Kleurrijk
Een fenomeen zo mooi dat ze er in Finland een woord voor hebben bedacht: ruska, het moment in
het najaar dat de bomen geel, oranje en rood kleuren. Ontdek tijdens dit kleurrijke seizoen de Via
Karelia op een roadtrip door het oosten van Finland TEKST TJITSKE KINGMA
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IN HET BOS
Mijn zoektocht naar ruska begint onderweg
naar Koli, een van de kleinste nationale parken
ter wereld. Het is al laat in de middag, en het
laatste zonlicht van de dag werpt een magische
gloed over de omgeving. De bomen langs de
ellenlange, verlaten weg beginnen al
herfstkleuren te vertonen en om me heen zie ik
honderden tinten groen en geel. Even lijk ik in
een Bob Ross-schilderij terechtgekomen te zijn
– tenminste, als Bob Ross Fins was – want de
weg verdwijnt ver in de horizon en er zijn
genoeg big old trees.
Het is eind september in Noord-Karelië, een
regio in Oost-Finland die grenst aan Rusland,
dus de ruska begint nog maar net. Koli is een
van de vele bestemmingen aan de Via Karelia,
die dwars door de regio loopt. De route begint in
Zuid-Karelië en eindigt in Lapland, en passeert
onderweg acht nationale parken en talloze
natuurgebieden, die allemaal hun eigen
charme hebben. September en oktober zijn
goede maanden om hier te komen: de drukte
van het zomerseizoen is voorbij, maar de
pakken sneeuw laten nog even op zich
wachten. Ik zal tijdens deze reis nog niet
kunnen schaatsen of skiën, maar wandelen
en kanoën kan des te beter. Ook een pluspunt:
de wegen zijn nog sneeuwvrij, wat mijn
gemoedsrust ten goede komt wanneer ik
over de smalle wegen naar Koli rijd.
Koli mag zich sinds 1991 een nationaal park
noemen, tot grote trots van de bewoners van
het gebied. Hier ontmoet ik gids Marja Lahti,
die Koli op haar duimpje kent. Terwijl ik er

rondwandel, merk ik al gauw dat er een ietwat
mystieke sfeer hangt, die beelden oproept van
heksen en duistere rituelen. Marja vertelt met
veel plezier verhalen over goden en duivels die
hier rondhingen, waardoor mensen er vroeger
niet over peinsden zich hier te settelen. De
hoogste heuvel van Koli is niet voor niets
vernoemd naar Ukko, de god van de lucht: hij
zou hier met zijn donder en bliksem zo
tekeergaan dat mensen liever op afstand
bleven. Ook vandaag de dag is het dorpje niet
meer dan een verzameling huisjes die wijds
uitgespreid in het gebied staan, alsof Ukko
er nog steeds met zijn scepter zwaait.
Op de ochtend van mijn wandeling lijkt de
god vredig gestemd, maar wellicht is ook hij
nog wakker aan het worden. Er hangt een
dikke, haast mysterieuze nevel rondom de
heuvels en ik kan de bomen in het dal
nauwelijks zien. Ietwat teleurgesteld dat ik

nog geen vurige ruska-kleuren zie, maar in de
hoop dat het weer nog iets opklaart, wandel ik
door naar de top van Ukko Koli. Onderweg
vertelt Marja honderduit over de geschiedenis
van het gebied en de natuur om ons heen. ‘Dit
natuurgebied is tekenend voor Finland’, zegt ze.
‘Sinds de overgang van de 19de naar de 20ste
eeuw is het natuurgebied erg populair onder de
Finnen. In die tijd kwamen veel kunstenaars
naar deze regio om landschappen te schilderen
die ook nu nog als typisch Fins worden
beschouwd.’ Mijn gedachte dat ik in een
schilderij lijk te zijn beland, is dus niet gek;
bezoekers komen van heinde en verre om de
vergezichten die schilders als Eero Järnefelt op
het doek vereeuwigden in het echt te zien.
We houden even halt voor een korte pauze
en ik plof neer op een boomstam. Pas dan valt
het me op hoeveel van deze omgevallen en
afgebroken bomen er om me heen staan; er
zijn meer bomen zonder top dan met. ‘In de
winter verzamelt zich een dik pak vaste
sneeuw op de boomtoppen,’ vertelt Marja. ‘Zo’n
pak sneeuw kan oplopen tot wel 2.000 kilo,
waardoor de toppen afbreken.’ Ze kijkt
zoekend om zich heen of ze een boom kan
vinden die nog intact is, maar kan er slechts
één aanwijzen. Het stuk bos waarin ik sta heeft
duidelijk veel geleden onder zware sneeuwval
en een lawine. De kapotte bomen blijven nog
een tijdlang kranig staan, maar lang zal het
niet duren voordat ze ter aarde storten. ‘Als
de top eenmaal afgebroken is wordt de boom
een feestmaal voor insecten. Als hij na een tijd
erg is aangevreten, valt hij vanzelf om. Dat
hoort erbij.’
Marja gaat me voor naar het eindpunt van
onze wandeling: een platte rotsformatie aan de
rand van Pielinen, een van de grootste meren
van Finland. Onder me loopt een helling
begroeid met donkergroene dennenbomen en
geel- en oranjekleurige loofbomen richting het
staalgrijze water. Ondanks het grimmige weer
krijg ik hier een voorproefje van hoe ruska er op
zijn mooist uit kan zien. Hoewel de lucht er nog
steeds dreigend uitziet, gunt Ukko me een
schitterend uitzicht: de nevelen rondom de
heuvels zijn opgelost en onthullen een
schouwspel dat zich onder me uitstrekt. De
overkant van het smalle, langgerekte meer lijkt
binnen handbereik, maar als ik naar links en
rechts kijk zie ik niet waar het meer eindigt en
de lucht begint.
Kriskras door het 120 kilometer lange meer
Pielinen liggen tientallen eilandjes, sommige
niet groter dan een paar vierkante meter. Marja
wijst naar een klein, rond eilandje in het
midden van het water. ‘We noemen dat de
“stop”’, zegt ze plechtig. ‘Je mag niet op dat
eiland komen, want als je er voet aan wal zet,
trek je de stop uit het meer, waardoor hij leeg
zou lopen.’ Ik wil geen ruzie met Ukko of een
andere god, dus ik knoop haar woorden goed in
mijn oren voor ik weer aan de afdaling begin.

FOTO'S: TJITSKE KINGMA. VORIGE PAGINA: LURI/SHUTTERSTOCK
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Uitzicht op Pielinen.
Links: bewegwijzering
in Nationaal Park
Koli. Vorige pagina:
Ruska in Koli
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Met de klok mee vanaf
linksboven: Anni Korhonen,
eigenaresse en gastvrouw
van gasthuis Puukarin
Pysäkki; wildepaddenstoelensoep met
krokante gans van Timo
Pesonen; het meer
Suomujärvi; gasthuis
Puukarin Pysäkki.
Tegenover: een tafel vol
lekkers bij Puukarin Pysäkki.

AAN TAFEL
Aangekomen bij het
meer Suomujärvi in
Nationaal Park
Patvinsuo komt een
aangename geur van
eten me tegemoet. Mijn
maag begint te knorren en terwijl ik naar het
houten kookhutje aan de oever loop, doe ik een
schietgebedje dat deze geur een voorbode is
van de lunch die op me te wachten staat. In de
kookhut staat Timo Pesonen (‘zeg maar Tipi’),
bushcraftinstructeur en zelfbenoemd
masterchef, te koken op een houtfornuis. Hij
grijnst achter zijn dikke baard en gebaart me te
gaan zitten aan de lange kampeertafel naast de
hut. Een cederhouten plank met twee moten
zalm erop genageld voor het hoofdgerecht staat
op het fornuis terwijl Tipi het voorgerecht
opschept. ‘De paddenstoelen heb ik zelf geplukt
en gedroogd,’ zegt hij. Tipi maakt de hartige
kom soep af met wat krokant gebakken gans.
Ondertussen wordt er blauwebessensap
ingeschonken in een kuksa, een traditionele
houten beker die veel gebruikt wordt door
wandelaars en kampeerders. Na het
hoofdgerecht van zalm met groenten en
yoghurtsaus sluit Tipi de lunch af met custard
met verse bessen en een kop koffie.
Een echte Fin zou net als Tipi de natuur in
trekken om paddenstoelen, bessen en kruiden
te vinden, maar ik laat het graag aan de
professional over. Verderop knettert een
kampvuur, en door de dunne bebossing is het
meer goed zichtbaar. Ik bevind me op een
bescheiden, typisch Finse kampeerplaats waar
een groep vrouwen bezig is een kamp op te
zetten. Op het strandje ligt een aantal kano's.
Het nationale park bevindt zich op ongeveer
een uur rijden van Koli, en is dankzij de
afwisselende natuur van moerassen, bossen
en zandstranden een perfecte stop aan de Via
Karelia. Het seizoen loopt al ten einde, maar
echte liefhebbers weten zich jaarrond te
redden in de natuur. Het liefst zou ik hier
vanavond nog mijn tentje opzetten om ’s
ochtends wakker te worden tussen alle
herfstpracht en ’s avonds een zelf verzamelde
maaltijd te bereiden op een houtfornuis. Helaas
zal dit plan moeten wachten op mijn volgende
bezoek aan de regio, want de stevige lunch
smaakte naar meer en ik stap de auto weer in
om nog verder noordwaarts te rijden.
Een belangrijk onderdeel van de Via Karelia
is de Karelische keuken, die bekendstaat om
zijn stoofpotjes, roggebrood en wortelgroenten.
In het gezellige Karelische restaurant en
gasthuis Puukarin Pysäkki in het noorden van
Noord-Karelië weten ze hier wel raad mee.
Als ik aan kom rijden staat gastvrouw Anni
Korhonen al op me te wachten. Het interieur
van het houten huis bestaat uit een lange,
houten tafel en een allegaartje aan tafeltjes en

stoelen. Overal waar ik kijk zie ik vazen met
bloemen, kandelaars, ouderwetse
muziekinstrumenten en vintage foto’s.
Anni kookt samen met haar moeder de
lekkerste Finse gerechten op geheel
traditionele en biologische wijze. Ze is ervan
overtuigd dat Finland alles te bieden heeft wat
ze nodig heeft, dus er komt niets uit haar
keuken dat niet van eigen bodem is. ‘Onze
boerderij ligt drie kilometer verderop,’ vertelt
Anni als ik plaatsneem aan de lange eettafel.
‘Mijn ouders hebben de boerderij gekocht en
hebben later het gasthuis erbij genomen. Nu
run ik het.’ Anni verbouwt haar eigen
biologische groenten, houdt een klein aantal
dieren voor melk en vlees, en haar man vist en
jaagt af en toe op wild in hun eigen bos. ‘Als je in
Finland een boerderij hebt, krijg je er
automatisch ook een stuk bos bij,’ vertelt ze.
Naast de producten van haar boerderij, maakt
ze graag gebruik van producten uit de Finse
natuur, dus plukt ze regelmatig wilde kruiden,
paddenstoelen en eetbare bloemen van eigen
grond. Voordat Anni en haar moeder de tafel
vullen met borden en schalen vol eten, wil ze
nog graag een toost uitbrengen: ‘Op alles wat de
Finse natuur te bieden heeft. Kippis!’.
Terwijl ik mijn bord vol laad om alles te
kunnen proeven, vertelt Anni dat in Finland
traditiegetrouw veel stoofpotjes worden
gegeten. ‘Huizen hebben van oudsher een
houtoven die de hele dag aanstaat, met name in

de winter. Als het vuur op z’n heetst is, kun je er
brood in bakken. Als het vuur zachter is, kun je
er de hele dag een stoofpotje op laten pruttelen,’
zegt ze. ‘Finnen zijn erg praktisch – zo hielden
ze het huis warm terwijl ze tegelijkertijd het
avondeten klaarmaakten.’
Ik eet naast het verplichte stoofvlees onder
andere een traditioneel Karelisch pasteitje,
karjalanpiirakoita, gemaakt van roggedeeg
gevuld met gerst. Tegenwoordig worden deze
pasteitjes vaak gemaakt met rijst omdat dit
stukken goedkoper is. Anni trekt een vies
gezicht. ‘Waarom zou ik producten van ver
gebruiken, als gerst hier in de buurt groeit?’
vraagt ze. Ze legt uit dat ik de pasteitjes moet
besmeren met een huisgemaakte eiersalade
van hardgekookte eieren – natuurlijk van eigen
kippen – en gesmolten boter. Ook proef ik
zelfgemaakte kaas met rauwe honing, diverse
soorten vis en vlees en een heerlijk lokaal
speciaalbiertje.
Hoewel ik me flink tegoed heb gedaan aan
alles wat al op tafel verschenen is, besluit ik
toch nog een beroep te doen op mijn
toetjesmaag, want als nagerecht serveert Anni
mustikkapiirakka: blauwebessentaart. Terwijl
ik geniet van mijn taartje, pakt Anni haar
kantele erbij, een traditioneel Karelisch
snaarinstrument, en trakteert ze me op een
prachtig lied. Hoewel ik de woorden niet kan
verstaan, hoor ik de emotie in haar stem en
laat ze me achter met kippenvel.
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Het noorderlicht
boven Vartius.
Tegenover: bruine
beer op het terrein
van Wild Brown Bear
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bestemming geleid in Kainuu, de regio
grenzend aan Noord-Karelië. Vanavond ga ik
wilde dieren spotten bij Wild Brown Bear in
Vartius, dat zes kilometer bij de Russische
grens vandaan ligt. Dit gebied wordt getypeerd
door de boreale bossen, het thuis van grote
carnivoren als bruine beren, veelvraten,
wolven en lynxen, waarvan ik hoop er enkele
van mijn lijstje te mogen afstrepen.
Er zijn nog geen tien minuten verstreken
wanneer de eerste beer al uit de donkere
bosrand komt sjokken. Het lijkt net een uit de
kluiten gewassen teddybeer met een
schitterende lichtbruine vacht die je bijna zou
willen aaien. De beer kijkt zoekend in het rond
en snuffelt met haar neus dicht bij de grond, op
zoek naar eten. Ze moet al aan de rand van het
bos hebben gestaan en wanneer ik haar zie zit
de lensdop nog op mijn camera. Van schrik en
spanning krijg ik mijn toestel bijna niet aan de
praat, maar uiteindelijk lukt het gelukkig toch
om de beer vast te leggen. Net wanneer ik mijn
camera weer aan de kant leg om met mijn
eigen ogen van het uitzicht te genieten,

beweegt er nog iets. Achter de volwassen beer
zie ik drie zwarte welpjes, die af en toe in de
lucht springen of over de grond rollen.
Omdat beren erg snel schrikken, is het van
groot belang om geen enkel geluid te maken.
Er wordt me op het hart gedrukt om alleen het
noodzakelijke te communiceren en dan alleen
op een fluistertoon. Ook een zaklamp en de
flits op je fototoestel zijn verboden. Helaas zijn
bezoekers van een hutje verderop niet zo
voorzichtig en jagen zij door hun aankomst de
beren weer weg. Ik drink thee uit de
thermosfles en wacht rustig af of er nog meer
dieren tevoorschijn komen. Een uur gaat
voorbij en het begint al flink te schemeren. Net
wanneer ik bang ben dat ik alle wilde dieren
van de dag gezien heb, spot ik vanuit mijn
ooghoek een zwarte flits. Even blijft het stil op
het moeras en vrees ik dat het slechts een vogel
was. Maar dan zie ik een klein, zwartbruin
diertje met een spitse neus op en neer hupsen.
Het is een veelvraat, een van de grootste
marterachtigen ter wereld. Dit brutale beestje
is vliegensvlug en voordat ik het weet is hij
alweer het struikgewas in gerend.
De nacht valt en in de schemering zie ik nog
net één laatste beer, een kolossaal exemplaar
dat in zijn eentje over het moerasland struint.
Op een gegeven moment loopt hij recht op me
af en komt hij wel heel dichtbij. Ik raak me er
angstaanjagend van bewust dat we enkel van
elkaar gescheiden zijn door wat planken en
loshangende doeken. Een rilling loopt over
mijn rug, maar de beer heeft geen interesse in
de hutten en druipt af.
Wat volgt is complete duisternis, maar met
twee volwassen beren, drie welpjes en een
veelvraat afgeturfd ben ik enorm tevreden met
deze bucketlistervaring. Toch besluit Karelië
er nog een schepje bovenop te doen; het is
namelijk nog niet goed en wel donker of het
lijkt alweer licht te worden. Zou dit het dan
zijn? Ik pruts weer met mijn camera om de
juiste instellingen te vinden. En dan zie ik iets
magisch. Op het schermpje van de camera
verschijnt na een ellenlange sluitertijd een
heldergroene lucht. Bij iedere foto wordt de
lucht groener en groener, totdat ik ook met
mijn blote oog de dansende spiralen kan
ontwaren. Een unicum, want zo vroeg in het
seizoen is het noorderlicht zelden zo goed te
zien, zeker niet onder de poolcirkel. Bijna een
uur lang geniet ik van het natuurgeweld in de
lucht: strepen, krullen en pieken dansen door
de nachtelijke hemel. Wanneer ik in mijn
slaapzak kruip, realiseer me dat het een
avond om nooit te vergeten was.
tjitske kingma reisde naar Finland
met behulp van Visit Finland. Ze
heeft nog steeds af en toe trek in een
karjalanpiirakoita met Anni’s
huisgemaakte eiersalade

FOTO'S: TJITSKE KINGMA

IN HET WILD
Het is ongeveer vier uur ’s middags wanneer ik
over een smal pad van houten planken richting
mijn accommodatie voor de nacht loop. Een
gids gaat me voor door een bos, langs open
vlaktes en een ven. Het zal niet lang meer
duren voordat de zon ondergaat, dus een klein
beetje haast is geboden. Het is namelijk
essentieel dat ik voor het donker op plaats van
bestemming ben. We lopen langs hutjes van
allerlei formaten, totdat de gids uiteindelijk
halt houdt bij het allerlaatste exemplaar. De
wandeling was het waard, want zover ik kan
zien heeft deze hut de beste locatie: ik kijk uit
op een drassig stuk moerasland vol lage
begroeiing van verschillende grassoorten,
struikgewas en jonge naaldbomen. Op de
voorgrond ligt een dode, omgevallen boom en
de bosrand in de verte heeft al de
karakteristieke ruska-kleur.
De hut is simpel: er is een stapelbed, een
klein gaskacheltje om warm te blijven en een
zeer primitief toilet (lees: een emmer). Verder
staan er twee oude bureaustoelen voor een
venster waar doeken over zijn gespannen om
je camera doorheen te steken. De gids laat me
achter en nadat ik er zeker van ben dat de deur
op slot zit, tuur ik door het smalle, verticale
raam richting de bosrand waar zich naar
verluidt een hoop wilde dieren schuilhouden.
Ik hoop maar dat de beren in deze regio zin
hebben in een fotoshoot, want anders wordt
het nog een lange, koude nacht.
De Via Karelia heeft me naar mijn laatste
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HOE ER TE KOMEN
De afstanden in Finland zijn
groot, maar er zijn kleine
regionale luchthavens die je
als begin- en eindpunt kunt
gebruiken. Een goed startpunt
is Joensuu, vanaf waar je in een
paar uur naar Koli rijdt. Als je
van zuid naar noord rijdt, kun
je het beste terugvliegen vanaf
een noordelijkere luchthaven
zoals Kajaani (finnair.com).
VERVOER TER PLAATSE
Door een auto te huren bij de
luchthaven van aankomst, kun
je gaan en staan waar je wilt.
Bij veel verhuurbedrijven kun je
de auto inleveren bij een
andere luchthaven, dus je hoeft
niet per se een rondje te rijden.
ORGANISATIES
Kun jij je een week redden in de
wildernis? De ervaren gidsen
van Karu Survival kunnen je
alles vertellen over bushcraft
en survivalen. Om wild
Oost-Finland te ervaren, kun je
verschillende buscraftcursussen boeken of ervoor
kiezen om mee te gaan op een
begeleide wandeling. Er is ook
een cursus ‘open fire cooking’
waarbij je leert eten te
verzamelen, een vuur te maken
en erop te koken.
karusurvival.com
Er zijn in Finland meerdere
plekken om beren te spotten,
vaak in combinatie met een
overnachting. Ik verbleef bij
Wild Brown Bear in Vartius,
zo’n zes kilometer van de
Russische grens. Je moet ’s
nachts in de fotografiehut
blijven, maar slapen wordt
afgeraden: beren worden juist
in het donker actief en ook bij
zonsopkomst is er kans om de
perfecte foto te maken. Neem
warme kleren mee, een
camera met een goede lens en
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VERBLIJF
Break Sokos Hotel Koli
Dit hotel en spa in één (foto rechts) is een heerlijke uitvalsbasis wanneer je Nationaal
Park Koli gaat verkennen. De kamers zijn comfortabel en het restaurant serveert
uitstekend eten. Na een dag rondgewandeld te hebben kun je je ledematen laten
rusten in een van de sauna’s of (outdoor) jacuzzi’s. sokoshotels.fi

een extra batterij. Er is in de hut
geen water of stroom, maar je
krijgt een voedselpakketje mee
met water en een thermosfles.
wildbrownbear.fi

Puukarin Pysäkki Karelian Restaurant and Guesthouse
Geniet van de Finse gastvrijheid in dit klassieke gasthuis in de bossen van het meest
noordelijke puntje van Noord-Karelië. Eigenaresse Anni zet met liefde een feestmaal
op tafel gemaakt van volledig biologische en lokale ingrediënten. Proef hier typisch
Finse gerechten en huisgemaakt, alcoholvrij bier. Met een beetje geluk speelt Anni op
haar kantele tijdens het dessert. puukarinpysakki.com

VERDER REIZEN
In het noorden van de regio
Kainuu ligt het jongste
nationale park van Finland:
Hossa. Deze bestemming aan
de Via Karelia is door zijn
leeftijd nog relatief onontdekt.
Je kunt hier goed kamperen,
hiken en kanoën dankzij de
vele rivieren en vennen. Er is
recentelijk een modern
bezoekerscentrum geopend
waar je terecht kunt voor de
beste wandelroutes en waar je
kano’s kunt huren. Als je in de
buurt bent van Hossa is het leuk
om naar Julma-Ölkky te gaan,
een smal meer tussen twee
ravijnen waar je een boottocht
kunt maken en kunt wandelen.
Schipper Veli Paasovaara
vaart in het hoogseizoen
iedere 45 minuten door het
ravijn en laat onderweg
5.500 jaar oude
rotsschilderingen zien.
visithossa.com
MEER INFORMATIE
Lees voor deze reis onze gids
Finland (Eng; shop.
lonelyplanet.com; €18,95) of
download de losse
hoofdstukken Karelia en Oulu,
Kainuu & Koillisma (Eng; shop.
lonelyplanet.com; €3,50) voor
meer informatie. Ook is er een
hoop te lezen op visitkarelia.fi/
en. Meer informatie over de
nationale parken in Finland
vind je op nationalparks.fi.
Wil je meer leren over de
mythen en sagen van
Finland? Lees dan
Kalevala - Het epos der
Finnen van Elias Lönnrot
(€26; bol.com).
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M A K E

Loopbrug over
Julma-Ölkky in Hossa
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