
beschutting en één met beschutting. De maximumcapaciteit van deze laatste bedraagt 50 personen. Er zijn ook
toiletten met toegang voor rolstoelgebruikers.

Het Fanø - museum is, vanaf de buitenkant te zien, een
bescheiden gebouw van ongeveer 300 jaar oud. Aan de
binnenkant, vindt men een gevarieerde, rijke collectie van
meubels, gereedschappen en andere werktuigen die het
leven van de inwoners van Fanø 150 tot 200 jaar geleden
illustreren. Bovenop de verzamelstukken die behoren tot
het dagelijkse leven, kan u ook unieke stukken bewonderen die de zeemannen hebben verzameld tijdens hun reizen
rondom de hele wereld.
De kerk van Nordby is een eenvoudige kerk met één verdieping en een capaciteit van ongeveer 700 plaatsen. Het
altaar en de preekstoel, beiden van 1622, zijn te vinden
langs de zuidelijke muur van de kerk. De doopvont, in
steen, komt waarschijnlijk ergens uit de laatste decennia
van de 14de eeuw. Het Marcussenorgel dateert uit 1845.
Er zijn meerdere maquettes van boten te vinden in de kerk.
De kerk is gerestaureerd tussen 1971 en 1972, en verkreeg
daarbij terug zijn originele vorm van in 1786.

Atlantikwall
Op meerdere locaties op Fanø, kan u nog steeds
bunkers gemaakt uit grijs beton zien, half verstopt in
de duinen. Het zijn de restanten van de Atlantikwall,
een extensief netwerk van forten langs de kustlijn,
gebouwd door de Duitsers gedurende de Tweede
Wereldoorlog om een aanval van de geallieerden te
verhinderen. Deze verdedigingslinie strekt zich uit van
het Noorden van Noorwegen tot Spanje.
Het merendeel van de bunkers maakt nu deel uit van
het duinlandschap en zijn geheel of ligt gedeeltelijk
bedolven onder het zand. Er zijn echter bunkers op het
strand tussen Rindby Strand en Sønderho, die zichtbaar en vrij van zand zijn. De bunkers die men vindt in
het noorden van het eiland zijn het meest aangepast
aan toeristische bezoeken. Hier is het mogelijk om
meerder bunkers te betreden. Het is uiteraard ook
hier dat de associatie “Fanø Atlantvolden” rondleidingen organiseert.
Als u een bezoek zou brengen aan de bunkers zonder
gids, gelieve in het achterhoofd te houden dat deze
zone privé- eigendom is, gesitueerd in een natuurlijk,
gevoelige omgeving.
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De speeltuin is gesitueerd in het westelijke gedeelte van
de Fanø Klitplantage (boomplantage), en is een goed
startpunt voor trektochten. De speeltuin in het bos is
gelegen in een prachtige, natuurlijke omgeving, een ideale
plaats om uit te rusten of te profiteren van een picknick en
te genieten van een terrein vol fantastische speeltuigen.

vrouwen op het eiland inbeelden, gaande van een simpele
communiejurk tot een elegant avondkleed in gekleurde
zijde, met borduurwerk en knoppen in goud of amber. De
scheepvaartgeschiedenis en de kostuums worden tot leven
gebracht tijdens de jaarlijkse festiviteiten, die plaats vinden
in de maand juli: de week van Fanø en de Sønderho dag.
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Nordby
De ferry naar Fanø gaat van Esbjerg tot Nordby. Al vanop
de ferry kan u een eerste impressie krijgen van het eiland
en Nordby. Nordby is een klein gastvrij dorpje, gekarakteriseerd door pittoreske huisjes uit de 19de eeuw en
omgeven door een prachtige natuur. Mis zeker niet de
fantastische ervaring om te wandelen en te verdwalen
langs de kronkelende straatjes van Nordby.
Het scheepvaartmuseum toont de geschiedenis van Fanø,
die gedurende een honderdtal jaren een leefomgeving
heeft voortgebracht voor de inwoners van het eiland, en
vertelt het verhaal van de scheepsvaartcultuur van dit dorp.
In de exposities kan u verschillende schilderijen van boten
bewonderen, en maquettes van boten op dezelfde schaal
1:48, gaande van een kleine Evert tot een enorme Fuldegger. Op de eerste verdieping, kunnen we de traditionele
klederdracht van Fanø ontdekken, en ons het leven van de

Sønderho
Een bezoek aan Sønderho is een must tijdens uw verblijf
op Fanø. Het is niet voor niets dat Sønderho benoemd is
tot het mooiste dorp van Denemarken. Wanneer u wandelt langs de smalle straatjes met de prachtige huisjes
met rieten dak, is het alsof u terugreist in de tijd.
Het is aan te raden om de auto achter te laten op de parking van de kerk en een lange wandeling te maken langs
de smalle straatjes en de wegen van de stad. De oude en
zeer goed geconserveerde huizen, zijn gebouwd in grote
hoeveelheid tussen het midden van de 17de eeuw en het
einde van de 19de eeuw, de periode wanneer Sønderho
de belangrijkste stad was langs de westkust van Jutland.
Het kunstmuseum van Fanø presenteert een permanente expositie van schilderijen gerelateerd aan Fanø
en tijdelijke tentoonstellingen. Er zijn schilderijen van

