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Spits ber gen (Sval bard) is geen alle daagse bestem ming. Het is ook zeker geen
bestem ming voor mas sa toe risme. Alhoe wel: het kan gebeu ren dat een crui se ‐
schip de hoofd stad Lon gye ar byen aan doet en de straat en de belang rijk ste
bezoe kers cen tra even over spoeld wor den door toe ris ten. Mee stal is dat maar
korte tijd het geval, want de sche pen heb ben een strak vaar schema. Iets anders
is het met de men sen die met gerichte belang stel ling voor deze Arc ti sche omge ‐
ving deze bij zon dere bestem ming uit kie zen. Op Spits ber gen is het vooral leeg.
Behalve dan voor de vogels: de rot sen zijn hun domein. De natuur wordt hef tig
beschermd in 29 natuur re ser va ten.
 
Het aan tal plaat sen om te bezoe ken is beperkt en vrij rond lo pen is niet toe ge ‐
staan van wege het gevaar van ijs be ren. En dus zijn het vooral de excur sies, de
actieve vakan ties met gid sen of de toch ten rond de eilan den, waar bij we met
dit bij zon dere gebied in aan ra king komen
 
Een bezoek aan Spits ber gen is in vele opzich ten een onver ge te lijke bele ve nis:
de stilte, de wereld van sneeuw en het ijs met per ma frost bepa len hier alles.
Men se lijke ingre pen zijn maar beperkt: een reis naar Spits ber gen is een reis
naar het einde van de wereld, daarna komt alleen nog een zee en een Noord ‐
pool.
 
Ik wens je veel ple zier met deze Odys see-reis gids!

 
 
Reac ties en aan vul lin gen
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers.
Zijn er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst ‐
re ge lin gen in deze gids? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ‐
ons, cam pings en der ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar:
info@ odyssee- reisgidsen. nl
Actu ele infor ma tie over de gids vind je op
odyssee- reisgidsen. nl/ item/ spitsbregen- updates

Voorwoord

Inhoudsopgave 

Fred Geers

https://odyssee-reisgidsen.nl/item/spitsbregen-updates


Spitsbergen verkennen
Spitsbergen in vogelvlucht 7
Spitsbergen (eiland)
Het eiland Spitsbergen verkennen 16
Longyearbyen 17
Praktische informatie Longyearbyen 26
Westelijk Spitsbergen 29
Zuidelijk Spitsbergen 34
Noordelijk Spitsbergen 45
Nordaustlandet
Nordaustlandet verkennen 51
Barentsøya, Edgeøya en overige eilanden
Barentsøya, Edgeøya en overige eilanden verkennen 56
Achtergrondinformatie
Landschap en bevolking 62
Geschiedenis 68
Flora en fauna 76
Planten 77
Zoogdieren 80
Vogels 90
Praktische informatie
Reizen naar Spitsbergen 98
Praktisch ABC 106
Register 113

Kaders
Dichter bij de Noordpool 11
Geografische aanduidingen op de kaart 12
Recente expeditie uit Nederland 14
Spitsbergen klopt dat wel? 20
Wandeling door Longyearbyen 22
Aan de wandel, neem je stok maar mee! 23
Wandeling: The Russian Trail 25
Vijf maanden zon 49
Een poolheld uit Tilburg 54
Een eiland voor Beren 60
Als de nacht valt, gaat het noorderlicht aan 67
Springplank voor ontdekkingsreizigers 74
IJs in beweging 78
Wetenschappers houden van Spitsbergen 100
Er mag weinig, er kan veel 103
Geweer in de paraplubak 108

Inhoudsopgave

 



  



 

 



Op Spitsbergen zijn veel resten te zien van eerdere menselijke activiteiten

Spitsbergen, door de Noren die het gebied beheren officieel aangeduid als
Svalbard, is een boeiend reisdoel. Uniek in vele opzichten: de noordelijkste
plek ter wereld, waar nog gemakkelijk te komen is. Toch is Spitsbergen geen
bestemming voor massatoerisme. Daarvoor is het te bijzonder. Wegen zijn er
nauwelijks en de toegankelijkheid van plaatsen die het gebied zo uniek
maken is beperkt. Spitsbergen vormt een grillige verzameling van grote en
kleine eilanden.
 
Drie gro tere eilan den – Spits ber gen, Nor daust lan det en Edgeøya -- maken het
groot ste deel uit van Spits ber gen als archi pel in het noor den. Daar naast lig gen
ver spreid nog een aan tal klei nere eilan den. Wat domi neert is de stilte, het
onaan ge taste, met een vleugje van een grijs ver le den waarin het alle maal zo
heel anders was. Het is als een van de laat ste stuk ken natuur waar bij de mens
nog net op tijd tot inkeer geko men is. Ste den of dor pen kent Spits ber gen niet.
Lon gye ar byen, de enige plaats waar op gevlo gen kan wor den is dé bezoe kers ‐
plek. Daar naast zijn er wat klei nere ves ti gin gen van men sen, waar on der het
Rus si sche Barents burg en het onder zoek cen trum Ny-Åles und. Echte andere
plaat sen zijn er niet.

Spits ber gen ligt onge veer 565 km ver wij derd van de Noord kaap, het noor de lijk ‐
ste puntje van Noor we gen; naar de Noord pool is het nog eens 1300 km. De
archi pel ligt tus sen 74°-81°NB en 10°-35°OL. Op diverse plaat sen waan je je op
de Noord pool door de grote massa’s sneeuw en ijs.
Maar op andere plaat sen is het juist weer ver ras send groen, zoals je niet zou

Spitsbergen verkennen

Spitsbergen in vogelvlucht

Poolervaringen
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ver wach ten zo noor de lijk op de aard bol. Ner gens ter wereld op deze hoogte is
zoveel plan ten groei als juist hier. In de zomer zijn de toen dra’s groen en
bloeien de mooi ste berg bloe men. Sneeuw, ijs massa’s en de weel de rige pla ten ‐
groei vor men een bij zon dere com bi na tie. Van die plan ten groei maken ook weer
die ren gebrui ken van, zoals het Spits ber gen-ren dier, een klei ner soort ren dier
dat zich hier goed kan hand ha ven.
Den kend aan die ren, spreekt vooral één dier sterk tot de ver beel ding als het om
Spits ber gen gaat: de ijs beer. Prach tig om dit dier hier in zijn ele ment te zien
tus sen sneeuw en ijs. De jonge die ren zijn natuur lijk hele maal bij zon der om te
zien met een hoge aai baar heids fac tor. Maar hier komen we juist op een ander
punt: de aan we zig heid van ijs be ren maakt dat de toe gan ke lijk heid beperkt is
tot enkele plaat sen, waar gewaakt wordt over de aan we zig heid van deze die ‐
ren. Er zijn te veel onge val len gebeurd in het ver le den. De ontoe gan ke lijk heid
door het gevaar van ijs be ren en de grote hoe veel heid sneeuw en ijs maken dat
de mens hier let ter lijk zeer spaar zaam te gast is. Op wei nig plek ken is het
moge lijk voet aan land te zet ten.
Sneeuw, ijs en rot sen bepa len vooral het land schap en wie er wat van zien wil
heeft vooral sche pen, gid sen of een geweer nodig, want rond lo pen op eigen
houtje is er niet bij. Spits ber gen is bui ten de geves tigde plaat sen waar men sen
aan ko men, zoals bij de ves ti gin gen in Lon gye ar byen, Ny-Åles und, Barents burg
en Pyra mi den niet toe gan ke lijk zon der toe stem ming en geweer. Ove ri gens is
het op pad gaan met een geweer gebon den aan strikte regels.
Deze strenge regels heb ben vooral te maken met de bescher ming van de mens
tegen ijs be ren en bescher ming van de natuur tegen de aan we zig heid van de
mens. Onder schat ting van het gevaar van ijs be ren heeft ook de laat ste jaren
nog steeds men sen het leven gekost.
Mede door afne mend voed sel gaan ijs be ren steeds meer op zoek naar men se ‐
lijke omge ving. Daarom wordt bevei li ging met schrik draad steeds belang rij ker.
Na een onge luk op de cam ping van Lon gye ar byen in 2020 is de bevei li ging
opge schroefd. Op stap in de natuur is alleen toe ge staan met gewa pende en
opge leide gid sen.

Zomer ac ti vi tei ten
17 mei – 30 sep tem ber
Win terse acti vi tei ten pool nacht/noor der licht
1 okto ber – 28 febru ari
Win terse acti vi tei ten met dag licht
1 maart - 16 mei

Wan neer Wil lem Barentsz pre cies gebo ren is, is niet bekend. Rond 1550 werd
een jon gen gebo ren in For merum op Ter schel ling. Opgroei end op het eiland
werd Barentsz een man van avon tu ren, op zoek naar nieuwe werel den, ver
weg. En wie op zoek is naar nieuwe werel den en woont op een eiland heeft
maar drie din gen nodig: een goed schip, een kom pas en een kaart. Nu waren
er in die tijd wei nig goede kaar ten. Want wie had de noor de lijke zeeën beva ren

Bezoek Svalbard

Willem Barentsz
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Over de wateren en gebieden tussen Noorwegen en de Noordpool was vóór de reizen
van Willem Barentsz en andere zeehelden weinig bekend

waar de jonge Wil lem Barentsz als een mag neet naar toe getrok ken werd?
Gerard Mer ca tor was een van die men sen die de noor de lijke wereld in kaart
gebracht had. Of het klopte was ech ter de vraag. Was er wel land daar boven
de pool zee? Was door vaart wel moge lijk? Er waren meer lezin gen en meer
erva rin gen. Andere erva rin gen.
Wil lem Barentsz kwam in con tact met domi nee en car to graaf Pet rus Plan cius.
Deze kende de erva rin gen van de eer dere Engelse rei zen. De wijze domi nee
doceerde behalve Gods woord ook de kunst van de car to gra fie en navi ga tie. Hij
was over tuigd van de moge lijk heid van een door vaart zon der ijs naar Azië.
Enkele expe di ties uit Enk hui zen en Amster dam volg den, maar deze ein dig den
zon der suc ces in het ijs. Voor Wil lem Barentsz dé ultieme uit da ging: waar
ande ren faal den had hij er geloof in. Met Amster damse koop lie den wer den de
ste vens weer naar het noor den gewend. Twee sche pen met man nen met naam
aan het roer – Jan Cor ne lisz Rijp en Jacob van Heems kerck – ver lie ten op 10
mei de haven van Amster dam. Om de kos ten te druk ken gebruik ten ze geen
nieuw ge bouwde sche pen, maar twee tot expe di tie schip ver bouwde oor logs ‐
sche pen, de zoge naamde Vlie bo ten.

Wil lem Barentsz leidde deze nieuwe noor de lijke expe di tie. Op 19 juni ont dekte
hij een opmer ke lijk hoger lig gend land. In het dag boek hier over:
 

‘Den 19. junij Sagen wy wederom landt. Doen namen wy der Sonnen
hooghde en bevonden dat hij verheven was boven den horizont 33. gra‐
den 37. minuten haer declinatie was 23. graden 26. minute de selvige
afgetogen vande ghevonden hooghde des sons, so bevonden wy dat wy
waren op des poolshooghde van 80. graad. 11. Minuten…...Dit landt was

Dagboek
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seer hoogh ende wy seijlden daerbij heenen westelijck aen totte 79. gra‐
den ende een half, daer wy een goede reede vonden ende conden niet
naerderbij het landt comen vermidts de windt n.o. waeyde, recht van ´t
landt af ende die bay streckte recht noorden ende suyden in zee’.

 
Behalve de ont dek king van Spits ber gen werd ook het Beren ei land gere gi streerd
als nieuw ont dekt land. Maar later kwam de expe di tie in het ijs vast te zit ten.
Wat een ver ken nende tocht naar het oos ten zou moe ten wor den werd een ver ‐
ken nings tocht langs de west kust van Spits ber gen. Bij Beren land werd de knoop
door ge hakt: twee ver schil lende rou tes zou den twee kan sen ople ve ren.

Jan Cor ne lisz Rijp koos voor een nieuwe poging wat noor de lij ker; Jacob van
Heems kerck en Wil lem Barentsz zagen meer heil in een wat meer oos te lijke
route. Ook deze actie was niet bepaald geslaagd te noe men, het werd de
beroemde over win te ring op Nova Zem bla toen ze daar vast kwa men te zit ten
in het ijs. Zeven maan den trot seer den ze de kou.
Toen ze op 14 juni 1597 in open boten zuid waarts trok ken, ble ken twee man ‐
nen ern stig ziek te zijn. Het waren Claes Andriesz en Wil lem Barentsz; ze over ‐
le den dezelfde dag. Niets anders stond hen te doen dan deze twee man nen ach ‐
ter te laten op het ijs voor de kust. Het werd een afscheid van een groot zee ‐
vaar der die voor altijd de naam zal dra gen als de ont dek ker én de naam ge ver
van Spits ber gen. Veel van zijn spo ren zijn nog terug te vin den als het om het
hui dige Spits ber gen gaat. Want het was dezelfde Wil lem Barentsz die met zijn
rei zen de sti mu lans gaf om de wal vis vaart naar Spits ber gen op te zet ten.

Spitse bergen en gletsjers domineren in het landschap van Spitsbergen

Overwintering op Nova Zembla

Indrukwekkende landschappen
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