
Bevroren gletsjers, uitbarstende vulkanen of 
spuitende geisers. Het ene moment lijkt het net 
of je op de Noordpool bent en een paar kilometer 
verderop waan je je op de maan. De landschappen 
op IJsland zijn heel verschillend. Maar één ding blijft 
hetzelfde: je voelt je overal een echte avonturier! 

Land van 
vuur en 
ijs
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Namen van de watervallen in IJsland 
eindigen meestal op –foss. Dat is het 
IJslandse woord voor waterval.

Een vulkaan wordt 
actief genoemd als hij 
in de laatste 10.000 jaar 
tenminste één keer is 
uitgebarsten. 

» Aardplaten
Het stikt op IJsland van de vulkanen. Dat komt 
doordat het eiland op de breuklijn ligt tussen twee 
aardplaten. Deze platen drijven elk jaar twee centi-
meter uit elkaar. Daardoor is er een grote spleet 
ontstaan waar continu hete lava uitstroomt.

» Enorme aswolk
Nog geen vier jaar geleden kwam het vlieg-
verkeer in heel Europa in grote problemen: 
duizenden vluchten werden geannuleerd. De 
oorzaak? De IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull  
zorgde voor een enorme aswolk! Ook dit jaar 
barstte deze vulkaan weer uit. Gelukkig was de 
aswolk dit keer niet zo groot. Pfieuw!

IJsland is een eiland in de Atlantische oceaan. 
Het is al 20 miljoen jaar geleden ontstaan door 
vulkaanuitbarstingen, maar er wonen pas zo’n 
duizend jaar mensen. Niet zo vreemd, want het 
grootste deel van het eiland is onbewoonbaar 
door de ruige natuur. En andere gebieden zijn 
best gevaarlijk om te wonen: door de vulkanen, 
geisers en aardbevingen verandert het landschap 
voortdurend. 

Vuurspuwers
De woeste vulkanen in IJsland zijn moeilijk te 
missen. Het is bijzonder om met eigen ogen zo’n 
vuurspuwer te zien. In het zuiden vind je de meest 
gevreesde vulkaan van het eiland: Hekla. Met 

» Dikke laag sneeuw
Gletsjers kun je 
vergelijken met een hard 
aangedrukte sneeuwbal. 
Ze ontstaan doordat 
sneeuwlagen worden 
samengedrukt tot een 
dikke laag ijs. Als die 
laag gaat bewegen, 
ontstaat er een langzaam 
schuivende rivier van ijs: 
een gletsjer.

een Vulkaanuitbarsting 
kan weken duren

haar 1491 meter is ze een échte reus! In de loop 
der eeuwen zijn al veel dorpen en wegen door 
zijn kokend hete lava verwoest. Een uitbarsting 
gaat vaak samen met donder, bliksem en 
aardbevingen.

spuitend water
In het zuidwesten ligt de bekendste geiser van 
IJsland: Geysir. Op vaste tijden spuit hij een 
mengsel van heet water en stoom de lucht in. Het 
stinkt een uur in de wind! Bij een uitbarsting spuit 
het kokende water wel 70 meter de lucht in. Dat is 
hoger dan de meeste flats in Nederland!

Gletsjers
Vlakbij een geiser kan het behoorlijk heet worden. 
Maar je kunt het in IJsland ook flink koud krijgen, 
want er zijn wel honderden gletsjers. De Vatna-
jökull, die in het zuidoosten ligt, is niet alleen 
IJslands grootste gletsjer. Hij is zelfs groter dan 
alle gletsjers in de Alpen en in Noorwegen bij 
elkaar! 
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De poolvos heeft een 
wisselende vachtkleur. 
In de zomer is hij 
grijsbruin en in de 
winter wit.

Sommige mensen geloven dat 
het water van de Blue Lagoon 
helpt tegen huidziekten.

nieuwsGierig aagje
Grote kans dat je in IJsland stiekem wordt 
bestudeerd door een poolvos. Hij kan goed 
tegen de extreme natuurelementen op het 
eiland. En dat is niet zo vreemd, want hij is het 
enige dier dat altijd al op IJsland heeft geleefd. 
Andere landdieren zijn meegenomen door de 
mens! In het water zijn er wel meer ‘originele’ 
bewoners te vinden. Het koude water bevalt de 
dolfijnen, walvissen en zeehonden prima. 

noorderlicht
Tussen september en april kun je getuige zijn 
van een heel bijzonder natuurverschijnsel: het 
Noorderlicht. Dat zit zo: de zon zendt elektrische 
deeltjes uit, die in IJsland in de atmosfeer terecht 
komen. Daar botsen ze met andere luchtdeeltjes. 
Wat je dan ziet, is een spectaculaire lichtshow, met 
steeds andere kleuren. Je kunt het Noorderlicht 
bijna overal op IJsland zien.

botsende deeltjes
Hoe ontstaat het Noorderlicht? De zon zendt 
elektrische deeltjes uit. Omdat IJsland op een 
magnetisch veld ligt, trekt het deze deeltjes aan. 
Daarvan komen sommige dan in de atmosfeer 
terecht. Daar botsen de deeltjes met andere 
luchtdeeltjes die in de atmosfeer rondzweven en 
door die botsing ontstaat het Noorderlicht.

ook op de 
planeten jupiter 

en saturnus is het 
noorderlicht te 

zien
warm bad
Moe geworden van al die bezienswaardigheden? 
Tijd voor ontspanning! Dat kan in de Blue Lagoon: 
een meer op een oud lava-veld. Het is ‘per ongeluk’ 
ontstaan. Een energiecentrale in de buurt pompte 
het warme water uit de aarde omhoog om in 
energie om te zetten. Daarna werd het uitgespoeld 
over het lava-veld, waar het door de dikke ondoor-
dringbare laag lava bleef liggen en uiteindelijk 
een meertje werd. Helemaal niet erg, want met 39 
graden is het water lekker warm!
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