
De drie R’s van Yukon: Rust, Ruimte en Reizen! 
 
Nooit eerder gehoord van Yukon? Dat is goed mogelijk. Andere streken en plaatsen in 
Canada, zoals Britsh Columbia, Vancouver, Toronto zijn veel bekender. Wil je echter buiten 
de gebaande paden een Canadese ontdekkingstocht maken dan is Yukon ‘the place to be’, 
want behalve rust, ruimte en reizen vind je er…. Yukon Time!  
 
“Wat is het hier rustig”, zeggen we als we in Whitehorse, de hoofdstad Yukon, komen. Net uit 
het vliegtuig zit de hectiek en de onrust van Nederland nog in ons bloed. We gaan Yukon 
ontdekken via de Klondike/Kluane loop. Een trip van ongeveer 1800 kilometer van 
Whitehorse naar Dawson City, via Alaska naar Beaver Creek en weer terug naar 
Whitehorse. Reizen door Yukon doe je bij voorkeur in een RV (Recreational Vehicle). In een 
camper heb je alles bij de hand, en dat is geen overbodige luxe in een gebied waar je 
kilometer na kilometer niets anders tegenkomt dan bomen, planten, dieren en leegte. Ook de 
afstanden tussen de stadjes en dorpjes zijn groot: tussen Whitehorse en Dawson City ligt 
bijna zeshonderd kilometer asfalt. 
 
Bumpy ride 
Wanneer we met de camper vanuit Whitehorse vertrekken zijn we nog niet gewend aan 
zoveel ruimte en de prachtige kleuren van de ‘Indian Summer’.  De weg is lang, het aantal 
fotostops groot, en het is dan ook al laat als we aankomen op het Gold Rush RV park, 
midden Dawson City. Heel comfortabel: de RV-parken hebben ruime plekken met stromend 
water en elektriciteit. Er zijn douches, toiletten en bijna overal gratis draadloos internet. Wat 
weer handig is omdat Europese mobiele telefoons in Yukon niet werken.  
 

De volgende dag gaan we met Bill, onze lokale gids, naar het Tombstone Territorial Park 
waar je een “adembenemend uitzicht” hebt. “Al moet je er wel de Dempster Highway voor 
trotseren” grinnikt hij. En dat wordt snel duidelijk. Is de weg naar Dawson al niet zo best, de 
naam ‘Highway’ blijkt helemaal misleidend. Het grootste deel van deze zevenhonderd 
kilometer lange verbindingsweg tussen Dawson en het noordelijke Inuvik, bestaat uit grint en 
gravel en kuilen. Maar het door Bill beloofde uitzicht is inderdaad spectaculair, en dat maakt 
de bumpy ride meer dan goed.  
Volgens Bill wonen er in Yukon meer beren dan mensen. “Ze leven in bossen en parken, 
zoals hier in Tombstone, maar soms zie je ze gewoon langs de weg. Misschien zien jullie er 
nog een paar.” Dat zal in Tombstone niet meer lukken want we moeten terug om goud te 
pannen. Met dezelfde slechte weg weer terug zijn we blij als we bij de rivier aankomen.  
  
Goudzoekers 
‘Gold pannen’ is letterlijk met een soort pan in de rivier goudbrokjes tussen het gruis 
uitwassen. “En dat goud moet wel in de pan blijven”, lacht Bill als er wat gouden brokjes 
richting zee zwemmen. Gelukkig is er nog wat over, en dat gaat in een glazen buisje mee 
naar huis. Yes, we zijn golddiggers! 
Maar net als vele anderen, die 
tevergeefs hun geluk beproefden in 
de tijd van de Klondike Goldrush 
(1896-1905), worden we er niet 
rijk van. Over de geschiedenis van 
Dawson horen we later meer tijdens 
de rondleiding van Justine, die ons 
met haar enthousiasme bijna 
letterlijk mee terugneemt in de 
tijd: “In 1898, op het hoogtepunt van 
de goudkoorts telde de stad maar 
liefst veertigduizend 
inwoners. Door de ruige 



omstandigheden, de lange strenge winters en het ontbreken van vervoer duurde het soms 
jaren voordat de gelukszoekers in Dawson arriveerden. Tegen die tijd viel er niets meer te 
claimen, maar omdat ze ook niet terugkonden, bouwden ze een bestaan op als winkelier of 
werkman.”   
 
Anno 2009 wonen er nog maar duizend 
mensen in het voor een groot deel 
gerenoveerde stadje. Er zijn nog steeds 
winkels en bedrijven van vroeger die deel 
uitmaken van het dagelijks leven nu. 
Zoals de Canadian Imperial Bank en 
‘Diamond Tooth Gertie’s’, een 
combinatie van casino en nachtclub. Echte 
helden drinken natuurlijk de beroemde 
‘Sour Toe Cocktail’. Een echte menselijke 
gemummificeerde teen wordt in een glas 
sterke drank gedaan en als je het glas 
leegdrinkt moet je die met je lippen 
aanraken. Wie durft wordt bijgeschreven in 
het grote ‘tenen’ boek en krijgt een certificaat. 
Proost.  
 

The road ahead… 
Onze route gaat verder, via de ‘Top of 
the World Highway’ naar de Verenigde 
Staten. Ook deze weg is erg slecht en 
daarom mag je vanuit Amerika er niet met 
een huurcamper overheen. Ondanks de mist, waardoor we de toppen van de bergen onder 
ons niet kunnen zien, begrijpen we waarom de weg ‘top van de wereld’ heet. Vanaf de 
piepkleine grensovergang– leuke stempel van eland in je paspoort – is het nog een paar uur 
rijden naar Chicken, Alaska. Het vijftien inwoners tellende gehucht dankt haar naam aan het 
onvermogen van veel mensen om de oorspronkelijke indianennaam ‘Ptarmigan’ uit te 
spreken. Het is er allemaal kip wat de klok slaat. Na een lunchstop, met kip uiteraard, rijden 
we verder richting Yukon. We raken gewend aan de eindeloos lange wegen en het langzame 
tempo. De kilometers glijden onder ons voorbij. We hebben geen haast. Horloges tikken, 
maar we kijken er bijna niet meer op. We beleven de tijd op ons gevoel: honger, dorst, 
plaspauze.  
 
Wereldster in minidorp 
Vanaf de grens met de VS is Beaver Creek het eerste stadje in Canada. Daarom zijn er wat 
hotels, een RV park, restaurants en een benzinestation annex winkel annex verzamelpunt 
voor de lokale bevolking. Radiobingo blijkt een populair tijdverdrijf: aan een lange tafel 
stempelen mensen vol overgave bingokaarten af. Ook de lokale ‘sterke arm’ stempelt 
ontspannen mee. In een van de restaurants prijkt aan de muur een krantenartikel in een 
fotolijstje. En zo blijkt in het honderdvijftig inwoners tellende stipje op de kaart een echte 
‘wereldster’ te wonen. Haar naam: Bugshot Betty. “Betty is not here at the moment but you 
can buy her CD”,  zegt de eigenaresse van het restaurant, die ook de moeder van de 
beroemdheid blijkt te zijn. Zestien dollar en een cd wisselen van eigenaar, en wanneer we 
later in de camper de cd beluisteren blijkt Betty een aangename mix van Dolly Parton en Ilse 
de Lange. De meeste liedjes gaan over Yukon, en onze favoriet is al snel het meeslepende 
‘Stay on Yukon time”. Betty bezingt de kracht van Yukon. “Het pakt je, je kunt hier jezelf zijn 
en komt er nooit meer van los.” Zelfs na pas een paar dagen begrijpen we haar. 
 
  



Beren op de weg 
En zo maakt Bugshot Betty vanaf Beaver Creek deel uit van 
onze trip en zingen we richting Haines Junction uit volle 
borst met haar mee. De route leidt langs spiegelende meren 
met voor ons weer een lege weg en de natuur oneindig om 
ons heen. En dan, net op het moment dat je denkt ‘hoeveel 
natuur kan een mens nog aan’ zien we ze. Eindelijk. Twee 
beren. Zomaar langs de kant van de weg. Ze scharrelen wat 
rond in de struiken. Onze camera’s maken overuren. Het is 
even eng als een van de beren een bosje inschiet, maar 

gelukkig komt hij snel weer in beeld. Als de beren allebei verdwijnen blijkt dat we er een uur 
hebben gestaan. Wow. Wat een bijzondere ervaring. 
 
 

Boven de top of the world 
Een volgende bijzondere ervaring hebben we In Haines Junction waar we een rondvlucht 
maken boven het World Heritage Kluane National Park & Reserve. Buiten het poolgebied 
vind je hier de grootste ijsvelden en gletsjers ter wereld. Het spoor van de gletsjers lijkt op 
platgeskiede sneeuw. Je kunt je eenvoudig voorstellen hoe ze zich in de winter een weg 
naar beneden banen. We vliegen boven de top van de wereld en na deze adembenemende 
tocht kost het een kwartiertje om weer met beide benen op de grond te komen. In plaats van 
op een RV-park kiezen we voor deze nacht een plekje in een natuurpark. Ook daarvan zijn 
er genoeg in Yukon. Tussen het groen vind je prachtige plekken, compleet met picknicktafel 
en bankjes, barbecue- en kampvuurplekken en zelfs gehakt hout. Onder de zeldzaam 
heldere sterrenhemel ervaren we die avond een magische rust. We horen…. helemaal niets, 
behalve het knapperend hout van het kampvuur. Zelfs Bugshot Betty zwijgt.  
 

Weids en weidser 
‘Yukon grijpt je hè’, zegt Conny van der Putten. We ontmoeten de Nederlandse voor de 
kanotrip die zij, samen met haar man Joost, organiseert. Het echtpaar woont nu twee jaar in 
Canada. Conny vindt het leven op een bepaalde manier harder dan in Nederland. “De 
winters zijn lang, materieel is het minder maar we zijn hier veel gelukkiger.” Op de vraag 
waarom steekt ze haar armen in de lucht en wijst om zich heen. “Kijk maar”, zegt ze. En ook 
haar begrijpen we. 

 
Weer teug in Whitehorse moeten we echt een beetje 
wennen. “Wat is het hier druk”, zeggen we, na negen dagen rust, ruimte en reizen. We 
hebben nog een dag voor het bezoeken van bezienswaardigheden als de historische 
raderboot SS Klondike en het Whitehorse museum, maar dan zit onze reis er echt op. 
 
Yukon? Nu weten we waar het ligt en we weten wat je er vindt. Nee, je kunt er niet oeverloos 
shoppen en ‘even vlug ergens heen rijden’ gaat niet lukken. Yukon is reizen en vooral leven 
alsof je alle tijd van de wereld hebt. Je leeft er ‘on Yukon time’.  
Eenmaal weer terug in Nederland neemt de hectiek ons al snel weer in zijn greep. Maar niet 
helemaal. Er vloeit nog steeds een beetje Yukon time door onze aderen. Daar komen we 
gelukkig niet meer vanaf. 
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