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Verenigde Staten

Amerika, camperland bij uitstek en bakermat van de road trip. 
Veel mensen dromen van een rondreis over dit indrukwekkende 
continent. Wij lieten het niet bij dromen en stapten het vliegtuig 
in. Natuurlijk, we hadden de voor de hand liggende keuze kunnen 
maken om naar de Westkust te vliegen en daar een route te rijden 
die al velen voor ons gereden hebben. Los Angeles, Las Vegas, de 
Grand Canyon, dat idee. Wij dromen echter van het Wilde Westen, 
het échte Amerika. Wij slaan de  glitter en glamour van Hollywood 
en Vegas over en gaan op zoek naar cowboys en indianen, te 
beginnen in Denver. 

Tekst: Marijke de Maa

Fotografie: Wyoming Tourism, Travel South Dakota, Cruise America

The American Dream



DAG 1&2: AMSTerDAM – DeNVer (4.800 MijL)

Via Windy City Chicago vliegen we met United Airlines naar Mile 
High City Denver. De stad heeft deze bijnaam vanwege de ligging op 
exact 1 mijl hoogte. Dit is echter niets vergeleken met de mijlenhoge 
bergen die deze bruisende metropool omringen. Om voor de hand 
liggende redenen is het niet toegestaan om na de lange vlucht uit 
Nederland direct een huurcamper op te halen en op weg te gaan. 
Wij maken daarom van de nood een deugd en slapen eerst twee 
nachten in een hotel. in de lobby pakken we bij het inchecken een 

folder mee van Bikalope Tours met daarin een aanbieding voor de “i 
Bike Denver” tour van 10 mijl. Aangezien het de volgende dag heer-
lijk fietsweer is, lijkt dit ons een leuke manier om met Denver kennis 
te maken. en dat is het zeker! een middag lang zien we de mooiste 
plekken, horen we de leukste weetjes en leren we onze enthousiaste 
gids Matt en de andere deelnemers aan deze excursie kennen. enig 
minpuntje; de knalroze fietshelm die ik verplicht moet dragen.  

DAG 3: DeNVer – BOULDer – rOCky MOUNTAiN NP (61 
MijL)

Tijd om de stad achter ons te laten en de omgeving te ontdekken! 
Vanaf ons hotel worden we opgehaald en naar de vestiging van 
Cruise America in Denver gebracht waar een kleurrijke C25 op ons 
staat te wachten. We hevelen de inhoud van onze koffers over naar 
de camperkastjes en geven de lege koffers in bewaring. Na een 
instructiefilm en verdere uitleg van een medewerker kunnen we op 
pad. Ondanks de afmetingen blijkt het besturen van ons nieuwe huis 
eenvoudiger dan verwacht! eerste tussenstop langs highway 36 is 
Boulder. in het centrum hiervan ligt de autovrije winkelstraat Pearl 
Street Mall waar we een terrasje opzoeken en van een stevige lunch 
genieten. Om ons heen zitten veel studenten die hier aan de Univer-
siteit van Colorado studeren. Dikke Amerikanen zijn zeldzaam in deze 
#1 Sports Town in America. Het lijkt wel of iedereen hier fietst, skate, 

De poort naar het Wilde Westen

Cruise America
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wandelt of hardloopt. Ook wij zijn klaar voor de natuur en rijden 
daarom verder naar ons eerste Amerikaanse Nationale Park, rocky 
Mountain NP. Bij de ingang kopen we voor $80 een National Park 
Pass. Aangezien we tijdens onze rondreis nog meer parken zullen 
bezoeken, bespaart deze pas ons de nodige dollars. Gelukkig hebben 
we al meer dan een half jaar geleden een plek op de Moraine Park 
campground gereserveerd, dus zijn we verzekerd van een plek. Zelfs 
eentje met uitzicht op Longs Peak, een van de vele ruim 3.000 meter 
hoge bergtoppen! 

Dag 4&5: Rocky Mountain nP - cheyenne (94 Mijl)

in rocky Mountain NP kun je naar hartenlust wandelen, of hiken 
zoals de Amerikanen het noemen. in het Moraine Park Visitor Center 
adviseert Park ranger Sarah ons om vandaag de gratis shuttle bus 
naar Bear Lake te nemen en daar een prachtige wandeling langs 
Nymph Lake, Dream Lake en Lake Haiyaha te maken. De volgende 
ochtend rijden we vanuit rocky Mountain NP via highway 34 richting 
Loveland, gevolgd door highway 25 richting het noorden, op weg 
naar onze tweede Amerikaanse staat: Wyoming. einddoel vandaag 
is Cheyenne, de hoofdstad van deze staat. elk jaar vindt hier in juli 
de grootste outdoor rodeo ter wereld plaats tijdens de Cheyenne 
Frontier Days. Helaas hebben wij die gemist, maar de megagrote 
cowboylaarzen die hier als versiering door de hele stad staan, maken 

veel goed. Ook kopen we hier bij Wrangler op 1518 Capitol Avenue 
onze eerste souvenirs; een paar echte cowboy boots! 

Dag 6: cheyenne – WinD cave nP (244 Mijl) 

Voor nu verlaten we Wyoming en zetten we koers richting Windcave 
NP in South Dakota, onze derde staat alweer. Op de prairies waar we 
doorheen rijden zien we onze eerste bizons, wat een machtige bees-
ten! We proberen vandaag op tijd bij de elk Mountain campground 
te zijn aangezien ze hier niet werken met reserveringen maar op 
een first-come, first-served basis. Als we bij de camping aankomen 
is er gelukkig nog genoeg plek. er is geen elektriciteit en er zijn geen 
douches, maar dat geeft niet want onze camper is van alle gemak-
ken voorzien. en voor slechts $12 hebben we hier een prachtplek! 
Bij het Visitors Center kopen we een kaartje voor de Garden of eden 
Cave Tour om de grot te zien waarnaar dit park vernoemd is. Tijdens 
de tour leren en horen we dat de atmosferische druk in deze grotten 
regelmatig verandert waardoor er luchtstromen ontstaan die een 
fluitend geluid maken, vandaar de naam Wind Cave. 

Dag 7: WinDcave nP – Mount RushMoRe (37 Mijl)

Door het glooiende landschap van Custer State Park waar we weer 
kuddes bizons zien, rijden we verder naar Mount rushmore, de be-
roemde berg waar de hoofden van de presidenten George Washing-

Mount rushmore
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ton, Thomas jefferson, Theodore roosevelt en Abraham Lincoln in 
het graniet uitgehouwen zijn. Voordat we dit monument bekijken, 
maken we echter een kleine omweg naar een ander, iets minder be-
kend monument; Crazy Horse Memorial. Het 26 meter hoge gezicht 
van de indiaan Crazy Horse steekt al van verre af tegen de blauwe 
lucht. Het is het levenswerk van beeldhouwer korczak Ziolkowski die 
eind jaren veertig door chief Henry Standing Bear gevraagd werd 
een beeld te maken ter ere van alle indianen van Noord-Amerika. 
Ziolkowski overleed in 1982, maar één van zijn zonen zet zijn werk 
voort. Na het zien van Crazy Horse Memorial valt Mount rushmore 
een beetje tegen, maar de kOA camping met zwembad en uitzicht 
op de beroemde berg maakt veel goed. 

Dag 8&9: Mount RushMoRe - inteRioR (125 Mijl) 

Na een heerlijk ontbijt onder het toeziend oog van de Amerikaanse 
presidenten gaan we op weg naar Badlands NP. Via highway 44 be-
reiken we het plaatsje interior waar we alweer op een kOA camping 
overnachten. De volgende ochtend rijden we al vroeg via highway 
377 het Badlands NP binnen via de interior entrance. Na een korte 
stop bij het Ben reifel Visitor Center nemen we de Badlands Loop 
road richting het westen. Langs de route zijn verschillende parkeer-
plaatsen vanwaar trails zijn uitgezet. Het is vandaag dus een dagje 
rijden, stoppen, wandelen, fotograferen en vooral ook genieten!  Als 
we ’s avonds weer op de camping zijn vullen we ons water bij, legen 
de vuilwatertanks en maken ons op voor de komende twee reisdagen.

DAG 10: iNTeriOr – DeViLS TOWer (198 MijL) 

Nadat we het park weer binnenrijden, volgen we vanochtend de 
Badlands Loop road richting het noorden. Vlak voordat we het park 
via de Northeast entrance verlaten, genieten we nog van een feno-
menaal uitzicht vanaf Big Badlands Overlook. Bij Cactus Flat gaat het 
vervolgens via de interstate 90 richting het Wilde Westen. We maken 
een tussenstop in Deadwood, een prachtig gerestaureerd Western 
stadje waar in 1876 Wild Bill Hickock werd neergeschoten in Saloon 
No. 10. Wij besluiten hier even een kijkje te nemen, maar komen 
helaas de eigenaar van de Saloon niet tegen. Dat is namelijk kevin 
Costner, die tijdens de opnames van de film ‘Dances with Wolves’ 

‘Cowboy’ Cody rodeo

Devils Tower

Deadwood
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verliefd werd op dit stadje. Wij rijden verder naar een volgende film-
set, Devils Tower, beroemd geworden door de film ‘Close encounters 
of The Third kind’. in de avondzon lopen we via de Tower trail een 
rondje om deze indrukwekkende monoliet. 

Dag 11&12: Devils toWeR - coDy (314 Mijl)

Vandaag een lang en behoorlijk saai stuk rijden naar Cody. Gelukkig 
maakt dit stadje de rit meer dan de moeite waard. Het werd in 1896 
gesticht door ‘Buffalo Bill’ Cody en ademt de sfeer van het Wilde 
Westen. Hier tanken we letterlijk en figuurlijk even bij. in yellowstone, 
onze volgende stop, zijn brandstof en boodschappen een stuk duur-
der, dus slaan we bij de plaatselijke Walmart stevig in. Tijdens onze 
‘rustdag’ bekijken we het Buffalo Bill Historic Center waar de geschie-
denis van het Wilde Westen wordt getoond en om het Western ge-
voel compleet te maken bezoeken we ’s avonds een rodeo. Uiteraard 
op onze nieuwe, in Cheyenne aangeschafte cowboy boots!

Dag 13,14,15: coDy – yelloWstone nP (100 Mijl) 

yellowstone NP werd op 1 maart 1872 opgericht en is daarmee het 
oudste Nationale Park ter wereld. We kunnen ons haast niet voorstel-
len dat we nog verrast zullen worden na het zien van zoveel prach-
tige natuur in de Nationale Parken die we tot nu toe bezocht hebben, 
maar yellowstone blijkt van een buitencategorie te zijn. Gelukkig 
hadden we al ver van tevoren een plek met elektriciteit op de Fishing 
Bridge Campground vlakbij yellowstone Lake gereserveerd, dus kun-
nen we op ons gemak door de prachtige Shoshone Canyon richting 
de camping rijden. yellowstone ligt op de grens van Wyoming, idaho 
en Montana en door het park, in de vorm van een acht, loopt de 282 
kilometer lange Grand Loop road. Wij blijven hier drie nachten, maar 
eigenlijk is dat te kort om al het moois te zien dat dit park te bieden 
heeft. Hoogtepunten voor ons zijn de Mammoth Hot Springs in het 
noorden, de Grand Canyon of the yellowstone, de betoverend mooie 
Grand Prismatic Spring en de beroemde Old Faithful geiser. Af en toe 
moeten we aansluiten in een file wanneer een kudde bizons besluit 
dat de weg van hun is en één keer staan we zelfs in een echte ‘bear 
jam’ wanneer een zwarte beer de weg oversteekt!

Black Hills

Buffalo’s
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Dag 16: yelloWstone nP – gRanD teton nP (40 Mijl) 

Ten zuiden van yellowstone ligt Grand Teton NP, vernoemd naar de 
bergpieken die de hoofdrolspelers in dit park zijn. Vanaf de Colter 
Bay Campground hebben wij een adembenemend mooi uitzicht op 
deze reuzen. ’s Middags strekken we de benen tijdens een wandeling 
om jenny Lake en ’s avonds laten we ons in een raft de Snake river 
afzakken tijdens een float trip. Vanaf het water zien we langzaam 
de schemering invallen en spotten we bald eagles (Amerikaanse 
zeearenden) en elanden. Het lijkt wel alsof we in een filmset of in een 
van de foto’s van de beroemde Amerikaanse fotograaf Ansel Adams 
varen!

Dag 17: gRanD teton nP – lanDeR (140 Mijl) 

Hoewel het een beetje om is, kunnen we het niet laten om jackson 
Hole te bezoeken. Voor het echte Wild West gevoel ben je hier op de 
juiste plek. Houten sidewalks, een park met toegangsbogen gemaakt 
van elandgeweien en de Million Dollar Cowboy bar waar de zittingen 
van de barkrukken paardrijzadels zijn. Daarna zetten we koers rich-
ting Lander in het zuiden waar we onze eerste echt lekkere kop koffie 
drinken in Old Town Coffee op Main Street. Vlakbij Lander ligt Sinks 
Canyon State Park waar we naar de Popo Agie Falls wandelen om 
heerlijk pootje te baden. 

Dag 18: lanDeR – laRaMie (223 Mijl) 

Onze laatste en lange rijdag via highway 287 en interstate 80 met 
als eindbestemming Laramie. Hier is de universiteit van Wyoming 
gevestigd en bezoeken we de voormalige gevangenis waar o.a. de 
beroemde Butch Cassidy heeft vastgezeten. 

Dag 19: laRaMie - FoRt collins (75 Mijl) 

een kort rijdagje, dus genoeg tijd om van alle indrukken bij te komen 
en de camper schoon te maken op de Lakeside campground in Fort 
Collins. een aantal jaar geleden werd dit stadje uitgeroepen tot de 
beste plek van Amerika om te wonen en als we hier ’s avonds rondlo-
pen snappen wij wel waarom. We sluiten onze geweldige Amerikaan-
se road trip af met een etentje op het terras van CooperSmith›s Pub & 
Brewery waar we genieten van steak en zelf gebrouwen biertjes. 

Dag 20&21: FoRt collins – DRoP oFF DenveR (60 Mijl) 

Na een laatste korte rit nemen we in Denver afscheid van onze 
trouwe reisgezel van Cruise America en maken we ons klaar om weer 
richting Amsterdam te vertrekken. De conclusie na ruim 1700 mijl 
met een camper door het Wilde Westen van Amerika? Het was een 
‘dream come true’! 

Praktische informatie:
Wij boekten onze camper via de Nederlandse vergelijkingswebsite 
www.holidaycampers.com.
Campings werden gereserveerd via www.koa.com en in 
yellowstone via www.yellowstonenationalparklodges.nl.
Meer informatie over Nationale Parken en de National Park Pass is 
te vinden op www.nps.gov.
kijk voor meer informatie over Wild West USA op www.wildwestusa.nl 
of op www.facebook.com/wildwestusa. Hier kun je ook een gratis 
brochurepakket aanvragen. 
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