SPITSBERGEN

N O O RW E G E N

Proeven van de kracht van de eenvoud
(deel twee)

Spitsbergen rond
in tien dagen
In de Arctis bots je op uitersten. Brutale muren van ijs versus het
bijna onzichtbare, fragiele gele Svalbard-papavertje. Die onwereldse
rand van het noorden is een plek waar “Al het overtollige is achterwege
gebleven. Er zijn geen bomen, geen huizen, geen lawaai”, schreven
Peter Freuchen en Finn Salomonsen in hun boek Wonderen der witte
wereld. Gelijk hebben ze. Nordic rondde in tien dagen Spitsbergen
en doet verslag in tweede delen, met in deze editie het tweede deel:
dag vijf tot en met dag tien.
TEKST J O H A N VA N P R A E T
FOTOGRAFIE YA N V E R S C H U E R E N , PAG E C H I C H E S T E R , V I K TO R W I E M E
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Reuzebrokken Val-Saint-Lambert, onbetaalbaar mooi
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IJN
DAG 5 ONDERWATERGOUDM
“Her finner du herberge om du trenger,
men rydd etter deg før du drar”, lees ik op de
deur van de oude pelsjagershut op het strand
van Phippsøya. De meest noordelijke hut
van Svalbard staat er al sinds 1936. Het is
een ongeschreven wet dat iedere reiziger die
verdwaalt of in moeilijkheden raakt, gebruik
mag maken van de trappershut. Er staat een
bed, een kachel met hout en brandstof, een
lamp, wat voedselvoorraad en in de regel
ook een doosje lucifers met twee lucifers half
uit het doosje, klaar voor direct gebruik met
verkleumde vingers. Op het strand zwerven
regelmatig ijsberen rond. Dat bewijzen de
vrij verse sporen in het zand, het nog nauwe
lijks herkenbare kadaver in de branding en

de schedelresten in de buurt van de hut. Een
eenzame walrus ligt op stapafstand van een
van de meest opvallende landschapsvormen
in het arctische gebied, een fossiele strandwal.
“Die werd zo’n 150 tot 200 jaar geleden ge
vormd”, schat prof. dr. Louis Beyens, arctisch
specialist. Toch minstens lang genoeg geleden
om korstmossen de kans te geven ‘wortel’ te
schieten.
’s Middags stomen we door naar Sorg
fjord waar in 1693 drie Franse oorlogsbodems
een bloedige zeeslag uitvochten met veertig
Hollandse walvisvaarders. Het walvisgebied
was een onderwatergoudmijn die met hand
en tand werd verdedigd. Big business leren de
cijfers. Zo werden tussen 1669 en 1778 niet

minder dan 14.167 Hollandse walvisvaarders
uitgezonden die in totaal 57.590 walvissen
harpoeneerden in de buurt van Spitsbergen
en Jan Mayen Eiland. Een buit ter waarde
van 136 miljoen achttiende-eeuwse florijnen.
Het is bijna negen uur ‘s avonds als we voet
zetten op het eiland Spitsbergen. Kraag recht.
Door de sterke wind voelt het extra koud. “De
rotspartijen zien rozerood door het hematiet”,
legt de Finse geologe Sanna uit. “Het hele
gebied hier is metamorfisch gesteente, zo’n
zeshonderd miljoen jaar geleden naar boven
geduwd tot verticale stand. En door vocht en
koude verbrokkeld tot een dikke laag schiefer.”
We struinen rond tussen de puinhopen van
ingestorte houten hutten. Ooit gebouwd door
en voor wetenschappers. Om half elf slenteren
we nog langs de waterlijn. Nog eens twee uren
later verandert de hemel in een kleurenspekta
kel. We blijven genieten. Het wordt een korte
nacht.

TOT IJSKAP
DAG 6 VAN POOLWOESTIJN
Plots straalt de zon recht in onze kajuit:
het lijkt alsof we ons verslapen hebben, maar
het is pas twee uur ‘s nachts. Als de zon dag en
nacht schijnt, 24 uur lang, wordt tijd onbe
langrijk. De dag duurt oneindig. En voor we
het goed en wel beseffen, gaan we aan land bij
Kinnvika, een wetenschappelijke basis aan de
noordzijde van de Murchisonfjord. Gebouwd
in 1957-’58 en na afloop van het onderzoek
verlaten. Op de zolder van het hoofdgebouw
liggen nog pakken meel en droog beschuit.
Nergens een houdbaarheidsdatum. Buiten
markeert een roestbruin rupsvoertuig de site.
Een reis terug naar 1958 tussen onder meer
verroest werktuig, kook- en wasgerei en een
toiletemmer.

Dik drie uren later vaart MV Sea Spirit
Palanderbukta binnen, een diepe baai in het
noordwesten van het eiland Nordaustlandet.
Doel? Voet zetten op Vegafonna, een ‘lokale’
uitloper van de tweede grootste ijskap op Sval
bard. Het is een eind klimmen. We dwarsen
een heuse poolwoestijn waar donkere rots
blokken als nomaden verloren liggen tussen
dikke lagen okerkleurig steenpuin meegesleurd

door de gletsjer die hier ooit passeerde. Overal
massieve steenringen en polygonen, een van
de meest markante bodemfenomenen van het
noordpoolgebied. Hier en daar bloeit het gele
Svalbard-papavertje, symbool van de archipel.
En wie goed speurt, vindt fossielen bij de
vleet. Nog vlug enkele veiligheidsafspraken –
opgelet voor de soms diepe smeltwaterkanalen
– en we stappen de ijskap op.

Voet zetten op Vegafonna. Opgelet voor de soms diepe smeltwaterkanalen

Sterke wind veroordeelt de kajakkers tot de baai bij Phippsøya

Op Phippsøya zwerven ijsberen rond. Zo bewijzen de verse sporen in het
zand en de schedelresten

Een baardrob speelt verstoppertje met zodiac

Vegafonna, een ‘lokale’ uitloper van de tweede grootste ijskap op Svalbard

DAG 7 KOET... KOET, KOET, KO

Wapendrager/gids Sanna monitort de omgeving op ijsberen (op het eiland Spitsbergen)
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Walrussen zijn verzot op schelpdieren

ET

De oostkant van de Svalbard voelt een
stuk kouder dan het westen. Aan deze kant
heeft de Golfstroom immers amper invloed.
De birdie geeks onder ons lopen op de toppen
van hun tenen. We naderen Alkefjellet of
Alkenrots aan de Hinlopenstraat. De dolerie
ten rotskolommen torenen imposant uit het
brutale water en zijn de geliefde broedplek
voor zestigduizend paar kortbekzeekoeten. Ze
zwermen in wolken boven de inktblauwe zee
en onze hoofden. Onophoudelijk vliegen ze
de kliffen op en af, pendelend tussen vis en
nest. Al kun je de tien vierkante centimeter
kale, koude richel moeilijk een warm nest
noemen. Elke vogelsoort (tussen de dominan
te kortbekzeekoeten spotten we ook drieteen
Walrusstieren op Wahlbergøya
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meeuwen, zwarte zeekoet en kleine alk) bezet
zijn zone op de rotspartijen. “Maar het is de
grote burgemeester die de plak zwaait en als
predator voortdurend op de loer ligt om eie
ren of broedsel te roven”, weet onze Russische
gids en zodiacbestuurder Vadim.
Ondanks de mist landen we in de na
middag toch op Wahlbergøya. Daar schurkt
een ‘bergje’ walrusstieren tegen elkaar aan.
We tellen negen samengepakte exemplaren,
toch gemiddeld dertienhonderd kilogram
per dier. Ze kruipen zo dicht mogelijk tegen
elkaar om hun lichaamswarmte te behouden
en het roofdieren moeilijker te maken om een
‘collega’ van de groep te scheiden. Inderdaad,
walrussen zijn uiterst sociale dieren.
“De gletsjer is de sneeuw van winters
uit het verleden, een herinnering die niet
vergeten wil worden.” Iemand schuift het
citaat van schrijver Paolo Cognetti onder
onze kajuitdeur. We glijden langs de 25 meter
hoge ijsmuur van de Bråsvellbreen die zich
dramatisch afzet tegen de horizonlijn. Meer
dan tweehonderd kilometer kunnen we het
marmerfront van de tweede grootste gletsjer
van het noordelijk halfrond volgen. Her en
der stort smeltwater met sloten in zee. We
hebben helaas geen tweehonderd kilometer de
tijd en zetten koers naar Freemandsundet. In
de straat die Barentsøya scheidt van Edgeøya
gaan we morgen de hele ochtend op dieren
jacht.

Wat hij niet vermeldt zijn de drie poolvossen
die pal onder een kolonie broedende drie
teenmeeuwen ongedurig speuren en jagen op
kuikens die uit de nesten vallen. Ze poseren
onschuldig speels, hooguit enkele meters voor
onze voeten. Een hoog knuffelgehalte. Maar
tonen hun ware aard zodra ze een kuiken te
pakken krijgen en in geen tijd verslinden.

Jonge poolvossen poseren onschuldig speels,
hooguit enkele meters voor onze voeten

Zestigduizend paar kortbekzeekoeten nesten op doleriet van miljoenen jaren

DAG 8 VIER PIXELBEREN

IJsbeermoeder met twee jongen zoekt voedsel
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De ontbijttafels ligger er zo goed als
verlaten bij. Niet door zeeziekte, wel door de
vier beren die alle aandacht opeisen. Stipjes op
verrekijkerafstand tegen de heuvelflanken van
Barentsøya. “Pixelberen noemen we ze”, legt
onze Duitse geoloog Aaron uit, “omdat je ze
pas duidelijk kunt zien door de lens van een
verrekijker of fototoestel.” Het solitaire man
netje baant zich traag een weg op de steile hel
ling richting wijfje met twee jongen. Mochten
hun paden kruisen, bestaat de kans dat het
mannetje de welpen verslindt. “Dat doen ze
om hun eigen nageslacht in de toekomst meer
kansen te geven. Of omdat ze wanhopig op
zoek zijn naar voedsel.”
Mist blijft een spelbreker. Hij rolt ons
voorbij op het moment dat we Kapp Lee in
de noordwesthoek van Edgeøya bereiken.
De kapitein ankert de Sea Spirit, maar gooit
uiteindelijk toch de planning overboord.
Veiligheid boven alles. Te veel wind uit de
verkeerde hoek. We varen terug naar Kapp
Waldburg. De reisgids van zeshonderd pagina’s
besteedt amper twee lijnen aan de kaap die
werd genoemd naar de sponsor en leider van
een expeditie anno 1870, Maria Carl Marie
Eberhard, graaf van Waldburg-Zeil-Wurzach.

167 zeemijl meer zuidwaarts worden we
wakker van de ankerketting die zes schakels
– een schakel is een oude meeteenheid, goed
voor 27,5 meter – in het water ratelt. De
noordkant van Hornsundfjord is Spitsbergen
in een notendop. Alle puzzelstukken van het
noorden vallen hier samen: ruwe natuur, de
geologische tijdlijn in de rotsschakeringen,
indrukwekkende bergspitsen, gletsjers, een
eenzame pelsjagershut, vogelkliffen en ijsber
gen die een trage dood smelten.

Poolvos lust kuiken (met dank aan Frederik)

DAG 9 IJS VAN TOPKWALITEI
We dobberen voor het eiland Gnålodden.
Van 1932 tot 1937 verbleef Wanny Woldstad
hier in de kleine trappershut. Niet om de was
en plas van haar man te doen. Ze leefde het
brute leven van de jagers, ging op berenjacht,
zette vallen uit, trotseerde de ruwe werkelijk

Kajakken tussen afkalvend ijs van de Mühlbachtergletsjer

T

heid...en overleed in een verkeersongeval in
1959. Net wanneer alles in gereedheid is om
te landen op Wanny’s strand, kaapt een ijsbeer
ons plan. We ruilen de landing voor een
bumby zodiaccruise. Iedereen richting beer.
Het mannetje is van het schuchtere type en
waggelt tussen nieuwsgierigheid en ongemak.
Pas wanneer de zodiacs meer afstand houden,
gaat hij rustig liggen.
Als plots een volwassen brok gletsjerijs met
veel kabaal in zee druist, storten drieteenmeeu
wen zich op het water. Tussen de troep spot
natuurfotograaf Yan twee ivoormeeuwen. De
reinwitte meeuw met zwarte poten en rode
oogring om het grote zwarte oog, is volgens
vogelaars de mooiste meeuwensoort van het
hoge noorden. We cruisen verder langs de
Mühlbachtergletsjer in de Burgerbuktabaai.
Ergens halverwege schip en gletsjermuur
dobbert een stuk puur Val-Saint-Lambert. Eén
brok onbetaalbaar ijs van topkwaliteit. Yan
heeft meer oog voor de kleine rietganzen op het
water. Met tien zijn ze. Vandaag strijkt negentig
procent van de wereldpopulatie (zo’n zestigdui
zend exemplaren) begin november in de buurt
van Brugge (België) neer “om zich vol te vreten
voor een nieuwe broedzomer in Arctica.”
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DAG 10 KILLING FIELDS
“What a wonderful world”, zingt Louis
Armstrong door de intercom. Het is zeven uur
’s morgens, acht graden Celsius en…mistig.
Anderhalf uur later baadt Ahlstrandhalvøya in
het zonlicht. Het eiland in de Van Keulenfjord
staat vooral bekend om zijn oude trappershut
Bamsebu en is omgeven door een beloega
kerkhof. Het strand ligt bezaaid met been
deren van de kleine witte tandwalvis die hier
op industriële schaal werd bejaagd in de jaren
dertig van vorige eeuw. De gemiddeld vijf
meter lange ‘kanaries van de zee’ – beloega’s
zijn de meest muzikale onder de walvissen –
werden met duizenden in de netten gevangen
en aan land gesleurd. De luiken van Bamsebu
lijken wel een spijkerbed. “Om de ijsberen die
door de ramen proberen te beuken tegen te
houden”, weet bioloog Ab. Samen slenteren
we tot bij het kadaver van een ijsbeer. Veel
meer dan de uiteengereten huid, wat botten
en één intacte klauw heeft hij niet nodig om

Bumby zodiaccruise richting eiland Gnålodden

te zien dat het om een jong exemplaar gaat.
“Wellicht uitgehongerd of gedood door een
volwassen mannetje.” We stappen vier kilome
ter door de mossige toendra tot een baai aan
de andere kant van het eiland. Vier rendie
ren spurten ons voorbij. De hertensoort op
Spitsbergen is net even anders als die op het
vasteland van Noorwegen, iets kleiner, meer
gedrongen.
Deze namiddag wijken we uit naar
de relatief kleine Recherchefjord met zijn
Renardgletsjer. Hier overwinterden, zo wil de
geschiedenis, de eerste Europeanen. Acht wal
visvaarders die per abuis werden achtergelaten
in 1630. Harde jongens, die walvisvaarders.
Niet veel mensen krijgen het voorrecht om te
proeven van de kracht van de eenvoud. Dit
is een van de laatste stukjes quasi ongerept
patrimonium van de mensheid. Wij mochten
het beleven!

In de Recherchefjord met zijn Renardgletsjer overwinterden de eerste Europeanen

SVALBARD (SPITSBERGEN), NOORWEGEN
Ligging en bereikbaarheid
Svalbard tussen 74° en 81° noorderbreedte is een van de meest noordelijke
gebieden. Dankzij de Golfstroom blijft de westkust van Spitsbergen bijna
het hele jaar ijsvrij. Het is de gemakkelijkst te bereiken arctische landmassa op aarde. De meeste bezoekers reizen per vliegtuig naar Tromsø in
Noord-Noorwegen, van waaruit regelmatig vluchten naar Longyearbyen
vertrekken.
Klimaat en beste reistijd
In Longyearbyen vertrekken schepen om de zeshonderd kilometer lange
westkust te verkennen. Wie noordelijker wil of ook de oostkust wil verkennen doet dat best tijdens de zomermaanden – de zon gaat er niet onder van
20 april tot 24 augustus – wanneer ook die gebieden ijsvrijer zijn. Fauna- en
floraliefhebbers kunnen het best in juli gaan wanneer alles in bloei staat en
jonge dieren het nest verlaten. In de winter is Spitsbergen even boeiend,
maar totaal anders. Vanaf het begin van de winter en later kun je het
noorderlicht spotten. De poolnacht van 24 uur duisternis duurt van eind november tot half februari. Rond 20 april komt de eerste middernachtzon op.
Phippsøya is één van de negen eilanden van de groep Sjuøyane wat ‘Zeven Eilanden’ betekent.
Zoek de logica
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De luiken van de Bamsebu-hut lijken wel een
spijkerbed. Om ijsberen tegen te houden

IJsbeerkenner Eduardo houdt de wacht

PRAKTISCHE INFORMATIE
Tours
Spitsbergen ontdekken kun je het beste in een groep doen. Vanwege het
gevaar van ijsberen moet elke deelnemer in de nabijheid van een gewapende gids blijven. Ook de ijskorst is nooit zonder risico. Geoefende en
gecertificeerde gidsen zijn een must. Het beste is om een georganiseerde
tour te boeken op een van de expeditieschepen. Diverse gespecialiseerde
touroperators bieden dit aan. Nordic reisde met de Belgische polenexpert
Asteria Expeditions (www.asteriaexpeditions.be) in Brugge.
Meer informatie
Website: www.visitsvalbard.com
Literatuur:
Het hoge Noorden. Een encyclopedie van de Arctis, Louis Beyens,
ISBN 978-90-450-2427-1
Spitsbergen. A complete guide around the Artic Archipelago, Rolf Stange,
ISBN (13) 978-3-937903-27-9 (Engels of Duits)
Spitsbergen, Fred Geers, ISBN 978-94-6123-034-8 (Nederlands)
Interactieve kaart van Spitsbergen: http://toposvalbard.npolar.no

Voetafdruk van een ijsbeer in het zand
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