
TOURS & TIPS

NOVA SCOTIA

WATERVALLEN,  
MEREN EN EEN 
SCHITTEREND 
RUIGE KUSTLIJN

Die stad is een genot. Halifax is een typisch 
Canadese stad, maar dan overgoten met een 
dikke Europese saus. Want Halifax heeft een 
écht centrum (zeldzaam in Noord-Amerika), 
met gezellige straten vol winkels, warenhuizen, 
bars en restaurants. De meeste straten komen 
uit op het bruisende Waterfront, waar het op 
de vele terrassen wel erg aangenaam toeven is.

Genieten dus. Toch is Halifax ook een 
‘rampenstad’: na de ramp met de Titanic 
werden veel doden en overlevenden naar deze 
stad gebracht, iets waar het Maritime Museum 
uitgebreid aandacht aan besteedt. (Er staat 
zelfs een originele Titanic-dekstoel!). Daar leer 
je ook over 6 december 1917, een andere 
rampdag in de geschiedenis van Nova Scotia. 
Toen ontplofte een schip vol munitie in de 
haven van Halifax: de grootste door mensen 
verzoorzaakte ontploffing vóór de atoombom. 
Bezoek zeker ook Pier 21, een ontroerend 
museum dat vertelt over de 1,5 miljoen 
Europese immigranten (weeskinderen, 
ex-soldaten, fortuinzoekers, vluchtelingen)  
die in de vorige eeuw Noord-Amerika via Nova 
Scotia bereikten.

Buiten het bruisende Halifax ontdek je met de 
huurauto een heel ander Nova Scotia: dat van 
ongerepte natuur met bossen, meren en 
watervallen, en een kustlijn met verlaten 
stranden, verscholen baaien en rotskliffen. 
Slechts hier en daar ligt een knus, slaperig dorp 
– zo’n gehucht waar iedereen elkaar kent – 
onderling verbonden door prachtwegen waar je 
slechts zelden een tegenligger ontmoet. En 
onderweg? Dan kun je wandelen in de bossen 
van Cape Breton, walvissen spotten vanuit 
Chéticamp of loop je een rondje golf langs de 
18 schitterende holes van de Keltic Lodge bij 
Ingonish. Een droomvakantie.

DE ROUTE

Beginpunt: Halifax
Eindpunt: Halifax
 Lengte: 1.900 km

  KARAKTERISTIEK
De afstanden per dag zijn pittig, daarom 
minimaal een week, maar verblijf overal 2 of 3 
dagen en je maakt er gemakkelijk een 
tweeweekse vakantie van. De wegen zijn 
uitstekend onderhouden, breed en rustig. 
Alleen rond hoofdstad Halifax kan het iets 
drukker zijn.

  AANBEVOLEN OVERNACHTINGSPLAATSEN
Onder meer Halifax, Annapolis Royal, Digby, 
Lunenburg, Ingonish. 

  HALIFAX > DIGBY
Gelijk buiten Halifax beland je tussen de bossen 
en de meren, heerlijk toerend over brede, bijna 

Helemaal aan de oostkant van Canada ligt de grillige schiereilandgroep Nova Scotia, 
letterlijk vertaald het ‘nieuwe Schotland’. Deze eilanden zijn een soort Canada in 
miniatuur: je vindt er meren, watervallen, ongerepte bossen en een schitterend 
ruige kustlijn, maar dan op een kleine oppervlakte (1,5 x Nederland). Door die  
relatief kleine afstanden kun je tijdens een weeklange autorondrit al héél véél doen: 
van zeekajakken tot walvis spotten, en van hiken door ongerepte bossen tot dwalen 
door de kosmopolitische hoofdstad Halifax.

verlaten wegen. Over hoofdweg 101 rijd je via 
Windsor richting de zuidpunt van Nova Scotia, 
naar de plaats Digby. Toe aan een glas wijn? 
Halverwege de trip (tussen Windsor en 
Wolfville) ligt Grand Pré, een van ’s werelds 
meest noordelijk gelegen wijnproducenten. 
Stop ook zeker in het statige dorp Annapolis 
Royal.

  DIGBY > KEJIMKUJIK NATIONAL PARK
Langs de baaien en bossen van Nova Scotia’s 
zuidpunt en o.m. Yarmouth – waar ferry’s uit 
het Amerikaanse Boston dagelijks aanmeren – 
maak je een lus naar de plaats Liverpool aan de 
oostkust van zuidelijk Nova Scotia. Rijd vanaf 
Liverpool een stukje landinwaarts naar 
Kejimkujik National Park, een naam die afstamt 
van de indianen. 

  KEJIMKUJIK NATIONAL PARK > PEGGY’S 
COVE 

Terug naar de kust, van Kejimkujik naar de 
wereldberoemde vuurtoren van Peggy’s Cove: 
weliswaar een verplicht nummer voor iedere 
toerist, maar zeker de moeite waard. Stop 
onderweg ook (liefst met overnachting!) in 
vissersdorp Lunenurg, een UNESCO 
Werelderfgoed.

  PEGGY’S COVE > PORT HASTINGS
Van Peggy’s Cove rijd je langs Halifax in 
noordelijke richting naar Cape Breton Island. 
Kies niet voor hoofdwegen 102 en 104, maar 
neem juist de rustige kronkelweg (HWY7) langs 
de oostkust, die begint bij Dartmouth en 
onderweg piepkleine vissersgehuchten en de 
voormalige goudzoekersplaats Sherbrooke 
aandoet. Via Antigonish beland je uiteindelijk 
bij de brug tussen zuidelijk Nova Scotia en Cape 
Breton Island. Aan de overkant ligt Port 
Hastings.

  PORT HASTINGS > BADDECK
Rijd na Port Hastings richting Sydney. Niet over 
de snelweg, maar kies weg nr. 4, die voert langs 
de binnenzee Bras d’Or (hier kun je prachtig 
zeilen), en vervolgens via de plaats Sydney langs 
het fjord St. Andrew’s Channel (hier kun je 
prachtig zeekajakken) naar de plaats Baddeck. 
Daar woonde tot 1922 de grote uitvinder 
Alexander Bell, en uiteraard is er een museum 
aan hem gewijd.

Vuurtoren van Peggy’s Cove
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 BADDECK > INGONISH
Gordels vast, want dit wordt misschien wel de 
mooiste rit van de hele tocht. Dwars door het 
Cape Breton National Park over de beroemde 
Cabot Trail, langs Nova Scotia’s ruige noordkaap 
en afwisselend langs rotskliffen, mysterieuze 
bossen en verlaten zandstranden. Eindig de 
etappe in het gehucht Ingonish, weergaloos 
gelegen aan de Atlantische Oceaan.

 INGONISH > HALIFAX
Vanuit Ingonish rijd je zuidwaarts, eerst langs 
de oostkust, daarna langs St. Andrew’s Channel 
en het Bras d’Or Lake terug naar Port Hastings. 
Vanaf Baddeck zit je op de Trans-Canada 
Highway, die uiteindelijk helemaal naar 
Vancouver voert: 6.000 kilometer en 4 
tijdszones verderop. Via Antigonish en New 
Glasgow bereik je Halifax over hoofdweg 104  
en 102: ook geen straf.

DOEN ONDERWEG

 HALIFAX
Heerlijke hoofdstad, meer Europees dan 
Noord-Amerikaans. Zeker doen: het Maritime 
Museum, Pier 21, en een rondrit annex boot- 
tocht met het amfibivoertuig Harbour Hopper. 
Reisadvies: minimaal drie dagen Halifax.

 BAY OF FUNDY
Bizarre baai: tussen eb en vloed heeft de Bay of 
Fundy meer dan 12 meter hoogteverschil. De 
stromingen en golven die daardoor ontstaan zijn 
zo extreem dat je er zelfs op kunt ‘zeeraften’.

 KEJIMKUJIK NATIONAL PARK
Een prachtig bosgebied met een stuk of  
12 meren verbonden door rivieren en kreken. 
Om te wandelen, fietsen, kajakken en op zoek 
te gaan naar de wilde bevers, herten en drie 
soorten schildpadden van het park.

 LUNENBURG
Prachtig traditioneel vissersdorp op zuidelijk 
Nova Scotia, de karakteristieke houten huizen 
staan niet voor niets op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Inclusief interessant visserijmuseum.

 PEGGY’S COVE
Waarschijnlijk de beroemdste vuurtoren van 
Noord-Amerika, een spierwit torentje dat 
uiterst fotogeniek ligt op glad afgesleten 
granietrotsen. Vanuit het piepkleine 
postkantoor in de vuurtoren werden al 
miljoenen antsichtkaarten verzonden.  
Wish you were here!

 WALVISSEN SPOTTEN
Vanuit plaatsen als Chéticamp, Digby en 
Lunenburg worden whalewatching-excursies 
aangeboden op speciale boten. Beste tijd 
daarvoor is van mei t/m half oktober, wanneer 
de boten dagelijks meerdere malen uitvaren,  
op zoek naar dolfijnen, orka’s, bultruggen, 
vinvissen, potvissen en andere zachtaardige 
zeereuzen.

 CAPE BRETON NATIONAL PARK
Het ruigste stuk van Nova Scotia, een 
uitgestrekt natuurpark langs de noordkust  
van Cape Breton Island met bossen, kliffen, 
stranden en baaien. Er loopt een prachtige  
weg doorheen, maar ga zeker ook wandelen: 
vaak zie je hier gigantische elanden 
rondscharrelen.

 KREEFT & SEAFOOD ETEN
Geen vlees bestellen: Nova Scotia is dé  
plek voor seafood. Wereldberoemd zijn de 
botermalse kreeften, die je overal tegen 
aantrekkelijke prijzen kunt verorberen.  
Maar ook de lokaal gevangen scallops  
(Sint Jakobsschelpen) zijn niet te versmaden.

 GOLFEN BIJ KELTIC LODGE, INGONISH
Ongetwijfeld een van ’s werelds mooiste 
golfbanen, gelegen op de rotskliffen van een 
smal schiereiland, met aan drie kanten de 
Atlantische Oceaan. Oh ja, in de Keltic Lodge 
zelf is het prima slapen.

  ALEXANDER GRAHAM BELL MUSEUM 
(BADDECK)

Prachtig, interactief museum geheel gewijd  
aan de uitvinder van o.m. de telefoon. Want 
Graham Bell woonde zijn laatste 37 levensjaren 
in Baddeck, magnifiek gelegen aan het Bras 
d’Or Lake. Hij noemde het de mooiste plek ter 
wereld.

KLIMAAT

Gelijk een misverstand uit de weg ruimen:  
Nova Scotia heeft géén poolklimaat. Oké,  
’s winters kan het er ijzig zijn, maar in de zomer 
is het weer er doorgaans beter weer dan bij 
ons. Zonniger, droger en warmer, terwijl ook de 
nazomers (‘Indian Summer’) er vaak heerlijk 
zijn. Met een beetje geluk kun je van begin juni 
tot eind september (gemiddeld 18˚C. overdag) 

dus terecht in Nova Scotia voor een flydrive. 
Ook prettig: Halifax heeft slechts 5 uur 
tijdsverschil met Nederland, dus je begint de 
fly-drive uitgerust én met een minimum aan 
jetlag.

LINKS

 http://novascotia.startpagina.nl
 www.novascotia.com
 www.cbisland.com
 http://novascotia.startpagina.nl 
 www.pier21.ca
 http://maritime.museum.gov.ns.ca
 www.tidalboreraftingpark.com


