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Fietsgidsmet twintig
routes in Zuid-Holland
ProKwadraat komtmet een gidsje
voor Zuid-Holland:Met de fiets op
stap, 20 fietsroutes langs stad en
land.De fietserwordt aan de hand
vanhet knooppuntensysteemde
weg gewezen en krijgt informatie
over bezienswaardigheden. Ver-
krijgbaar bij de VVV in Leiden,
prijs € 9,95.
www.routemakers.nl

MaartenvanRossum-
pad80kmlanger
HetMaarten vanRossumpad ismet
80 kmverlengd: het eindpunt is nu
Steenwijk en de route (384 km)
voert langs drie Nivon-Natuurvrien-
denhuizen. Startpunt is DenBosch.
Het Nivonheeft een nieuwe gids
uitgebracht voor het pad, dat het
spoor volgt van de vijftiende-eeuw-
se Gelderse krijgsheer.
www.maartenvanrossumpad.nl
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Een vogelparadijs
in Zuid-Portugal

42

In Yellowstone National Park kun je, samen met
drie miljoen andere toeristen, op zoek naar één
van de ongeveer driehonderd grizzlyberen die in

het park leven. Een nog grotere uitdaging: de wolf
opsporen. Maar eerst voorbij de ‘bisonjam’.

IMCO LANTING

Op jacht naar beer en wolf in
Om te beginnen: natuur-

lijk komen de drie mil-
joen bezoekers niet al-
lemaal tegelijk naarYel-
lowstone, maar het

scheelt niet heel veel. De zomer
duurt hier maar een paar maanden
en alle campings en hotels zitten
dan aardig vol. Gelukkig is het park
groot genoeg voor al diemensen.
Doordat Yellowstone omringd

wordt door bergen en op 2,5 kilome-
ter hoogte ligt, is het er minder
warm en is er meer neerslag dan in
het omringende gebied. Zelfs hartje
zomer kan het er sneeuwen. Geluk-
kig blijvenwe daarvan gevrijwaard,
hoewel ook de gemiddelde nacht-
temperatuur vijf graden niet echt
comfortabel tenoemen is, zekerniet
als je in een tentje slaapt. Het eerste
wat alle kampeerders doen ’s mor-
gens is dan ook een vuurtjemaken.
Het oudste nationale park ter we-

reld, 140 jaar geleden gesticht, is
beroemd vanwege zijn geisers, uit-

gestrekte vlaktes en de vele dieren.
Wij komen voor de grizzly en de
wolf. Om het zekere voor het onze-
kere te nemen, gaanwe op stapmet
een ervaren gids. Op het lijstje van
het park prijken de acht most wan-
ted: behalve de grizzlybeer en de
wolf ook de bizon, zwarte beer, gaf-
felbok, eland, het wapitihert en het
dikhoornschaap.
Woody heet onze gids enwe zitten

met zo’n twintig man in de oude
schoolbus die hij bestuurt. Achter
ons zittenMary en Patty, twee Ame-
rikaanse vrouwen op leeftijd, die
deze zomer werken in het Yellow-
stone Hotel. Patty heeft haar brei-
werkje meegenomen en de twee lij-
keneerderopwegnaareenbraderie
dan dat ze op safari zijn.
Woody passeert met een flinke

vaart Yellowstone Lake en dan gaat
het stroomopwaarts langs Yellow-
stone River.We turen in alle richtin-
gen.Wij willenwild.
De grootste kans daarop heb je in

Hayden Valley en Lamar Valley, de
plekken waaraan Yellowstone zijn
bijnaam ‘Serengeti vanNoord-Ame-
rika’ tedankenheeft.HaydenValley
komt eerst. Plotseling stopt de bus.
Tussen de stoelleuningen door zien
we voor het raam twee zwarte rug-
gen voorbijschuiven. Een complete
bizonkudde blijkt alle autoverkeer
te blokkeren. De bison-jam! Onver-
stoorbaar lopen de bizons over de
weg, sommige mannetjes steken
dwars over, gevolgd door hun
vrouwtje. VanWoodymogenweuit-
stappen, maar hij waarschuwt wel
dat de onverstoorbaarheid van de
beesten in een milliseconde kan
omslaan in agressie.
Voor de gespierde kolossen begint

de bronsttijd en dat kun je zien en
horen. De mannetjes maken, hun
tong uit hun bek hangend, onsma-
kelijke keelgeluiden terwijl ze op-
dringerig achter de wijfjes aanlo-
pen. Sommige rollen door een zelf-
gecreëerde zandbak, waardoor gro-
te stofwolken ontstaan. Zo maak je
als bizon een krachtige indruk, zegt
Woody. De harde fysieke confronta-
ties tussen de mannetjes laten nog
even op zich wachten, ogenschijn-
lijk is het nog redelijk pais envree in
de kudde.
Stapvoets kunnen we verder,

wachtend tot het de beesten be-
haagt de rijbaan te verlaten. De bi-
zonfiles kunnen vaak kilometers
lang zijn, horen we, en dan moeten
parkbeheerders komen om het ver-
keer te regelen.

Langs de weg in Hayden Valley
zien we de eerste rook opstij-
gen. Midden op een kleine

parkeerplaats zit een gat in het as-
falt, dat kleine wolkjes uitpuft, ter-
wijl het in de diepte pruttelt. Het
zijn de eerste zichtbare tekenen van
het vulkanische karakter van Yel-
lowstone. Het park is eigenlijk een
gigantische supervulkaan enwe rij-
den numet onze schoolbus feitelijk
in de caldera, de komvormige kra-
ter, die 72 bij 55 kilometermeet. Een
uitbarsting is volgens de berekenin-
genophanden,maardat is ingeolo-

gische termen endandenk je niet in
marges van maanden, maar eerder
in duizenden jaren.
Woody heeft via een zender con-

tact met collega’s in andere bussen.
Zo houden ze elkaar op de hoogte
vande locatieswaarwild isgesigna-
leerd. Nieuws daarover gaat door-
gaans als een lopend vuurtje door
het hele park, merken we al snel.
Vangrizzly’s,waarvan inYellowsto-
ne maar driehonderd leven, is be-
kend dat ze vaak een paarweken op
dezelfde plek blijven. En dat biedt
kansenals er eenmaal eentje is ‘ont-
dekt’, zoals nu op Mount Wash-
burn, een stuk verderop.
Eerst rijdenwe langs de beroemde

watervallen, die zich in de diepten
van de kloof storten. Patty wijst op
een pad dat is afgezet met hekken
en linten.Bij het getik vanhaarbrei-
naalden vertelt ze over de wande-
laar die hier een paar weken gele-
den is gedood door een grizzlybeer.
“Hijwasmet z’nvrouwaanhetwan-
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De ‘bison-jam’ is een dagelijkse verkeersopstopping. FOTO ERIK PETERSEN/AP Eén van de circa 300 grizzlyberen.
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Yellowstone Park
Geisers en hete bronnen in Porcelain Basin vanNorris Geyser Basin in Yellowstone Park. FOTO SEAN SPERRY/AP

De grijzewolf doet het goed in Yellowstone. FOTO’S NATURE PICTURE LIBRARY

delen. Kun je nagaan, zo vlakbij de
grote weg, op een heel populaire
route. Mensen die in de buurt wa-
ren, hebben de man nog horen
schreeuwen.” En bedankt, Patty!
Niet de grizzly zelf dient zich als

eerste aan, maar een horde auto’s
en opgewonden mensen die met
verrekijkers en camera’s naar links
kijken. De beer is er dus nog. De bus
remt hard, glijdt nog net niet het ra-
vijn in – Woody vindt dit grappig –
en dan zien we op demet felgele ar-
nica begroeide berghellingmidden-
in de bloemenzee een bewegende

vlek. Door de verrekijker zien we de
grizzly kuieren, zich niet storend
aan alle gedoe. Het is een beeld
waarvan een soort magnetische
werking uitgaat. Je zou zo de berg
op rennen om het dier een flinke
knuffel te geven. Maar het respect
voor deze heerser van Yellowstone
wint het gelukkig. Daarvoor hoef je
je alleen maar te realiseren dat die
bult tussen z’n schouderbladen één
en al spieren is.

De score van The Big 8 staat op
twee. Jammer dat de coyote
niet op het lijstje voorkomt,

want we rijden nog maar net verder
of we zien door de voorruit een
coyote pal voor de bus. Hij volgt de
rijbaan en doet dat op z’n gemak.
Sterker nog, na honderd meter doet
hij doodleuk z’n behoefte voor onze
verbaasde neuzen, ergens bij het
linkervoorwiel. Hilariteit alom.
Dan gaan we verder de wildernis

in, naar de betoverende Lamar Val-

ley, een enormevlakte begroeidmet
sagebrush (saliestruikjes), doorsne-
den door een glinsterende rivier. De
zon zakt langzaam en in de zachte
nevel zien we honderden zwarte
puntjes: een gigantische kudde bi-
zons. We stoppen en zitten tussen
de lekker ruikende salie te kijken
naar dit prachtige tafereel.
Woody is intussen druk aan het

praten in z’n zendertje. Verderop
schijnen een grizzlybeer en een
paar wolven te zitten. Opwinding.
Wederom zijn het eerst groepen
mensen die we zien, turend, wij-
zend, fotograferend. We gaan er
maar bij staan en kijken geconcen-
treerd door de verrekijker.
En ja hoor, aan de oever van de ri-

vier is een grizzlybeer met een kar-
kas vanwaarschijnlijk eenwapiti in
deweer.Vlakbij, opdewalbovende
rivierbedding, zitten een paar wol-
ven in de struiken. Ze azen op het
karkas, maar met z’n tweeën kun-
nen ze de beer bij lange na niet aan.

Wat verbaast is dat ze dit al min-
stens twee dagen volhouden.
Woody zegt dat het heel bijzonder is
dat we wolven zien, want daarvan
zijn er nog minder dan grizzly’s.
Sinds ze in 1995weer inYellowstone
Park zijn uitgezet na in de twintiger
jaren te zijn uitgestorven, groeit
hun aantal gestaag en herstelt zich
het evenwicht in het ecosysteem.
Terwijl Patty op de terugweg met

haar breiwerkje op schoot in slaap
valt, nemen wij onze strategie voor
de volgende dag door. Natuurlijk
gaan we naar de beroemdste geiser
ter wereld, Old Faithfull, en de
Grand Prismatic Spring, maar we
hebben ook nog een paar dieren
van het lijstje te gaan. Maar de be-
langrijkste hebben we al te pakken:
de grizzly en de wolf. Missie vol-
bracht.

www.nps.gov/yell/index.htm
www.yellowstonepark.com
www.rmi-realamerica.nl

Wie,wat,waar

YellowstoneNational Park ligt in het
noordwesten vanWyoming en voor een
klein deel inMontana en Idaho. Het is
met 9000 vierkante kilometer één van
de grootste nationale parken in de VS.
Het ligt op bijna 2,5 kilometer hoogte en
bestaat voor het grootste deel uit bos.
Het heeft demeeste actieve geisers ter
wereld en ook nog eens vrijwel de hoog-
ste concentratie dieren in de Verenigde
Staten.Met de auto kom je uiteraard
niet overal. Yellowstone heeftmeer dan
1500 kilometer aanwandelroutes.
Kamperen in YellowstoneNational Park
betekent 1) lang van tevoren reserveren
en 2) een frisse onderneming. Boven-
dienmoet werkelijk alles, van cosmeti-
ca en voedsel tot flesjeswater, in de au-
to of bearproof containers opgeborgen
worden. De paar campings in het park
zijn niet omheind en regelmatigworden
beren in de omgeving gesignaleerd. Je
kunt natuurlijk ookmet een camper ko-
men.
Als alternatief kun je kiezen voor een
hotel of een blokhut: comfortabeler dan
kamperen,maar nog sneller volge-
boekt.
Tenslotte: in Yellowstone ben je er echt
even helemaal uit, omdat er vrijwel ner-
gensmobiel bereik is.
Demakkelijkstemanier om in Yellow-
stoneNational Park te komen is vanuit
Denver (8 uur rijden) of Salt Lake City (6
uur rijden).

De coyote loopt
op zijn gemak
pal voor de bus
op de rijbaan
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