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Verslagen  >  IJslands avontuur

IJslands avontuur

De wildernis van Hornstrandir en de beroemde Laugavegur

Onze reis naar IJsland stond in het teken van twee meerdaagse trektochten.

De eerste trektocht voerde doorheen het desolate fjordengebied van Hornstrandir, in het uiterste

Noord-Westen van het land. Reeds een aantal decennia geleden hebben de laatste vissers en boeren

het gebied verlaten op zoek naar betere oorden. Horstrandir staat vandaag de dag dan ook garant

voor ongerepte natuur en een portie avontuur. Aangezien er niemand permanent woont, ben je

volledig op jezelf aangewezen. Voldoende voeding en brandstof in de rugzak is dan ook

onontbeerlijk. Het landschap is van een adembenemende schoonheid: diep in het land snijdende

fjorden, pittoreske baaien, stijle bergpassen, sneeuwrijke bergplateaus en tal van spectaculaire

watervallen. Horstrandir is in de eerste plaats het terrein van zeevogels: op de diverse hoog boven

de zee uitrijzende vogelrotsen, waaronder de bekende Horbjarg bij Hornvik, nestelen tal van

papegaaieduikers, meeuwen en alken. De meest opvallende gastheer is echter de poolvos, wiens

witte vacht in de zomer donkerbruin kleurt. Meer dan eens werden we langs de kustlijn vergast op

speelse poolvosjes, een prachtig tafereel.

De tweede trektocht ging van Landmannalaugar naar Skogar. Hier kregen we alles waar IJsland zo

beroemd om is: lavavelden, geisers, warmwaterbronnen en gletsjers! De tocht is zeer afwisselend en

een absolute must voor elke IJslandreiziger. Onderweg word je betoverd door de gevarieerde

kleurenpracht. Op dagafstand vind je hutten waar de vermoeide wandelaar een warme douche kan

nemen en de kleren kan drogen. Geen overbodige luxe wanneer je met wisselvallig weer te maken

krijgt. De meeste wandelaars beperken de tocht tot 4 dagen en wandelen van Landmannalaugar tot

Thorsmork, de zogenaamde ‘Laugavegur’, genoemd naar de drukste winkelstraat van Reykjavik. Het

is echter aan te raden de tocht vanuit Thorsmork verder te zetten tot in Skogar, een klein dorpje

aan de zuidkust dat je bereikt via een bergpas van boven de 1000m. Bij helder weer heb je daar een

mooi uitzicht op de Oceaan en tijdens de afdaling word je getracteerd op tientallen spectaculaire

watervallen.

Verslag van kenneth, 14 oktober 2008.

Zondag 9 juli

De nacht voor de reis is traditioneel niet de meest slaapvolle. Ook deze keer is het niet anders.
Om half 8 nemen we in Gent-Sint-Pieters de trein richting Antwerpen, om vandaar verder te sporen richting
Amsterdam. 
De vlucht naar IJsland verloopt vlekkeloos. Het geluk is aan onze zijde, want de lucht boven IJsland is kraakhelder,
wat ons de kans biedt het eiland in al zijn glorie te aanschouwen. Tijdens de landing krijgen we al een mooi zicht
op de lavavelden van het schiereiland Reykjanes. Machtig!
Vanuit de luchthaven gaat het met de flybus richting Reykjavik. De vergezichten die ons te beurt vallen, doen ons
watertanden om meteen de natuur in te trekken. Maar we moeten nog even geduld uitoefenen. Morgenvroeg vliegen
we verder noordwaarts richting Isafjordur, om vandaar de woeste natuur van Hornstrandir in te trekken. 
We laten ons afzetten aan de camping in Laugardalur en vinden een leuk plekje nabij een boom. Tijdens het
douchen worden we voor het eerst geconfronteerd met de vulkanische bodem. Het warme water komt rechtstreeks
uit de grond, is gloeiend heet en heeft een penetrante zwavelgeur.
’s Avonds doen we inkopen in de plaatselijke supermarkt. De pogingen om een lekker potje te stoven vallen echter
in het water wegens een gebrekkig werkende kookplaat. We laten het niet aan ons hart komen en kruipen vrij vroeg
in ons nestje.

Maandag 10 juli

Om 7u worden we genadeloos uit onze slaap gerukt door onze wekker. Ons vliegtuig richting Isafjordur vertrekt
immers om 10u. Op de luchthaven krijgen we een domper te verwerken. Wij blijken enkel een zogenaamd
‘Standby’-ticket te hebben, wat inhoudt dat we enkel kunnen meevliegen op voorwaarde dat er nog vrije plaatsen
beschikbaar zijn. Onze verbale mogelijkheden en een portie adrenaline leiden er uiteindelijk toe dat de dame “haar
best gaat doen”. En jawel, we hebben geluk. Het vliegtuigje telt 50 plaatsen en daarvan worden er 48 ingenomen
door een schare hoogbejaarde kwetterende dames. De resterende 2 plaatsjes nemen wij maar al te graag in!

Beschrijving
Meerdaagse trektocht op het schiereiland
Hornstrandir, in het uiterste Noord-Westen van
IJsland. 
Vervolgens een 6-daagse trektocht in het
zuidelijke binnenland van IJsland: de Laugavegur
van Landmannalaugar naar Skogar

Geschatte totale afstand
Hornstrandir: +- 70 km
Landmanalaugar - Skogar: +- 80 km

Kaarten
Ferdakort Map Hornstrandir schaal 1:100.000
Ferdakort Map Thorsmork – Landmannalaugar
schaal 1:100.000

Deelnemers
Anneleen De Greve en Kenneth Gijsel

Reisdatum 
van 11 juli tot 24 juli 2006

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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De ‘Fokker 50’, een propellervliegtuig, neemt een hoge vlucht en biedt ons een adembenemende blik op de resem
eilandjes en schiereilandjes onder ons. Werkelijk prachtig! 
Tijdens de landing maakt het vliegtuig een spectaculaire duikvlucht richting het nauwe fjord van Isafjordur. De zon
schijnt volop en de met sneeuw bedekte bergen rondom ons zorgen voor prachtige contrasten met de staalblauwe
lucht. Een mooiere aankomst konden we ons niet inbeelden! 
Vanuit Isafjordur nemen we een busje richting het 15 km verderop gelegen Bolungarvik, waar we morgen de boot
naar Hornstrandir zullen nemen. Daar aangekomen zoeken we de camping op, die niet veel meer blijkt te zijn dan
een grasperkje, een kraan en een WC. Maar het uitzicht is wondermooi, met voor ons het fjord Isafjardardjup en
achter ons een wit-rood kerkje. 
Na het opslaan van onze tent trekken we richting benzinestation om ons te bevoorraden met brandstof en eten.
Omdat de zon nog steeds van de partij is en de bergen er toch wel héél uitdagend bij liggen, besluit ik een
verkennende wandeling te maken in de omliggende bergen. Anneleen kampt met een peesontsteking aan haar
rechterbeen en wenst het begrijpelijkerwijs rustig aan te doen. Ze hoopt dat het smeren van Voltaren en het slikken
van Feldene beterschap zal brengen… 
Vol enthousiasme begin ik aan de beklimming van de Tradarhorn, maar wanneer ik even later mijn enkel verzwik –
al jaren mijn zwakke plek – keer ik stilletjes op mijn passen terug. Er is gelukkig niet veel aan de hand, maar ik ben
gewaarschuwd.
Terug bij de camping wenden we onze steven naar het nabijgelegen zwembad. We relaxen er buiten in in de 40
graden warme ‘hot pots’ en genieten van het uitzicht op de bergen! 
’s Avonds maak ik een schotel ‘Tortellini met napolitaanse saus’ klaar, toch al stukken beter dan de maaltijd van
gisteren. 
Na het avondmaal gaan we nog op pad voor een rustieke avondwandeling. We passeren het adembenemend mooi
gelegen lokale voetbalveld en treffen een groep prachtige IJslandse paarden aan. 
Rond een uur of elf kruipen we voldaan onze tent in.

Dinsdag 11 juli

Om kwart na 7 zijn we reeds druk doende de tent op te kramen. We worden om 9 uur immers aan de haven
verwacht, waar een bootje op ons ligt te wachten. Met een tiental andere natuurliefhebbers gaan we aan boord van
de ‘Ramona’, een kleine visserboot die ons naar Adalvik-Saebol op Hornstrandir zal brengen. Hornstrandir is het
meest noordelijk gelegen schiereiland van de Westelijke fjorden en sinds de jaren 60 volledig verlaten. Vandaag de
dag is het het uitgelezen terrein voor rustzoekers en natuurliefhebbers. 
Op de boot hebben we het gezelschap van een viertal jonge Amerikanen uit Texas, twee goedlachse Noren met
professionele opnameapparatuur (met de bedoeling poolvosjes te filmen), een eenzame Brit en nog een handvol
IJslanders. 
Eenmaal op zee neemt de bewolking geleidelijk toe en wordt het merkelijk frisser. Na drie uur langzaam varen
komen we uiteindelijk aan in de baai Adalvik. Omdat er nergens een aanlegsteiger is, worden we met een klein
rubberbootje in groepjes van vier aan wal gebracht. Consternatie op het strand: de hordes muggen doen ons
onmiddellijk naar onze muggennetjes grijpen.
Aanvankelijk volgen we een klein paadje in de richting van het Stadarvatn, maar het pad wordt algauw opgeslorpt
door vochtige graszoden en mospartijen. Het is ploeteren geblazen en we komen nauwelijks vooruit. Aan de
overzijde van het meer zien we het kerkje Stadur staan, een restant uit de tijd dat er hier nog mensen woonden.
Na een tweetal uurtjes gaat het bergop tot een hoogte van zo’n 300m. Het begint nu harder te regenen en we zien
nauwelijks honderd meter voor ons uit. Ter hoogte van het Teistavatn krijgen we een mooi uitzicht op de
Jökulfirdir, de zeearm die Hornstrandir scheidt van het vasteland. Zelfs bij regen een prachtig beeld: tal van
fjordinhammen en met sneeuw bedekte toppen! Vanop deze hoogte zien we een paar kilometer verderop de twee
huisjes van Slétta staan, in dit regenweer een aanlokkelijk richtpunt. Aangekomen bij het eerste huisje voelen we
aan de deurklink en … jawel, open en onbewoond! We gaan naar binnen en treffen een oud huisje aan dat af en toe
dienst doet als vakantiewoning. Aangezien het toch wel behoorlijk hard doorregent, vinden we dat we wel recht
hebben op een droog onderkomen voor de nacht. We installeren ons en zorgen ervoor dat het huisje picco bello ligt.
De hele vloer ligt immers bezaaid met wel duizenden vliegjes! Een schoon huis en een schoon geweten. 
Ik neem deze gelegenheid te baat om de benzinebrander te repareren, die het al even had laten afweten. Eenmaal
terug in orde, begin ik aan het avondmaal: kip met rijst en curry. 
Nog de hele avond blijft het pijpenstelen regenen. We mogen van geluk spreken dat we droog zitten!

Woensdag 12 juli

Een lekker warme kamer, ’t is eens wat anders om wakker te worden. Buiten regen het nog steeds, zodat we weinig
aanstalten maken om er snel van onder te muizen. Rond half 12 vertrekken we dan toch gepakt en gezakt doorheen
de miezerigheid, op zoek naar ‘een pad’. 
Rond het huis is de begroeiing bijzonder weelderig. Vroeger graasden hier schapen die het gras kort hielden, maar
sinds de laatste bewoners Hornstrandir hebben verlaten, gaat de natuur haar gang. ’s Zomers vertaalt zich dat in
een plantengroei die qua weelderigheid met de tropen kan wedijveren. 
Al snel komen we bij de Slettua-rivier. Deze blijkt echter geen kleine jongen, waardoor we niet onmiddellijk een
ideaal plekje vinden om hem over te steken. We klimmen steeds hoger tot we op een soort plateau komen waar de
rivier wat breder wordt. En dan: schoenen uit, waterschoentjes aan, broek omhoog en op de tanden bijten om de
ijskoude rivier te trotseren! Eén voordeel: nadien gaan je voeten zalig gloeien! 
Na de Slettua komen we op een pad terecht dat ons langsheen de kustlijn richting Hesteyri voert. We krijgen
magnifieke zichten over het fjord Jökulfirdir en zijn talrijke zijfjorden. 
Na de middag houdt het op met regenen en begint de zon zelfs pogingen te doen om zo nu en dan tussen de wolken
door te piepen. Tijdens zo’n opklaring maken we een lekker soepje klaar om de innerlijke mens te versterken. 
Ter hoogte van de Nongilsfjall gaat het geleidelijk bergaf richting Hesteyri, ook al een verlaten dorp, maar ooit een
bloeiende gemeenschap. Even verderop in het fjord staan de restanten van een heuse walvisfabriek, die in de vorige
eeuw voor welvaart zorgde.
Het dorpje zelf telt nog maar een handvol huizen en een bouwvallig kerkhof. Lang blijven we dan ook niet hangen.
Via een aantal voetbrugjes verlaten we het dorp in noordelijke richting. Vervolgens klimmen we langs een aantal
steenmannetjes verder omhoog tot bij het plateau Kufsbrekka. Net voor een steile met sneeuw bedekte bergwand
worden we omsloten door dichte mist die van de bergwand afdaalt. Het wordt plots koud, winderig en regenachtig
en verder trekken lijkt ons zinloos. We besluiten wat af te dalen en gaan op zoek naar een windvrij plekje. Na wat
heen en weer geloop vinden we uiteindelijk een vrij zompige, maar toch aanvaardbare kampeerplaats. Gelukkig heb
ik nog een waterbestendig grondzeil gekocht, wat nu handig van pas komt.
Tot onze verbazing lost de mis na een half uurtje opnieuw op. Meer nog, de hemel breekt zowaar weer helemaal
open! Het schouwspel dat we zo te zien krijgen, drijft ons tot het nemen van meerdere kiekjes. ’s Avonds kunnen
we zelfs weer genieten van een vrijwel volledig blauwe hemel. Het weer blijkt hier onvoorspelbaar, zelfs voor een



meteofiel als ik. 
Terwijl Anneleen in de avondzon in haar dagboek schrijft, luister ik naar wat rustige deuntjes op de I-pod. We
hebben onszelf een limiet gesteld van vijf liedjes per dag, kwestie van de batterij niet te snel uit te putten…
Ondertussen genieten we allebei volop van de ons omringende natuur. Wat een heerlijke avond!

Donderdag 13 juli

Na een ijskoude heldere nacht worden we rond half 9 zowaar onze tent uitgejaagd door de warmte! De hemel is
staalblauw en we hebben enorm veel zin onmiddellijk te vertrekken. 
Er staat ons meteen een besneeuwde berghelling te wachten die we zonder veel problemen op raken. Achter ons
ontvouwt zich een machtig panorama over Hesteyri en de achterliggende fjorden. Vervolgens lopen we een hele
poos langs een rotsig en sneeuwrijk plateau, waar het zuivere water ons links en rechts tegemoet komt.
Rond de middag vatten we dan de zwaarste klim van de dag aan: de Kjaransvikurskard, een pas van 426 meter.
Geen lachertje, want de klim gaat via sneeuwvelden steil omhoog en er staat een zeer stevige wind. Gelukkig komt
de wind uit het zuiden en zit ie in de rug. Eenmaal op de top worden we beloond met een prachtig vergezicht over
de baai Haelavik. 
Ondertussen hebben de wolken ons ingehaald en wordt het beduidend frisser. De tocht naar beneden richting
Kjaransvik is er echter niet minder aangenaam door. Beneden aan de baai moeten we tweemaal de bergschoenen
inruilen voor waterslofjes om de koude rivieren te doorwaden. 
Ter hoogte van de Kjaransvikura zien we plots twee poolvosjes aan de branding! Ze dragen hun bruine wintervacht
en zien er opvallend speels uit.
Bij de doorsteek van de tweede rivier, de Hlöduvik, dwingt het diepe water ons op onze stappen terug te keren en
het even verderop opnieuw te proberen. Deze keer met meer succes. 
Om de tocht van morgen wat in te korten, wandelen we verder tot aan het zomerhuisje en de noodhut van Budir.
Intussen is het bijzonder hard gaan waaien en vallen ook al de eerste regendruppels naar beneden. We vragen of er
nog plaats is in de hut maar stuiten op een njet. Er zit niets anders op dan de tent op te zetten en op zoek te gaan
naar enige beschutting. We installeren ons uiteindelijk achter wat hoog opgeschoten struikgewas en hopen dat de
tent zal standhouden tegen de fel beukende zuidenwind.
Vanuit de tent hebben we een mooi zicht op de klim van morgen richting Hornvik. De klim ziet er ontzettend steil
uit en Anneleen ziet het niet heel erg zitten. Het is echter de enige route richting Hornvik, zodat we geen andere
keuze hebben. Om de lol erin te houden, zet Anneleen meteen het nummer “Vluchten kan niet meer” in. We
besluiten de tocht hoe dan ook niet aan te vatten bij dichte mist, regen en wind. Het avondmaal, chili con carne,
smaakt alweer heerlijk. Ondertussen zitten we nu al een tijdje gezellig in de tent, schuilend voor de wind en de
regen. Het duurt niet lang voor ik in slaap val.

Vrijdag 14 juli

De rukwinden hebben ons een bijzonder onrustige nacht bezorgd. De tent heeft het bijzonder hard te verduren
gehad, maar heeft de proef met glans doorstaan. Bij het opstaan is het nog steeds niet beter: veel wind en af en
toe wat regen. Echt happig om de steile klim aan te vatten, zijn we dan ook niet. 
Maar een dag in de tent is nu ook niet echt het meest uitdagende vooruitzicht, zodat we uiteindelijk rond één uur ’s
middags, goed ingeduffeld, toch vertrekken. Anneleen met de billen dichtgeknepen, want erg gerust is ze er niet op.
Eigenlijk behoorlijk onterecht, want de hele klim blijkt zeer goed te doen, ondanks de harde wind. Op de pas
worden we beloond met een prachtig uitzicht over de twee naast elkaar liggende baaien Haelavik en Hornvik. Het
traject over het daaropvolgende plateau bevalt ons enorm en ook de zon doet haar best om het van de wolken te
halen! 
Bij het naderen van de volgende klim, de Atlaskard, komt er een waanzinnige wind opzetten. De windvlagen slaan
ons zelfs tegen de grond, en we hebben alle moeite van de wereld om overeind te blijven. 
Aan de voet van de klim, in een beschutte vallei, wordt het dan plots weer rustiger. Een ideaal moment voor een
korte pauze. Op de top van de Atlaskard krijgen we een prachtig uitzicht op de baai Rekavik en de omringende
bergen. Tijdens de afdaling genieten we op een houten plateautje (het onderstel van een onafgewerkt huisje?) van
het zonnetje, een lekker soepje en het supermooie uitzicht! 
De tocht loopt vervolgens verder langs een aangenaam paadje en gestaag naderen we de baai Hornvik. Helemaal aan
de kustlijn, ter hoogte van Tröllakambur, rijzen uit de zee verschillende vogelrotsen op, waar het een (vogel)drukte
van jewelste is. Het smalle pad langs de kliffen biedt indrukwekkende uitzichten maar is behoorlijk verweerd. Op
een bepaald moment moeten we ons zelfs met touwen naar boven trekken. 
Het uitzicht op Hornvik is fenomenaal mooi: een blauw-groen kleurenpalet met op de achtergrond puntige
rotsformaties. Ronduit prachtig! Zo wandelen we gezwind de (diep uitgesneden) baai binnen. Rond half 8 vinden we
een geschikt kampeerplekje, waar we een van de Texanen tegen het lijf lopen die samen met ons op de boot zat.
Eenmaal de tent opgezet, huppelt er zowaar een poolvosje nieuwsgierig voorbij! 
Als avondmaal is het deze keer soja-bolognaise met noedels, een aangename afsluiter van een prachtige dag!

Zaterdag 15 juli

Bij het opstaan hangt een dik wolkendek boven ons hoofd, maar dat is zeker niet probleem nummer één. Blijkbaar
hebben we ons energieverbruik serieus onderschat, waardoor we bijna doorheen onze voedselvoorraad zitten. We
hebben wel nog wat avondmaaltijden, maar van ontbijt, broodjes, beleg of koekjes schiet niets meer over. Alsof dat
nog niet genoeg is, blijkt onze benzine ook bijna op… Als ontbijt nemen we dan maar wat (kort) gekookte rijst
gecombineerd met warme watermelk.
Gelukkig zijn we hier niet alleen. Vlakbij de kustlijn staat een wat grotere witte tent waar we gisteren een man en
twee kinderen zagen lopen. Anneleen besluit de koe bij de horens te nemen en gaat onmiddellijk ons probleem
schetsen bij die man. En we hebben geluk! We krijgen meteen wat extra benzine en het eten zou ook wel in orde
komen.
Vol goede moed binden we opnieuw de wandelschoenen aan. Omdat Anneleen gisteren een van haar sandaaltjes is
verloren, volgen we de route van gisteren in omgekeerde richting, steevast met de blik omlaag. Waar ligt die sandaal
toch? Maar het geluk is aan onze kant. Anneleen roept me toe vanuit de verte en zwaait fier met haar
watersandaal. Een sympathieke Duitser heeft hem blijkbaar ergens gevonden! Ik heb mijn reputatie als slechte
zoeker nog maar eens bevestigd…
’s Middags proberen we onze grollende buik te kalmeren met een half soepje en wat stukjes chocolade… Na de
maaltijd trekken we richting de brede rivier die de baai van Hornvik doormidden snijdt. Onze ambitie om de rivier
te doorwaden en verder noordwaarts te wandelen richting de Hornbjarg en daar papegaaienduikers te spotten,
blijkt echter te hoog gegrepen. Door ons gebrekkig energiepijl en de zanderige ondergrond lijken onze benen wel
honderd kilo te wegen. We moeten allebei toegeven dat we op ons tandvlees zitten en besluiten het rustiger aan
doen. We volgen dan maar de rivier stroomopwaarts en lopen in een boogje rondom de baai. Geen slechte keuze zo
blijkt, want onderweg worden we getrakteerd op een aantal spectaculaire watervallen. Ook de grauwe franjepoot



krijgen we te zien!
Terug bij onze tent worden we tweemaal aangenaam verrast door de aanwezigheid van een nieuwsgierige poolvos,
die vlakbij een aantal ‘toerkes’ maakt. Heel mooi om zien!
’s Avonds is het op culinair vlak op de tanden bijten: een halve portie noedels met paprika bolognaise, aangelengd
met pureepoeder, meer was het niet.

Zondag 16 juli

Het weer lijkt ons vandaag wat gunstiger gezind. De wind van gisteren is gaan liggen en het voelt toch wat warmer
aan.
Tijdens het ontbijt beginnen we ons serieus de vraag te stellen of de IJslander ons (eten) niet vergeten is. We
moeten het opnieuw zien te rooien met een potje rijst… Maar we hebben nog geen twee hapjes binnen of we zien al
iemand in de richting van onze tent komen. En ja hoor, daar is ie dan, met een hele zak lekkers! Brood, kaas,
craquottes, spaghetti,… een godsgeschenk! 
We bedelven de goede man onder duizenden dankbetuigingen en werpen ons meteen op het brood. Het is enkel
jammer dat we de man niets in ruil kunnen aanbieden. 
Na de smulpartij kramen we de tent op en zetten we koers richting de brede Hafnaros-rivier. Gisteren vernamen we
dat de rivier het best te doorwaden is ter hoogte van de Kyra-waterval. Tijdens de doorsteek voelen we de koude
tot in onze oren, maar echt diep wordt het gelukkig nooit. Het genot aan de voeten achteraf doet trouwens alle pijn
teniet.
Langs de kustlijn stappen we vervolgens verder richting Horn, een nederzetting bestaande uit één huis en een aantal
ruïnes. Onderweg passeren we de mooie Drifandi-waterval en zien we bizarre rotsformaties (basalt?). Even voor
Horn vinden we een leuk kampeerplekje met prachtig zicht op de baai. De ideale locatie om het bootje dat ons
morgen komt oppikken, te zien naderen.
Na het opzetten van de tent doen we ons tegoed aan een lekkere portie spaghetti van de hand van onze weldoener.
Met hernieuwde krachten gaan we op pad richting de Hornbjarg, een hoog uit zee oprijzende klif waar tal van
vogelsoorten nestelen, waaronder papegaaienduikers, zeekoeten en diverse soorten alken.
De zon doet ondertussen haar best om af en toe een straaltje zonlicht door het wolkendek te priemen. Helemaal
boven treffen we vooral meeuwen aan. De papegaaienduikers zitten blijkbaar iets lager op de rots en fladderen
voortdurend heen en weer. Met hun gefladder doen ze een beetje denken aan een vleermuis.
Het was eigenlijk onze bedoeling om vanop de Hornbjarg nog wat hogerop te klimmen naar de kam van de
achterliggende bergen, maar een aantal mistslierten belemmeren de zichtbaarheid zodanig dat we uiteindelijk
dezelfde route terug nemen. Opnieuw komen we een poolvosje tegen, zij het deze keer een ietwat schuwer
exemplaar.
Rond kwart voor 7 arriveren we opnieuw bij ons tentje, geheel voldaan en uitkijkend naar de maaltijd. In onze zak
vinden we spirelli met bolognaisesaus en kaasblokjes. Een schot in de roos, zo blijkt even later.
Na het avondeten klaart het opnieuw wat uit. Toch opvallend hoe veranderlijk het weer hier is. Het weer draait hier
letterlijk met de wind. 
’s Avonds kijken we toch al een beetje uit naar morgenavond, wanneer ons een lekkere douche in Isafjordur te
wachten staat!

Maandag 17 juli

Anneleen heeft het vandaag wat moeilijker om wakker te worden, maar het rustige weertje helpt haar er
uiteindelijk bovenop. 
Vandaag staat onze laatste wandeling in de ruige bergwereld van Hornstrandir op het programma. De boot zal pas
tegen 16u arriveren, zodat ons nog genoeg tijd rest om nog een leuke dagtocht te ondernemen.
De ochtendlijke klim brengt ons naar een prachtig uitzichtpunt met zicht naar het oosten. Onderweg komen we
opnieuw een poolvos tegen die zich gewillig laat fotograferen.
Wanneer we tijdens de terugtocht opnieuw zicht krijgen op de baai van Hornvik, zien we in de verte een klein
bootje naderen. Aangezien het pas middag is, lijkt het ons onmogelijk dat dit ons bootje is. Toch worden we lichtjes
nerveus. We hebben de voorbije dagen geen enkel bootje gezien en de volgende boot komt pas op donderdag!
M.a.w., stél dat dit toch onze boot is, en we missen hem, dan hebben we een serieus probleem…
Om niet voor verrassingen komen te staan, dalen we in een ijltempo af. Anneleen begint onmiddellijk de tent op te
kramen, terwijl ik zo snel als mogelijk doorstoot richting huis en aanlegsteiger. Ondanks de geruststellende woorden
van de bewoner aldaar, ben ik er nog steeds niet gerust op. Het bootje vaart intussen verder naar de andere kant
van de baai, waar we gisteren stonden. Hier klopt dus duidelijk iets niet. Het kan haast niet anders dan dat de boot
4 uur te vroeg is! Bovendien is het vrijwel ondenkbaar dat de boot nogmaals aan deze kant van de baai zal
aanleggen alvorens opnieuw richting Isafjordur te varen. Wanneer we de boot zien vertrekken, beginnen we dan ook
als een gek te zwaaien om de aandacht te trekken. Blijkbaar met succes, want in plaats van de baai uit te varen,
komt de boot in een snelvaart onze richting uit! En wie zien we als eerste uitstappen? Jawel, onze redder, de
IJslander! Hij kon de stuurman blijkbaar overtuigen om nogmaals de andere kant op te varen. Wat een geluk dat we
hem hadden verteld over onze plannen om vandaag de boot terug te nemen. 
Na het inschepen varen we nog éénmaal de andere kant van de baai tegemoet, waar we afscheid nemen van onze
‘hero’.
We beseffen hoeveel geluk we hebben en genieten van de luxueuze boottocht. Deze keer geen trage, koude, open
boot, maar een moderner exemplaar!
In Isafjordur aangekomen, laten we ons volledig gaan in de plaatselijke bakkerij: boterkoeken en warme koffie,
meer kan een mens niet wensen! Vervolgens zetten we onze strooptocht verder in de supermarkt met chips,
snickers, brood en drank. Na het opzetten van de tent genieten we met volle teugen van een heerlijk warme douche
op de camping. Rond een uur of 7 trekken we richting de ‘Fernando’s’, een restaurantje in de hoofdstraat. Als
voorgerecht laten we ons frietjes voorschotelen, lekker! Anneleen neemt als hoofdgerecht een ‘pasta del mar’, ik ga
voluit voor een ‘pasta Fernando’ (kip en champignons). Dit alles vergezeld van een half litertje rode wijn ‘Gato
Negro’. Hoeft het gezegd dat we vrij voldaan de bedsteden inkruipen?

Dinsdag 18 juli

Vandaag is het opnieuw vliegen geblazen, van Isafjordur naar Reykjavik. Maar eerst trekken we nogmaals richting
het bakkerijtje van gisteren. Veel authentieke bakkerijtjes zijn er niet in IJsland, dus deze kans mogen we niet aan
ons voorbij laten gaan.
De binnenlandse vlucht verloopt vlekkeloos. Na het opzetten van onze tent (op exact hetzelfde – beschutte – plekje
als vorige week) nemen we een verfrissende plons in het zwembad van Reykjavik. De afwisseling tussen het frisse
water van het 25m-bad en de warme ‘hotpots’, met variaties van 36 tot 42 graden, is zalig! ’s Namiddags bezoeken
we Reykjavik, waar we smullen van koffie en gebak en tickets voor de toer van morgen vastleggen, een busrit langs
geisers en watervallen. Ik ben niet helemaal overtuigd – een ‘toeristische BUSrit’… – maar ga uiteindelijk toch



overstag. Misschien niet slecht om het morgen eens rustig aan te doen. En de geisers zijn eigenlijk wel een must bij
een bezoek aan IJsland.
’s Avonds kiezen we voor een avondmaal in restaurant ‘Apothek’, maar dit blijkt een grote tegenvaller: matig én vrij
prijzig.
Terug op de camping springt Anneleen de jeugdherberg binnen om de was te doen. Niet onverstandig na een week
stinken.

Woensdag 19 juli

Het weer is ons vandaag gunstig gezind: volle zon en een lekker temperatuurtje. Om half 9 vertrekt onze bus, zodat
we al rond 7u uit de veren zijn.
Het eerste uur rijden we door een imposant maanlandschap met hier en daar een rookpluim die tussen de rotsen
omhoog klimt. Na een eerste stop bij de vulkaankrater Kerid, arriveren we rond 11u bij *Gullfoss, een bijzonder
imposante waterval die met een brute kracht doorheen het plateau snijdt. Gelukkig geen massatoerisme maar
genoeg mogelijkheden om in alle rust van dit natuurwonder te genieten.
Een uurtje later staan we bij dé trekpleister van Ijsland, de geisers! De ‘*Strokkur*’-geiser zien we meermaals met
grote kracht een waterkolom van zo’n 30m hoog de lucht in spuiten. Best indrukwekkend! De eigenlijke topper van
de regio, de oude ‘*Geysir*’, die in zijn hoogdagen wel 70m hoog spoot, is nog slechts sporadisch actief. In een
poging zijn prestaties op te drijven, hebben toeristen jarenlang waspoeder in zijn ‘mond’ gegoten. Op een bepaald
moment was Geysir het vele spuiten moe en hield ie het voor bekeken. De andere mensen kijken niet (meer) naar
hem om, maar wij vinden het een beetje zielig en schenken hem de aandacht die hij verdient.
Het hele gebied ruikt sterk naar zwavel, maar het zijn vooral de vele toeristen waarvoor we na een tijdje onze neus
ophalen. De “oh’s en ah’s” die samen met het water de lucht invliegen, beginnen op de duur toch te irriteren. We
gaan dan ook op zoek naar een rustiek plekje en genieten daar van een koffie.
Terug in Reykjavik doen we de nodige inkopen voor onze tweede trektocht, die morgen begint, en voor het
avondeten (aardappelgratin met gehakt, kip en een lekker zelf samengesteld slaatje).
Als afsluiter van het Reykjavik-intermezzo nemen we onder een heerlijk avondzonnetje nog een duik in het
zwembad. In IJsland is het trouwens de gewoonte om allemaal samen naakt te douchen alvorens het zwembad in te
gaan, zij het mannen en vrouwen gescheiden. Blijkbaar bevat het water minder chloor en zijn de
hygiënevoorschriften om die reden strenger.

Donderdag 20 juli

Vandaag zoeken we nieuwe horizonten op. We gaan met de bus richting Landmannalaugar, een nederzetting in het
zuidelijke binnenland van Ijsland. Vandaar trekken we in een zestal dagen te voet richting Skogar, helemaal aan de
zuidkust.
Tijdens de busrit vergapen we ons aan de landschappen die we doorkruisen. Het laatste uur volgen we een hobbelige
off-roadweg doorheen een bevreemdend maanlandschap. We krijgen ook een mooi zicht op de 1491m hoge Hekla,
de meest actieve vulkaan van IJsland. 
In Landmannalaugar overvalt ons de drukte. Het is er een komen en gaan van meerdaagse trekkers en
dagjestoeristen. Maar het landschap is werkelijk subliem; rondom ons rijzen hoge bergen boven de vallei uit en de
kleurenpracht is er onovertroffen: geel, groen, bruin, grijs en oker lossen elkaar naadloos af.
Om de drukte te ontsnappen, gaan we al snel op pad. Ondanks het prachtige decor is het eerste uur niet zo
aangenaam: te veel dagjesmensen die ons voor de voeten lopen. Naarmate we verder trekken, zien we ze gelukkig
stilaan op hun passen terugkeren. 
Via een aangenaam paadje gaat het de eerste uren voortdurend bergop. We passeren voorbij pruttelende
warmwaterbronnen en krijgen sprookjesachtige vergezichten te zien. Het zonnetje zorgt voor een zalige sfeer.
Rond half 6 arriveren we bij de berghut Hrafntinnusker, onherbergzaam gelegen temidden van een groot zwart
lavaveld op een hoogte van 1128m. We gaan op zoek naar een ideaal kampeerplekje, maar dat blijkt niet zo evident.
Het pikzwarte gruisgesteente laat zich niet zo makkelijk doorprikken. Uiteindelijk vinden we een door stenen
afgebakend plekje, speciaal aangelegd om de tentjes te beschermen tegen de beukende wind. Geen overbodige
luxe, want er staat een strakke noordwester deze avond.
Het avondeten valt een beetje tegen. De ‘stroganoff’ laat zich veeleer als een saus omschrijven dan als een
maaltijd. Maar de chocolade achteraf maakt veel goed. Na de maaltijd maken we nog een korte avondlijke
wandeling in de richting van een hoger gelegen ijsgrot. De grot krijgen we dan wel niet te zijn, maar het uitzicht op
de zuidelijk gelegen gletsjer Myrdalsjökull, wier ijsvelden schitteren in de avondzon, is een prachtig alternatief.

Vrijdag 21 juli

Het goede weer heeft ons vandaag gedag gezegd. Het motregent wanneer we onze rugzakken omgorden en verder
zuidwaarts trekken. De eerste uren lopen we op een hoogvlakte met uitgestrekte sneeuwvelden en zanderige
stroken. Het kleurenpallet is indrukwekkend: alle tinten grijs, groen, rood en blauw passeren de revue. 
Na de hoogvlakte volgt een steile afdaling naar een groene sprookjesachtige vallei, gedomineerd door een aantal
piramidevormige pieken. In het midden van het dal ontvouwt zich een prachtig meer, het Alftavatn of Elfenmeer.
Aan de boorden van dit meer staat de hut Alftaskard, waar we ons verwarmen aan een heerlijk warm soepje. We
peppen elkaar op om er nog een uurtje bij te doen tot aan de hut Hvanngil en pas daar ons tentje op te slaan.
Ondanks de kletsnatte dag houden onze kousen het relatief droog. Om het zo te houden, spelen we nog tweemaal
de schoenen uit om een rivier te doorwaden.
Wanneer we uiteindelijk in Hvanngil arriveren, regent het nog steeds. Even spelen we met de idee om nog wat
verder te trekken, maar dat laten we snel varen. Hier hebben we tenminste de mogelijkheid om binnen in de hut
onze kleren te drogen en een lekkere warme douche te nemen! Het warme water doet zelfs zo’n deugd dat we
helemaal lam geslagen voor het avondeten nog een uurtje indommelen. Minder aangenaam wordt het wanneer ik
even later in de natte buitenlucht een potje Tortellini met kaassaus aan het bereiden ben. De smaak zit gelukkig
goed.
Tot onze grote blijdschap houdt het na een uur of 7 op met regenen. We binden onze schoenen aan en klimmen een
honderdtal meter hoger, waar we een mooi uitzicht verwerven over de groen-zwarte vallei waar we logeren. 
Terug bij de tent maak ik nog snel twee havermoutpapjes met appel en kaneel klaar, een smaakvolle afsluiter van
de dag.

Zaterdag 22 juli

De warme douche van gisteren heeft ons duidelijk deugd gedaan. Na een goede nachtrust voelen we ons opperbest
om er weer tegenaan te gaan. Ook het weer lijkt ons gunstiger gezind. De zwaar overtrokken hemel van gisteren telt
nu toch een aantal gaten waardoor af en toe een zonnestraaltje komt priemen.
Na het doorkruisen van een klein lavaveld, het Hvannagilshraun, komen we via een aantal rivierdoorsteken terecht



in de Maelifellsandur, een uitgestrekte spoelzandvlakte van de Myrdalsjökull waar de wind vrij spel heeft. Omdat
het gisteren vrijwel de hele dag heeft geregend, blijven we gelukkig gespaard van (zwarte) zandstormen. 
Hoewel deze zandvlakte best indrukwekkend is, wordt het toch wat saai. De route kent zo goed als geen
hoogteverschil en met uitzondering van het mos op de bergen rondom is er nergens begroeiing. Wel hebben we
voortdurend een mooi zicht op de Entujökull, een zijarm van de Myrdalsjökull. 
Na een tiental kilometer verlaten we de vlakte en gaan we bergop langs de berg Hattfel. We krijgen nu ook zicht op
de 1468m hoge berg Ymir in het westen.
Na 3,5 uur stappen arriveren we bij de Botnar-hut, idyllisch gelegen in een ‘lush gully’, zoals de Rough Guide het
omschrijft. We kunnen deze omschrijving alleen maar bijtreden!
Naast de hut bevinden zich een aantal mooie graspartijen. Uiteraard laat onze tent deze kans niet aan haar
voorbijgaan en een uurtje later zitten we in het mulle gras gezellig van een koffie en koekjes te genieten.
De uitbaatster van de hut blijkt een goedlachse IJslandse deerne die ter plekke een eigen wandeling heeft
uitgestippeld. “Een absolute must”, weet ze ons warm te maken. En inderdaad, de route leidt ons naar de
Markarfljotsgljufur, een imposante kloof even ten westen van de hut. De kleurschakeringen van de kloof zijn van
een onwereldse schoonheid! Ook rondom ons is het landschap overweldigend; we kunnen de Myrdalsjökull als het
ware aanraken, zo dicht ligt ie.
’s Avonds is het gezellig druk rondom de hut. De Laugavegur, genoemd naar de drukste winkelstraat van Reykjavik,
doet haar naam alle eer aan.

Zondag 23 juli

Vandaag is de zon opnieuw omnipresent!
Ondanks de matige nachtrust gaan we vol goede moed op pad. We zijn genoodzaakt om eerst een eindje oostwaarts
te lopen om een brug over de Nedri Emstrua te bereiken. Tijdens de afdaling naar deze rivier loopt het goed mis. In
mijn enthousiasme struikel ik over een rots en tuimel ik kwalijk naar beneden. Pas een tiental meter verder wordt
mijn val gebroken. Resultaat: bloedende schaafwonden en gaten in de broek… Maar gelukkig dus enkel oppervlakkige
verwondingen. 
De rivier blijkt zich diep in het basalt te hebben ingesneden. Een brug is hier absoluut geen overbodige luxe. Nadien
gaat het westwaarts op en neer in de richting van de rivier Markarfljot. Daar krijgen we zicht op de indrukwekkende
berg Einhyrningur, ofte de ‘Eenhoorn’. Wij vinden de berg eerder op een neushoorn lijken.
In de zanderige vallei Utholmar schijnt de zon nu volop. Het voelt nu echt zomers aan, met, zo vermoeden we,
temperaturen van boven de 20 graden. We hebben van hieruit ook prachtig zich op de beide gletsjers die ons
omringen: rechts voor ons de Eyjafjallajökull en links de Myrdalsjökull. Bij het naderen van Thorsmork moeten we
tweemaal een brede rivier doorwaden, eerst de Ljosa en daarna de Tronga. Gelukkig blijken ze allebei laag te staan
en verloopt de oversteek vlekkeloos. 
Na de Tronga komen we in het berkenbos van Thorsmork terecht, een van de weinige bosrijke valleien op IJsland.
De hoge bergen zorgen hier blijkbaar voor de nodige beschutting om de groei van bomen mogelijk te maken. Daarbij
komt dat schapen het bijzonder moeilijk hebben om tot hier te geraken, omdat Thorsmork ingeklemd ligt tussen
twee grote gletsjerrivieren, de Tronga en de Krossa. Hierdoor blijft het gebied gevrijwaard van al te grote
graaswoede.
Thorsmork blijkt een groene oase zonder gelijke. We lopen op en neer en krijgen afwisselende landschappen te
zien. Na een uurtje ‘boslopen’ komen we bij de brede Krossa-rivier terecht. Aan de noordzijde van de rivier treffen
we een hut aan waar we ons tegoed doen aan chocolade en ander lekkers. Voor het opzetten van ons tentje vinden
we het nog wat te vroeg en we besluiten door te lopen richting de hut Basar, een aantal kilometer verder
oostwaarts gelegen aan de overzijde van de rivier.
Na de oversteek komen we op een grindweg terecht, waarop nogal wat 4×4-wagens rijden. Juist, het is vandaag
zondag! Heel wat IJslanders hebben het goede weer natuurlijk aangegrepen om er een dagje Thorsmork van te
maken. Gelukkig voor ons rijdt iedereen weg, en wanneer we een uurtje later ons tentje opslaan, staan we zo goed
als alleen.
’s Avonds laten we ons opnieuw een warme douche welgevallen, gevolgd door (alweer) tortellini met kaassaus. Geen
culinair hoogstandje, maar de rugzak wordt zo toch weer wat lichter.
Vandaag was een dag zoals ze altijd zouden mogen zijn: een stralend zonnetje en landschappen om van te smullen!

Maandag 24 juli

We worden wakker onder een melkachtige zon. Niet slecht, maar veel goeds belooft dit niet voor het verdere
verloop van de dag. We laten dit echter niet aan ons hart komen en vertrekken gezwind op pad. 
Ons plan bestaat erin vandaag al door te stoten richting eindbestemming Skogar, een lange tocht van zo’n 8 à 10
uur stappen, met onderweg een bergpas van 1100m.
Ons enthousiasme wordt snel gefnuikt wanneer we een uur lang vruchteloos op zoek gaan naar het pad dat ons
richting bergpas moet brengen. We dienen noodgedwongen op onze passen terug te keren en vinden uiteindelijk toch
het goede pad. De route gaat gestaag bergop met hier en daar een steile passage. Na een paar kilometer krijgen we
al een mooi vergezicht over Thorsmork en de Krossa-rivierdelta. Langs een smalle bergkam komen we vervolgens op
het Morinsheidi-plateau terecht (834m), waarlangs zich een aantal watervallen naar beneden storten. Op het eind
van dit plateau gaat het opnieuw steil bergop, langs de zogenaamde “kam des doods”, die zijn naam alle eer
aandoet. Gelukkig staat er geen harde wind en zijn er kettingen bevestigd waarlangs we ons omhoog kunnen hijsen.
Langs paarsachtige rotsen gaat het nog een uurtje hogerop tot aan de bergpas Fimmvörduhals (1100m), waar we
een half bevroren bergmeertje aantreffen. Jammer genoeg worden we op de pas overvallen door opkomende mist
die vanuit het zuiden de berghelling oprolt. Van een majestueus uitzicht op de Atlantische Oceaan is geen sprake…
We laten ons echter niet kennen en vatten meteen de afdaling aan. Eerst nog over een resem uitgestrekte
sneeuwvelden en even later over een breed karrenspoor. Aan een voetgangersbrug ontmoeten we een jeugdige
bende IJslanders, die ons aanraden het karrenspoor in te ruilen voor een pittoreske route langs de Skoga-rivier en de
Innri Botnar-kloof. Geen slechte keuze, zo blijkt: het smalle bergpad brengt ons langs watervallen in alle maten en
gewichten: grote, kleine, smalle, brede, lieflijke, bruuske, trapsgewijze, … onvoorstelbaar! Als kers op de taart
worden we helemaal beneden getrakteerd op de indrukwekkende Skogafoss, die zich van een hoogte van 60m
loodrecht naar beneden stort.
Hier staan we dan, aan het einde van onze tweede wandelweek… We verlangen naar een lekkere maaltijd en een
warme douche, iets wat de povere camping ons niet kan bieden. Gelukkig biedt de nabijgelegen jeugdherberg meer
comfort. Geen overbodige luxe in dit kille weertje!
Het feest wordt compleet wanneer we in het naburige Edda-hotel aanschuiven voor een rijkelijk avondbuffet. Als
klap op de vuurpijl vernemen we dat het dessertbuffet zelfs niet wordt aangerekend!
’s Avonds in de jeugdherberg wassen we onze kleren en maken we een planning voor de resterende dagen.

Dinsdag 25 juli



Na twee weken slapen in de tent is het wel eens aangenaam om wakker te worden op een zachte matras in een
heerlijk warme kamer. We doen het dan ook kalm aan en genieten van een lekker havermoutontbijt in de
gemeenschappelijke keuken.
Nadien trekken we naar het nabijgelegen folkmuseum van Skogar, waar we eerst de twee binnenmusea (transport
en handwerk) bezoeken en vervolgens het buitenmuseum aanschouwen. Erg uitgebreid is het niet, maar de
authentieke huisjes weten ons zeker te bekoren. Ook het kerkje en de school blijken een bezoekje waard.
Even na twee uur ’s middags springen we op de bus naar Reykjavik. Tot onze verbazing rekent de ticketman ons
niets aan, wat ons een aanzienlijke besparing oplevert. Leuk meegenomen, want de uitgaven waren intussen serieus
opgelopen.
In Reykjavik nemen we meteen een aansluitende bus richting Grindavik, een dorpje aan de zuidkust. Hier opnieuw
hetzelfde als in Skogar: geen warme douches op de camping. Geen probleem echter in Ijsland, waar elk dorpje een
warm openluchtzwembad blijkt te hebben. Zo ook Grindavik!
Voor onze avondmaaltijd trekken we richting supermarkt, waar we ingrediënten kopen voor een stoofpotje van
boulletjes en patatjes. Een slaatje zorgt voor de nodige frisheid.

Woensdag 26 juli

Vandaag gaan we het rustig aan doen. Het zonnetje is van de partij en we ontbijten lekker in het gras.
We maken een dagrugzak klaar en gaan op pad voor een twee uur durende wandeling richting de ‘*Blue Lagoon*’,
een melkwit warmwatercomplex temidden van lavavelden.
Het plannetje dat we bij hebben, blijkt echter niet zo accuraat en de geplande twee uur worden algauw vier uur…
Anneleen krijgt het serieus op de heupen en besluit in één rechte lijn richting ‘*Blue Lagoon*’ te stappen, recht door
een lavaveld. 
Na een helse tocht bereiken we uiteindelijk toch de ingang en kan het ontspannen beginnen! Gelukkig blijkt de
drukte nog mee te vallen. We dompelen ons onder in het melkwitte water en genieten van de zalige warmte. Onze
afgepeigerde spieren komen tot rust na twee weken arbeid. Intussen blijft de zon voluit schijnen, wat voor een echt
zomerse sfeer zorgt.
Na een tweetal uurtjes ‘weken’ zetten we opnieuw koers richting camping, waar we een lekker potje stoven
(patatjes, groentjes, kalkoenschnitzel en tomaten). De aansluitende chocoladecake vormt de perfecte afsluiter.

Donderdag 27 juli

Onze laatste dag op IJslandse bodem begint jammer genoeg regenachtig. We laten het niet al te zwaar aan ons hart
komen; tenslotte zijn de weergoden ons al gunstig gezind geweest deze reis. Vanuit Grindavik nemen we de taxibus
naar het 30 kilometer verderop gelegen Keflavik, waar we morgen het vliegtuig huiswaarts zullen nemen.
We doen even een poging om een dak boven ons hoofd te vinden, maar laten die plannen algauw varen wanneer we
de prijzen te horen krijgen. Na het opzetten van de tent trekken we richting dorp om daar onze laatste middag en
avond door te brengen. Een echte hoogvlieger blijkt Keflavik niet te zijn, maar we genieten niettemin van een
koffietje aan de haven, een zwempartij en een bezoekje aan de bibliotheek. 
’s Avonds eten we bijzonder lekker in een restaurantje aan de haven, Anneleen iets Mexicaans en ikzelf een pasta
met Italiaanse ham en champignons. 
Terug op de camping is het een komen en gaan van kampeerders. Om middernacht horen we nog steeds mensen op-
en afrijden. Al te gortig wordt het wanneer een decadente kerel zijn dikke 4×4 vlak naast ons tentje posteert en
zich allerminst gêneert voor zijn luidruchtigheid…

Vrijdag 28 Juli

Om half vijf worden we gewekt door onze wekker. Een taxibus brengt ons van de camping naar de luchthaven van
Keflavik. De vlucht zelf verloopt vlekkeloos, maar in Amsterdam worden de zenuwen op de proef gesteld. Daar laat
de bagage van Anneleen zodanig lang op zich wachten, dat we pas drie uur later dan gepland de trein richting Gent
kunnen nemen. Een domper die we na drie prachtige weken IJsland gelukkig de baas kunnen.

Conclusie
Het combineren van twee aparte trektochten bleek een voltreffer.

Voor een conclusie verwijs ik naar de inleiding.

Doorgaande routes op Hornstrandir

Advalvik – Sletta
Sletta – Hesteyri
Hesteyri – Haelavik
Haelavik – Hornvik

Trektocht in het binnenland

Landmannalaugar – Hrafntinnusker
Hrafntinnusker – Hvanngil
Hvanngil – Botnar
Botnar – Thorsmork
Thorsmork – Skogar

Reacties

Debbie op 17 oktober 2008 om 23:23

Mooie foto’s die heel herkenbaar zijn.

Een tip: maak twee aparte verslagen voor elke tocht. Leest vlotter en kan makkelijker opgezocht
worden (zet in titel naam van gebied/route).

http://www.hiking-info.net/forum/member/5/


Een vraag: enig idee welke vogel wij geregeld in het gras hoorden piepen? Kwam zowel in Hornstrandir
als in Tröllaskagi voor. Zeer doordringend geluid. Enige kenmerken die we van veraf konden zien was
bruingespikkelde veren en lange snavel maar daar zijn we niet veel mee. We hadden veel beter onze
verrekijker meegenomen.

B M op 18 oktober 2008 om 0:47

Een soort snip misschien?

Willem op 18 oktober 2008 om 12:06

Dat zou best wel eens een paarse strandloper kunnen zijn: 
http://www.birddigiscoping.com/blogpurple2002.jpg

kenneth op 20 oktober 2008 om 16:46

Mogelijks ook een wulp of een tureluur. Wij zagen veel tureluurs rond Reykjavik, maar niet in
Hornstrandir.

gr op 20 oktober 2008 om 21:04

Goed verslag; doet me watertanden

Debbie op 21 oktober 2008 om 8:50

Heb eens wat geluidjes opgezocht en volgens mij is het een tureluur. 
Tegen eind volgende week zijn mijn reisverslagen ook af.

FootTrail op 22 oktober 2008 om 11:48

Hoy, 
Dit is zeker geen Wulp. Wulp is een stuk groter en heeft een naar beneden gekromde bek.

Voor een Tureluur ziet hij er wel wat donkerder uit dan de versies we hier aan onze kust aantreffen,
maar zou kunnen, tenzij deze vogel rode poten heeft.

kenneth op 23 oktober 2008 om 15:21

@ FootTrail: het punt is juist dat Debbie geen foto heeft van de vogel. Daarom dat we hier wat aan

het gissen zijn  We houden het dus op een tureluur!

@ Debbie: Wij hebben lang getwijfeld om een langere tocht te maken op Hornstrandir (genre hetgeen
jullie hebben gedaan, châpeau trouwens!), maar omdat het toen onze eerste echt grote trektocht
was, hebben we uiteindelijk voor een kortere variant gekozen.

eev op 25 oktober 2008 om 11:57

een tip aan allen en iedereen:

dankzij de financiele crisis is ijsland veel goedkoper geworden!!!! 
kijk voor een paar goeie deals op http://www.icelandair.com

ik heb al geboekt  (4 dagen 300€)

FootTrail op 25 oktober 2008 om 14:02

Hoy eev, 
Ik denk dat jij wel een heel speciaal tarief hebt. indien ik nu boek voor een weekje in december zou
ik 530 Euro betalen Brussel Reykjavik.

Hoe dan ook: een boeking voor Juni volgende jaar 
bij http://www.icelandair.com/ ~ €530 
bij http://www.icelandexpress.com/ ~ €414, dit wel is waar vanuit Eindhoven.

U bent aan het woord

Naam:
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