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Idaho
Vraag een amerIkaan wat er In Idaho te zIen en te doen Is en de kans dat je 
een uItgebreId antwoord krIjgt Is nIhIl. hooguIt Inwoners Van Idaho zelf of 
Van de omlIggende staten weten de rIVIeren, meren en bergen te VInden om 
te VIssen, jagen, wandelen en Varen. de InternatIonale toerIst dIe aankomt In 
seattle of salt lake CIty en rIChtIng yellowstone natIonal Park rIjdt, moet 
welhaast een stukje door Idaho heen. maar wIe de moeIte neemt om deze staat 
te bezoeken, staat een grote VerrassIng te waChten! 

Idaho ligt in het noordwesten van Amerika, wordt omringd 

door zes andere staten en grenst in het uiterste noorden aan 

Canada. De hoofdstad Boise is een uitstekend begin- of eind-

punt van een rondrit door de Rocky Mountains. Het is veruit de 

meest ‘mondaine’ stad in de regio. Het centrum wemelt van de 

restaurants (met terrassen!), bars en clubs, er worden diverse 

jazz festivals gehouden en je kunt er prima winkelen. 

Jetboating in Hell’s Canyon

Door het zuiden van de staat kronkelt de Snake river zich 

vanuit Wyoming richting de Pacific. Op ongeveer anderhalf 

uur rijden vanuit Boise, op de grens met Oregon, ligt Hell’s 

Canyon. Hier markeert de Snake River de grens tussen de 

twee staten. In Idaho zegt men dat Hell’s Canyon dieper is 

dan de Grand Canyon, als je meet van de top van de hoogste 

berg in het gebied tot aan de bodem van de kloof. Feit is dat 

Hell’s Canyon zo afgelegen ligt, dat je er alleen via het zui-

den kunt komen. Hoe meer je noordwaarts rijdt, hoe stiller 

het wordt. De weinige toeristen die het avontuur aangaan, 

komen hier vooral om de rust, stilte en schoonheid van de 

Snake River en Hell’s Canyon vanaf het water te beleven. Met 

een jetboat word je stroomafwaarts meegenomen, daar waar 

je alleen per boot kunt komen, voor een lunch aan de oever 

van de rivier. De klasse 2 en 3 rapids zijn leuk, maar als je 

verzocht wordt een zwemvest aan te trekken voor de twee 

klasse 4 rapids die er in het traject zitten wordt het pas echt 

spectaculair. De ervaren watersporters doen dit natuurlijk per 

raft of zelfs per kayak. 
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Rafting de Payette RiveR

Het is niet algemeen bekend dat Idaho, na Alaska, de grootste 

onbereikbare wildernis heeft. Als je de kaart van Idaho bekijkt, 

valt het op dat er door het midden van de staat geen wegen 

lopen. In de uitlopers van dit gebied liggen diverse prachtige 

“scenic byways”, zoals Highway 12 vanuit Montana naar lewiston 

aan de noordzijde en bijvoorbeeld de Sawtooth Senic Byway, 

de Pondarosa Pine Scenic Byway en de Peaks to Craters Scenic 

Byway in het zuidwesten. Deze laatste brengt je naar Craters of 

the Moon national Monument, het enige onder de national Park 

Service vallende park dat Idaho rijk is. 

Het is niet vreemd dat dit ongerepte berggebied veel rivieren 

kent. Hierdoor is Idaho een zeer geliefde bestemming voor 

kayakkers en rafters. De Payette River is een van de rivieren die 

niet alleen bij de fanatieke rafters populair is, maar waar ook de 

onervaren toerist een unieke ervaring te wachten staat. In de 

nazomer staat het water wat lager, maar biedt de rivier genoeg 

uitdaging om de diverse stroomversnellingen te overwinnen. 

een raft kan zes personen herbergen en de gidsen, die de rivier 

op hun duimpje kennen, weten de rafts zo te manoeuvreren dat 

een nat pak gegarandeerd is. 

MeRenland

Het noorden van de staat wordt gekenmerkt door een aantal 

grote meren; lake Coeur d’ Alene, lake Hyden en het uitgestrek-

te lake Pend Oreille. Dit laatste meer ligt grotendeels in Coeur 

d’Alene national Forest en is zeer populair bij fly-fishermen. Aan 

de noordzijde van het meer ligt het Western stadje Sandpoint, 

van waaruit je prima een boot kunt huren  of een boottocht kunt 

maken om vanaf het water dit prachtige gebied te bekijken. 

Coeur d’Alene, gelegen aan het gelijknamige meer, is een gezel-

lig plaatsje dat ook zeer populair is bij motorrijders. Op een zon-

dagmiddag kun je je hier prima vermaken door onder het genot 

van een biertje vanaf een terrasje, de meest bijzondere motoren 

langs te zien komen. Coeur d’Alene is ook een prima startplek 

voor een toer over dit meer, bijvoorbeeld per kayak.
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veRboRgen PaRel

Ondanks het gemis aan bekende national Parks, heeft Idaho, 

met haar meer dan 25 State Parks, genoeg natuurpracht in huis 

om diegenen die de moeite nemen om deze onbekende staat 

te bezoeken, te bekoren. Het is niet voor niets dat van de Top 10 

Scenic Drives door de noordwest Rockies, er maar liefst 4 door 

Idaho gaan. Amerika biedt haar bezoekers vele diamanten, maar 

wie afreist naar de verborgen parel Idaho, staat een aangename 

verrassing te wachten.

beReikbaaRHeid

Met klM/Delta Airlines vlieg je op Boise via Minneapolis, Seattle 

of Portland, met een overstap. Uiteraard zijn er ook met andere 

luchtvaartmaatschappijen aanvliegroutes te reserveren. vaak 

wordt er ook voor gekozen om bijvoorbeeld op Salt lake City te 

vliegen en daar met een huurauto de rondreis te beginnen.

veRvoeR 

De eenvoudigste manier om de staat te verkennen is met een 

huurauto. niet alleen in Boise, maar ook in andere steden in Idaho 

kun je een auto huren via alamo.nl. Bedenk vooraf goed hoeveel 

bagage je bij je hebt, zodat je voor het juiste autotype kiest. 

Reserveren vooraf is aan te raden, dan weet je zeker dat het door 

jou gewenste autotype beschikbaar is.

aCCoMModatie

er zijn veel soorten accommodatie, variërend van diverse 

Amerikaanse hotelketens tot aan luxe resorts. een verblijf op een 

ranch of een overnachting in een B&B behoort natuurlijk ook tot 

de mogelijkheden.   ‹
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MeeR infoRMatie

Meer informatie over idaho: 

www.wildwestusa.nl/idaho

www.visitidaho.org

www.facebook.com/wildwestusa

toP ten sCeniC dRives:

www.drivethetop10.com

kayakking en Rafting:

www.rowadventures.com

FieTsTour ‘souThern shenandoah valley’
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