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› Tijdens onze huskysleetocht wordt de hemelse stilte enkel onderbroken door het
gestamp van 24 uitgelaten pootjes voor ons. (foto Getty)

DOOR TOM VANDEN BERGHE
——–
Lapland is in tegenstelling tot de naam
doet vermoeden ‘slechts’ een regio.
Eentje die grofweg Noord-Scandina-
vië en een stuk Rusland inpalmt. Het is
ook de meest noordelijke provincie
van Finland en hét hart van de Sami,
de oorspronkelijke locals. Onze trip
starten we in het levendig skidorpje
Levi, dat zo’n 150 km boven de pool-
cirkel ligt. Onbekend bij het grote pu-
bliek, maar met meer dan 40 pistes een
skiwalhalla voor iedereen die op twee
latten of één board staat of probeert te
staan. Dé perfecte uitvalbasis voor vijf
must-do’s in Winterwonderland.

1. STAPPEN MET
TENNISRAKETTEN
Nog vlug een gouden raad: warmte-
patches en laagjes als vestimentaire
dresscode. Geen overbodige luxe als je
weet dat het Fins temperatuurdiepte-
record van -51,5 graden hier in de
buurt werd opgemeten. Gelukkig is
Koning Winter ons met een gevoels-
temperatuur van ‘slechts’ -7 graden
gunstig gezind. We beginnen onze trip
met de meest puurste arctische vorm
van natuurbeleving: een sneeuw-
schoentocht. De beste methode om de
meest ongerepte plekken te bereiken
en dikke sneeuwpakken te bedwin-
gen. Iets wat we snel merken als we
onze lokale schoen verliezen en daar-
door enkele tientallen centimeters in
een wit laagje verdwijnen. We stappen
een uur door vlaktes en dennenbo-
men bedekt met kilo’s sneeuw en de
stilte die enkel wordt doorbroken door
de knisperende sneeuw onder onze
voeten. Dé perfecte eerste Lapse ken-
nismaking.

2. IJSSCHAATSEN MET 100 PK
Van rust naar actie. Finland wordt wel
'het land van duizend meren' ge-
noemd. Niet geheel correct. Het zijn er
meer, veel meer. Naar schatting zo’n
188.000. In Lapland wil dat zeggen: be-
vroren meren. Spots genoeg dus om
op dag 2 onze kersverse metgezel uit te
testen. Eén met twee rupsbanden en
ski’s, en een slordige 100 pk sterk. Na
een korte cursus zijn we klaar om de
gashendel open te draaien. Naarmate
de kilometerteller aandikt lijkt de na-
tuur er nog ongerept mooier te wor-
den. De landschappen die tijdens de-
ze urenlange rit aan onze bril voorbij-
vliegen zijn adembenemend. Na een
tour houden we halt op het meer van

Hukkakummunjärvi. Een erg populai-
re plek voor een al even populaire acti-
viteit: ijsvissen. Zitten naar verluidt
onder het ijs verstopt: forel, zalm en
een tiental andere soorten. Na een
uurtje proberen blijkt de meerpopula-
tie meester in het verschuilen. Geen
verse maaltijd voor ons, gelukkig wel
een dampende kom zalmsoep in de
hut aan de oever. 
Ook nog een aanrader, zelfs voor een
crash dummy als ondergetekende:
icekarting. Te midden de bossen en
met de neerdalende zon als extra
sfeerverlichting scheuren we over het
ijs. Na een geslaagde donut en U-
bocht wanen we ons even de lokale Ki-
mi Räikkönen. Na een dik half uur
worden we terug naar de pitstop ge-
vlagd waar bij een knetterend open-
luchthaardvuur een lokale lekkernij
staat te wachten: warme bessensap. 

3. UBER OP VIER POTEN
Dag 3. We ruilen de PK’s in voor de
HK’s: huskykracht. Dat we onze hus-
kyfarm naderen is duidelijk. Al van in
de verte horen we het uitgelaten ge-
huil van onze witgrijze taxi’s. We vlijen
ons neer op het rendierenvel achter
onze zes nieuwe vrienden, en 1 mi-
nuut later is het zover. Met een start-
snelheid om u tegen te zeggen duiken
de poolvrienden de witte loopgeul in.
Eénmaal onderweg we met volle teu-
gen van de stilte die enkel onderbro-
ken wordt door het gestamp van 24
uitgelaten pootjes voor ons. De extra
neerdwarrelende sneeuw bezorgt de-
ze once-in-a-lifetime-experience een
extra wit magisch randje. Ook na een

dik uur blijft de kracht en het enthou-
siasme van onze tengere vrienden fe-
nomenaal. Topsporters zijn het.
Iets rustiger dan is onze rendieren-
sleeënrit in Ounaskievari. Eén van de
vele rendierenboerderij die de regio
rijk is. Niet onlogisch als je weet dat
met circa 200.000 rendieren meer Ru-
dolfs dan mensen in de ruime regio
wonen. Hoewel de viervoeters er op
het eerste zicht liefkozend uitzien,
kunnen ze soms heel nukkig uit de
hoek komen. “De baas spelen en af en
toe kordaat aan het touw trekken is de
basis van een rustige rit”, prent de ei-
genares ons vooraf in. En ja hoor, na
een kordate ingreep in het begin ver-
loopt onze rit vlekkeloos. De pelsen
onder ons zitvlak en de adembeneme-
de natuur rondom ons maken het
plaatje compleet. De puurste taxirit
die je maar kan wensen. Zalig.

4. VERLIEFD WORDEN
OP AURORA
De nacht is aangebroken. Tijd om te
verdrinken in de ogen van ’s werelds
meest begeerde vakantielief. Aurora

Borealis. Beter bekend als het noor-
derlicht. De Mata Hari van de natuur-
verschijnselen. Hoewel die schone
zich gemiddeld zo’n 200 keer per jaar
in het Levische nachtleven laat zien, is
dit geen garantie op een succesvolle
date. Het noorderlicht ontstaat door-
dat geladen deeltjes, na een uitbar-
sting op de zon, richting aarde worden
geslingerd en via onze polen binnen-
dringen in de dampkring. Aangezien
die zon zich net geen 150 miljoen kilo-
meter verder bevindt zijn er dus ook
diverse spelbrekers: weinig zonneac-
tiviteit, wolkendek en lichtvervuiling.
Maar we hebben geluk. Na een uurtje
turen is het zover: een eerste groene
schijn aan de zwarte hemel. Na nau-
welijks vijf minuten gooit ze al haar
troeven op tafel: een dynamische pa-
ringsdans van groenroze geladen io-
nen tovert de poolhemel om tot de
mooiste lichtshow op aarde. Niet voor
het eerst sta ik met mijn mond vol
(klapperende) tanden.

5. SLAPEN IN EEN MEGA-IGLO
Nog een aanrader: Snow Village, dat

de betekenis van het woordje magie
tot een nieuwe dimensie verheft. Niet
moeilijk als je weet dat het ijshotel be-
staat uit zo’n 20 miljoen kilo sneeuw
en 350.000 kilo kristalhelder natuurijs.
Hallucinante cijfers, zeker als je weet
dat deze mega-iglo jaarlijks heropge-
bouwd wordt. Bij het binnentreden
ervan voelen we ons in het kasteel van
prinses Elsa uit Frozen beland. Een
magische gang met ijsdiamanten erin
verwerkt die uitmondt in een mini-
doolhof van fancy kamers bezaaid met
ijssculpturen. Met een ‘thermostaat’
die in de kamers constant tussen de 0
en -5 graden schommelt, letterlijk én
figuurlijk één van de koelste én coolste
hotels ter wereld.
Al jarenlang prijkt Finland bovenaan
de gelukkigste landen ter wereld-lijst.
Na vijf dagen begrijpen we waarom.
Het ongerepte landschap en de mys-
tiek die er heerst, maken van de regio
hét ultieme winterparadijs. Met opge-
laden batterijen en een niet-aflatende
glimlach vliegen we huiswaarts terug,
beseffend dat sneeuw in België nooit
meer hetzelfde zal zijn.

VIJF MUST-DO’S IN HET LAATSTE STUKJE WILDERNIS VAN EUROPA: FINS LAPLAND

Koning in Winterwonderland
LEVI � Honderden kilometers
sneeuwvlaktes, weidse den-
nenbossen en duizend bevro-
ren meren. Dichter bij een
ongerept sprookjeswereld kan
je niet zijn dan in Fins Lap-
land. Een magische witte brok
ruwe wildernis net boven de
Poolcirkel. Een plek waar stilte
koning is en sneeuw het land
van de Sami in een extra ma-
gisch laagje onderdompelt.
Een briljant stukje winterwon-
derland en dé spot voor een
dolle wintervijfdaagse.

“Al jarenlang
prijkt Finland
bovenaan de 
‘gelukkigste lan-
den ter wereld’-
lijst. We begrij-
pen waarom”

• Deze reis kwam tot stand in samen-
werking met Asteria Expeditions uit
Brugge (www.asteriaexpeditions.be),
specialist in verschillende (kleinschalige)
groepsreizen met Nederlandstalige
begeleiding of programma’s op indivi-
duele basis. Wij kozen voor de formule:
Ontdekking van Lapland/Shortbreak , 5
dagen, rechtstreekse vluchten, vol
pension en alle excursies inclusief, al
vanaf 1645 euro/pers.

• Beste reistijd: Begin december tot hal-
verwege maart. Noorderlicht kan in deze
regio gespot worden van begin septem-
ber tot begin april.

• Noorderlicht spotten: Onmisbaar is de
app ‘My Aurora Forecast’.

• Covid: Voor de laatste reisadviezen bel
naar +32 (0) 2 501 4000 of check
diplomatie.belgium.be. Indien u een
pakketreis reserveert bij een erkende
touroperator zoals Asteria Expeditions
bent u 100% wettelijk beschermd.

Praktische info

› Letterlijk en
figuurlijk kijken
naar het hoogte-
punt van onze reis.
Die schone die al
menig toeristhart
sneller heeft doen
slaan: Aurora
Borealis, beter
bekend als het
noorderlicht. De
Mata Hari van de
natuurverschijnse-
len. (foto Getty)


