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Spitsbergen 
Spitsbergen, wie er ooit geweest is , wil weer eens terug. Het land waar de zon in de zomer 
niet onder gaat en pure landschappen vol artisch leven. Walrussen op blauwe ijsschotsen, 
jagende ijsberen en enorme kolonies zeevogels die een luid kabaal malen.  
Maar ook Hollandse historie. Willem Barentsz ging ons voor en gaf het de naam Spitsber-
gen.  Met de M.S. Ortelius gaan we op zoek naar wildlife en imposante landschappen met 
als koers :

Rondom Spitsbergen

Reistijd

In juli komt de natuur echt op gang. We kunnen makkelijker dan in juni aan land 
vanwege minder ijs. Dat geeft ruimte voor het fotograferen van vogels, planten en het 
landschap. De ijsbeer staat natuurlijk ook op het programma en deze gaan we zeer 
waarschijnlijk zien. Als gedurende het voorjaar het pakijs smelt houden ze zich graag 
op in de buurt van gletsjers. 

Er wordt  rekening gehouden met de diverse interesses 
van de deelnemers. Omdat er meerdere begeleiders zijn 
ontstaan er groepjes die lang of kort willen wandelen en 
een groep die wil fotograferen. Hierdoor is het mogelijk 
dat ook partners mee kunnen die niet fotograferen maar 
bijvoorbeeld wel wandelend van het landschap en de die-
ren willen genieten. 



Schip

De m/v Ortelius, één van de expeditieschepen van Oceanwide Expeditions. 
Het is een ijsversterkt schip dat 108 passagiers kan herbergen.  Wie mee is ge-
weest met de ijsberen reis in 2014 weet dat de m/v Ortelius dikker ijs aan kan 
dan de andere boten. In 2014 was dat in ons voordeel omdat we op plekken 
kwamen waar de Plancius het liet afweten. Daarom heb ik opnieuw gekozen 
voor de m/v Ortelius. 

Het comfortniveau aan boord van de ”Ortelius” is geclassificeerd als “comfor-
table hotel standard”. Het schip heeft een u-vorm restaurant, een sfeervolle en 
ruime bar/lounge en een aparte ruimte voor lezingen en presentaties. Dage-
lijks worden drie uitgebreide maaltijden uit de internationale keuken bereidt 
door chefs, en afhankelijk van de omstandigheden geserveerd aan tafel of 
in buffetvorm opgediend in het restaurant. Er is elke dag de mogelijkheid te 
kiezen voor vlees, vis of vegetarisch en de chefs zullen altijd proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met een specifiek dieet.

Het schip is uitgerust met rubberen zodiacs waarmee landingen gemaakt 
worden, maar waarmee we ook langs de gletsjers kunnen cruisen.



Route en programma

Globaal staat de route vast maar het blijft  een expeditie. Afh ankelijk van het pakijs en het 
weer worden keuzes gemaakt door de expeditieleider. Dit betreft  met name de plekken 
waar we aan land gaan. Ik heb meegemaakt dat net voor een landing er een ijsbeer op het 
strand tevoorschijn kwam. Dan verandert het plan voor die dag. 
Tijdens de nacht vaart de boot naar een nieuw bestemming waar je de volgende dag aan 
land gaat. 

De route is ongeveer als volgt : Rondom Spitsbergen 

Klimaat

Bij Spitsbergen denken mensen al 
gauw aan sneeuw, ijs en koude. Die 
koude valt wel mee. Ik vergelijk het 
altijd met een milde winter in Ne-
derland. Temperaturen boven nul en 
als de zon schijnt is het aangenaam. 
Harde wind of storm heb ik in de 5 
eerdere reizen niet mee gemaakt. Wel 
dat we aan dek hebben gegeten of er 
was een  BBQ vanwege het mooie 
weer. Vergeet je zonnebril niet! 

  



Spitse bergen in de Hornsund. 

De beerin heeft een baardrob gevangen. Genoeg proviant voor een week. 



Dieren van Spitsbergen

Baardrob

Walrus Jonge poolvos

Bultrug Ivoormeeuw met twee (zeldzame) Ross meeuwen



Konings eidereend Dikbek zeekoet

Rosse franjepoot Kleine jager

Rendieren





Alpine bistort  tussen tussen Stengelloze silene

Saxifraga hirculus Alpine bistort 

Arctic hairy lousewort

Planten van Spitsbergen

Zilverkruid



Kamers / prijzen

De reis betreft  de OTL08, 2020 met Oceanwide Expeditions : 5 - 14 juli 2020, 9 nachten.
Kijk maar eens op : https://www.google.com/search?client=fi refox-b-d&q=OTL08%2C+2020

Ik heb korting kunnen regelen. Een 4 persoonshut is normaliter € 4300. Onze prijs is € 3999 
(7% korting, ook op de andere type hutten). Dit is dan exclusief vlucht en overnachting in 
Olso en/of Longyearbyen.  Reken daar ruweg  € 550 voor op basis van een gedeelde kamer.

De kamers aan boord hebben allemaal een eigen badkamer met douche en toilet. 
Er zijn vijf opties te boeken, waarvan ik de drie beschrijf :

- Quadruple Porthole (4 personen in een hut)   Normaal € 4300  wordt € 3999
- Twin Porthole (2 personen in een hut)    Normaal € 6200  wordt € 5766 
- Twin Window  (2 personen in een hut)    Normaal € 6700  wordt € 6231

Beschikbaarheid
De Quadruple Porthole zijn beperkt beschikbaar. Er zijn 4 hutten (16 bedden) aan boord. 
De expeditie gaat als fotogroep door bij minimaal 8 personen. 

Wil je mee of heb je vragen : laat het weten via  foto@geurtbesselink.nl

Heenreis / terugreis

Op de vlieg-heenreis is er een overnachting in Olso of op Spitsbergen. Vertrek is dan ook op 
4 juli en en dan 5 juli aan boord. Je kunt natuurlijk ook langer verblijven in Longyearbyen en 
een sledehondentocht maken. 

In Longyearbyen zijn er verschillende goede hotels. Bijvoorbeeld; Basecamp hotel, Radisson 
BLU Polar Hotel, Svalbard Hotell Tolfareren. Er  zijn ook hostels die vaak iets goedkoper zijn, 
omdat ze kamers hebben met gedeelde faciliteiten. Bijvoorbeeld;  MaryAnn’s Polarriggen, 
Guesthouse 102, Spitsbergen Guesthouse. In 2014 hebben we overnacht in MaryAnn’s Polar-
riggen. 

Oceanwide boekt geen vluchten en hotels meer. Dat doen we nu zelf. 
De terug vliegreis kan rechtstreeks. Vertrek is al heel vroeg om 2:25 uit Longyearbyen. In de 
ochtend (10:00 uur) kom je aan op Schiphol. 
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Details in het landschap



Spitsbergen, de Ware Wildernis



Spitsbergen, de Ware Wildernis






