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Verslag studiereis Yukon

‘Yukon is Canada in het 
kwadraat’
Op uitnodiging van Yukon Tourism ging een aantal reisprofessionals mee op 
studiereis naar het territorium Yukon, een verborgen parel in het noordwesten 
van Canada. ‘Het heeft veel weg van Alaska, met zijn onmetelijke echte 
wildernis en ongerepte ruimte, maar nog niet de drukte.’ 

‘Voor de repeater die houdt van 
ruimte, rust, de natuur en het 
echte Canada gevoel’, zegt Karin 
Gomes van ITN Marketing, die de 
vertegenwoordiging voert voor 
Yukon Tourism. ‘Buiten de 
hoofdstad Whitehorse – wat  voor 
ons een groot dorp is met 
28.000 inwoners – is de 
omgeving voorzien van een 
aantal grote verharde wegen, 
waaronder de Alaska Highway 1 
die dit jaar 75 jaar bestaat. Allen 
hebben bijzonder mooie 
vergezichten langs rivieren, grote 
meren en bergketens op de 

achtergrond en kleine dorpjes 
met altijd wel ergens verlaten 
relikwieën die de historie van het 
gebied uitademen. Sommige 
unieke lodges zijn alleen met 
boot of watervliegtuigje te 
bereiken. Deze worden niet 
gekenmerkt door hun luxe maar 
door hun uniek locaties, 
kleinschaligheid en eigen sfeer. 

Plaatsen die zeker een bezoek 
waard zijn, zijn Watson Lake, 
Carcross, Haines Junction en 
Dawson City met de prachtige 
nationale parken als Kluane en 

Tombstone in de achtertuin. 
Zij vertalen de geschiedenis van 
de grootste goudkoorts die de 
wereld gekend heeft; de 
ontginning van Yukon en Alaska 
met zijn onmetelijke natuur van 
vele bomen tot aan grote 
toendravlakten, permafrost 
ondergrond met alle bijzondere 
vegetatie en het grootste non-
polaire gletsjer gebied. Maanden 
sneeuw en vanaf mei tot en met 
september een mooi voorjaar en 
prachtige zomers met 
Nederlandse temperaturen in een 
droog landklimaat. 

Geniet van een roadtrip met volop 
wandel-, kano- en outdoor 
mogelijkheden. Verblijf in een 
lodge, ga paardrijden of vissen of 
duik in een stoel met een goed 
boek en een prachtig uitzicht. 
En…..tijdens de roadtrip kun je 
zelf in je auto of camper via de 
Dempster highway (gravelroad) 
naar de Poolcirkel rijden, hoe 
bijzonder is dat!’ 

Wat vonden zij ervan?

Roderick Aalbers -  
Go Canada

‘De Yukon is Canada, maar dan 
50 jaar geleden. Authentiek en 
rustig, onaangetast door de 
vooruitgang. Overal wildlife en 
adembenemende vergezichten 
zonder drommen toeristen. De 
Dempster Highway en het 
passeren van de Artic Circle was 
voor mij het hoogtepunt. Een 
iconische highway, bijna 400 
kilometer geasfalteerd door de 
mooiste natuur, zonder 
benzinestation of dorp. Een 
unieke ervaring.

Met name op het gebied van 
camperreizen zie ik nog veel 
mogelijkheden. Veel goede, 
betaalbare camp grounds 
onderweg, allemaal gelegen 
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midden in de natuur. En een veel 
betere beschikbaarheid dan de 
populaire andere gebieden van 
Canada.

Ik zou deze reis verkopen aan 
met name aan avontuurlijke 
jongeren en 50-plus repeaters. 
Het is wel handig om enige 
Canada ervaring te hebben, maar 
los daarvan is de Yukon 
toegankelijker dan veel mensen 
denken.’

Verkooptip?
‘Beschrijf Canada zoals het 50 
jaar geleden was, onontdekt door 
het massatoerisme.
Hou wel rekening met de 
afstanden. Je hebt minimaal drie 
weken nodig.’

Hans de Wilde - 
Tenzing Travel

‘Yukon is Canada in het 
kwadraat. De natuur is nog 
ruiger, het landschap nog 
diverser, alles is nog authentiek 
en minder toeristisch. Het is 

fascinerend om te zien hoe het 
landschap langzaam overgaat 
van de eindeloze bossen in de 
nog eindelozere toendra en 
poolvlakte. 

Wat mij het meest is bijgebleven 
is het rijden over de beroemde 
Dempster Highway en dan met 
name het moment dat je de 
poolcirkel bereikt, ’s avonds laat, 
terwijl het nog volledig licht is. 
Het spotten van het wild, van 
zwarte beren tot lynxen, elanden 
en zelfs grizzlies, maakt het nog 
extra spannend. Uniek om mee te 
maken.’ 

Voor wie?
‘Yukon is geschikt voor de 
gevorderde Canada-bezoeker. 
Voor de klant die West-Canada al 
gezien heeft en die op zoek is 
naar ruimte en natuur. Je hebt 
zeker twee weken nodig voor een 
‘kleine’ ronde Yukon, en nog 
meer als je ook de noordelijke 
gebieden bezoekt. Neem deze tijd 
ook; ga vissen, fietsen, hiken, et 
cetera.

Hier heeft het toerisme nog 
nauwelijks toegeslagen. Alles is 
oorspronkelijk en authentiek. 
Verwacht dan ook geen 
vijfsterren hotels, die zijn er niet. 
Wel sfeervolle lodges op 
betoverende plekken met uitzicht 
over meren, bossen en bergen. 
Voor luxe ga je niet naar Yukon, 
wel voor een authentieke 
ervaring. Dat je dan soms in een 
hele eenvoudige accommodatie 
zit, ja, dat hoort er dan wel bij.
Wil je niet alleen maar natuur, 
combineer dan met Edmonton – 
waar wij tijdens de reis een 
stopover hebben gemaakt. 
Edmonton is een verrassend 
leuke stad, eigenlijk veel leuker 
dan Calgary.’

Jan Nijenhuis – 
Reisbureau Breukelen

Wat maakt Yukon 
uniek? 
‘De rust, ruimte, natuur en de 
mensen. Het is schoon, veilig, en 
er is veel te zien en te doen.
De natuur is er de baas! Het is 

fantastisch rond te rijden in vette 
SUV’s door zo’n prachtig deel van 
de wereld. Dat het ‘s nachts licht 
bleef, had ik nog niet eerder 
meegemaakt. De beren zo 
dichtbij vond ik ook erg gaaf, net 
als de vlucht boven de gletsjers 
in Kluane.

Yukon is nog ongerepter dan ik 
dacht, dit is voor de 
natuurliefhebbers echt een 
pareltje om te ontdekken. De 
mensen zijn zeer behulpzaam en 
vriendelijk, en er is bijna overal 
wifi! Deze bestemming kan zeker 
profiteren van de druk op de 
bedden in andere delen van 
Canada (en de USA), en de anti-
Trumpstemming en de veiligheid. 
De hang naar natuur/eco kan ook 
zeker een voordeel opleveren, er 
is nog ruimte en rust. Dat vind je 
niet veel meer. 

Edmonton heeft me verrast. Het 
is geen New York, maar dat is 
Calgary natuurlijk ook niet. Door 
de rechtstreekse vlucht en 
andere vluchtmogelijkheden, is 
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Doe jij mee? Je hebt nog tot 4 augustus 
om je aan te melden! www.zraplatform.nl

rijkelijk met bomen begroeid 
landschap naar een toendra, 
boven de boomgrens. Zomers 
wordt het rondom de Poolcirkel 
nauwelijks donker en kun je 
genieten van de 
Middernachtzon.’

Met welke argumenten 
trek je de klant over de 
streep?
Yukon is een veilige bestemming 
en de grote kans op het zien van 
wilde dieren in hun natuurlijke 

omgeving zorgt voor een unieke 
reiservaring. Voor de klant die 
houdt van rust en natuur. 
Ik zou adviseren een camper te 
huren en heerlijk rond te trekken 
door de imposante natuur, met 
prima camp sites op de meest 
spectaculaire locaties. Vergis je 
niet in de lange afstanden en 
houdt rekening met een beperkt 
aantal 
overnachtingsmogelijkheden. Een 
andere verkooptip: combineer de 
reis met een bezoek aan Alaska.’ 

Edmonton zeker interessant.
Leuke restaurantjes, breweries 
en een Oilers Match zijn 
natuurlijk unieke ingrediënten 
voor een stopover.

Ik zou deze reis niet verkopen 
aan first timers. Wel aan 
potentiële klanten die al eerder in 
USA of Canada zijn geweest. 
Verder aan liefhebbers van 
bijvoorbeeld Scandinavië, 
natuurliefhebbers, wandelaars en 
wildlife-viewers. Wat vooraf goed 
is om te weten, is dat de 
afstanden enorm zijn. Je moet de 
reis goed plannen.’

Fred Falkena – 
BBI Travel

‘De prachtige ongerepte natuur, 
berglandschappen en wildlife zijn 
absoluut uniek. Het passeren van 
de Poolcirkel en de 
middernachtzon is mij 
bijgebleven, evenals Dawson City. 
Dit was aan het einde van de 19e 
eeuw het authentieke middelpunt 
van de Klondike Goldrush en is 
zeker een aanrader om te 
bezoeken. Je kunt zelf in de rivier 
gaan pannen om goud te vinden; 
een leuke ervaring. Je waant je in 
een filmset in het fotogenieke 

centrum, met kleurige houten 
gebouwen, saloons en 
restaurants, die zijn gelegen aan 
onverharde wegen.
Als je de tijd hebt is de Dempster 
Highway naar de Poolcirkel zeker 
een must; je ziet tijdens deze 
lange roadtrip over een prima 
gravelweg het totaal onbevolkte 
landschap veranderen van een 
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‘Yukon staat op de kaart. Voor de fervente Canada reizigers is het 
een prachtig nieuw gebied om de ultieme roadtrip te maken, of als 
aanvulling op het populaire West-Canada’, aldus Karin Gomes van 
ITN Marketing. 
‘Wij bieden een een e-learning programma bij TravEcademy, 
waarbij wij de specialisten op de hoogte houden van Yukon 
nieuws. Volg ons en schroom niet om contact op te nemen voor 
specifieke vragen. Inmiddels heb ik al vele weken doorgebracht in 
Yukon, in zowel de winter- als  zomermaanden. Deze winter heb ik 
nog de spectaculaire Yukon Quest gevolgd en een driedaagse 
Husky safari van lodge naar lodge onder het Noorderlicht, een 
prachtig avontuur.’ 

Yukon op de kaart
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