Of ik zin had in iets bijzonders, vroeg een vriend mij een paar jaar geleden. Hij doelt dan altijd op
uitjes of vakanties. “Tuurlijk”, antwoord ik dan steevast want meestal komt er inderdaad wat
bijzonders uit de koker.
Waarop ik zowat een bloemlezing krijg over het ontstaan van en het leven op IJsland. En ik was
meteen “om”. Om wat spullen naar de outdoor winkel, om een ticket naar de reisagent, om een
huurauto bij de…kortom, we waren al zowat vertrokken.
Natuur is mijn ding. 50+ en wandelen gaan gelukkig goed samen. Dus wat neem ik mee naar IJsland?
Regendichte schoenen en kleding naast mijn zwembroek en een muts. Of ik soms al een zonnesteek
had opgelopen, vroeg mijn vrouw in februari (toen ik aan het plannen was). Maar zij weet niet dat
het op IJsland in korte tijd van aangenaam warm kan omslaan in onaangenaam guur. Denk je IJsland,
denk je in laagjes: kleding. Wordt het warmer dan pel je een laag kleding eraf en andersom. Zo.
Aldus gewapend tegen de elementen kan je alleen nog maar genieten daar. Wat valt er zoal te
beleven op IJsland op het gebied van natuur?
Bij helder weer zie je het al vanuit je vliegtuigraam of patrijspoort (ligt aan je vervoer) tijdens je
aankomst: IJsland straalt rauwe kracht uit. In ieder seizoen, op ieder moment van de dag. Het regent
er watervallen, barst van de vulkanen (sommige werkend, anderen sluimerend of dood) en schittert
door schoonheid
Even snel wat spierballenwerk in cijfers:
Europa’s krachtigste waterval: Dettifoss (niet de hoogste): 44 meter hoog, ruim 100 meter breed en
er dendert ruim 200 ton water per seconde over de rand. Dat zijn zo’n 50 volgeladen trucks. Per
seconde dus. En daar kan je gewoon naast zitten en er naar kijken. Vlakbij heb je overigens nog 2
mooie watervallen om van te genieten: de Hafragilsfoss (27 meter hoog), en de Selfoss (11 meter
hoog). Deze natte drieling vindt je in het noordoosten van IJsland.
Niet geheel toevallig ontstaan deze watervallen uit de grootste gletsjer van IJsland (en tevens van
Europa), de Vatnajökoll. Deze beslaat ruim 8.400 km2 (zeg maar geheel noordoost Nederland) en ligt
min of meer op het zuidoosten van IJsland en bedekt zo’n 8% van het eiland. Je kan er op wandelen
maar ook erin en eronder. Uiteraard met een gids!

In het noordwesten steken de Westfjorden hun grillige vingers uit richting Groenland dat je met
helder weer ook kan zien vanaf het meest westelijke puntje van Europa, Latrabjarg. Het is de hoogste
klif van IJsland en herbergt 1 der grootste vogelpopulaties ter wereld. De Westfjorden is een echte
wildernis; bergachtig met gletsjers, vulkanen, kliffen en bergpassen. 2% van de bevolking woont hier

en 10% van de toeristen nemen de tijd en moeite dit onherbergzame maar wonderschone gebied te
bezoeken.
Na al dat grof geweld zou je bijna vergeten hoe groots IJsland kan zijn in de kleine geneugten. Die
zwembroek van daarnet kan vaker van pas komen dan je denkt. IJsland is bezaaid met kleine en
grotere bronnen waarvan veel heerlijk op badder-temperatuur. Zomaar langs de kant van de weg,
zogezegd. Gratis. Ze worden verwarmd door de thermische activiteit onder het aardoppervlak. Er
bestaan ook grotere, commercieel uitgebate bronnen zoals Vök en de Blue Lagoon. De Blue Lagoon is
blauw vanwege de manier waarop silica - het iconische en meest voorkomende element van de
lagune - zichtbaar licht reflecteert wanneer het in het water hangt.
Nog meer klein genot: Papegaaiduikers in overvloed, op sommige plaatsen tot zeer dichtbij te
naderen. Er wonen poolvossen en het bekende IJslandse paard zie je bijna overal waar mensen zijn.
Het zijn trouwe, sterke en zachtaardige werkdieren die nog steeds dienst doen. Om schapen te
drijven bijvoorbeeld (hier kan je aan meedoen!) of een lekkere kuier door het magische landschap.

Rondom IJsland zwemt groot wild: dolfijnen, narvallen en walvissen zijn in grote getale aanwezig en
je kan ze bezoeken per boot, in je duikpak of op de waterski. Oogcontact met zeehonden is niet
ondenkbaar.

Er is een uitbundige natuur op, onder en rond IJsland. De vulkanen zijn nog niet besproken. Een
sluimerend onderwerp dat ieder moment van zich kan laten horen. Wanneer er toevallig geen
gutsende lava uit eigen beweging omhoog komt kun je terecht in het LAVA-center. Hier leer je alles
over het ontstaan van IJsland maar ook hoe het er nu aan toe gaat. IJsland groeit namelijk met 2 cm
per jaar. Het ligt exact op de plaats waar de Noord-Amerikaanse en Euraziatische continentale platen
elkaar ontmoeten. De scheur tussen die twee is letterlijk zichtbaar in het Þingvellir National Park op
een uurtje rijden van Reykjavik. Die scheur staat vol met letterlijk kristalhelder water waarin je kan
duiken of snorkelen en letterlijk Amerika en Europa tegelijkertijd kan aanraken!
Je kan niet overal de grootste in zijn. Op IJsland vindt je opvallend weinig bomen. Sinds de
kolonisatie, zo’n 1200 jaar geleden, werd veel hout gebruikt voor de bouw van schepen, huizen of als
brandstof. Sinds enkele jaren worden wel bomen aangeplant in een poging meer bos te creëren.
In de categorie foppen scoort IJsland ook best. Wat dacht je van een hele trits pseudokraters in het
Mývatn (Muggenmeer). De kraters zijn niet van vulkanen en de muggen van dit meer steken niet. Dat
zit zo: door vulkanisch geweld werd water bedolven door modder, aarde en as. Dat water raakte aan
de kook, werd stoom en zocht een uitweg. De weg van de minste weerstand was naar boven dus:
BOEM! Enorme explosies die enorme kraters veroorzaakten maar geen verbinding hebben met de
magmavoorraad in de aarde. En hoewel de muggen vervelend kunnen zijn, deze steken gewoon niet.

Een beetje natuurliefhebber loopt intussen te kwijlen over het toetsenbord. Wandelen, paard rijden,
kajakken, duiken, mountainbiken, snorkelen, vissen…Het kan er allemaal. Waar je serieus rekening
mee moet houden op IJsland is het weer. Dat verhaal van de zwembroek en de muts is geen loze
opmerking. In elk jaargetijde moet je bedacht zijn op een omslag in het weer. Dat is soms net zo
grillig als het landschap. Maar laat je hierdoor niet afschrikken en vaar of vlieg eens naar deze ruwe
diamant in de noordelijke Atlantische oceaan. Is het in de zomer vanwege de vele
buitensportmogelijkheden, in de wintermaanden kun je er uitstekend skiën, wandelen of gletsjers
bezoeken. En vergeet het magische noorderlicht niet!

