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Ligging



Geologie



Geologie
Hornstrandir

Laugavegur



Laugavegur: nieuw lavaveld na uitbarsting onder de Eyjafjallajökull in 2010



Hornstrandir is het oudste gedeelte van IJsland



Praktisch

• Bereikbaarheid:

– Vliegen op Keflavik vanuit Brussel of Amsterdam: 

www.icelandair.be, www.icelandexpress.com, sinds kort  

www.easyjet.com en www.thomascook.be

– Boot vanaf Denemarken: www.smyrilline.com

• Binnenlands vervoer:

– Bussen: www.sterna.is/en/schedules en 

www.re.is/IcelandOnYourOwn (reserveren hoeft niet, 

betalen met VISA op bus)

– Binnenlandse vluchten (goedkoper en sneller voor lange 

afstanden, reserveren aan te raden voor laagste tarieven): 

www.airiceland.is/ en www.eagleair.is/



Bussen

Sterna

Reykjavik Excursions



Praktisch

• Overnachten:

– Enkel van hut naar hut mogelijk in enkele gebieden vb. 

Laugevegur: www.fi.is/en/huts/ (geen voeding of 

kookmateriaal)

– Verder tent (moet erg windvast zijn), slaapmat, slaapzak

• Voeding inslaan:

– Buiten grote steden (Reykjavik, Akureyri, Egilstadir) erg 

beperkt, enkel in tankstations wat voorraad

– Aan te raden is voedselpakketten vanuit Reykjavik met 

busmaatschappijen meegeven + brandstof (niet op vlucht)

– Invoer voeding beperkt tot 3kg ter waarde van 18.500 ISK, 

controle mogelijk





Laugevegur: Emstrur - Botnar Hut





Praktisch

• Brandstof

– Best aan te kopen in Reykjavik en via bus versturen, niet op 

vliegtuig (!)

– In sommige benzinestation ook mogelijk vb. N1 (gas, 

benzine) maar diverse merken mogelijk (gas, coleman)

• Buitensportzaken (in Reykjavik): 

– http://fjallakofinn.is/

– www.utilif.is



Kledij

• Niet warm: maxima rond 11°C, minima rond 6°C (het 

vriest ‘s nachts dus quasi nooit in zomermaanden): 

notendur.hi.is/oi/climate_in_iceland.htm

• Opletten met overkleden tijdens inspanning (zweet 

hoopt op in kledij, geen katoen dragen)

• Vooral beschermen tegen wind (goeie regenjas of 

softshell, muts, halskraag, handschoenen)

• Warme kledij (thermisch ondergoed)

• Weervoorspellingen: http://en.vedur.is/





Navigatie

• Wandelkaarten: 

– Niet alle regio’s hebben

specifieke wandelkaarten

– Schaal 1:100.000 > 

niet erg gedetailleerd

– Voor andere regio’s: Ferdakort (1:50.000): www.ferdakort.is

– Kennis van kompas nodig > Volg cursus!

– Let op met declinatie + lokale afwijking (invloed van 

magnetiet in basalt)

– Gebruik van GPS in slechte condities (mist, regen/sneeuw) 

– Online kaarten bekijken: http://atlas.lmi.is/kortasja_en/



Doorwadingen

• Materiaal: 

– waadsandalen (of duiklaarsje)

– Wandelstokken

– Optioneel waterdichte sokken 

of neopreensokken

• Tactiek: 

– Breedste stukken

– Desnoods meer stroomopwaarts

– Heupriem uitklikken

– Elkaar vastnemen

– Zorg dat alles goed waterdicht verpakt

is in de rugzak!



Bij sterke stroming > stroomopwaarts kijken



Nood

• Preventie?

– Kies geen ‘desolate’ route uit met weinig ervaring

– Weet altijd waar je bent

– Neem goed materiaal mee

• GSM

– Internationaal noodnummer: 112

– Opgelet: bereik varieert van regio, alternatief: SPOT

– Aan de kust: noodhutten (met telefoon)

• Landsbjorg: www.safetravel.is

– Route achterlaten op website 

– App waarmee je positie kan doorgeven via smartphone





GSM-bereik



Wandelgebieden
Hornstrandir

Tröllaskagi

Laugavegur

Snaefellsnes

Skaftafell

Kerlingerfjöll

Askja

Lónsöraefi

Oostfjorden



Meer informatie?

• Contactgegevens:

– erik.hendrix@me.com

– debbie.sanders@skynet.be

• Reisverslagen:

– www.isafold.de (Duitse site van Dieter Graser)

– www.debbiesanders.be > Europa > IJsland

– www.wegwijzer.be > Reisverslagendatabank (wel 

betalend)  


