
Vlieg je met Icelandair vanuit Schiphol naar de VS, dan kan je opteren
voor enkele dagen IJsland alvorens door te vliegen naar Minneapolis.
Sinds de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan scheert het toeris-
me op het eiland hoge toppen. Niet verwonderlijk, want het eiland van
vuur en ijs is wondermooi. “Toen het luchtverkeer in Europa en Ame-
rika helemaal in de war werd gestuurd door de vulkaaneruptie, zagen de
mensen ook meteen hoe mooi IJsland wel is”, zegt Frank Wijshijer, een
Nederlander die al vele jaren hier woont, van Icelandair. “De uitbar-
sting is echt een zegen gebleken voor ons. Nog nooit kwamen er zoveel
toeristen naar IJsland. Zelfs Amerikanen en Chinezen hebben hun
weg naar hier gevonden.” Eén van de topattracties op IJsland is de Blue
Lagoon op een steenworp van de internationale luchthaven in Kefla-
vik. In de warmwaterbronnen kom je volledig tot rust na een vlucht
van 3 uur. Ook walvisexcursies doen het hier zeer goed, IJsland is één
van de beste plaatsen ter wereld om deze mastodonten van de zee te
aanschouwen. Sinds kort heeft Reykjavik er een trekpleister bij; het
Harpa-gebouw aan de havenkant. De glazen gevels van het 35 meter
hoge nieuwe concertgebouw bestaan uit roosters die door de zonweer-
kaatsing oplichten in verschillende kleuren van de regenboog. De ar-
chitect liet zich voor de vorm van het rooster inspireren door het ge-
steente basalt. (nnd)

Vuur en ijs op IJsland

✔ Erheen: Wij vlogen met Icelandair van Schiphol via Reykjavik
naar Minneapolis. Vluchtduur Schiphol-Reykjavik: 3 uur, Reykjavik-
Minneapolis: 6u. Info www.icelandair.be

✔ Tijdsverschil: -7u.

✔ Klimaat: Harde winters worden afgewisseld met milde zomers in
Minnesota. Temperaturen van 25 tot 30°C in de zomer zijn geen uit-
zondering.

✔ Ligging: Minnesota grenst in het noorden aan Canada en ligt voor
een deel aan het Bovenmeer (Lake Superior).

✔ Nuttige links: Info op www.exploreminnesota.com. Neder landsta-
lige info vind je op www.visitminneapolis.nl en www.exploreminne-
sota.nl. Check ook zeker www.minneapolis.org en www.mallofameri-
ca.com

✔Logies: In IJsland logeerden we in het trendy Icelandair Hotel Reyk-
javik Marina, net aan de haven. In Noord-Minnesota kozen we voor
de Grand View Lodge. Downtown Minneapolis logeerden we in het
comfortabele Minneapolis Marriott City Center.

✔ Documenten: Internationaal paspoort en een ESTA-visum. Op de
site www.usa-esta-visa-be.com dien je een toeristenvisum aan te vra-
gen. Dit visum is twee jaar geldig. Wie geen geldig ESTA-visum kan
voorleggen, raakt het land niet in.

Praktische informatie:

Eerst enkele cijfergegevens, Min-
nesota is 7 maal zo groot als België
en telt 5 miljoen inwoners. Als je
weet dat er in de Twin Cities– de
bijnaam van Minneapolis en zuster-
stad St-Paul – zo’n 3,5 miljoen Min-
nesotans wonen, dan besef je met-
een hoe dunbevolkt de rest van de
staat wel is. En daar ligt net de grote
troef van Minnesota, het is een pa-
radijs voor natuurliefhebbers en
sportievelingen. De bijnaam van de
staat Minnesota luidt ‘Land van
10.000 meren’ en dat is in feite wat
gelogen. Het blijken er meer dan
11.000 te zijn…

BRUISENDE STAD IN HET GROEN
Minneapolis lijkt wel de perfecte
samensmelting van natuurpracht
en stedelijk schoon. “Waar je ook

woont in Minneapolis, nergens ben
je meer dan 6 blokken verwijderd
van een park”, zegt stadsgids Casey
Kluver enthousiast. “Glinsterende
meren, uitnodigende paden en
groene ruimtes verfraaien deze stad
en maken het tot een hoogst aange-
name bestemming in alle seizoe-
nen. Bovendien is Minneapolis dé
fietsstad van Amerika.” De groene
stad telt zo’n 22 meren waar in de
zomer druk wordt op gevist of in ge-
zwommen. In de zomer kunnen de
temperaturen oplopen tot boven de
dertig graden, waardoor het heerlijk
is om per fiets een van de vele meren
te bezoeken. De herfst zorgt dan
weer voor een prachtig kleurenpal-
let. Zelfs in de barkoude winter ko-
men de mensen op straat. Al hoeft
dat in feite niet, je kan als voetgan-

ger de hele binnenstad doorkruisen
en niet één voet in openlucht zet-
ten dankzij het gebruik van de po-
pulaire skywalks die de wolken-
krabbers met elkaar verbinden. Het
systeem van overdekte voetgan-
gersbruggen is liefst 13 km lang.

ORIGINELE STADSVERKENNING
Op Nicolett Mall, een verzamel-
plaats van resto’s en cafés, heerst er
een gezellige drukte. We nemen
een uitgebreid ontbijt in Hell’s Kit-
chen, waar chef en eigenaar Mitch
Omer z’n gasten trakteert op geani-
meerde gesprekken. “Ik heb al in 6
verschillende staten gewoond in de
VS, maar telkens kom ik terug naar
Minnesota. Ik kan m’n staat niet
loslaten”, zegt de sympathieke man.
Amerika mag dan het land van de

fastfood-ketens zijn, dat hoeft niet
te betekenen dat je er niet lekker
kan eten. Dat bewijzen The Crave –
bij mooi weer moet je op het dakter-
ras zijn – en Chino Latino iedere
avond opnieuw. Een originele ma-
nier om de stad te verkennen is per
segway, een elektrisch aangedreven
zelfbalancerend vervoersmiddel.
Tijdens de 2 uur durende tour wordt
af en toe gestopt om foto’s te nemen
of om een woordje uitleg te krijgen
over de ontstaansgeschiedenis van
de stad. De Minnesota Segway
Tour wordt gehouden van maart tot
november. Info op www.humano-
nastick.com. Eveneens niet te ver-
smaden is een kanotocht op de Mis-
sissippi die Minneapolis doorkruist.
Tijdens het varen kom je enkele
prachtige vergezichten op de hoog-
bouw van de stad tegen. (Info
www.abovethefallssports.com)
Leuk detail is dat ook de stadsgidsen
zich doorheen Minneapolis ver-
plaatsen aan de hand van een seg-
way en toeristen bijstaan waar no-
dig.

MALL OF AMERICA
In Bloomington, net buiten het
centrum van Minneapolis en dicht
bij de luchthaven, ligt het grootste
indoor winkelcentrum ter wereld.
The Mall of America bevat meer
dan 500 winkels en zo’n 50 restau-
rants. Goed voor een dagje shop-
pen, maar The Mall of America

heeft nog meer te bieden. In The
Mall huist tevens Nickelodeon
Universe,'s werelds grootste indoor
themapark en een groots aquarium.
Vorig jaar lokte het winkelcentrum
zo’n 42 miljoen bezoekers.

BRON VAN DE MISSISSIPPI
We verlaten Minneapolis en trek-
ken noordwaarts naar het Itasca
State Park – net onder Bemidji. Dit
is het oudste én grootste park van
Minnesota. Deze uitgestrekte groe-
ne wildernis bevat meer dan 100
meren waaronder Itasca Lake. Uit
deze laatste ontstaat een van de
langste rivieren ter wereld: de Mis-
sissippi. Het is bijna niet te geloven
dat dit beekje – de Mississippi is aan
de bron niet breder dan een paar
meter – 3800 kilometer zuidwaarts
uitmondt in de Golf van Mexico. In
het park zijn talloze wandel- en
fietspaden uitgestippeld om je een
heerlijk dagje in de natuur te bezor-
gen. Wie dat wenst kan ook in het
park overnachten in een van de ve-
le lodges of gewoon een tent huren
en kamperen op een van de vele in-
gerichte kampeerplekken in het
park.

LITTLE FALLS
Wat meer zuidwaarts ligt het rustie-
ke Little Falls, het stadje in het hart
van Minnesota waar niemand min-
der dan Charles A. Lindbergh op-
groeide. Lindbergh was de eerste pi-

loot die solo en non-stop de Atlan-
tische Oceaan overstak. In 1927
vloog hij met The Spirit of Saint
Louis van New York naar Parijs in
33 uren en werd er in één klap we-
reldberoemd door. Z’n ouderlijke
thuis staat er nog steeds, een statige
villa tussen het groen aan de boor-
den van de Mississippi. Het huis is
open voor bezoekers en toont je nog
het originele meubilair en persoon-
lijke bezittingen van de familie.
Naast het huis is de Charles A.
LindberghHistoric Site gevestigd.
In het museum tref je onder andere
een replica van The Spirit of Saint
Louis waarmee hij de Oceaan over-
stak. Je kan zelf plaatsnemen in de
cockpit en je Lindbergh wanen.

GULL LAKE
In Nisswa – we logeren in het luxu-
euze Grand View Lodge net ten
noorden van Brainerd – schepen we
in voor een boottocht op Gull Lake.
Op de boomrijke oevers spotten we
tal van grote buitenverblijven van
kapitaalkrachtige Amerikanen.
Wat later krijgen we het gezelschap
van een ijsduiker, de staatsvogel
van Minnesota. In de namiddag
sluiten de trip af met een mountain-
biketocht in Ironton waar tal van
uitdagende trails liggen aan de
boorden van - opnieuw - tal van
meren. (nnd/foto’s nnd/Explore
Minnesota Tourism/Oldenburg en
van Bruggen)

Naar de bron van de 3.800 km lange Mississippi

Bossen zover het oog reikt en vele duizenden meren
met alle mogelijke vormen van waterrecreatie. Voeg
daar nog een zeer leefbare stad als Minneapolis aan toe
en je bekomt de heerlijke cocktail die de Amerikaanse
staat Minnesota wel is. Welkom in de Midwest.

Minneapolis lijkt wel de perfecte samensmelting van natuurpracht en stedelijk schoon.

TripsTrips

De bron van de
Mississippi in Itasca Lake.

Op Nicolett Mall heerst er altijd een gezellige drukte.

De staat Minnesota telt meer dan 11.000 meren. 
Hieronder: De Stone Arch Bridge in Minneapolis. 
Helemaal onderaan : De skywalks die het hele centrum doorkruisen.

Sculpture Garden in Minneapolis.

Aan de oevers van Gull Lake. The Mall of America.Idyllische boottocht op een meer.

Eén met de natuur in Minnesota
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