
Zo maak je de mooiste rondreis door Yukon 

Een ultieme rondreis door de Yukon staat misschien nog niet op je 
bucketlist, veel reizigers willen toch eerst roadtrippen in West-Canada 
voor ze aan andere delen kunnen denken, maar deze Canadese provincie 
verdient toch echt een plekje in je wishlist. Je vindt er natuur die nog 
rauwer en ruiger is, je reist hier over eindeloze wegen waarop je geen 
tegenligger tegenkomt, ondertussen kom je in afgelegen dorpjes waar 
niet meer dan vijfentwintig mensen wonen en iedereen elkaar kent. De 
kans dat je beren spot in Yukon is enorm en je kunt je er volop verdiepen 
in de bijzondere cultuur van de First Nations. Kamperen is hier een must, 
dat doe je in het wild of juist op fijne campings die omgeven worden door 
de mooiste natuur en vaak niet meer dan een tientje kosten. En voor wie 
van hiken houdt is dit ook echt een eindeloze speeltuin, zelfs locals 
hebben hier niet alle hikes gedaan want er zijn simpelweg té veel opties! 
Al zin gekregen in een Canadees avontuur? Hieronder lees je precies 
langs welke stops je moet reizen voor een ultieme rondreis door Yukon in 
Canada! 

Tips voor een ultieme rondreis in Yukon 



 



 



 



1. Whitehorse 

De hoofdstad van Yukon, Whitehorse, is niet de grootste reden om naar 
dit afgelegen stukje Canada af te reizen maar toch kun je je er prima een 
dag of twee vermaken. Het is ook een ideale plek om te beginnen, want 
vanuit Vancouver vlieg je hier gemakkelijk naartoe (een andere optie is 
starten in Dawson City). Je vindt er een paar toffe hotspots, denk 
bijvoorbeeld aan het gezellige Baked Cafe waar je geweldige koffietjes 
kunt scoren met frambozen scones. Maar ook aan het hippe Wayfarer 
Oyster House of het door toeristen en locals overspoelde Klondike 
Restaurant. Wil je graag uit eten tijdens je Yukon trip, dan is dit de place to 
be! Op veel andere plekken ga je namelijk geen leuke tentjes tegenkomen. 
Wat verder een must is als je in Whitehorse bent: de fel blauwe Miles 
Canyon bezoeken! Je kan hier toffe hikes maken, maar ook wanneer je 
alleen naar de hangbrug gaat kun je van een super mooi uitzicht 
genieten. Benieuwd welke to do’s er nog meer in Whitehorse te vinden 
zijn? Lees hier het hele artikel over Whitehorse  

Overnachtingstip: Best Western Gold Rush Inn & Coast High Country Inn 

https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/yukon-whitehorse-canada/
https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/yukon-whitehorse-canada/
https://www.booking.com/hotel/ca/best-western-gold-rush-inn.nl.html?aid=1238638
https://www.booking.com/hotel/ca/the-high-country-inn.nl.html?aid=1238638


2. Haines Junction & Kluane National Park 

Rij vanuit Whitehorse via de Alaska Highway en het mooie Pine Lake 
vervolgens door naar Haines Junction, vanuit hier kun je namelijk het 
indrukwekkende  Kluane National Park  in. Dit is een van de mooiste 
natuurgebieden in de Yukon. Hier kun je heel veel bergen verwachten, 
prachtige meren en genoeg toffe hike routes. Een ding wat je alleen wel 
écht moet doen voordat je het national park in gaat: de Bear Safety Video 
kijken in het Visitor Centre! Beren vind je hier namelijk volop en het is niet 
alleen handig, maar soms ook noodzakelijk dat je weet wat je moet doen 
als je er een tegenkomt. Je kunt in het Visitor Centre gewoon vragen of ze 
de video voor je aan willen zetten en in 30 minuten leer je alles dat je 
moet weten (lees hier ook alvast meer over beren in Canada). Mooie hikes 
om te doen in dit gebied: 

◦ Dezadeash River Trail – Vlak pad, rondje van ongeveer 5.5 km en je 
start in Haines Junction 

◦ Auriol Trail – Redelijk makkelijk rondje van 15 km en je start 7 km ten 
zuiden van Haines Junction 

◦ Kings Throne –  Beetje pittige trail, maar met mooie viewpoints en je 
start vanaf de Kathleen Lake campground (lees hier meer over hoe 
onze hike was) 

◦ Wandelen rondom Kathleen Lake is ook een aanrader, lekker 
makkelijk en vlak 

◦ Rock Glacier – Gemakkelijke trail van 1.5 km met een beetje stijging, 
je start 8 km ten zuiden van Kathleen Lake 

Ohja en sta je ‘s avonds op de Kathleen Lake Campground en heb je niet 
meer zo’n zin om bij je bbq of kampvuurtje te blijven chillen? Pak dan 
rond schemering, of een paar uur daarvoor want in de zomer wordt het 
nogal laat donker in Yukon, nog even je auto. Rond 21u of later (ligt er 
natuurlijk ook aan wanneer je in Yukon bent) is de kans namelijk groot dat 
dieren op pad gaan en kun je misschien wel op een veilige manier, vanuit 
je auto, een beer spotten!  Bekijk het complete artikel over Kluane 
National Park 

Overnachtingstip: Kathleen Lake Campground 

https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/kluane-national-park/
https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/beren-in-canada/
https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/kluane-national-park/
https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/kluane-national-park/
https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/kluane-national-park/
https://www.wearetravellers.nl/noordamerika/canada/kluane-national-park/


 



 



3. Braeburn 

In dit plaatsje moet je heel even stoppen tijdens je Yukon rondreis! Niet 
voor de natuur, maar voor de goddelijke en gigantische cinnamon buns 
en sandwiches die Steve hier verkoopt bij de Braeburn Lodge. Zorg dus 
dat je honger hebt als je hier een pitstop maakt of neem je bun gewoon 
lekker mee voor onderweg, ze zijn namelijk te lekker om weg te gooien en 
te groot om met weinig honger op te krijgen! Ohja en met groot bedoelen 
we echt groot, want de cinnamon buns hier zijn soms bijna even groot als 
je hoofd! Je vindt de Braeburn Lodge, dat er uit ziet als een soort grote 
houten hut en lekker basic is ingericht, op de North Klondike Highway. 
Niet te missen, want het is zo ongeveer het enige dorpje en het enige 
gebouw dat je tegenkomt! 

4. Carmacks 



Na Braeburn kom je in Carmacks! Rondom Carmacks kun je goed 
kamperen en vind je prachtige natuur. Ga bijvoorbeeld naar de Five 
Finger Rapids. Geniet daar van het uitzicht over eindeloze rijen 
dennenbomen en de slingerende rivier. Maar neem ook zeker even de tijd 
om de trap naar beneden te pakken en naar het water beneden te 
wandelen. Dit is overigens niet alleen een mooie natuurstop, tijdens de 
Goldrush in Yukon was dit ook een druk bezochte plek. Omdat het water 
zo wild was, was dit allereerst een plek waar veel stoomboten passagiers 
afzetten en waarna ze verder konden per paard. En na verloop van tijd 
werd ontdekt dat de stoomboten middels een touw ook konden 
passeren. Door alle wildwaterstromen en rotsen ging dit niet ook nog 
steeds niet altijd even gemakkelijk, waardoor besloten werd om 
verschillende rotsen af te breken en de rivier uiteindelijk verbreed werd. 
Je kunt hier nu niet veel meer van zien, maar wel over deze bijzondere 
historie lezen op de informatieborden die geplaatst zijn langs de 
wandelroute. 

Een andere leuke stop voordat je bij Carmacks komt, is de  Coal Mine 
Campground, daar kun je namelijk lekkere ijsjes eten of picknicken! Je 
vindt verschillende picknicktafels bij het water, dus daar kun je even relaxt 
zitten en genieten van het uitzicht. Zin in een goed glas koud bier? Dan is 
het juist grappig om naar de Gold Panner Saloon in Hotel Carmacks te 
bezoeken. Dit is echt zo’n plek waar je locals met lange baarden vindt, het 
eten niet echt geweldig is, maar het bier des te beter smaakt! 

Overnachtingstip: Tatchun Creek Campground 



5. Stewart Crossing, Mayo & Keno City 

Rij vervolgens langs de  Stewart Crossing, daar kun je bij het kleine 
bezoekerscentrum meer leren over de Silver Trail Area. En stop daarna 
even in Mayo, daar is het leuk om het Binet House Museum te bezoeken. 
Ohja en voor een goeie picknickspot: Stop bij Five Mile Lake, vlak voor 
Keno City! Ben je eenmaal in Keno City, dan zal je al gauw opvallen dat 
in dit piep kleine stadje maar 20 mensen wonen. Grote kans dat jij tijdens 
je bezoek dus de hele community kunt leren kennen! Wil je meer leren 
over Keno City? Dan is het leuk om naar het Keno City Mining Museum te 
gaan. Je leert meer over de geschiedenis van de mijnen, maar ook hoe het 
hier was tijdens de silver rush in het begin van 1900. Zie je liever wat 
meer van de omgeving en het uitzicht? Dan is het heel vet om naar de top 
van Signpost Hill te rijden. Hier kun je echt een spectaculair uitzicht zien 
en ook met eigen ogen de oude mining trails bewonderen. Dit is echt een 
plek waar je even de tijd voor moet nemen en de signpost is zo’n typische 
fotogenieke paal, waarop de afstanden staan naar andere plekken in de 
wereld. Als je een fourwheeldrive hebt, kun je hier trouwens ook goed off 
road rijden! 



Overnachtingstip: Keno Campground (15 dollar per nacht, je betaalt bij 
het museum) 

7. Faro 

Om in Faro te komen moet je vanuit Keno City eerst even de weg 
terugpakken naar Carmacks. Dat klinkt misschien niet zo tof, maar geloof 
ons: Als je vanaf de andere kant komt rijden, ziet alles er weer uit alsof je 
het voor het eerst ziet! Via de Robert Campbell Highway rij je vervolgens 
naar Faro. Halverwege is het leuk om naar Little Salmon Lake te gaan, hier 
vind je een meer waar de omgeving op windstille dagen prachtig in 
weerspiegelt. Ben je eenmaal in Faro, dan zul je zien dat dit echt een 
mining-town is en waar je in de omgeving toffe trails kunt doen. Wij 
hebben de korte wandeling naar de Gorder Falls bijvoorbeeld gedaan 
vanaf het Tourism Center in het dorpje. Mis je trouwens nog wat 
boodschappen? Dan kun je hier in een heel klein en afgelegen winkeltje 
nog een paar boodschappen doen, dit winkeltje heet de Discovery Store 
en ligt eigenlijk aan het begin van het dorp op een soort 



industrieterreintje. Het lijkt ook meer op een garage dan op een 
supermarkt, maar je kan er onder andere nog drinkwater kopen en wat 
houdbare producten. 

Overnachtingstip: Johnson Lake Campground 

8. South Canol Road 

Na Faro rijd je via de Ross River naar de South Canol Road en als je van 
safari-rijden houdt in Zuid-Afrika, ga je deze route ook onwijs tof vinden. 
Het is echt zo’n weg waar je met moeite 50 kunt rijden en tijdens de route 
val je van het ene mooie natuurgeweld in het andere. Bereid je er dus ook 
op voor om veel, nee héél veel, te stoppen! Denk bijvoorbeeld aan het 
bruggetje bij de Lappie River Canyon, maar ook gewoon zomaar ergens 
onderweg. Het liefst wil je om de 10 minuten even uitstappen en genieten 



van al het moois en tientallen foto’s maken. Voor ons was dit ook de 
ultieme weg om beren te spotten. We kwamen aan het begin van de 
South Canol Road een moeder beer en haar kleintje tegen. Onwijs 
bijzonder om te zien, vooral om het jonge beertje in de ene na de andere 
boom klom. Veel later kwamen we nog een beer tegen en die liep gewoon 
ineens midden op de weg. Zo bijzonder! In dit gebied zijn ook meerdere 
campings te vinden, dus zoek een spectaculaire plek uit en breng in the 
middle of nowhere de nacht door. Rij je liever alvast door tot het eind? 
Dan vind je daar de camping Squanga Lake campground. Wat trouwens 
ook nog tof is aan het einde, is dat je daar meer kan lezen over de 
geschiedenis van de south Canol Road en The Canol Pipeline Project. De 
hele reden waarom hier ooit een weg werd aangelegd, is omdat er een 
olie pijplijn moest komen tijdens de Tweede Wereldoorlog van de 
Northwest Territories naar Whitehorse in Yukon. 

Overnachtingstip: Squanga Lake campground 



9. Southern Lakes Region 

Via de Tagish Road rij je naar Carcross. Dit is een plek die bekend staat als 
perfecte mountainbike spot. Je kan een hele toffe excursie doen via 
Boreale Ranch en zo’n mountainbike-tour duurt ongeveer 2 a 2,5 uur. 
Check in Carcross ook zeker even de  Carcross Commons, hier vind je 
allemaal gebouwtjes die geverfd zijn in First Nations stijl. Zoek je een 
leuke plek om te lunchen? Stap dan binnen bij Bistro on Bennett! Verder 
tof om te doen: de SS Tutshi bezoeken als je van schepen houdt, Bennet 
Beach voor een strandje tussen de bergen en er is naast Bistro een 
bijzondere carving studio te vinden. Tot slot mooi in de omgeving: 
Carcross Desert, dat ‘s werelds kleinste woestijn is, en bezoek ook zeker 
het spectaculaire Emerald Lake dat er op zonnige dagen oogverblindend 
mooi uit ziet. Emerald Lake vonden wij zelfs een van de mooiste meren 
die we gezien hebben tijdens onze hele reis! 

Lijkt het je tof om je rondreis in Yukon uit te breiden? Wat 
extra tips: 

Als wij meer tijd hadden gehad, dan waren er nog een paar dingen die we 
heel graag hadden bezocht. Dat zijn de volgende stops: 

◦ Dawson City, kleurrijk stadje in the middle of nowhere en na 
Whitehorse een andere ‘grote’ stad in Yukon 

◦ De White Pass & Yukon Route, bijzondere treinreis die gaat van 
Skagway (Alaska) naar Whitehorse (Yukon) 

◦ Arctic Circle Sign, je moet er mega ver voor rijden, maar dan sta je 
wel op de arctische circle! 

◦ Tombstone Territorial Park, bijzonder natuurgebied in Yukon waar je 
heel goed kan hiken 

◦ Signpost Forest Watson Lake, hier vind je een gigantische 
verzameling verkeersborden (zo’n 65.000!) 

Als je onderstaande uitgebreidere route doet, dan kan het fijn zijn om 
bijvoorbeeld op Whitehorse heen te vliegen en dan vanaf Dawson City 
terug te reizen. Anders moet je dat hele eind weer terugrijden. Check 
alleen altijd goed bij je autoverhuurder vooraf (dus ook voordat je je 



vliegtickets boekt) hoe duur het is om een andere pick up en drop off 
locatie te kiezen, soms vallen die prijzen namelijk een beetje tegen en dan 
kan het toch fijner zijn om juist dezelfde start en eindplek te hebben. 

Zo plan je je Yukon rondreis 

◦ Vlieg vanuit Nederland met Air Transat naar Vancouver 
◦ Vanuit Vancouver kun je met Air North naar Whitehorse vliegen 
◦ Een goede auto verhuurder in Yukon is Fraserway zij verhuren 

diverse soorten campers 
Vergeet nooit op tijd te tanken als je aan het roadtrippen bent in Yukon 
Zo’n camper truck van Fraserway kan best wel benzine wegslurpen, dus 
hou altijd goed je tank in de gaten. Het kan best hard gaan en er zijn niet 
overal tankstations aanwezig waar je gemakkelijk kunt bijtanken. Zorg dus 
altijd dat je op tijd naar het benzinestation gaat! 

Beste reistijd om naar Yukon te gaan 
In Noord-Canada, en dus ook in de Yukon, kan het winters flink koud 
worden. Denk aan temperaturen zoals -15 of zelfs -21 in maanden zoals 
januari. Als je net als ons wilt kamperen, is het dus fijn om in de 
zomermaanden te gaan. In mei en oktober kan het nog fris zijn, maar 
vanaf juni tot en met september is het er het lekkerst! De beste maand 
qua het warmste weer is waarschijnlijk juli. Afhankelijk van de trip die je 
dus wilt maken, moet je dus een keuze maken. 

Heb je een visum nodig als je naar Canada gaat? 
Ja, je moet online een eTA (staat voor: electronic Travel Authorization) 
aanvragen. Dit kun je gewoon online doen via de officiële site van de 
Canadese overheid (www.canada.ca). De kosten hiervoor bedragen 7 
Canadese dollar. 

https://www.airtransat.com/
https://www.flyairnorth.com/
https://www.fraserway.com/

