Beleef en voel Yukon!
Vijf redenen om Canada’s
wildernisprovincie te bezoeken

Yukon, in het noordwesten van Canada, is misschien wel de mooiste provincie van het land:
de natuur is er ruig en woest, het landschap verlaten; mensen tref je vooral in Whitehorse
aan en in een tiental nederzettingen. En de Klondike-goudkoorts komt nog steeds tot leven
in Yukon. AmericA geeft je alvast vijf redenen om Up North te reizen.
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Gold panning bij Dawson City

Met een rondleiding bij de SS Keno: levende geschiedenis!
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Levende ges chieden is

Yukon sprak in de negentiende eeuw
al tot de verbeelding. Niemand minder
dan Jules Verne schreef in 1899 met Le Volcan
d’or (De goudschat van Klondike) een spannend
boek over de goudkoorts van Klondike. Maar
ook Charlie Chaplin was zo gefascineerd door
deze periode, dat hij haar als het onderwerp
maakte van zijn film The Gold Rush uit 1925.
De periode van de goudkoorts was niet lang,
maar wel onstuimig. Na de vondst van goud in
Bonanza Creek bij Dawson City in 1896 trokken duizenden gelukszoekers naar de onherbergzame wildernis van Yukon. De goudvelden
bereiken was geen sinecure, want het landschap
was niet alleen ruig, maar ook voorzieningen
waren er niet en de winters waren vooral lang
en ijskoud. De grootste opgave was vooral om
er te komen, waarbij de gelukszoekers grofweg
gebruik konden maken van twee routes naar de
Klondike-goudvelden: over land of over zee. De
landroute ging dwars door British Columbia en
de zeeroute via de Inside Passage, een spectaculaire vaarroute langs de westkust van Canada en
Alaska. De zeeroute was ongetwijfeld het meest
populair, waarbij men bij Skagway, Alaska aan
land kwam. Vandaar ging het over de Chilkoot
Pass en via de Yukon River naar Dawson City.
Een enkeling werd rijk, maar de meesten keerden berooid en een illusie armer terug. In 1899
raakte het goud ook nog eens uitgeput en nadat
in Nome, Alaska weer goud werd gevonden, trok
men daar naartoe. In Yukon kun je nog steeds
kennismaken met deze fascinerende historie, die
ook nog eens op fraaie wijze in stand gehouden
wordt. Anno 2015 kun je de goudkoorts nog
steeds zien, ruiken en voelen!
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B i j zo n d e re p l a a tse n

Yukon staat vooral bekend om zijn
natuurschoon, maar vergeet niet om de
hoofdstad Whitehorse en een paar plaatsjes te
bezoeken, want ook hier voel je de pioniersgeest
van het verleden. Deze pioniersgeest is zeker te
zien bij Tagish – fraai gelegen aan het gelijknamige meer – en Carcross, ooit een belangrijke
pleisterplaats op weg naar de goudvelden en
belangrijk bij de aanleg van de Alaska Highway.
Tegenwoordig groeit Carcross weer, met onder
meer leuke oude huisjes met winkeltjes erin. Je

Dawson City, een plaats waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan

waant je ook hier met recht in een openluchtmuseum. En vlak bij de plaats ligt ook nog eens
een woestijnlandschap! De levende geschiedenis is ook terug te vinden bij de Silver Trail van
Mayo naar Keno; hier waan je je op een filmset
met z’n prachtig heropende saloon, b&b en
natuurlijk Keno Hill. Maar Whitehorse is toch
met recht de ‘grote’ stad. In eerste instantie is het
even wennen als je hier binnenrijdt, want er zijn
zelfs stoplichten (bijzonder in Yukon!) en alle
voorzieningen die je als reiziger ook maar kunt
wensen. Kortom, een ideale uitvalsbasis voor een
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On t he r oad

Ontspannen bij je eigen camper

lange Klondike/Kluane Loop, die de vroegere
goudvelden met de prachtige natuur van Kluane
National Park en indrukwekkende wegen als de
Top of the World Highway verbindt. Op wat
tegenliggers na, die op één hand te tellen zijn,
lijkt het al snel alsof je alleen op het dak van de
wereld rondrijdt. Vergeet ook niet te stoppen bij
het Kluane National Park, een van de mooiste
natuurgebieden van Yukon. Niet voor niets riep
de UNESCO Kluane uit tot Werelderfgoed.
Haines Junction is hierbij de uitvalbasis voor
mooie korte of zelfs meerdaagse wandelingen;
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Yukon lijkt te zijn gemaakt om met de
camper rond te reizen en te overnachten
op een van de vele prachtige (natuur)campings
en RV Parks. Maar ook zelf met de auto op
pad gaan en overnachten in bijzondere lodges
en b&b’s of zelfs fly-in lodges te bezoeken is
zeer populair. Campers worden in Whitehorse
aangeboden door Fraserway RV en Canadream.
In de hoofdstad is het eenvoudig manoeuvreren
met de camper en zodra je de hoofdstad verlaat,
gaat er een wereld voor je open. De levensader voor Yukon is de Alaska Highway, die bij
Watson Lake Yukon binnenkomt vanuit British
Columbia en bij Beaver Creek de provincie
verlaat voor Alaska. De in totaal 2.237 kilometer
lange Alaska Highway voert 892 kilometer door
Yukon en verbindt acht kleine gemeenschappen, een nationaal park, belangrijke bezienswaardigheden en de hoofdstad Whitehorse met
elkaar. De historie van de totstandkoming van
de weg is net als de goudkoorts een fascinerend
verhaal. De weg werd in 1942 aangelegd om
Alaska vanuit de zuidelijke Verenigde Staten
(Lower 48) over de weg te kunnen bereiken. Er
waren al langer plannen om dit te realiseren,
maar na het Japanse bombardement op Pearl
Harbor in december 1941 kwamen deze plannen in een stroomversnelling. Met de aanleg
werd op 9 maart 1942 begonnen en nog geen
acht maanden later, op 25 oktober 1942 was
de weg al klaar. Een huzarenstukje. Dé auto- en
campertour door Yukon is de 1.435 kilometer

Rich Wheater

bezoek aan Yukon. Het vliegveld ligt parallel aan
downtown en Air North, Westjet en Air Canada
zorgen voor een perfecte verbinding vanuit de
rest van Canada. Downtown Whitehorse is
gemoedelijk en overzichtelijk en ook hier ligt de
geschiedenis voor het oprapen. Het station van
de fraaie White Pass & Yukon-spoorlijn herinnert uiteraard aan de goldrush. Tegenwoordig is
een rit met de trein een must. Hier ervaar je hoe
het moet zijn geweest voor de goudzoekers om
de Chilkoot Pass te bedwingen. Voor de echte
diehards is er tegenwoordig zelfs een vijfdaagse
wandeling te maken langs diverse hutten onderweg. Naast de trein speelde ook de raderboot een
belangrijke rol in de ontsluiting. Langs de Yukon
River ligt aan de rand van de binnenstad de SS
Klondike, een van de 250 raderboten die tussen
1866 en 1936 het belangrijkste transportmiddel vormden in deze regio. Deze boten voerden
naar de goudvelden van Dawson City, een plaats
waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Zoals in
elk mijnstadje tijdens de goudkoorts draaide ook
hier het leven om gokken, drank, vrouwen en
vermaak. En natuurlijk de jacht op edelmetaal,
wat bij de Bonanza Creek nog steeds te zien valt.
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D. Crowe

Elanden blijven majestueuze beesten

het fraaie informatiecentrum herbergt een schat
aan informatie over de geschiedenis van het park
en haar bewoners. Een must see. Tot slot nog een
speciale vermelding voor de 750 kilometer lange
Dempster Highway, die Dawson City verbindt
met Inuvik in de Northwest Territories en
halverwege de Poolcirkel passeert. In de zomermaanden is deze onverharde weg, gebouwd op
de permafrost, prima te bereizen met een auto of
camper. Deze route brengt je echt in het hart van
de bergketens en vele rivieren, die worden omgeven door de uitgestrekte toendra. In de zomer,
maar zeker in de wintermaanden zijn een goede
voorbereiding én het juiste vervoersmiddel wel
van belang. Hoe dan ook, dit is met recht een
van de laatste echte wildernisgebieden ter wereld
en is nog relatief makkelijk toegankelijk ook.
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deze majestueuze beesten in het wild tegenkomt.
Maar ook berggeiten, grizzlyberen, kariboes,
bizons, en vele soorten vogels zijn hier in groten
getale te vinden. Uiteraard is het wel van belang
om in ogenschouw te nemen dat het hier wilde
beesten betreft, dus enige voorbereiding over
hoe te reageren als bijvoorbeeld een beer op het
pad staat, is wel belangrijk. Maar of je nu met de
kano, kajak, fiets of te voet rondtrekt, je zult een
heel ander beeld krijgen van Yukon. Dit zijn de
herinneringen die je altijd bij zullen blijven, want
het Yukon-gevoel is haast als een koorts. Maar
dan geen goudkoorts, maar Yukon-koorts.
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Vo o r e l k w a t w i l s

Misschien komt het wel door de
geïsoleerde ligging, maar de inwoners
van Yukon grijpen elke gelegenheid aan om
iets te vieren of gedenken. Van de wereldberoemde hondenslederace Yukon Quest tot het
muziekfestival in Dawson City; er is altijd wel
iets te doen. Staat Yukon op de reisprogramma?
Check dan zeker even voor vertrek de activiteitenkalender op www.travelyukon.com. Met het
bezoeken van een van de evenementen heb je
meteen het Yukon-gevoel te pakken. Dat gevoel
wordt zeker nog eens versterkt door de periode

Kajakken bij Tagish Lake

Out door speeltuin
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P. Mather

Vergeet niet om de auto of camper af en
toe te laten staan en eropuit te trekken.
Deze provincie is gemaakt voor outdoor fun.
Uiteraard zijn er georganiseerde activiteiten te
boeken, maar net zo makkelijk kun je zelf of met
een gids de omgeving verkennen. Duizenden
kilometers aan wandel- en fietspaden liggen er op
je te wachten. Het meest bekend zijn Tombstone
en Chilkoot Trail National Historic Site, maar
ook Kluane, Ogilvie Mountains en Wernecke
Mountains zijn echt outdoorpareltjes. Overal zijn
korte en langere wandelingen uitgezet en bij de
lokale informatiecentra is alle informatie voorhanden, met name de rondom de parken. De
vele rivieren bieden daarnaast een uitgebreid scala
aan kano- en kajakmogelijkheden. Het spotten
van wilde dieren is een ander hoogtepunt bij een
bezoek aan Yukon. Met tweemaal zoveel elanden
als mensen is de kans aanwezig dat je een van
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Grizzlyberen kun je overal in Yukon tegen het lijf lopen

‘Quootje’

Fritz Mueller

Met de hondenslede op stap is een droom van elke bezoeker aan Yukon tijdens de wintermaanden

waarin er wordt gereisd, want alle vier jaargetijden zijn verschillend én mooi op zichzelf. De
winters zijn lang en koud, maar fascinerend.
Met een goede voorbereiding is het hier goed
uit te houden. Stap op je eigen hondenslede,
die jezelf ment met vier, vijf of zes honden voor
een middag of zelfs voor meerdere dagen. Bindt
de sneeuwschoenen onder voor een heerlijke
wandeling door de natuur. Of ga lekker racen
met een sneeuwscooter door de bossen en over
bevroren rivieren. Het kan hier allemaal. Een
grote kans ook, dat het Noorderlicht (Aurora
Borealis) te zien is, want Yukon is een van de

beste plekken ter wereld om dit natuurspektakel
te aanschouwen. De lente is kort, maar krachtig
met een ontluikende bloemenpracht. De zomer
is weer de meest populaire periode om rond te
reizen. De temperaturen zijn aangenaam en de
dagen zijn lang, waarbij de Middernachtszon
niet of nauwelijks ondergaat. Zo kun je bijna 24
uur per dag genieten van de natuurschoon van
Yukon, een echte bonus. En laten we tot slot niet
de herfstperiode vergeten, als de natuur zich in
herfsttooi hult en het landschap een totaal ander
aanzicht en karakter krijgt. Hou er wel rekening
mee dat de periode mei tot en met half sep-

tember perfect voor prachtige rondreizen, maar
daarna gaan veel campings dicht en kan de
winter zijn intrede doen. Voor de ideale wintervakantie zijn de maanden januari tot en met
april geknipt om te reizen. Maar in welk jaargetijde je ook op pad gaat, vergeet niet om een
stukje te onthaasten. Blijf ook eens twee of
meer dagen op één plek om het natuurschoon
op je laten inwerken en te genieten van dit
zuivere gebied zonder geluidsoverlast en lucht-,
licht- en horizonvervuiling. Het is allemaal
puur natuur, en toch zo goed bereikbaar. Waar
tref je dit nog?

De Dakka’ Kwa’an Dancers in Carcross

P R A K T IS C H E I N F O R M AT I E
Meer informatie is te vinden op:
www.travelyukon.com,
www.visitwhitehorse.com,
www dawsoncity.ca,
www.watsonlake.ca
De volgende reisorganisaties bieden
reizen naar Yukon aan:
Arke, Askja Reizen, Canada Reizen,
Fox Verre Reizen, Go Canada,
Great Lakes Travel, Traveldeals,
Jan Doets Reizen, Kras, SNP Reizen,
Tenzing Travel, Tioga Tours,
Travelhome en Travel Trend
D. Crowe
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