
GROENLANDEXPEDITIE IN DETAIL

WIT MAAR GROEN?

Het zou de Noor Erik de Rode zijn die in 981 na Christus die de naam gaf 
aan ‘s werelds grootste eiland. Vanuit IJsland bereikte hij het zuidelijke punt 
van het eiland, en moet in die tijd en zeker in de zomer een groene oase 
geweest zijn. Nu wordt meer dan 80% van het eiland bedekt door een ijskap, 
met een maximum dikte van 3 kilometer, die mocht ze volledig wegsmelten, 
de zee zou doen stijgen met maar liefst 7 meter!

SCORESBY SUND

Wij trekken naar de Oostkant op ongeveer 70° noorderbreedte, naar het 
langste en grootste fjordensysteem ter wereld: Scoresby Sund (of in Inu-
it taal : Kangertittivaq). De langste fjord is maar liefst 350 km lang! Net ten 
noorden van deze fjord ligt overigens het grootste nationale park ter wereld. 
Een plek vol superlatieven dus!



Hier liggen geen wegen en komen nauwelijks mensen. Dit is Arctische wil-
dernis. We beloven je kippenvelmomenten, elke dag! De Scoresby Sund 
fjord is uitgesleten door de Groenlandse ijskap, en wordt gekenmerkt door 
reusachtige gletsjers die met veel geweld en gebrul afkalven in de nauwe 
fjorden en inhammen. Gigantische blokken ijs, hoger dan ons schip, zullen 
ons dagelijks voorbijdrijven en voor uniek foto-omstandigheden zorgen. 
Het achtergronddecor zal bestaan uit steile bergpieken, basaltkliffen en 
afgesleten rotswanden waar de mooiste geologische formaties dagzomen, 
uitgestrekte morenevelden en toendra-vlaktes die volop in herfstkleur zul-
len staan!

De Scoresby Sund is overigens in 1822 in kaart gebracht door de Engelse 
ontdekkingsreiziger William Scoresby. Inuits (of eskimo’s) zouden Groenland 
bevolkt hebben sinds 2500 voor Christus, en wonen nu met een bevolking 
van ongeveer 57.000 vooral in het zuiden en westen, waar de Golfstroom 
zorgt voor een milder klimaat. Groenland in Inuit taal betekent overigens 
Land van de Mensen, ofte Kalaallit Nunaat.

We starten en eindigen in het enige bewoonde nederzetting in Scoresby 
Sund: Ittoqqortoormiit (we gaan niet vragen dat je dit correct kan schrijven 
en uitspreken, we appreciëren elke poging! Ittoqqortoormiit betekent overi-
gens ‘plaats met grote huizen’). Hier leven een 500 tal Inuits ver afgezon-
derd van de grotere dorpen en steden aan de Westkust en zitten overigens 
negen maanden per jaar ingesloten in het zeeijs. Deze nederzetting is ont-
staan door de uitermate geschikte jachtgronden in de omgeving, vol met 
zeehonden, ganzen, muskusossen, sneeuwhazen,... Hier gaan we contact 
zoeken met locals en hun kleurrijke nederzetting bezoeken en een vleugje 
opsnuiven van de Inuit cultuur.



FLORA EN FAUNA

Door de combinaties van verschillende factoren is dit deel van Groenland 
relatief biodivers gezien de Arctische omstandigheden. De monding van de 
Scoresby Sund ligt aan de rijke Groenlandse zee, die zelfs in barre winters 
nog open wakken heeft in de eindeloze ijsvlaktes. De fjorden zijn beschut 
van sterke wind door de hoge basaltpieken tot 2000m hoogte en de kust-
gronden zijn relatief vruchtbaar.

De combinatie van zeemonding en open toendra zorgt ervoor dat we een vrij 
uitgebreid assortiment aan dieren kunnen waarnemen; gaande van walvis-
sen, zeehonden, Muskusossen, Sneeuwhazen, verschillende ganzensoorten, 
en wie weet, misschien wel een IJsbeer De toendravegetatie zal volop in 
prachtige herfstkleuren staan, ideaal voor schitterende landschapsbeelden.

VAARROUTE

We vertrekken vanuit Reykjavik en stomen (of zeilen!) richting Scoresby 
Sund. Bedoeling is een vaarroute uit te tekenen rond Milne Øer in tegen-
wijzerzin. We begeven ons dus noordwestwaarts richting Bregne Pynt. Hier 
stapelen zich enorme ijsbergen op die reeds een lange reis achter de rug 
hebben van gletsjers uit Nordvestfjord en Flyver fjord. We spenderen goede 
tijd hier rond Sydkap, een zeer fotogenieke omgeving. Op onze weg komen 
we Bjorne Øer (Bereneilanden) tegen waar we ongetwijfeld ook aan land zu-
llen gaan, alvorens we verder weestwaarts gaan in de Øfjord. In deze nauwe 
zee-eengte krijgen we onvoorstelbaar mooie rotsformaties te zien, en we 
kennen enkele mooie ankerplaatsen. We komen stilaan dichter bij glets-
jerfronten als we dieper de Øfjord al uitvaren en in de Rodefjord varen, en 
tussendoor Rypelfjord en Harefjord passeren en wellicht deels invaren. Hier 
maken we zeker een zodiaktocht in de buurt van Vestfjord. 



We zijn halverwege Milne Øer en maken de bocht mee richting oost en var-
en de Fohnfjord in. In deze nauwe fjorden komen we zeer dichtbij ijsbergen! 
De fjord wordt geleidelijk aan breder en we bereiken terug Scoresby Sund 
en stomen verder terug richting zeemonding. We gaan aan land in Ittoqqor-
toormiit en bezoeken de nederzetting. In de late namiddag varen we terug 
naar de Hurry Fjord richting luchthaven Constable point.

Wie deze vaarroute in detail wil bekijken, raden wij aan deze on-
line topografische kaarten te raadplegen: http://www.nunagis.gl/en/
kort/347-greenlandtopograficmaps

KALAALLISUT OQALUSINNAAVIT!

Ah neen? Daar gaan we  in sneltempo verandering in brengen. Wie kans wil 
maken op een gratis whisky on the rocks met eeuwenoud gletsjerijs, zal 
minstens drie zinnen Groenlands moeten vloeiend uitspreken alvorens aan 
boord te komen; hier alvast de simpelste zinnen, die je misschien zal nodig 
hebben...

Ja     Aap
Nee     Namik
Goeiemorgen   Kumoorn
Hoe gaat het   Ajunngilak of ajunngi
Dank u    Qunanaq of qujan
Graag gedaan   Illillu
Hallo - Goeiedag  Aluu
Tot ziens    Takuss of ‘bye’



Welkom     Tikkilluarit (meervoud: Tikkilluaritsi)
Gefeliciteerd    Pilluarit (meervoud: Pilluaritsi)
Gezondheid    Kasuutta
Wat is je naam?    Qanoq ateqarpit?
Mijn naam is Billy   Billy-imik ateqarpunga
Ik ben van België   België-minnaaneerpunga
Van waar ben je?   Suminngaaneerpit
Ik hou van je    Asavakkit
Wil je met me dansen?  Qiteqatiqarusuppingaa
Hoeveel is dit?    Qanoq akeqarpat?
Spreek je Engels?   Tuluttut oqalusinnaavat
Ik spreek geen Groenlands Kalaallisut oqalusinnaavit
Excuseer/sorry    Utoqqatsissutigaa/patsit

ZEEZIEKTE, BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN!

We hebben uiteraard geen glazen bol maar de kans op ruw weer en bij-
gevolg dus zeeziekte is heel miniem. Dit komt doordat het weer in septem-
ber langs de oostkust van Groenland vrij stabiel is en omdat we continu in 
fjorden varen. De omliggende heuvelkammen beschermen ons als het ware 
voor opkomende wind. Het kan natuurlijk heel uitzonderlijk gebeuren dat er 
toch meer wind is dan gehoopt. En dan zijn onze tips ongetwijfeld meer dan 
bruikbaar om jouw de meest comfortabele momenten te bezorgen.

Zodra de wind wat opsteekt, gaat het schip rollen en worden sommige pas-
sagiers zeeziek. Daarom geven we graag enkele belangrijke tips mee die je 
nog eens kan nalezen hier:

• slaap voldoende vooraf (dit zou de belangrijkste tip kunnen zijn!)
• geen te vet voedsel eten de dag voordien
• geen alcohol consumeren de dag voordien
• bij voorkeur koffie vermijden
• probeer te ontspannen en er niet aan te denken
• neem plaats in het midden van het schip
• warme kledij helpt
• is het te laat, dan helpt het om te gaan liggen en te rusten. Op deze 

manier verdwijnt zeeziekte vrij snel.

https://www.starlingreizen.be/blog/last-van-zeeziekte-zo-voorkom-je-het/


MUNTEENHEID

In Ittoqortoormiit is een winkeltje, waar je wat lokale spullen kan kopen. 
Hier kan je betalen met VISA of Deense kronen.

BEREIKBAARHEID

Enkel in de buurt van Ittoqortoormiit en de luchthaven van Constable Point 
zullen we telefoonontvangst hebben. Aan boord van de Freya is er een sat-
elliettelefoon die enkel in dringende gevallen te gebruiken is. We raden ech-
ter aan voor de puurheid van de reis, elk contact met de buitenwereld tij-
dens de reis even opzij te zetten...

Interessante link: http://greenlandtoday.com/


