Yukon

Stel je een gebied voor met de
grootte van Spanje waar slechts
zevenendertigduizend mensen wonen en
dertien wegen aanwezig zijn. Er leven echter
wel tienduizend zwarte beren, zevenduizend
grizzlies en zo’n vijftigduizend elanden.
Welkom in de Yukon, een van Canada’s
‘wildste’ provincies.
TEKST HARALD KOLKMAN FOTOGRAFIE SHUTTERSTOCK.COM
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Yukon ligt in het noordwesten van Canada, tussen
Northwest Territory, British Columbia en Alaska. De
provincie is verdeeld in acht regio’s o.a. Dawson City,
Haines Junction, Southern Lakes, Watson Lake en
Whitehorse. In Yukon kun je genieten van de midzo
mernachten in de zomer en het noorderlicht in het
najaar en winter.

Gelukszoekers
De naam Yukon is onlosmakelijk verbonden met de
grote stroom gelukszoekers die in de 19e en 20e eeuw
wanhopig speurden naar goud. Onder meer de
Chilkoot Trail, Keno en Dawson City herinneren aan
die veelbewogen tijd. Deze plaatsen zijn heel authen
tiek en ademen de sfeer van weleer. De grootste stad en
hoofdstad van de provincie is Whitehorse. Watson
Lake en Haines Junction zijn daarnaast grotere plaat
sen van betekenis.
Yukon heeft drie nationale parken binnen zijn grenzen.
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In Ivvavik leeft een grote populatie boslandkariboes.
Kluane is een UNESCO Werelderfgoed met onder
meer de hoogste top van Canada, Mount Logan, op
5.959 meter. Vuntut tenslotte, beschikt over 4.345 vier
kante kilometer aan ongetemde wildernis.
De vegetatie in Yukon wordt verdeeld in een alpine en
een subarctisch deel, waarvan het grootste gedeelte
ten zuiden van de boomgrens ligt. In de Yukon komen
ook meer dan twaalfhonderdvijftig soorten wilde bloe
men voor, waaronder de monnikskap, wilde roos en
duizenden vergeetmenietjes in de koudere gebieden.
De dieren in Yukon hebben een groot overlevingsver
mogen, zoals kariboes, elanden, berggeiten, grizzly’s
en zwarte beren. Ook komen er meer dan tweehon
derdtachtig soorten vogels voor, variërend van trom
petzwanen en fazanten tot zeearenden. De kariboetrek
die jaarlijks plaatsvindt is te vergelijken met de grote
trek in Tanzania.
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‘Wie over de Dempster Highway
doorrijdt tot Inuvuk legt een afstand
af van zo’n 735 kilometer dwars door
een van de meest onherbergzame
gebieden van Canada’
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De kleinste woestijn
Carcross Desert is met 260 hectare de kleinste woestijn
ter wereld. Het is een overblijfsel van de zanderige
bodem van een gletsjermeer, en biedt een landschap
van zandduinen en schaarse vegetatie. In The Blue Fish
Caves in het noorden zijn de overblijfselen van de eer
ste menselijke bewoners van NoordAmerika gevon
den. Al 14.000 jaar geleden woonden hier mensen,
waarvan alleen de restjes van hun voedsel zijn achter
gebleven. Omdat de botten sporen van gereedschap
vertonen, gaat men ervan uit dat de drie grotten
bewoond werden.

Dempster Highway
In de Yukon zijn slechts elf wegen te vinden, maar deze
bestrijken wel een gebied van zo’n vijfduizend kilome
ter. Veruit de bekendste is de Alaska Highway 1 en

deze bestaat in 2017 75 jaar. Ook bekend is de
Dempster Highway, een gravelroad van Dawson City
naar Inivuk aan de oever van de McKenzie River in
Northwest Territories. Deze ‘snelweg’ begint op het
kruispunt met de Klondike Highway, zo’n veertig
kilometer ten oosten van Dawson City. Wie over de
Dempster Highway doorrijdt tot Inuvuk legt een
afstand af van zo’n 735 kilometer dwars door een van
de meest onherbergzame gebieden van Canada. Langs
de weg zijn enkele motels te vinden waar voornamelijk
truckers gebruik van maken. Voor wie ‘s avonds arri
veert kan het zijn dat de parkeerplaats vol staat met
gigantische roadtrains en dat het binnen aan de bar
gezellig druk is, om de volgende ochtend te ontdekken
dat alle truckers al op pad zijn en je nog de enige gast
bent. Yukon, larger than life!

Yukon praktisch
BESTE REISTIJD

KLIMAAT

Zonder twijfel is de zomer voor de meeste mensen het meest aangenaam. De beste periode
om naar de Yukon te reizen is van half mei tot en
met september. Vanaf 21 juni gaat overigens in
bepaalde plekken van de Yukon de zon niet
onder, tijdens de zogenaamde middernachtszon.
Ten tijde van deze periode blijven de nachten
door de hele provincie helder en licht.

De Yukon heeft een droog landklimaat met
zomerse temperaturen van 18 tot 25 graden celsius met uitschieters en weinig neerslag. De
winterse temperaturen zijn van -5 tot -25 graden
celsius met uitschieters in koufronten van -45
graden celsius.

BEREIKBAARGHEID
De Yukon is vanaf Amsterdam direct of indirect
met diverse airlines het beste te bereiken via
Edmonton, Calgary en Vancouver. Vanuit die steden kun je doorvliegen naar Whitehorse.
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Meer informatie via het verkeersbureau Tourism
Yukon is te vinden op www. travelyukon.com of
neem contact op via info@itnmarketing.nl

REISINFORMATIE
Reizen naar de Yukon zijn te boeken via
Askja Reizen, Canada Reizen, Experience Travel,
GoCanada, GreatLakes-Travel, Jan Doets
Tours, SNP Reizen, Tenzing Travel, Tioga,
Travel Trend, Travelhome, Travelworld,
OpDroomreis.nu, TUI en WRC Reizen.
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