
Gold in the Yukon! 
Was er tijdens de Klondike Gold Rush geen 
goud ontdekt in de Yukon, dan hadden we 
deze verrassende territory waarschijnlijk 
nooit gekend. Het goudzoekersverleden 
is hier nog springlevend. Zeker in Dawson 
City, een historisch stadje met onverharde 
wegen waar de Saloon, Post Office en 
Grand Theatre de indruk wekken dat je op 
de set van een cowboyfilm staat. De can-
can-show in Diamond Tooth Gerties is een 
knipoog naar Dawsons ondeugende verle-
den. Ook in de spookstad Keno is de koorts 
nog niet genezen. Vanaf Keno Hill, op de 
top van een oude mijnweg, heb je een gaaf 
uitzicht over de Ogilvie Mountains en de 
verlaten mijnen. In Keno is je wekker zetten 
om middernacht trouwens heel gewoon. Je 
hebt hier in het najaar namelijk grote kans 
om het noorderlicht te zien! 

Do the Dempster 
Je Yukon-reis is pas geslaagd als je met een 
dikke stofwolk achter je en modder op alle 
ruiten de Dempster Highway verlaat. Deze 
iconische gravelweg is 736 kilometer lang 
en staat garant voor een indrukwekkende 
roadtrip. Tombstone Territorial Park bereik 
je al na anderhalf uur rijden vanuit Dawson 
City. Hier zie je het landschap met dunne 
dennenbomen veranderen in toendra, dat 
frisgroen is in het voorjaar en okergeel of 
rood in de herfst. De bergen aan de Demp-
ster worden almaar spitser, op de schaduw-
zijde ligt een permanente sneeuwmantel 

die mooi contrasteert met de frisblauwe 
beekjes en meren. Te midden van dit over-
donderende landschap kun je niet anders 
dan met traanogen beseffen waar Yukon 
de slogan 'Larger Than Life' aan verdient. 
De Dempster voert je verder naar Eagle 
Plains, dicht bij de poolcirkel, waar nog 
slechts mos en lage struiken groeien. Het 
eindpunt is Inuvik in de Northwest Territo-
ries. De Dempster Highway is een lange oe-
fening voor je rijvaardigheid, want je moet 
regelmatig kuilen, losliggende stenen en 
wolven/beren/eekhoorns omzeilen. 

Be on top of the World
Steek in Dawson City de Yukon-rivier 
over en je staat aan het beginpunt van de 
Top of the World Highway. De veerpont 
vaart komisch genoeg af bij het kerkhof 
voor hekwielboten (waarmee men tij-
dens de gold rush goud en gereedschap-
pen vervoerde). De 127 kilometer lange 
Top of the World Highway heeft, net als 
de Dempster, zijn eigen ongeëvenaarde 
schoonheid. Je wordt omringd door ont-
zagwekkende bergen, die je soms lijken 
op te slurpen. Peilloos diepe afgronden en 
weides met grazende kariboes domineren 
je uitzicht. Hoe hoger je klimt, hoe mooier 
het wordt. Plots zijn de dennenbomen 
piepklein en de onoverwinnelijke bergen 
beneden je verdwenen: zo moet het op 
de top van de wereld zijn. De Top of the 
World Highway is grotendeels onverhard 
en daarom onbegaanbaar na regen, vorst 
of sneeuw.

Besneeuwde bergen
Met 5.959 meter is Mount Logan de hoog-
ste berg van Canada. De kolos ligt in Kluane 
National Park, dat zich uitstrekt langs de 
grens met Alaska en haast niet te missen is 
tijdens je roadtrip door de Yukon. Je komt 
er namelijk vanzelf langs als je de Alaska 
Highway van Whitehorse naar de Ameri-
kaanse grens volgt. Kluane is al eeuwenlang 
de thuisbasis van diverse inheemse stam-
men, hun cultuur wordt belicht in het Da 
Kų Cultural Centre. Daar kun je ook terecht 
voor beschrijvingen van talloze wandelrou-
tes – die in lengte variëren van tien minuten 
tot zes uur. Elke wandelroute biedt toegang 
tot een eigen paradijsje: van moerasland 
en weides langs de rivier of de losliggende 
stenen van een rotsgletsjer tot bossen en 
beekjes tussen bergpieken en ijsvelden.

Hoogtepunten Yukon

Travel Yukon in samenwerking met Monique van Putten, Yukon-expert bij Tioga Tours

Tombstone Territorial Park

TIP van reisadviseur Monique: 
In Kluane Nationale Park heb ik geweldige wandelingen gemaakt met uitzichten op hoge 
bergen, gletsjers en meren. Uitgebreide informatie over de vele mogelijkheden krijg je in het 
bezoekerscentrum in Haines Junction.

TIP van reisadviseur Monique: 
Bezoek Yukon tussen juni en september, dan 
zijn de temperaturen het aangenaamst en 
de dagen het langst. Begin september vind 
ik de mooiste periode, dan kleurt de Indian 
Summer de bladeren felgeel en knalrood.
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'De Yukon is ruig, ongerept en uitgestrekt. Heldere meren, avontuurlijke wegen, oker-
gele toendra en besneeuwde bergen maken Yukon een afwisselende bestemming. De 
kans dat je na uren rijden een eland, beer of kariboe ziet, is groter dan dat je mensen 
tegenkomt. Yukon heeft me echt verrast.'
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On the road in Yukon

TIP van reisadviseur Monique: 
Vraag voor je de Dempster of Top of the 
World Highway oprijdt altijd advies in het 
bezoekerscentrum in Dawson City. 


