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De ‘Highway 1’ vertelt de ontstaansgeschiedenis 
van het op één na grootste land ter wereld. Hij 
begint in het barre Newfoundland, bij St. Johns 
waar meer dan vijfhonderd jaar geleden de 
eerste Europeanen landden. Daarna via de 
staten van Atlantic Canada naar de Franstalige 
provincie Quebec en vervolgens naar Ontario 
met de administratieve hoofdstad Ottawa en de 
metropool Toronto. Vanuit deze streken begon 
het zelfstandig geworden Canada eind 19e eeuw 
aan de exploratie van het westen. Uit de prairies 
naar de Rocky Mountains, met een bocht door 
de bergen heen en dan afdalend naar de kust, 
gaat Highway 1 verder naar de kust. Dan volgen 
nog ruim 100 zeekilometers naar Vancouver 
Island, waar pas bij de hoofd stad Victoria het 
laatste bordje van de Trans Canadian staat.

De hele route rijden is meer een expeditie dan 
een toeristisch genoegen. We kiezen dan ook 
voor een korter deel van de route dat vele 
facetten van Canada laat zien: moderne steden 
en enorme landschappen, waarbij de voor 
Europeanen volstrekt onbekende prairies, hoge 
bergen en fraaie natuurparken. De huurauto 
wordt besteld als ‘one way rental’: ophalen in 
Winnipeg en terugbrengen in Vancouver. 
Winnipeg is vanuit Nederland goed bereikbaar 
met vluchten via Toronto of Minneapolis. 
Vancouver kent rechtstreekse lijndienst - 
vluchten naar Amsterdam.

DE ROUTE  
(2.500 KILOMETER,  
EXCLUSIEF UITSTAPJES)

  Van Winnipeg in de provincie Manitoba naar  
de hoofdstad Regina van de provincie 
Sascatchewan is het een rechttoe-rechtaan  
rit van een kleine 600 kilometer. Goed te 
doen in één dag. De weg verveelt niet, want 

Van Oost- naar West-Canada loopt over onwezenlijk grote afstanden één klassieke  
autoroute: de Trans Canadian. Inclusief bijna 300 kilometer over zee beslaat deze 
route meer dan 7.500 kilometer.

de uitzichten zijn prachtig. Eerst nog wat 
bossen en meren en dan de fascinerende 
uitgestrektheid van de kale prairie. Net als in 
de film, maar dan echt.

  Het traject van Regina naar Calgary in de 
provincie Alberta vergt 200 kilometer méér  
dan de eerste etappe. Onderweg is Medicine 
Hat een goede overnachtingsplaats. Rijd dan  
de volgende dag langs het Dinosauruspark  
(zie ‘Gaan zien’).

  Na Calgary is de Trans Canadian geen 
autobaan meer, wel een mooie en brede 
doorgaande weg. De nog resterende ruim 
1.000 kilometer naar Vancouver gaat voor 
een deel door de hoge bergen, een stuk over 
een plateau met koeien en cowboys (bij 
Kamloops) en ten slotte omlaag naar de 
prachtige oceaankust. Calgary, Banff, Jasper 
en Kamloops zijn de voor de hand liggende 
plaatsen voor een of meer overnachtingen op 
weg van Alberta naar de laatste provincie van 
deze reis: British Columbia.

  Deze route is zeker niet het hele jaar berijd- 
baar. De prairies zijn ’s winters steenkoud en 
in de Rockies sneeuwt het soms hevig. Juli en 
augustus zijn heet, september is prachtig 
want dan heerst de Indian Summer met zijn 
droom weelde van warme kleuren aan de 
bomen en op de velden.

REISDUUR

Zeker twee weken.

GAAN ZIEN

  Winnipeg, Calgary en Vancouver zijn steden 
die een langer bezoek waard zijn. Modern, vol 
evenementen (zoals de beroemde ‘stampede’ 
van Calgary in juli) en met uitstekende 
shopping- en uitgaansmogelijkheden.

  Het landschap van de prairies spreekt voor zich. 
Wie iets meer wil weten van de miljoenen 
jaren oude geschiedenis van dit land bezoekt 
in Regina het T-Rex Center dat gewijd is aan 
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de dinosaurussen die hier ooit rondstampten. 
Daarna past een bezoek aan het spannende 
en leerzame Dinosaur Provincial Park, voorbij 
Medicine Hat.

  Van de vele mogelijke uitstapjes in de Rockies 
is de rit langs de spectaculaire ijsvelden van 
de Icefield Parkway bij Jasper een ‘must’.  
Wie echte cowboys aan het werk wil zien  
op echte ranches, vindt die langs de ‘22’ ten 
zuiden van Calgary en op de Trans Canadian-
route rond Kamloops.

LINKS

  www.travelcanada.ca
  www.sasktourism.com
  www.travelmanitoba.com
  www.travelalberta.com
  www.hellobc.com


