
ELK JAAR ZIEN WE MEER BOTEN MET EEN BUITENLANDSE VLAG IN DE FINSE WATEREN. 
VEEL VAN DEZE SCHEPEN MAKEN EEN TOCHT OP DE OOSTZEE. SOMMIGE JACHTEN 
VAREN GEWOON ROND IN HET FINSE KUSTGEBIED EN GENIETEN VAN DE DUIZENDEN 
EILANDJES.

VAREN IN FINLAND
Tekst & foto’s: Ari-Pekka Hildén

Finland heeft een relatief lange kustlijn, die zich uitstrekt 
van de Zweedse grens bij Tornio in de meest noordelijke 
punt van de Botnische Golf tot aan de Russische grens in 
het oosten van de Finse Golf. De Ålandeilanden liggen 
vijftig mijl ten zuidwesten van het vasteland.
De Ålandeilanden vormen samen met de eilanden ten 
zuidwesten van Finland de zogenaamde Finse archipel. 
Met ruim 40.000 eilanden is dit de grootste archipel van 
Europa en één van de grootste ter wereld. Deze beschut-
te wateren en het prachtige landschap vormen een waar 
vaarparadijs.

Het vaarseizoen in Finland begint begin mei en loopt tot 
eind september. De zomermaanden van juni tot en met 
augustus zijn het echte hoogseizoen. Tijdens de vakan-
tieperiode kunnen sommige populaire havens heel druk 
zijn. De meeste jachthavens sluiten eind augustus hun 
deuren. Dan is het nog wel mogelijk om aan te meren, 
maar de havendiensten zijn mogelijk beperkt. In Finland 
kun je ook in natuurlijke havens aanleggen. Je mag daar 

aanleggen, zwemmen en recreëren, zolang je andere 
mensen geen last bezorgt. Alleen als het gebied vanwege 
defensiedoeleinden of milieuvoorschriften is afgesloten, 
mag je er niet aanleggen. Natuurlijk mag je ook niet te 
dicht in de buurt van huizen van particulieren of jacht-
clubs aanleggen, maar dat spreekt vanzelf.

Traditionele boothuizen in Lappo, Åland
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Uitzicht op de jachthaven in Lappo, Åland Oversteek van de Kihti-straat tussen Åland en het Finse vasteland

Een goede tip: Gemarineerde, koud gerookte zalm bij res-
taurant Smakbyn in Kastelholm, Åland. Eigenaar en chef-
kok Michael Björklund is in zowel Finland als Zweden ge-
nomineerd als chef-kok van het jaar.

Tijdens de zomermaanden zijn de dagen lang en wordt 
het nooit echt donker in de archipel. Het weer is meestal 
zeer voorspelbaar. Het waait bijna nooit heel hard in de 
zomer. Het kan hooguit soms nat zijn, bij temperaturen 
van 10 ºC à 15 ºC. Maar vaak is het heerlijk weer, met tem-
peraturen die wel boven de 30 ºC uitkomen en met een 
zon die zo krachtig is dat je niet met blote voeten op het 
dek kunt lopen. Onweer komt bijna nooit voor, zelfs niet 
na warme zomerdagen. De archipel biedt met zijn dui-
zenden eilandjes mooi beschut water waar je – ook bij 
slecht weer – veilig kunt varen.
In Finland is het varen en navigeren relatief eenvoudig. 
Maar het is wel belangrijk dat je over actuele waterkaar-
ten beschikt. De Finse kust en archipel zijn berucht om 
hun rotspartijen onderwater, dus het is zaak om je aan 
de aanbevolen vaarroutes te houden. Deze routes staan 
duidelijk aangegeven en hebben voldoende diepte.
Naast het varen en het mooie landschap zijn er nog ge-
noeg andere dingen te doen. De archipel heeft een rijke 
geschiedenis, die wel 3000 jaar teruggaat, toen er nog 
zeehondenjagers in het gebied leefden. Tijdens de Vi-
kingentijd werd de archipel doorkruist door een aantal 
belangrijke vaarroutes. Tot 1808 maakte Finland deel uit 
van Zweden en daarna ruim 100 jaar van het meest wes-
telijke deel van het Russische tsarenrijk. Deze geschiede-
nis heeft ook zijn sporen nagelaten in de steden, dorpen 
en eilanden van de archipel. Bijna elk eiland of dorp heeft 
wel een eigen museum of tentoonstelling over de lokale 
geschiedenis. Er zijn prachtige wandelroutes, waarbij je 
langs historische plaatsen komt en kunt genieten van de 
natuur. Natuurlijk neemt de watersport in Finland een 
belangrijke plaats in, maar ook andere activiteiten zoals 
tennis en golf, zijn er populair. Misschien een van de aan-
trekkelijkste kanten van de Finse archipel is de lokale keu-
ken. Er zijn dan ook overal restaurantjes en winkels waar 
je kennis kunt maken met deze keuken. Er zijn veel lokale 
specialiteiten, maar de beroemdste zijn wel gerookte vis 
en het lokale brood. 

Jachthaven in Näsby op het eiland Houtskär in de Finse 
archipel

Om uw reis naar Finland goed te plannen, kunt u contact 
opnemen met:
LINSSEN YACHTS FINLAND
PROFICON MARINE
Keilaranta 16
FIN 02150 Espoo
T +358 (0)9 25108700
www.proficon.fi
info@proficon.fi

Of neem contact op met de Finse Linssen-eigenarenver-
eniging: linssenownersfinland@gmail.com
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