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takakkaw falls; in de indianentaal cree betekent takakkaw ‘het is prachtig’



XXX In Brits-Columbia (BC in het Engels) vind je de meest ge-
diversifieerde landschappen en de meest betoverende 
bossen van Canada. Het gebied is ongeveer vijftien keer 
zo groot als België en Nederland samen. De westkust 
strekt zich in vogelvlucht uit over 700  km, versnipperd 
door duizenden eilanden en eilandjes waartussen vissers-
boten zich handig een weg banen. Hoge bergen met top-
pen die tot in hartje zomer met sneeuw bedekt zijn, stor-
ten zich brutaal in de oceaan, waar walvissen en orka’s 
zich thuis voelen. Een eenvoudige oversteek met de ferry 
wordt al snel een heuse safari!

De grote hoeveelheid neerslag en de steeds weer opko-
mende mist en motregen verklaren de weelderigheid van 
het koude regenwoud. Reusachtige bomen met takken 
waaraan slierten mos hangen, roepen het beeld op van 
een tropisch bos. Alleen de hoge temperaturen ontbre-
ken! Liefhebbers van Tolkien en The Lord of the Rings 
kunnen hun fantasie hier de vrije loop laten. In het bin-
nenland strekt het noordelijke bos zich uit zover het oog 
reikt. Mogelijk ontmoet je er de koning van het bos, de 
beer. Wees wel een tikkeltje voorzichtig. In Brits-Colum-
bia komt namelijk de grootste concentratie aan zwarte 
beren ter wereld voor (120.000 tot 150.000) en er leeft 
meer dan de helft van de grizzlyberen die in Canada voor-
komen.
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De natuur is dus geweldig, indrukwekkend, buiten proportie zelfs. Vancouver daarente-
gen geniet met zijn sterk kosmopolitische karakter van een prachtige ligging en een way 
of life waarin respect voor de natuur verweven wordt met dolce vita. De Olympische 
Winterspelen van 2010 in Vancouver en Whistler (2 uur rijden) hebben de regio voor-
zien van een overdaad aan grote bouwsels.

Je begrijpt het al, de zachte winters, de schitterende omgeving en de vele watersport-
mogelijkheden trekken steeds meer publiek aan, dat bewijzen ook de bevolkingscijfers 
(die maar blijven stijgen). Maar wees gerust, er is nog plaats genoeg. Met nauwelijks 
meer dan 4,4 miljoen inwoners, waarvan de helft rond Vancouver woont, is er nog plaats 
zat in de provincie. Daar raak je snel van overtuigd als je koers zet naar de Rocky Moun-
tains via de vele nationale en provinciale parken. Deze zijn ietsje minder bekend dan die 
van Alberta, maar staan toch borg voor een immense aaneenrijging van bergketens die 
doorkruist worden door een hele reeks riviertjes en wandelpaden. Een absolute must als 
je het echte wilde Canada wilt ontdekken …

We vermelden nog even dat deze streek oorspronkelijk eigendom was van de First 
Nations. Je zult ontdekken dat het hele land zich inmiddels schuldig voelt over hun be-
wogen geschiedenis en hun harde levensomstandigheden. Onderweg zul je vaak in con-
tact komen met hun cultuur en hun prachtige totems.

VANCOUVER
 603.500 INWONERS (CIRCA 2.300.000 IN GREATER VANCOUVER)

Vancouver is de dichtstbevolkte stad van het land (en de op drie na dichtstbevolkte van 
Noord-Amerika). Het is een stad waar het goed leven is, ver van de drukte van de an-
dere grote steden. Vancouver is een smeltkroes van culturen, waar meer dan de helft van 
de bevolking uit het buitenland afkomstig is. Het erfgoed van de indianen is prominent 
aanwezig, met als pronkstuk het Museum of Anthropology. Het dichtstbijzijnde reser-
vaat, dat van de Squamish of Skwxwúèmesh (vraag ons niet om dit goed uit te spreken!) 
bevindt zich trouwens net aan de andere kant van Lions Gate Bridge. De stad trok veel 
immigranten aan. Hier leeft de op twee na grootste Aziatische gemeenschap van Cana-
da, dat merk je meteen als je een restaurant zoekt.

Vancouver bezit de belangrijkste haven van Canada. Met de Olympische Winterspe-
len van 2010 heeft Vancouver ambitieuze projecten gerealiseerd. De ultramoderne ar-
chitectuur van Canada Place, met een reusachtige aanlegsteiger in de vorm van een 
schip, waar in het seizoen cruiseschepen aanmeren, gaat hand in hand met kleurrijke 
beeldhouwwerken van de First Nations en gezellige huizen uit de 19de eeuw. Vancouver 

VANCOUVER, DE GROENE STAD  |  Toekomstgericht en ambitieus als de stad 
is, heeft Vancouver zich tot doel gesteld om de groenste stad ter wereld te worden 
tegen 2020 en tegen 2050 uitsluitend hernieuwbare energie te gebruiken. Tot de vele 
andere doelstellingen behoren het verdubbelen van het aantal groene banen, de uit-
stoot van broeikasgassen verminderen met 33% en de landbouw in de stad met de 
helft doen toenemen met behulp van verticale boerderijen. Een ambitieus plan!

Wist JE Dit?
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is ook een hooggewaardeerde opnameplaats geworden voor films en staat na Los Ange-
les en New York op de derde plaats als productiecentrum voor tv en film!

Deze jonge (in 2016 130  jaar oud!), dynamische stad heeft brede lanen, immense 
parken (Stanley Park) en bruisende stadswijken met een wervelend sociaal en cultureel 
leven. Downtown kun je de auto maar beter laten staan en een fiets huren om het cen-
trum te verkennen. Vlak bij het centrum kun je trouwens wandelen, mountainbiken, 
kajakken en kitesurfen … Zoek je meer natuur? Goed nieuws, de stad vormt ook de 
toegangspoort tot het prachtige Vancouvereiland en de parken richting Alberta.

AANKOMST EN VERTREK

L  internationale luchthaven van Vancou-
ver (buiten plattegrond, via C3): circa 10  km 
ten zuiden van Downtown T  604 207 7077 
o  yvr.ca. Wifi.` Dit is de op een na grootste lucht-
haven van Canada. Er is een terminal voor natio-
nale en één voor internationale vluchten (ook 
vluchten naar de VS). Je moet te voet van de ene 
naar de andere terminal.
A  Bagagedepot (CDs-Bagage services): in 
de aankomsthal. Dag. geopend 5.00-1.00 u.` Ta-
rief: afhankelijk van de grootte van je koffer en 
alleen op vertoon van je vliegtuigticket en een 
identiteitsbewijs.
A  toeristische informatie: er zijn verschillen-
de balies in de twee terminals T  604 247 7542 
of 1 800. HELLOBC o  hellobc.com. Dag en nacht 
geopend in de aankomsthal.` Uitgebreide informa-
tie en uitstekende ontvangst. Men reserveert ook 
een hotel voor je als je dat wilt.

• Wisselkantoren: zoals in de meeste luchtha-
vens ongunstige wisselkoersen, geef de voorkeur 
aan een pinautomaat.

VErVoEr Van En  
naar DE luCHtHaVEn

• autoverhuurbedrijven: tegenover de uitgang 
van de luchthaven (volg de borden).` Alle internati-
onale verhuurbedrijven zijn hier aanwezig. Zie ook 
‘Luchtvaart- en vervoersmaatschappijen’ in de ru-
briek ‘Nuttige adressen en informatie’.
A  luchthaven-Downtown (Waterfront) met 
de skytrain: tegenover de uitgang van de lucht-
haven. Lijn ‘Canada Line’, eindhalte Waterfront. 
Dag. circa 5.00-1.00 u, elke 6-20  min een trein. 
Reisduur: 26 min. Kaartje: circa $ 9 vanaf de lucht-
haven, circa $ 4 vanaf de stad. Na 18.30 u en za.-
zo. $ 1 goedkoper.` Handig en de goedkoopste op-
lossing.

A  Nuttige adressen
1 VBCE
2 Foreign Electronics Inc.

H  Slapen
23 Capilano River RV Park
25 Hostelling International  

Vancouver Jericho Beach
28 Greystone B&B
30 Kitsilano Point Beach B&B
44 Cambie Lodge en  

Douglas Guesthouse
45 Windsor House

RN  Eten
75 Sophie’s Cosmic Café
76 French Made Baking
77 Whole Foods Market
78 Hawkers Delight
79 Naam

80 Sun Sui Wah
82 Vij’s en Rangoli
83 Seasons in the Park
84 Café Deux Soleils
85 Via Tevere
87 Maenam

Y  Een lekker ijsje eten
98 Earnest

ME  Concerten, dansen
105 The Waldorf Hotel
109 The Biltmore Cabaret

k  Winkelen
77 Whole Foods Market
156 Mintage
157 Audiopile
159 Mountain Equipment Co-op
163 Bohemia Gallery

LEGENDA VANCOUVER
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WAT IS ER TE ZIEN EN  
TE DOEN?

XXX  Rogers Pass:  zie de rubriek ‘Nuttig 
adres en informatie’ hiervoor.` De Rogers Pass 
werd in 1882 ‘ontdekt’ door Robert Rogers die in 
opdracht van Canadian Pacific Railway een 
doorgang door Mount Selkirk zocht. De eerste 
trein die over de pas reed, vertrok op 26  juni 
1886 in Montreal en kwam negen dagen later 
aan de Westkust aan. Ook al is de steile klim 
een beetje vergemakkelijkt door het aanleggen 
van terrassen, het aanleggen van een spoorlijn 
of weg was geen gemakkelijke klus. Het duurde 
dan ook tot 1962 voor de Trans-Canada Highway 
werd geopend langs dezelfde route. Toen in 
1910 spoorwegarbeiders de spoorlijn aan het 
vrijmaken waren na een lawine, veroorzaakten 
ze een tweede, tot groot protest van de plaatse-
lijke bevolking.
De Rogers Pass is heel bijzonder. De witte reuzen 
die de pas omgeven, liggen net ver genoeg om te 
tonen hoe spectaculair de pas is. De bergen er-
omheen zorgen voor een groot risico op lawines 
in de winter. Het Canadese leger probeert dat ri-
sico te verkleinen met kanonnen. In het Discove-
ry Center kun je in een 20 min durende film zien 
met welke technieken men lawines probeert te 
voorkomen. 

j  Wandelpad langs de rivier Loop: begint bij 
de gelijknamige camping. Deze lusvormige wan-
deling volgt de oude spoorlijn. Je ziet nog pijlers 
van bruggen die inmiddels zijn verdwenen. Er zijn 
nog andere wandelpaden, waarvan er één naar de 
camping van Illecillewaet leidt (maar dat volgt 
gewoon de weg).
j  Vanaf de camping van Illecillewaet:  op 
enkele borden staan de verschillende wandelpa-
den aangegeven. Het wordt aanbevolen een foto 
van de borden te nemen, zodat je altijd even kunt 
kijken mocht dat nodig zijn. Opgelet, in dit ge-
bied leven zwarte beren en ook grizzlyberen. 
Respecteer te allen tijde het toegangsverbod dat 
tijdelijk kan worden ingesteld. Waakzaamheid is 
hier absoluut noodzakelijk en het is zeker geen 
slecht idee om pepperspray bij je te hebben (te 
koop in het Rogers Pass Discovery Center). Bijna 
alle wandelingen beginnen langs het pad 1885, 
langs de plek waar ooit het Glacier House 
stond. Op enkele borden lees je meer over de ge-
schiedenis van de spoorlijn die hier liep en het 
eerste hotel dat hier stond, waarvan je nu nog 
enkele overblijfselen ziet. Daarachter ligt een 
mooie brug over de rivier, waar die bovendien 
splitst. We vermelden de wandelingen die ons het 
interessantst leken. Bij wijze van opwarming zijn 
er de educatieve wandelpaden Hemlock en 

de rogers pass werd in 1882 ‘ontdekt’ door robert rogers.
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Rock Garden. Deze wandelingen duren 15 tot 20 
min en lopen respectievelijk door een bos met Ca-
nadese hemlocksparren en langs een in de rotsen 
uitgehouwen trap. Daarna ben je klaar voor een 
iets steviger wandeling naar abbott Ridge 
(13,6  km, circa 6½  uur heen en terug, met een 
hoogteverschil van 1029  m). Het is een van de 
mooiste wandelingen in deze streek en je geniet 
van een schitterend uitzicht in alle richtingen op 
de gletsjers. Beperk je in het begin van het sei-
zoen tot de verkorte versie (ook bewegwijzerd), 
want bepaalde delen kunnen nog onder een laag 
sneeuw liggen. De wandeling naar asulkan Val-
ley (13,8 km, circa 6 uur heen en terug, met een 
hoogteverschil van 869 m) biedt je mooie uitzich-

ten op de vallei en de gelijknamige gletsjer. Opge-
let, het pad is soms heel steil. De wandeling naar 
Mount Sir Donald (10,2 km, circa 5 uur heen en 
terug, met een hoogteverschil van 1008 m) is een 
stevige klim naar een bergkom en is alleen voor 
ervaren klimmers aanbevolen. Er is een afgelegen 
kampeerterrein (niet te verwarren met de camping 
met dezelfde naam als de berg). In dit gebied is de 
kans dat je een grizzlybeer tegenkomt, nog groter, 
wees dus heel voorzichtig! Informeer naar de 
prachtige wandeling naar Beaver Valley (42 km 
heen en terug, met een hoogteverschil van 450 m, 
reken op drie dagen wandelen), want soms is de 
route afgesloten door lawinegevaar of omdat er 
hindernissen op de weg liggen.

YOHO NATIONAL PARK

X  Dit nationale park strekt zich uit langs een smalle, diepe vallei tussen Brits-Columbia 
en Lake Louise in Alberta. Het behoort tot het Canadese deel van de Rocky Mountains 
dat door Unesco is uitgeroepen tot werelderfgoed. De naam van dit kleine park dat bij-
zonder waardevol is, betekent ‘vrees’ of ‘respect’ in de indiaanse taal Cree. En dit is in-
derdaad wat het park inboezemt met zijn 36 toppen van meer dan 3000 m.

In het midden van het park, zo’n 55 km ten oosten van Golden, ligt Field, het enige 
dorpje van het park. Het dorp ontstond in 1884 met de komst van de spoorweg en leefde 
op het ritme van de mijnen van de bergen Stephen en Field tot aan hun sluiting in 1958. 
Het telt vandaag de dag 250 inwoners. Deze zijn bijna allemaal werkzaam in de toeristi-
sche sector of in het nationale park. Bijna de helft van de schattige houten huizen werd 
omgevormd tot B&B of guesthouse! Tip als je in het park wilt overnachten: zorg voor 
voldoende benzine en eten, want je komt in een straal van 30 km niets meer tegen.

Het stadje Golden heeft als belangrijkste voordeel dat het niet alleen dicht bij het 
Yoho National Park ligt, maar ook bij vier andere nationale parken: Mount Revelstoke, 
Glacier, Kootenay en Banff. Het is ook een goede uitvalsbasis voor het skioord Kicking 
Horse Mountain. Ook al is het dorp minder aangenaam dan Field, je vindt er wel enkele 
aangename logeeradressen.

Kijk uit als je van het westen van Brits-Columbia komt. Golden, Yoho en Kootenay 
bevinden zich in de tijdzone van de Rocky Mountains. Dit is dus 1 uur vroeger in verge-
lijking met de rest van de provincie. Laat je niet verrassen.

Toegangsprijs: je moet een pass kopen ($ 10 per persoon, kortingen mogelijk, geldig 
tot de volgende dag 16.00 u) bij het wachthuisje aan de westelijke ingang van het park of 
bij het informatiecentrum van Field. Je hoeft niet te betalen als je alleen maar door het 
park rijdt.

NUTTIGE ADRESSEN

I  Bureau voor toerisme van Golden: Golden 
Upper Donald Road 111, aan de rand van Golden 
in de richting van Field T  250 344 711 o  hel-

lobc.com. Geopend eind juni-eind aug. dag. 9.00-
20.00 u, buiten het seizoen tot 16.00 of 17.00 u.` 
Provinciaal centrum met veel toeristische infor-
matie over de hele provincie.
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I  kicking Horse Country Chamber of Com-
merce: 10th Avenue North 500 T  1 800 622 46 
53 o  tourismgolden.com. Geopend in de zomer 
ma.-za. 10.00-17.00 u. Buiten het seizoen geslo-
ten op za.` Informatie over Golden en de omgeving.
I  Bureau voor toerisme van Field: langs de 
Trans-Canada Highway, aan de rand van het dorp 
T  250 343 67 83 o  pc.gc.ca/yoho. Geopend 
mei-begin okt. dag. 8.30-19.00 u.` Hier kun je een 
kaartje voor het park kopen, je vindt er informatie, 
het weer enzovoort. Je vindt er ook een brochure 
met de wandelpaden van het park. Ook informatie 
over de provincie Alberta. Heel bekwaam en 
vriendelijk personeel.
A  Benzinestation, supermarkt, wasserette, 
banken: in Golden of, voor wie vanuit Alberta 
komt, in Lake Louise, maar daar is alles duurder.

SLAPEN

In Golden en omgeving
In de buurt van Golden zijn er veel aantrekkelijke 
adresjes in een schitterende bergomgeving. Een 
speciale vermelding krijgt Blaeberry Valley, 14 km 
ten noorden van de stad in de richting van het 
Glacier National Park, dat wel het einde van de 
wereld lijkt. In het stadje zelf, dat veel minder 
aangenaam is, en rond Highway 1 vind je een 
overvloed aan motels, van eenvoudig tot luxueus.

GOEDkOOP

C  Eco adventure Ranch: 6 km van Golden in 
de richting van Radium Hot Springs, volg de 
wegwijzers naar rechts T  250 344 68 25 
o  goldenadventurepark.com. Staanplaats $ 35 
($ 45 met camper). Joert $ 52 voor 2 personen. 
Wifi.` Een grote grasvlakte waar grondeekhoorns 
en paarden rondlopen. Vlak daarbij, in het bos en 
dicht bij een rustig kabbelend stroompje, liggen 
grote staanplaatsen met picknicktafel en plaats 
voor een kampvuur. Er zijn ook enkele joerten te 
huur met houten bedden en terras. Uitstekend 
sanitair met grote douches en wasmachine. Er is 
een kookplaats, een speeltuin en een beachvol-
leybalterrein. Een waar paradijs.
H  Dreamcatcher Hostel: North 9th Avenue 
528, Golden T  250 439 10 90 of 1 877 439 
10  90 o  dreamcatcherhostel.com. Receptie 

gesloten 12.00-15.00 u. Bed op slaapzaal $ 30, 
privétweepersoonskamer met badkamer $  80 
($ 90 voor 3 en $ 100 voor 4 personen), belastin-
gen inbegrepen. Je krijgt korting op het ontbijt 
in het restaurant ernaast. Internet, wifi.` Zodra je 
dit grote huis van hout en steen binnenstapt, 
voel je hoe bijzonder het is. Op de begane grond 
is een supergezellige, gigantische gemeen-
schappelijke ruimte met knusse banken en leun-
stoelen rond de open haard, boeken, tv en een 
Amerikaanse keuken met alles wat je nodig 
hebt om te kokkerellen. De slaapzalen (vier tot 
zes bedden) boven zijn ook geweldig: brand-
schoon kamerbreed tapijt (de schoenen moeten 
bij de voordeur uit), mooie, houten bedden, bed-
lampjes, individuele lockers … alles is aanwe-
zig. Vind je het gek dat iedereen zich hier met-
een op zijn gemak voelt en er een geweldige 
sfeer heerst? Proficiat, Gerald en Abie, jullie 
hebben een droom van een hostel.
H  Caribou Hostel:  Adolph Johnson Road 
1401, Blaeberry Valley. Neem Highway 1 in de 
richting van Glaciers National Park, volg na circa 
10  km de borden rechts T  250 344 48 70 
o  caribouhostel.ca. Je moet over eigen ver-
voer beschikken. Bed op slaapzaal $ 25-30, ap-
partement vanaf $ 75 voor 2 personen en $ 125 
met 2 kinderen. Wifi.` Je slaapt te midden van 
een mooie brok natuur met bos langs alle kan-
ten in een vrijstaand chalet. Op de begane grond 
bevindt zich een slaapzaal (maximaal zes perso-
nen, een tweepersoonsbed en twee stapelbed-
den) met daarnaast een grote keuken en een 
salon-eetkamer. Het appartement boven is op 
dezelfde manier ingedeeld. Lichthouten meu-
bels en vrolijke kleuren. Het geheel is licht en 
gezellig en het ontbreekt je aan niets, er zijn 
zelfs picknicktafels en een volleybalterrein.

DOORSNEEPRIJS tOt LUXUEUS

H  Blaeberry Mountain Lodge:  Moberly 
School Road 1680, Blaeberry. 16 km van Golden, 
volg Highway 1 in de richting van Glacier Natio-
nal Park, ga bij de splitsing rechts en dan nog 
10  km T  250 344 52 96 o  blaeberrymoun-
tainlodge.bc.ca. Gesloten nov. Tweepersoons-
kamer in de lodge $  105, chalets $  155 voor 



  219
YO

H
O

 N
atIO

N
a

L Pa
Rk 

SLAPEN

2 personen, cottages $ 220-390, korting vanaf 
3  nachten. Ontbijt $  15. Wifi.` Een vijvertje, 
schommels, een paar grazende paarden … stel 
je dit alles voor in een prachtig berglandschap. 
Je kunt hier uit verschillende logies kiezen. In 
de lodge zelf, gebouwd van stevig hout, zijn 
vier  kamers. Je kunt alleen een kamer huren 
(dan deel je de badkamer) of je kunt de hele 
lodge huren. De twee  verweerde cabins be-
schikken over een kamer, een keuken, een bad-
kamer en twee bedden op de tussenverdieping 
voor de kinderen. De recentere cottage is prach-
tig, gebouwd met enorme blokken rondhout van 
ceder. Hij wordt verhuurd voor twee tot zes per-
sonen. Renate verwelkomt je hartelijk en ver-
huurt mountainbikes en haar man Rainer organi-
seert tochten met rafts, kano’s of te paard. 
Ideaal adres om op adem te komen …
H  kicking Horse Canyon B&B:  Lapp Road 
644. Aan de oostelijke rand van Golden, in de 
richting van Field. Sla linksaf ter hoogte van de 
herberg Golden Village Inn en daarna onmiddel-
lijk rechts Lafontaine Road in. Goed bewegwij-
zerd. De B&B ligt 2,5 km verderop T  250 344 
68 48 o  kickinghorsecanyonbb.com. Tweeper-
soonskamer $ 125-145.` In het hooggelegen ge-
deelte van Golden, te midden van het bos, ont-
dek je een aantrekkelijk chalet met een fraai 
uitzicht op de Rocky Mountains. Er zijn vijf ka-
mers, waaronder een hele grote met een kelder-
verdieping waar een eigen sauna staat. De 
mooiste kamer is Eagle’s Nest. Die heeft een ei-
gen badkamer, een balkon en een panoramisch 
uitzicht. De overige drie kamers zijn goedkoper 
en delen twee gemeenschappelijke badkamers. 
Charmante ontvangst van Jeannie en Jerry. Uit-
gebreid Canadees ontbijt. Nog een goed adres.

In Yoho National Park en  
in Field
Het kleine dorpje Field in het midden van het 
park telt een twintigtal overnachtingsmogelijk-
heden. Er zijn meer appartementen dan kamers 
en het is duurder dan in Golden, maar deze for-
mule is best interessant als je met meerderen 
bent. Enig minpunt: goederentreinen, goederen-
treinen en nog eens goederentreinen … In de 
zomer is reserveren absoluut aan te bevelen.

CaMPINGS

Behalve de camping bij Lake O’Hara aanvaardt 
geen enkele camping reserveringen, dus vol is 
vol! Even ter herinnering: om op de campings die 
worden beheerd door de parken van Canada, een 
kampvuur te mogen maken, moet je een vergun-
ning kopen: circa $ 9 per dag, hout inbegrepen.

C  kicking Horse Campground: aan het be-
gin van de weg naar de Takakkaw watervallen, 
4 km ten noorden van Field. Geopend half mei-
begin okt. Staanplaats circa $ 28.` Goed verscho-
len aan de voet van de indrukwekkende berg-
wanden ligt deze camping, de enige in het park 
waar je douches vindt. Het is er nogal rumoerig 
door de nabijgelegen weg en de trein die er 
vlakbij voorbijraast. Als deze camping vol is, kun 
je misschien nog terecht bij de kleinere, meer 
landelijk camping er net voor, Monarch (staan-
plaats $ 18; geopend eind juni-begin sept.; geen 
douches).
C  Camping takakkaw:  naast de waterval, 
op 10  minuten lopen van het parkeerterrein. 
Geopend eind juni-begin okt. Staanplaats $ 18.` 
Te midden van de ongerepte natuur en prima 
gelegen om te wandelen. Geen douches, maar 
wel water, composttoiletten en een plek om te 
koken.
C  Camping bij Lake O’Hara:  vlak bij Lake 
O’Hara T  250 343 64 33. Zie de rubriek ‘Wat is 
er te zien en te doen?’ verderop voor de strikte 
verblijfsregels. Reserveren noodzakelijk (vanaf 
april mogelijk). Je mag maximaal 3 nachten blij-
ven met maximaal 4 personen per staanplaats. 
Beperkte hoeveelheid bagage toegestaan 
Staanplaats $  10 per persoon, plus circa $  12 
reserveringskosten.` Een dertigtal staanplaat-
sen, die heel gewild zijn. Het is bijna onmogelijk 
om hier zonder te reserveren nog een plekje te 
vinden, al komen er af en toe nog plekjes vrij 
door annuleringen op het laatste moment. Infor-
meer bij het Bureau voor Toerisme in Field.
C  Ten slotte is er in de zomer (eind juni-begin 
sept.) nog een heel basic camping (geen dou-
ches, composttoiletten) in Hoodoo Creek, hal-
verwege tussen Golden en Field. Staanplaats 
$ 16.
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GOEDkOOP

H  Fireweed Hostel:  Stephen Avenue 313, 
Field T  250 343 69 99 of 1 877 343 69 99 
o  fireweedhostel.com. Bed op slaapzaal $ 30-
40, tweepersoonskamer $  80-100. Wifi.` Een 
mooie, gezellige jeugdherberg met vier onberis-
pelijk onderhouden slaapzalen met vier bedden 
en twee gemeenschappelijke, schone badka-
mers. Elke slaapzaal kan ook als privékamer 
worden gehuurd. Er is ook een appartement 
voor vier personen in de kelder. In de grote ge-
meenschappelijke salon bevindt zich een open 
haard. Verder is er nog een ultramoderne keu-
ken. Alles is onberispelijk netjes. Op het terras 
(met barbecue) geniet je van een prachtig uit-
zicht op de bergen. Minpunt: de treinen passe-
ren er vlak naast!
H  Whiskey Jack-HI Yoho Hostel:  circa 
12 km van de Highway richting Takakkaw Falls, 
circa 1 km voor de waterval T  1 866 762 41 22 
o  hihostels.ca. Geopend juli-sept., inchecken 
17.00-22.00 u. Bed op slaapzaal $ 28 ($ 25 voor 
leden), lakens en handdoeken inbegrepen.` 
Schitterend voorbeeld van een Wilderness 
Hostel (denk aan een jeugdherberg in de wil-
dernis), waar de kans groot is dat je wordt op-
gewacht door een kerel met zijn been in het 
gips ten gevolge van een ongeval tijdens het 
bergbeklimmen, maar hij zal daarom niet min-
der vriendelijk zijn. Gezellige gemeenschappe-
lijke ruimte en keuken en drie slaapzalen met 
elk negen bedden. Geen elektriciteit, alles 
werkt hier op gas. IJdel als die stoere kerels 
zijn, is dit wel de enige jeugdherberg in de wil-
dernis met warme douches! Uitstekend gele-
gen om te wandelen.

DOORSNEEPRIJS

H  Coyote’s Den Guesthouse:  2nd Avenue 
213, Field T  250 343 60 34 :  coyotesden@
redshift.bc.ca.html. Geopend mei-okt. Twee-
persoonskamer $ 140, belastingen inbegrepen, 
gemeenschappelijke badkamer, ontbijt inbe-
grepen.` Drie eenvoudige maar gezellige ka-
mers met lambrisering en kamerbreed tapijt in 
een houten chalet dat gerund wordt door de 

Quebecse Elaine. Kamer  1 is de grootste. De 
hele bovenverdieping wordt gebruikt voor de 
B&B. Elaine woont in de kelder. De gasten heb-
ben vrije toegang tot de keuken, de grote salon 
en de barbecue. Hier zijn geen kinderen tot 
12 jaar toegestaan.
H  Mount Stephen Guesthouse:  Kicking 
Horse Avenue 304, Field T  250 343 64 41 
o  mountstephen.com. Tweepersoonskamer 
$ 125-150 in de zomer, belastingen inbegrepen. 
Geen ontbijt mogelijk. Minimumverblijf van 
2 nachten (juli-half sept. 5 nachten). Wifi.` In de 
kelder van het huis zijn twee goed ingerichte 
appartementen met keuken en badkamer aan-
wezig. Voor wie van complete onafhankelijkheid 
houdt. Achter het huis ligt een klein tuintje met 
barbecue.

HEEL LUXUEUS

HR  Lake Emerald Lodge: aan de oever van 
Lake Emerald. Privéparkeerterrein 1 km ervoor, 
aan de linkerkant (let op het bord), gratis pen-
deldienst dag en nacht T  250 343 63 21 
o  crmr.com/emerald. Het hele jaar geopend. 
Tweepersoonskamer circa $  400 in de zomer. 
Wifi (in de lobby). Gerechten in het restaurant 
Cilantro en in de pub $ 17-20.` Als je de prijzen 
hier ziet, zouden ze dringend eens een likje verf 
of een hamer mogen hanteren … Maar dat zie 
je al snel niet meer dankzij de bijzondere ligging 
aan de oever van het meer (zie de rubriek ‘Wat 
is er te zien of te doen in Yoho National Park?’) 
en het goede evenwicht tussen landelijkheid en 
comfort in dit kleine vakantiedorp met huizen 
met telkens vier  kamers (twee per verdieping) 
die verspreid staan tussen de dennen. Heerlijk 
zachte bedden, kleine salon met open haard en 
keurig hout en, het allerbelangrijkste, balkons 
met uitzicht op het smaragdgroene water. Niet 
dat je het hier mist, maar we willen toch dat je 
het weet: geen tv op de kamers. Wel een sauna 
en jacuzzi. De receptie en twee restaurants (een 
pub en een chic restaurant) zijn ondergebracht 
in het historische deel van deze lodge uit 1902. 
‘s Middags eet je het beste bij Cilantro, dat is 
ondergebracht in een gezellig chalet met terras 
aan het eind van de houten brug.
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In Golden
R  Bacchus Books and Café:  9th Avenue 
North 409. Tegenover de supermarkt 7 Eleven, 
net voor de brug als je van Revelstoke komt 
T  250 344 56 00. Geopend ma.-za. 9.00-
17.30 u, zo.10.00-16.00 u. Gerechten $  7-15.` 
Boekhandel-café op twee verdiepingen, genes-
teld in een smal huisje. Een krakende trap 
brengt je naar de eerste verdieping, waar een 
paar tafeltjes staan te midden van rekken met 
allerhande boeken en alternatieve tijdschriften. 
En wat krijg je hier te eten? Ontbijt, bagels, 
wraps, panini, soep van de dag, salade … Proef 
van de verbazingwekkende muffins met cour-
gette en chocolade, ze zijn overheerlijk! Er staan 
achteraan ook een paar tafeltjes buiten aan het 
water voor zonnige dagen.
RND  Rockwater:  9th Avenue 427. Mid-
den in het centrum als je vanuit het westen 
komt T  250 344 59 51. Dag. geopend 12.00-
2.00 u. Sandwiches en salades minder dan $ 20, 
gerechten $ 20-30.` Terras op twee verdiepingen 
bij het water, naast een grote, mooie, oude bar, 
waar een- of tweemaal per week livemuziek is. 
Op je bord krijg je salades en verfrissende sand-
wiches, zalm, steaks en originele gerechten ge-
inspireerd door India en het Midden-Oosten. 
Aangenaam en speels. Dezelfde menukaart in 
het Café Whitetooth ernaast, dat een terras aan 
de straatkant heeft en ontbijt serveert van 9.00 
tot 14.00 u.
R  Cedar House Restaurant: Hefti Road 735, 
5,5 km van het centrum van Golden in de rich-
ting van Radium (Highway 95) T  250 344 
46 79. Dag. geopend 17.00-22.00 u in de zomer. 
Buiten het seizoen ma.-di. gesloten. Reserve-
ren aanbevolen. Gerechten $ 27-40.` Fijne keu-
ken met world food waarbij veel gebruik wordt 
gemaakt van bio logische streekproducten. Er 
worden in de eigen moestuin sla, groenten, 
kruiden en eetbare bessen en bloemen ge-
teeld! Je eet naar keuze in de eetruimte van 
het fraaie chalet met een verfijnd bordeaux in-
terieur, met uitzicht op de keuken, of op het 
terras met (in elk geval gedeeltelijk) uitzicht op 
de bergen. Heel goed adres.

In Field
RD  Siding Café: tegenover het Truffle Pigs 
Café (zie hierna). Dag. geopend 8.00-20.00 u. 
Gerechten $  8-15.` Als je de deur van dit café 
annex winkel openduwt, lijk je wel een bijenkorf 
binnen te stappen waar een hippiesfeer hangt 
en een jong, vriendelijk team je hartelijk verwel-
komt. Soep, sandwiches, hamburgers en rijstge-
rechten, ook veel vegetarische gerechten. De 
vaak originele combinaties blijven eenvoudig, 
maar de gerechten zijn vers en lichtverteerbaar. 
Ook een goed adres voor een koffie, een gebak-
je of een fris biertje.
RD  truffle Pigs Café: tegenover het Siding 
Café (zie hiervoor), op de begane grond van de 
Kicking Horse Lodge T  250 343 63 03. Dag. 
geopend 11.00-15.00 u en 17.30-21.00 u (lounge 
tot 23.00 u). Lunchgerechten $ 13-18, ‘s avonds 
$ 26-35.` Schattig terrasje en eetzaal met uitzicht 
op het dal. Het is niet groot, maar wel heel ge-
zellig. Er staan een bar en enkele bankjes om te 
wachten of iets te drinken. In dit ‘truffelvarken’ 
is iedereen welkom. ’s Middags salades en ver-
se sandwiches, ’s avonds uitgebreidere gerech-
ten. De gerechten zijn origineel en geslaagd. Ze 
worden vooral met streekproducten bereid en 
een deel van de groenten komt zelfs van de ei-
gen kleine boerderij. Wat het drinken betreft, 
kun je kiezen voor ambachtelijk bier en een bij-
zonder aanbod aan wijn en sterkedrank. Houd er 
wel rekening mee dat je hier wat geduld moet 
hebben.

WAT IS ER TE ZIEN EN TE 
DOEN IN YOHO NATIONAL 
PARK?

XXX  takakkaw Falls: 3 km ten noorden van 
Field, in de richting van Alberta. Ga bij de splitsing 
links (alleen geopend half juni-begin okt.).` De be-
langrijkste trekpleister van Yoho wordt gevoed 
door een gletsjer. Bruisend en opspringend water 
dat 254 m naar beneden stort. Trek een trui of een 
regenjas aan als je dichterbij wilt gaan. Als je niet 
oppast, krijg je een ware plensbui over je hoofd! 
In de indianentaal Cree betekent Takakkaw ‘het is 
prachtig’. We zouden het niet beter kunnen om-
schrijven. Mooie uitzichten en ook een goed ver-
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trekpunt voor wandelingen en trektochten in de 
vallei van de Yoho.
X  De spiraalvormige treintunnels:  8  km van 
Field, in de richting van Alberta, aan de Highway.` 
Vanaf het uitzichtpunt kun je van ver een van deze 
twee staaltjes van vernuft bewonderen die werden 
bedacht om de steile helling naar de top te overwin-
nen. Er staan borden met uitleg, maar het wordt pas 
echt duidelijk als er een trein voorbijkomt.
• Upper Spiral tunnel:  aan het begin van de 
weg naar de Takakkaw Falls, 4  km voorbij het 
kruispunt met de Highway.` Boven op de tweede 
spiraalvormige tunnel ligt een uitzichtpunt.
X  Natural Bridge: 3 km van Field, aan de weg 
naar Emerald Lake.` Een door erosie gevormde ste-
nen brug overspant Kicking Horse River.
XXX  Emerald Lake:  11  km ten westen van 
Field, via een splitsing vlak bij het dorp.` Emerald 
Lake is een prachtig meer in een schitterende omge-
ving met de besneeuwde toppen van Wapta en Car-
naron op de achtergrond. Je kunt te voet rond het 
meer (1½-2  uur), een mooie wandeling. Als je je 
voeten wat wilt sparen en je armen wilt laten wer-
ken, en daarvoor veel geld overhebt, kies je voor een 
tochtje met een kano (1 uur $ 40, 2 uur $ 65). Emerald 
Lake wordt minder druk bezocht dan Lake Louise en 
Moraine, maar zelfs dan is het er in de zomer best 
druk. Kom vroeg of laat om ten volle te kunnen ge-
nieten van de ongerepte natuur. Goed vertrekpunt 
voor wandelingen en trektochten (zie verderop).
XX  Lake O’Hara: circa 12 km van Field, in de 
richting van Alberta, volg de splitsing naar een 
parkeerterrein, daar vandaan leg je met een pen-
delbusje (verboden toegang voor andere voertui-

gen) de laatste 11 km af (alleen van half juni tot 
sept.), reserveren verplicht, mogelijk vanaf april 
op T  250 343 64 33 of o  reservations.parksca-
nada.gc.ca. Heb je dat niet gedaan, waag dan je 
kans bij het Bureau voor Toerisme van Field, vooral 
in het begin en aan het eind van het seizoen maak je 
kans. 4 ritten per dag heen, om 8.30, 10.30, 15.30 en 
17.30 u (in de namiddag krijgen kampeerders voor-
rang), 5 ritten per dag terug, 9.30-18.30 u. Enkeltje 
circa $ 10 per persoon, retourtje $ 15, kortingen mo-
gelijk, plus $  11 reserveringskosten per groep. Je 
mag er te voet naartoe, maar de weg door het bos is 
lang en saai. Ter plaatse camping (zie de rubriek 
‘Slapen’ hiervoor).` Deze plek zouden maar wat graag 
veel mensen geheim houden, niet zozeer uit egoïs-
me als wel om de natuur zo goed mogelijk te be-
schermen. Je kunt er niet zomaar heen omdat de 
parkbeheerders het aantal bezoekers per jaar beper-
ken. De indrukwekkende bergen rond het meer, dat 
zelf op 2000 m hoogte ligt, worden er in eindeloze 
variaties in weerspiegeld. Ronduit prachtig en bo-
vendien rustig, in tegenstelling tot de nabijgelegen 
meren die in de zomer worden overspoeld met toe-
risten. Het pad loopt tussen dennen die soms zijn 
bedekt met zwart mos. Het is een eenvoudige wan-
deling in een magische sfeer. Je kunt van hieruit 
trouwens verschillende wandelingen van verschil-
lende niveaus maken (zie verderop). Onderweg zie je 
bloementapijten, hoogplateaus, overhangende rot-
sen en een dertigtal prachtig blauwe meren.

ETEN

R  Le Relais:  tegenover de bushalte, vlakbij 
het meer.` Het enige adres waar je iets kunt eten.

DUIVELSE SPIRAAL  |  De ingenieurs van de spoorwegmaatschappij werden door 
de Canadese regering onder druk gezet de werkzaamheden zo snel mogelijk klaar te 
hebben. Daarom wilden ze een zo kort mogelijke spoorlijn aanleggen naar de top van 
Kicking Horse. Maar de helling was zo steil (4,5%) dat bij het naar boven rijden meer-
dere locomotieven moesten worden ingezet om de wagons te trekken en dat men bij 
de afdaling moest zorgen voor extra remzones. In 1884 vond een eerste dodelijk 
treinongeval plaats. Pas in 1909 werden de huidige, spiraalvormige tunnels aangelegd 
naar het voorbeeld van de treintunnels in de Zwitserse bergen, waardoor de spoorlijn 
minder steil werd.

WISt JE DIt?
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mX  Burgess Shale:  alleen in de zomer toe-
gankelijk. Informatie en reserveringen: T  1 877 
737 37 83 T  reservations.parkscanada.gc.ca. 
Rondleiding, reserveren verplicht (mogelijk vanaf 
febr.). Duur: $ 55-70, afhankelijk van de gekozen 
route, plus $ 11 reserveringskosten per groep, kor-
tingen mogelijk.` De kleischalie is een van de 
grootste vindplaatsen van fossielen ter wereld. 
De schalie zit vol bijzonder goed bewaarde resten 
van verschillende zeedieren uit het Cambrium. In 
1909 werden de eerste fossielen ontdekt en 
sindsdien hebben ze een grote bijdrage geleverd 
aan de kennis over het ontstaan en de geschiede-
nis van de meeste diersoorten die we nu kennen. 
Alleen voor wie echt geïnteresseerd is en fit is, 
want de weg ernaartoe is niet gemakkelijk.

WANDELINGEN EN 
TREKTOCHTEN

Wil je een beer zien, dan hoef je niet met een pot 
honing het bos in te trekken  … Ze lopen vaak 
rond in de buurt van de spoorweg om er graantjes 
op te rapen die van de goederentreinen met gra-
nen vallen.

j  Wapta Falls: vertrek 3 km voorbij de weste-
lijke ingang van het park, circa 30 km van Golden 
en 25 km van Field. Als je vanuit Field komt, sla je 
2  km voorbij de Hoodoo Creek Campground (er 
staan geen wegwijzers als je uit deze richting 
komt) linksaf. Het is nog 2 km tot het parkeerter-
rein (redelijke weg).` Een gemakkelijk wandelpad 
leidt je door het bos (met een hoogteverschil van 
amper 30  m!) naar de grote watervallen 2,4  km 
verderop, waar het water de diepte in stort en te-
gen het eilandje aan de voet van de watervallen 
botst. Reken op 1 uur heen en terug.
j  Duik in het verleden:  vertrek van de Kic-
king Horse Campground.` Rustig educatief wan-
delpad (vraag de gratis brochure bij je vertrek) dat 
je informatie geeft over de aanleg van de spoorlijn 
en je naar een verlaten locomotief leidt. Reken op 
1½ uur wandelen voor 3 km heen en terug.
j  Wandelingen vanaf Lake Emerald: 
• Wandeling om het eiland: vlakke wandeling 
van 5,2 km, met onderweg informatieborden. Het 
pad loopt te midden van de dennen.
• Hamilton Falls: korte klim van 20 min door het 
vochtige woud, tot je bij een mooie waterval komt 

emerald lake is omgeven door ongerepte natuur.


