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Door: Tijn Kramer

Yukon: nog volop goud 
in de laatste wildernis

Avontuur over de poolcirkel en onder het noorderlicht

 Roadtripreis bij uitstek.. 

De Yukon. Ten noorden van British 

Columbia, oostelijk van Alaska. Denk 

de bekende argumenten van toeris-

tisch Canada en vergroot ze maal 

tien. Wereldberoemd van 1896 tot 

1899. En een geschiedenis als een 

spannend jongensboek. Oordeel zelf 

maar: toen in 1896 ene Skookum 

Jim goud vond bij Bonanza Creek, 

betekende dat het begin van de 

fameuze driejarige Klondike Gold 

Rush. Onder zeer barre omstandig-

heden trachten 100.000 gelukszoe-

kers Dawson City te bereiken. Min-

der dan de helft kwam aan. Nog veel 

minder werden rijk. Die dat werden, 

werden heel rijk. Vraag het de Gug-

genheims, vraag het Dagobert Duck. 

Terug naar het goud van nu. De 

natuur is Yukon’s grote troef. Zo’n 

250.000 kariboes, 70.000 elanden 

en 6000 grizzlies zijn de bewoners. 

De mens is er slechts te gast. Zoals 

ook de groep Canada-experts die 

(nader) kennis mocht maken met de 

bestemming. Als de Embraer van Air 

Canada landt in Whitehorse volgt 

een avontuur om niet snel te verge-

ten, een moderne variant op de 

goudkoorts met de camera als pik-

houweel, maar met vele herinnerin-

gen gewoon in je eigen geheugen.

Whitehorse is de kleine hoofdstad 

en de logische eerste stop. Voor ve-

len het moment om de RV of 4x4 op 

daarboven. Zonder wifi, zonder gsm-

ontvangst, zonder tankstations en 

soms met vier seizoenen op een 

dag. Dwars door het Tombstone Na-

tional Park, langs Two Moose Lake 

en een subarctisch wonderland van 

besneeuwde bergtoppen, kristalhel-

dere meren, mist, 524 stevige road-

te halen. Overdag bezoek je uiter-

aard de omringende natuurpracht, 

van Emerald Lake tot een totaal 

onverwacht stukje woestijn, de Car-

cross Desert, de kleinste ter wereld. 

En bovenal is er de omliggende 

bomenpracht die zich in deze herf-

stige tijd de kleur geel heeft aange-

meten, maar met de juiste zonval als 

onze eerste goudvondst te boek 

staat. Een week eerder was het nog 

vurig rood. De kleurwisselingen van 

de bomen is een reden op zich voor 

een reis naar de Yukon. 

We vliegen door. Naar de gravel 

airstrip van Dawson City, in een 

ouderwetse Hawker Siddeley 748. 

Op weg naar de poolcirkel, het 

volgende gouden argument van de 

Yukon. De verplichte foto is voor 

elke echte reiziger bucketlist-mate-

riaal. Maar dan moet je er wel wat 

voor doen. De Yukon biedt zeven 

zogeheten scenic drives met 4800 

kilometer, zoals een stuk over de 

stoere Alaska Highway (892 km). 

Maar er kan maar één Zilverrug 

bovenop de rots staan en dat is de 

Dempster Highway, door velen 

gekend als een van de mooiste 

autoritten ter wereld! De twee-

baanssnelweg die je 365 dagen per 

jaar naar de poolcirkel brengt en ver 

Twaalf maal Nederland en slechts 36.000 inwoners. Natuurpracht die zelfs voor 
de goed bedeelde Canadese begrippen buitenproportioneel is. Een oneindige 
speeltuin voor elke avonturier, een gigantische zentuin voor de rustzoeker. 
In acht dagen van onbekend naar ongekend... 

 Genieten bij Emerald Lake.

 Historisch Dawson City.  

 Een van de vele avonturen... 

 Air Anuska Bos.  

 Flightseeing boven Kluane N.P.  
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 Poolcirkel! V.l.n.r.: Joost Hasper-  

 hoven van Air Canada, Jolanda 

 Haazen (Great Lakes Travel), 

 Melanie Modder (Tenzing Travel), 

 Karlijn Hoff (Travelhome), 

 Mirjam de Goede (Tioga Tours).  

 Zittend: Anuska Bos (l, GoCanada) 

 en Karin Gomes (Yukon Tourism). 

Hoe verkoop je de Yukon?
1)  De Yukon is year round! In de winter volop sneeuwplezier per sneeuwmobiel en hondensledes.  

In de zomermaanden de middernachtszon, hikes, raften en zelfs golf. Poollicht en bezoek aan de 
Arctic Circle zijn onvervalste bucketlist-items.

2)  Ondanks de ruige ongerepte natuur is de Yukon goed uitgerust met uitstekende snelwegen, 
airstrips, leuke accommodaties, goed eten en oprecht vriendelijke bevolking. 

3)  Een camper is heel leuk, en er zijn volop mooie campsites. Maar ook zeker een SUV/4x4 is de 
moeite waard voor wie geen zin heeft in een RV. 

4)  Yukon is een aanrader voor klanten die na een rondreis British Columbia een nieuw avontuur 
zoeken.  Echter: Yukon staat ook zeker zijn mannetje als eigen (eerste) bestemming. 

5) Logische doelgroepen: 50-plus maar ook tweeverdieners.
6)  Wij vlogen uitstekend, via Toronto, met Air Canada naar de Yukon. De dagelijkse vlucht naar 

Toronto is al een dusdanig succes dat volgend zomerseizoen (per 2 mei) een groter toestel wordt 
ingezet (Airbus A330-300). In het thuisland beschikt de airline over meer dan zestig 
Canadese doorverbindingen! (

7)  Meer weten? Kom 29/30 oktober naar de Canada Experience in Zeist. Meerdere partijen uit 
Canada (en USA) presenteren zich. En dus ook de Yukon! Aanmelden via www.itnmarketing.nl

8)   Meteen meer weten? Surf naar www.travelyukon.com

trip-songs en heel veel modder op je 

SUV, broekspijpen en uiteindelijk ge-

zicht. We slapen in het Eagle Plains 

Hotel, of we willen of niet. Het is de 

enige keuze, zo halverwege ‘The 

Dempster’, daar waar The Middle of 

Nowhere dus echt lijkt te liggen. Een 

rustiek en heerlijk geheel met opge-

zette rendieren, backpackers, truc-

kers en andere avonturiers. Er is 

stevig eten, koud Yukon Gold bier en 

zelfs het moderne goud, wifi. Even 

later staan we bij het bekende bord: 

Arctic Circle. We did it. 

What happens in Dawson…

Dawson City is de volgende stop. 

Thuis van 1319 inwoners, waar het 

ooit de grootste stad ten noorden 

van Vancouver was. Maar de zondi-

ge goudzoekers zijn verdwenen, in 

aantal althans. ‘Dawson’ is een goed 

geconserveerd openluchtmuseum 

maar nog altijd met een leuke ruwe 

pioniersgeest. Je kunt er gokken bij 

Diamond Tooth Gerties, stevig drin-

ken en goed stappen. Vegas in ato-

mair formaat. Topstad. Maar begon 

de trip nog in het nietige White-

horse, nu begint die stad zich af te 

tekenen als het New York van de 

Yukon. De steden worden kleiner en 

kleiner. Keno City here we come. 

Inwonertal: 20! Wel 20 bijzondere 

inwoners, dat is wel snel duidelijk. 

Neem Dirk Rentmeister en Tracy de 

la Barre, eigenaren van het Silver-

moon Bunkhouse waar we over-

nachten. Tracy – in de 50 – gaat 

ieder jaar de rivier af met haar vrien-

dinnen. Op naar Dawson, en onder-

weg kamperen ze aan de rivier, met 

glazen margarita’s en fish taco’s. Of 

de oude barman van het Keno City 

Hotel, die in zijn geheel niet weet wat 

je bedoelt met ‘wificode’. De mensen 

dus, het volgende goud van de Yu-

kon...Maar mis ook Keno City Hill 

niet, besneeuwde bergtop met 

episch uitzicht en een afstanden-

bordje. Parijs 4400. 4400? Nauti-

sche mijlen, niet kilometer. 

Canadese humor.  

Noorderlicht!

Rond middernacht worden we ge-

wekt door Dirk voor Aurora Borealis. 

Groene ansichtkaart van de zon 

waar de dansparade van geladen 

deeltjes begon, om in onze atmo-

sfeer met zuurstofatomen te botsen, 

met de unieke lichtshow als gevolg. 

Het vaak aanwezige maar uiteraard 

nooit te garanderen noorderlicht is 

een argument van wereldklasse voor 

de Yukon. Goud waard zeg maar... 

Alsof we nog niet genoeg innerlijke 

rijkdom hebben verzameld, bezoe-

ken we tot slot Kluane National Park. 

Anderhalf uur avontuurlijk zigzag-

gend in een Cessna ervaren we met 

eigen ogen een ijzige wereld van 

gletsjers en hooggebergten met in 

de verte Mount Logan, met 5959 

meter de hoogste van Canada. Dit 

doe je niet iedere dag en vergeet je 

ook nooit meer. De grande finale van 

een reis naar een van de laatste 

grote wildernissen. Eén waar nog 

volop goud te vinden is, als je door 

hebt hoe dat eruit ziet...

  Yukon, larger than life...  

 Bonanza Creek Road: Goldrush-land. 

 Brent Gavin (l) en Karin 

 Gomes van Yukon Tourism 

 op ‘The Dempster’. 
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