
Een uniekeplek op aarde
De Yukon in alle seizoenen
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De lente is weliswaar kort, maar in
april en mei staat de Yukon in
bloei. Terwijl prairiekrokussen het
landschap kleuren, strijken hier
miljoenen trekvogels neer en
komen jonge beren slaapdronken
uit hun hol om de wereld te ver-
kennen – net als sommige locals
trouwens. De gemiddelde tempe-
ratuur aan het begin van de lente
schommelt rond de 7 graden, dus
zorg voor een muts, handschoenen
en een warme jas als er buitenacti-
viteiten op het programma staan.
Als de zon eenmaal hoog aan de
hemel prijkt en de steden en dor-
pen zachtjes ontdooien, is dit het
ideale seizoen voor langlaufen in
het laatste restje sneeuw, een snel-
le, letterlijk adembenemende duik
in het nog maar net ijsvrije meer of

gewoon een ritje over de vele schil-
derachtige wegen.

Klassieke roadtrips
Jessica Ruffen van Yukon Tourism
heeft suggesties te over voor een
fijn stukje rijden: ‘Er zijn een paar
klassieke roadtrips die je zeker
gemaakt moet hebben! Neem die
van Yukons hoofdstad Whitehorse

naar het charmante plaatsje
Dawson City, het epicentrum van
de Klondike Gold Rush. Hier maak
je kennis met alle kleurrijke karak-
ters die hier aan het einde van de
negentiende eeuw leefden.’ Liever
iets avontuurlijker? Geen pro-
bleem, zegt Jessica: ‘Dan is flight-
seeing over ’s werelds grootste ijs-
velden ter wereld echt iets voor
jou. Of de Dempster Highway, de
enige weg in Canada die de
Poolcirkel kruist. Aan de Arctic
Coast kom je uitzichten tegen die
ik nergens anders ter wereld
gezien heb.’

Wildernis
In de Yukon is het van juni tot en
met augustus zomer. Op het hoog-
tepunt van het seizoen gaat de zon
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Kluane National Park



net voor middernacht onder en
met temperaturen tot 26 graden
kun je tot vlak voor bedtijd bijbrui-
nen. Korte broeken en T-shirts
behoren tot de standaarduitrusting
in de warmere maanden, maar
zorg dat je voldoende extra
kleding lagen inpakt als je van plan
bent om te wandelen langs een van
de legendarische trails in de
Yukon. In Kluane National Park
bijvoorbeeld, stelt Jessica voor: ‘In
dit door UNESCO tot
Werelderfgoed uitgeroepen wan-
delmekka zie je de hoogste berg-
toppen van Canada.’ Maar ook al is
het zomer, het weer kan sneller
omslaan dan je witstaartsneeuw-
hoen kunt zeggen. En nu we het
toch over witstaartsneeuwhoentjes

hebben: die zijn ’s zomers uitste-
kend in het wild te spotten, net als
vele andere soorten vogels.
Grotere dieren, zoals elanden en
beren, kom je vooral tegen rond
rivieren waar ze naar verse vita-
mientjes zoeken. Neem vooral een
foto als je er eentje vanuit je kano
spot, maar misschien kun je je sel-
fiestick beter thuislaten.

Spektakel
De herfst in de Yukon duurt twee
korte maanden – september en
oktober – maar biedt volop spekta-
kel. Zo maakt een kudde van meer
dan 160.000 kariboes de langste
overtocht over land van alle land-
zoogdieren ter wereld. Het land-
schap verandert van groen in oran-
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je, geel en rood, terwijl vele dieren
zich langzaam klaarmaken voor
hun welverdiende winterslaap. De
lucht wordt frisser en de nachten
langer, een voorbode van het noor-
derlichtseizoen. Als je optimaal
van dit spectaculaire natuurfeno-
meen wilt genieten, zorg je beter
voor passende kleding – en vergeet
de warme chocolademelk niet.

Wonderland
De winter is bij uitstek het langste
seizoen en duurt vijf maanden: van
november tot eind maart. En die
zijn donker, koud en sneeuwrijk,
maar dat maakt de winters in de
Yukon alleen maar beter. Het kwik
kan dalen tot maar liefst -40 graden
en stijgt overdag gemiddeld tot -13

graden, wat dit wonderland tot een
van de beste winterbestemmingen
op aarde maakt. Want waar kun je
op één dag door een natuurreser-
vaat skiën, op een hondenslede een
bevroren meer bedwingen en lang-
zaam je haar zien bevriezen terwijl
je relaxed in een warmwaterbron
dobbert? De lange, donkere maan-
den bieden bovendien het perfecte
decor voor het noorderlicht, een
unieke lichtshow met vijftig tinten
groen, paars en roze die nog het
meest doet denken aan een inter-
galactisch lasergevecht in weerga-
loze slow motion.
‘De Yukon is een onontdekt
juweeltje’, zegt Jessica. ‘Verba zing -
wekkend genoeg zijn er zelfs in
Canada veel mensen die nog nooit

in het noorden geweest zijn. Het is
zo’n prachtig, schilderachtig stukje
Canada en omdat het nog groten-
deels onontwikkeld is, kun je hier
compleet tot rust komen in de
ongerepte wildernis. Als je daarbij
de gastvrije, open bevolking en de
fascinerende geschiedenis van de
Klondike Gold Rush optelt, komt
dit gebied echt tot leven. De Yukon
is oprecht een unieke plek op
aarde.’ 

Voor meer informatie:
Tourism Yukon bureau in Nederland:
ITN Marketing – Karin Gomes
info@itnmarketing.nl 
www.travelyukon.com 
Facebook: Yukon-Larger than-Life
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Lente
April en mei
Seizoenshoogtepunt: De terugkeer van wilde dieren
Leuke activiteiten: Alaska Highway 1 ontdekken, wildspot-
ten, wandelen, golfen, vissen, mountainbiken, kamperen,
jagen, kanoën en kajakken.

Wat &wanneer?

Zomer
Juni, juli en augustus
Seizoenshoogtepunt: De middernachtszon.
Leuke activiteiten: De Silvertrail ontdekken, Firts
Nationcultuur ontdekken, kanoën, kajakken, wande-
len, golfen, vissen, mountainbiken, kamperen, wild-
spotten, kunst- en muziekfestivals bezoeken en erop-
uit trekken met de auto en camper.

Herfst
September en oktober
Seizoenshoogtepunt: Weergaloze herfstkleuren.
Leuke activiteiten: kanoën, kajakken, wandelen, moun-
tainbiken, kamperen, wildspotten, noorderlichttours,
jagen en eropuit trekken met de auto en camper.

Winter
November, december, januari, 
februari en maart
Seizoenshoogtepunt: Het noorderlicht.
Leuke activiteiten: Hondenslede rijden, ijsvissen,
sneeuwschoenwandelingen, sneeuwmobieltours,
winterfestivals bezoeken, wildspotten, genieten van
warmwaterbronnen, skiën en fietsen op fatbikes.


