
                                                                                                                                     IJsland, maar dan zonder toeristen
                                                                                                                                                          
                                                                                                                            De eerste keer dat ik IJsland bezocht was in 1980, de dame van het reisbureau vroeg
                                                                                                                            nog waar ligt dat, we hadden de tent als handbagage en een kever om weg nr. 1
                                                                                                                            helemaal uit te rijden.
                                                                                                                            Het was ongeveer het eerste jaar dat je het eiland helemaal rond kon rijden dus ca.
                                                                                                                            1300 km onverharde weg met soms zelfs wel 5 a 6 tegenliggers per dag.



Slapen op verlate campings, in scholen en als je geluk had het politiebureau maar dan moesten er wel lege
cellen zijn.
Later kwam er wel wat toerisme, de weg kreeg langzamerhand asfalt en er kwam een boot verbinding met
Denemarken.

Dit jaar ben ik er weer geweest en wat direct opviel was het enorme aantal toeristen en de uitbreiding van
faciliteiten zoals hotels, verharde wegen, trappen, uitkijk platforms en vooral oneindig veel touringcars. Deze
dan meestal volgeladen met Amerikanen op leeftijd, compleet met naamplaatje en gids met vlaggetje.
Opvallend ook veel Nederlandse auto's en campers.

Naar zeggen is toerisme nu de belangrijkste bron van inkomen, zelfs groter dan de visserij, met naar
verwachting meer dan een miljoen bezoekers dit jaar.
Wil je dus nog het originele IJsland zien dan moet je  wat meer van, vooral, de rondweg afgaan en het
binnenland gaan opzoeken.
Daarom voor toekomstige IJsland gangers een tip om een mooie waterval te bezoeken zonder over toeristen te
struikelen.

De meeste mensen bezoeken de
in het noorden gelegen
watervallen Godafoss en
Geitafoss comfortabel gelegen
aan weg nr. 1 
 

Wat de meeste bezoekers niet weten is dat ca. 46 km zuidelijker er nog een aantal heel mooie watervallen zijn.

Langs de rivier loopt zowel links als rechts een (onverharde) weg naar het
zuiden.
Het makkelijkst is om langs het restaurant weg 843 te nemen en deze dan ca.
30 km te blijven volgen. Dit stuk is nog redelijk goed het is echter wel een
gravel weg.
Rij door totdat er aan je rechterhand een hangbrug komt. Ga over de brug en
sla links af, naar weg 842.
Volg deze weg nog ca. 16 km, het begin is redelijk maar de weg gaat over in
weg F26  ( F wegen zijn eigenlijk alleen te berijden met een 4x4 maar hier gaat
het nog wel met een gewone personenauto, let wel op dat de weg droog is)
Na 16 km kom je bij een parkeerplaats met toilethuisjes ( verbazingwekkend
schoon) parkeer daar en volg het pad ca. 400 m, je staat dan bij de Aldeyjarfoss
en meestal vrijwel alleen.

Weg F26 was dit jaar eind juli nog afgesloten dus we konden niet verder naar
de Hrafnabjargarfoss, later in het seizoen zal hij wel zijn opengegaan echter
hier wordt de weg wel een stuk slechter.

Met een beetje zoeken zijn er nog veel meer van deze plekken te
vinden op IJsland , zelf heb ik veel plezier gehad van de
“International photographer Iceland map” die helemaal is
toegesneden op fotografen en waar o.a. het kaartje van is.  
                (www.international-photographer.com ) 

De auto zag er iets minder uit na de trip, dus heb je een huurauto
wel even wassen om pijnlijke vragen van de verhuurder te
voorkomen.
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