
S8



Een huis op vier wielen, met alles erop en eraan. Zo kun je een Amerikaanse motorhome 
omschrijven. Campers in de U.S. zijn ruim, gezinsvriendelijk en ideaal om de nationale parken 
te doorkruisen en grote afstanden te overbruggen. Wij trokken met een camper door het 
Midden-Westen, door het land van de bizons en de Badlands richting Wounded Knee.

TeksT Joris Verbeure - FoTo’s sander boer

Oneindig cruisen door de adembenemende Badlands.
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Sommige campers in de Verenigde Staten zijn 
een ongewone bezienswaardigheid. Ameri
kanen trekken eropuit met een megavoertuig 
tot 20 meter lang en daarachter een gewone 

auto of 4x4 om langs kleinere routes te rijden en 
steden te bezoeken. De mastodont wordt dan even 
achtergelaten op een RVcamping, een kampeer
terrein voor Recreational Vehicles. Wij reisden met 
een C30 camper van Travelhome, met zijn tien meter 
lengte ook geen klein beestje. We vlogen via Washing
ton D.C. naar Denver, hoofdstad van Colorado, aan de 
voet van de Rocky Mountains.

The Mile High City
Omdat de stad precies één mijl hoog ligt, is Mile High 
City de bijnaam van Denver, een agglomeratie van circa 

twee miljoen inwoners. Het is 
een typisch Amerikaanse stad, 
uitgestrekt en helemaal op 
maat van koning auto. Niet veel 
te zien of te beleven ook, maar 
reis je met een camper, dan 
moet je volgens de Amerikaan
se wetgeving één nacht in een 
hotel verblijven. Dan maar de 
gastronomische toer op met 
een food tour van Culinary 
Connections (info in het 

Visitor’s Centre). In een eerste restaurant krijg je een 
aperitief met tapas, in het volgende een vegetarisch 
voorgerecht, verderop nog een hoofd en nagerecht in 
andere typische eethuizen. De tour eindigt in een 
gezellige cocktailbar met live muziek. We raken er met 
mensen uit de buurt aan de praat. Zo wordt het toch 
nog laat voor we de jetlag wegwerken.

Miles & miles
De meeste reizigers op rondreis door de Verenigde 
Staten nemen te veel hooi op hun vork, waardoor ze 
grote delen van hun vakantie al rijdend doorbrengen. 
Dat is zeker zo met een camper, altijd trager dan een 
auto. Wij trekken naar het noorden waar we in Hot 
Springs  ten zuiden van Custer State Park  de 
Mammoth Site willen bezoeken. Maar dat is vijfhon
derd kilometer door vrijwel onbewoond gebied, een 
eindeloze vlakte. Het reisprogramma moet al meteen 
worden bijgesteld en dat zal ook de dagen daarna een 
constante zijn: programmaonderdelen worden 
geschrapt of verschoven naar morgen of overmorgen. 
Daarom, stel een haalbaar, niet overladen programma 
samen.
De Mammoth Site is overigens een bezoek meer dan 
waard. In 1974 deden kinderen hier een bijzondere 
ontdekking. Ze vonden de fossiele botten van een dier. 
Bij nader onderzoek bleek dat het ging om skeletten 
van een vijftigtal Colombiaanse mammoeten, dieren 
van meer dan vier meter hoog. De vindplaats werd 
beschermd en onderzoekers zijn er nog steeds actief, 
want men vermoedt dat er wel honderd van die 
prehistorische mammoeten rusten. De dieren kwamen 
naar een drinkplaats, maar door de zachte bodem 
sukkelden ze in het water en stierven de verdrinkings
dood.

Bizons en goudzoekers
Er wonen 800.000 mensen in South Dakota, een staat 
ruim twee keer zo groot als België. Tachtig procent 
bestaat uit eindeloze graslanden waar de Cheyenne 
en de Siouxindianen woonden met hun kudden bizons. 
Toen hier tweehonderd jaar geleden nog nauwelijks 
blanken kwamen, graasden tachtig miljoen bizons op 

De presidenten van Mount Rushmore. Vier knappe koppen. Komen eten op een camping voor Recreational Vehicles.

Toen hier nog nauwelijks 
blanken kwamen, graasden 
tachtig miljoen bizons op 
de vlaktes tussen Mexico 
en Canada. Vandaag nog 
zo’n vijftienduizend.
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de vlaktes tussen Mexico en Canada. Vandaag wordt 
hun aantal geschat op zo’n vijftienduizend.
De slachting van de bizons gebeurde vanaf 1830 op 
grote schaal. De jacht werd aangemoedigd door de 
spoorwegmaatschappijen en ingeweken boeren, die 
hun land afzetten met prikkeldraad om hun eigen vee 
te laten grazen. Ondertussen knalden treinpassagiers 
de bizons bij honderden neer, alleen maar voor het 
plezier. Voor de indianen verdween niet alleen de 
belangrijkste voedingsbron, maar kwam ook een einde 
aan een eeuwenoud bestaan in een ‘land zonder 
grenzen’.
Reizend door South Dakota word je geconfronteerd 
met een andere werkelijkheid: ranches met een 
immense oppervlakte snijden de eindeloze vlakte in 
stukken, de bizons zijn nu de belangrijkste toeristische 
attractie en wat rest van de Native American woont in 

De Indian Summer laat zich onderweg al voelen.

reservaten waar armoede, werkloosheid en gebrek 
aan onderwijs aantonen dat de American Dream er 
niet voor iedereen is.
Ook al lijkt er soms geen eind te komen aan de wegen, 
de bezienswaardigheden in South Dakota zijn zo 
indrukwekkend dat ze je telkens weer de energie 
geven om nog maar eens een grote afstand te 
overbruggen. Wij reizen naar de Black Hills, waarvan 
een groot deel als Custer State Park is beschermd. 
De naam verwijst naar de militair George Armstrong 
Custer, die de geschiedenisboeken heeft gehaald voor 
de moord op tientallen nietsvermoedende inwoners 
van een Cheyennedorp én de vondst van een goudader 
middenin Siouxgebied. Resultaat: goudzoekers 
kwamen uit alle windrichtingen hierheen en de 
indianen, die zich niet in de reservaten terugtrokken, 
werden als vijanden beschouwd. De ultieme datum 
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voor hun verplichte vertrek was 31 januari 1876, volop 
winter in een streek waar het tot 40 graden vriest en 
er tot drie meter sneeuw valt!
Het mooiste van het Custer State Park kun je zien 
langs de Wildlife Loop Road. Vertrekplaats is het 
Visitor’s Center waar je alle nodige informatie vindt en 
in het Natuurmuseum kennis maakt met de bewoners 
van het park. Dat zijn circa 1.300 bizons en ‘wilde’ 
ezels, die je de weg versperren tot ze vanuit de camper 
een koekje of snoepje krijgen toegestoken.

Deadwood
In Deadwood, in het noorden van de Black Hills, 
verzamelden de goudzoekers en met hen kwamen ook 

de gokverslaafden, outlaws en 
allerlei ongure types met 
vuurwapens. Vandaar dat je er 
op fantastische verhalen stoot. 
Vandaag is Deadwood geregis
treerd als Nationaal Historisch 
Monument, maar het leven is wel 
minder ‘rough’ dan in de tijd van 
de Gold Rush. Hoewel, de 
prachtige saloons en de lounges 
van de oudste hotels zijn 
volgestouwd met speelautoma
ten en roulettetafels waar 

opnieuw dag en nacht wordt gegokt. De gokvergunning 
is pas tien jaar geleden toegekend om de economische 
crisis het hoofd te bieden. Met succes.
Hoe het vroeger was kun je overal zien op prachtige 
zwartwitfoto’s of in het Adams Museum, waar je 
helemaal wordt ondergedompeld in het verhaal van 
goudzoekers, avonturiers en in de teloorgang van de 
indianencultuur. Ook de Moriah begraafplaats is 

fascinerend. Met een Tour Guide loop je van de ene 
grafsteen naar de andere, van het ene ongelofelijke 
verhaal naar het andere, langs beroemdheden als 
Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Potato Creek Johnny 
en Seth Bullock, de eerste sheriff van de stad en een 
persoonlijke vriend van Theodore Roosevelt.

Beitelen in graniet
South Dakota wordt ook de Mount Rushmore State 
genoemd, naar één van de nationale monumenten die 
elke Amerikaan ooit wil zien. Het monument in de 
Black Hills herdenkt het ontstaan, de groei en de 
ontwikkeling van de Verenigde Staten. In de graniet
rotsen werden de bustes van de presidenten George 
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt 
en Abraham Lincoln gebeiteld. Dat gebeurde van 1927 
tot 1941 onder de leiding van Gutzon Borglum. Er 
werkten 400 arbeiders aan mee. De beelden zijn 
18 meter hoog en het monument raakte wereldwijd 
bekend door de bezetting van de American Indian 
Movement en de film North by Northwest van Alfred 
Hitchcock, die het monument gebruikte als decor voor 
de bloedstollende slotscène.
Mount Rushmore National Memorial lokt bijna drie 
miljoen bezoekers per jaar. Vanuit alle hoeken van de 
States stromen de enthousiaste Amerikanen toe. Ze 
plaatsen hun wagen of camper in één van de mega
parkings, nemen tientallen foto’s, lusten een Mount 
Rushmore Icecream, verdwalen in de megasouvenir
winkel en zetten daarna koers naar een volgende 
mustdo.
In veel gevallen is die volgende stop het Crazy Horse 
National Memorial. Een quasi identieke site, maar dan 
met het gebeitelde hoofd van de indianenleider Crazy 
Horse in de rots. Het is een workinprogress, dat bij 

Op camping Cedar Pass 
Lodge sta je paf van het 
bevreemdende landschap, 
de sterrenhemel, de 
zonsondergang en het 
wisselende kleurenpalet 
op de bergen.

Aan het monument voor Crazy Horse hebben ze nog werk. Keuvelen met cowboy in Deadwood.
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Keuvelen met cowboy in Deadwood.

Hoogtepunt van de reis, The Wall in het immense Badlands National Park.

Nog vijftienduizend bizons grazen op de vlaktes. Trap niet op de slang.

Alerte prairiehonden.

George Custer verjoeg de Sioux hartje winter van hun geboortegrond.

Tien meter camper. Voor ons een bakbeest, gewoontjes in de VS .
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voltooiing de Lakotaleider te paard moet uitbeelden. 
Maar om een onduidelijke reden wordt er al enkele 
jaren niet of heel traag aan verder gewerkt. Niet dat 
het aan centen ontbreekt, want voor een bezoek betaal 
je 10 dollar. Reken uit tegen twee miljoen bezoekers 
per jaar. In elk geval zijn de omwonende indianen 
weinig opgezet met de manier waarop hun Crazy 
Horse wordt gehuldigd.

Mako Sica
De OglalaLakotaindianen noemen de indrukwek
kende, geërodeerde bergen in het Badlands National 
Park kortweg Mako Sica. Het park heeft een opper
vlakte van duizend vierkante kilometer met ravijnen, 
diepe kloven en gigantische aarden piramides, die 
oprijzen uit de prairie. Een bezoek aan het nationale 
park is het hoogtepunt van onze reis. De voornaamste 
blikvanger is The Wall, een grillig gevormd gebergte 
van zowat honderd kilometer. De bizarre vormen van 
de rotsen zijn het gevolg van watererosie. Hevige 
regenbuien spoelen massa’s steen en zand mee, 
waardoor het landschap continu verandert en er over 
vijfhonderdduizend jaar geen sprake meer zal zijn van 
de Badlands.

Aan de rand van de bergketen liggen uitgestrekte 
grasvelden, woongebied van prairiehonden, bizons, 
coyotes en antilopen. Grote delen van dit natuurpark 
vormen een Indian Reservation en zijn niet toeganke
lijk voor bezoekers. Kampeerders overnachten zeker 
op de camping Cedar Pass Lodge. Daar sta je als aan 
de grond genageld bij het zien van het bevreemdende 
landschap, de sterrenhemel, de opkomende of 
ondergaande zon en het voortdurend wisselende 
kleurenpalet op de bergen.
Circa honderd kilometer zuidelijker bezoek je nog een 
plek uit de geschiedenisboeken: Wounded Knee. De 
popgroep Redbone schreef er in 1973 We Were All 
Wounded at Wounded Knee over, toen een instant hit. 
De slachting, die er in 1890 onder de indianen van 
Lakota plaatsvond, kwam ook wereldwijd onder de 
aandacht door het boek Bury My Heart at Wounded 
Knee van Dee Brown. Wounded Knee is voor de Noord
Amerikaanse indianen hét symbool voor de eerloos
heid van de blanken. Wij houden er even halt bij de 
gedenkstenen voor de indianen en de soldaten van het 
zevende cavalerie regiment. Wounded Knee is een 
mooie afsluiter van deze reis, een betekenisvolle 
plaats in de bewogen geschiedenis van de Great 
Plains, van het land dat nu South Dakota heet. <<<

Verfrissend bergbeekje. Bedelen om een koekje langs de Wildlife Loop Road in Custer State Park.

In Deadwood verzamelden de 
goudzoekers en met hen kwamen ook 
de gokverslaaf den, outlaws en allerlei 
ongure types die met vuurwapens 
wisten om te springen.

Lezersreis South Dakota
Wil je deze reis ook maken? speciaal voor lezers van Pasar heeft 
travelhome een prachtige 22-daagse camperreis samengesteld. 
Prijs: vanaf 1.069 euro p.p., incl. o.a. vliegreis en 19 dagen 
camperhuur! Zie www.travelhome.nl/pasar voor meer informatie.
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Praktisch

Info
•	Algemeen,	www.visitusa.org.
•	Nationale	parken,	www.nps.gov.
•	South	Dakota,	www.travelsd.com.
•	Colorado,	www.colorado.com.
•	Denver,	www.visitdenver.com.

sites onderweg
•	Mammoth	Site:	1800	US	18	Bypass,	Hot	Springs,	SD	57747,	

www.mammothsite.com.
•	Custer	State	Park,	www.custerstatepark.com.
•	Crazy	Horse	Memorial,	www.crazyhorse.org.
•	Mount	Rushmore	National	Memorial,	www.nps.gov/moru.
•	Toerisme	Deadwood	City:	767	Main	Street, www.deadwood.com.
•	Adams	Museum,	www.adamsmuseumandhouse.org.
•	Saloon	10,	Main	street	657,	www.saloon10.com.
•	Badlands	National	Park, www.nps.gov/badl/index.htm.
•	Wounded	Knee:	vanuit	Deadwood	en	via	Rapid	City	door	
Badlands	National	Park,	afstand	217	km.

Formaliteiten
•	Voor	een	verblijf	in	de	Verenigde	Staten	heb	je	een	geldig	
internationaal	paspoort	nodig.	Sinds	2009	moeten	Belgen	–	ook	
kinderen	-	voor	de	immigratiedienst	uiterlijk	72	u.	voor	vertrek	
online	een	Electronic	System	for	Travel	Authorization	(ASTA)	
invullen.	Je	betaalt	14	dollar	per	persoon.	Na	correcte	invulling	
en	betaling	met	kredietkaart	krijg	je	een	mail,	die	je	moet	
afprinten	en	bij	je	paspoort	voegen.

•	Voor	reizigers	in	een	camper	volstaat	een	B-rijbewijs.

Met een camper door de UsA
•	Wij	reisden	met	een	camper	van	Travelhome,	dat	wereldwijd	
kampeerauto’s	verhuurt.	Travelhome	heeft	een	jarenlange	
	ervaring,	is	deskundig	en	betrouwbaar.	Op	www.travelhome.nl	
vind	je	een	antwoord	op	alle	vragen	in	verband	met	camper-
vakanties	in	de	Verenigde	Staten.

•	Er	zijn	verschillende	boekingsmogelijkheden,	van	een	all-in-
formule	inclusief	transport	en	vooraf	gereserveerde	campings	
tot	een	formule	waarbij	je	alleen	de	camper	huurt	en	zelf	je	
circuit	en	overnachtingsplaatsen	kiest.

•	Volume:	er	is	mogelijkheid	om	een	camper	te	huren	van	3	tot	6	
personen	(4	volw.	–	2	kind.)	of	7	personen	(4	volw.	–	3	kind.).	
Met	kinderen	kies	je	beter	voor	wat	meer	ruimte,	handig	bij	
grote	afstanden.	Wij	reisden	prima	met	zijn	vieren	in	een	Cruise	
America	camper,	type	C30	voor	zeven	personen	(keukenhoek,	
douchecel,	afzonderlijk	toilet,	zithoek).

•	Verhuurlocaties:	er	zijn	22	ophaalplaatsen,	verspreid	over	
het	land.	Je	kunt	een	camper	ophalen	op	de	ene	plaats	en	
terug	inleveren	op	een	andere.	Je	betaalt	dan	wel	een	extra	
drop-off-kost.

•	Prijzen:	een	campervakantie	is	niet	goedkoop	en	prijzen	zijn	
afhankelijk	van	reisseizoen,	grootte	van	de	camper,	moment	van	
boeken,	reisduur,	-regio,	dollarkoers,	enz.		
Kijk	op	www.travelhome.nl.

kampeerterreinen
In	de	Verenigde	Staten	is	er	een	dicht	netwerk	van	uitstekende	
kampeerterreinen	met	bijna	altijd	goede	voorzieningen	voor	cam-
pers	(vb.	afvoer	van	afvalwater	en	toilet).	De	beste	campingketen	

is	KOA	Campgrounds	(www.koa.com).	Aanbevolen	campings	langs	
de	route	naar	en	door	South	Dakota:
•	State	Game	Lodge	Campground,	Custer	State	Park,		

www.custerresorts.com.
•	Whistler	Gulch	Campground	&	RV	Park,	South	Deadwood,		

www.whistlergulch.com.
•	Cedar	Pass	Lodge	Campground,	Badlands	National	Park,		

www.cedarpasslodge.com.
•	Cheyenne	KAO	(doorgangscamping	langs	de	Interstate	80	
	richting	Denver),	www.kao.com/campgrounds/cheyenne/.

Reisprogramma’s Camper U.s.A.
•	De	meest	populaire	camperroute	is	die	door	het	zuidwesten	
van	de	States.	Startplaats	is	Los	Angeles	met	bezoek	aan	Las	
Vegas,	Grand	Canyon,	Nationale	Parken	Arizona,	Death	Valley,	
Yosemite	National	Park.	In	mindere	mate	wordt	naar	het	
noordwesten	gereisd	(o.a.	Yellowstone	NP).

•	De	reis	door	South	Dakota	kan	in	beide	reisprogramma’s	
geïntegreerd	worden.	De	camper	wordt	dan	opgehaald	in	Denver	
en	in	San	Francisco	of	Seattle	ingeleverd,	bestemmingen	die	
vanuit	Brussel	en	Schiphol	bereikbaar	zijn.

kaartmateriaal
•	Het	kaartenboek	van	de	volledige	United	States	(ter	plaatse	
circa	10	USD)	of	de	kaarten	per	staat,	uitgaven	van	de	AAA,	
American	Automobil	Association.

•	Kaarten	van	de	nationale	parken,	gratis	verkrijgbaar	in	elk	
Visitor’s	Centre.
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