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Minneapolis in de Amerikaanse staat
Minnesota is een echte gateway city.
Miljoenen mensen stappen jaarlijks op
het vliegveld van de stad van het ene
vliegtuig over op het andere, maar doen
dat vaak zonder iets van de metropool
zelf te zien. Zonde, weet Arjan Helle (53),
eigenaar van promotiebureau Target
Travel Marketing en woonachtig in de
stad.

Arjan is getrouwd met de Amerikaanse
Beth en brengt zodoende het grootste deel
van zijn tijd door in Min neapolis.
“Minnea polis is de ideale uitvalsbasis
voor mijn werkzaamheden. Ik moet vaak
naar beurzen in diverse Amerikaanse ste‑
den en die zijn vanaf hier allemaal zonder
overstap bereikbaar. Bovendien is het een
heel fijne stad om te wonen.”
Met zijn promotiebureau Target Travel
Marketing zet de 53‑jarige Nederlander
wereldwijd reisbestemmingen op de
kaart. Het bedrijf heeft sterke banden met
de Verenigde Staten en is sinds ruim twin‑
tig jaar werkzaam voor vliegtuigmaat‑
schappijen, autoverhuurders en hotelke‑
tens uit het land. Inmiddels wordt ook al
vijftien jaar samengewerkt met Rocky
Mountain International, een marketing
alliantie voor de Ameri kaanse staten
Montana, Idaho, South Dakota en
Wyoming. Inmiddels maken ook
Chicago, Texas, Mississippi, Ten nessee en
de Staten van New England gebruik van
de diensten van Target Travel Marketing..

Mill City
In Minneapolis voelt Helle zich thuis.
“Het is een prachtige stad, gelegen aan de
oevers van de Mississippi. De stad is ooit

opgebloeid vanwege de behoorlijke
waterval die hier van oudsher wordt
gebruikt om watermolens aan te drijven.
Vandaar dat Minneapolis ook wel Mill
City wordt genoemd. Minneapolis is wel‑
varend. Het was ooit de belangrijkste
graanexportplaats van de wereld.
Vanwege de historie en de welvaart zijn er
vele musea en theaters.”  

Prachtige zomer
Minneapolis is geen heel grote stad. Het
heeft ‘slechts’ 400.000 inwoners. Samen
met tweelingstad St. Paul en de aangren‑
zende steden herbergt de metropool ech‑
ter een dikke drie miljoen bewoners. In de
zomer genieten zij van het mooie weer.
“De zomers hier zijn prachtig en hoewel
ik in het centrum woon, is er elke drie
blocks wel een park te vinden. Door de
rivier en het klimaat is Minneapolis een
heel groene stad. De slogan City by Nature
is meer dan terecht. Binnen de stadsgren‑
zen zijn maar liefst zes meren waar in de
warme zomer gezwommen en gezeild
wordt. Daarnaast is het prachtig om op de
Mississippi te kajakken of om te golfen op
een van de vele golfbanen die Min nea ‑
polis rijk is.”

De winters in Minneapolis zijn doorgaans
koud. “Vooral afgelopen winter!”, aldus
Helle. “Die was een van de koudste uit de
geschiedenis met meer dan 55 dagen tem‑
peraturen van onder de  min achttien gra‑
den. Er waren zelfs uitschieters van min
dertig! Daar zijn ze hier echter op voorbe‑
reid. Ze hebben in de stad een voetgan‑
gerssysteem genaamd Skyway. Dat is een
achttien kilometer lang stelsel van over‑
dekte bruggen tussen de eerste verdiepin‑

gen van wolkenkrabbers. Het is ver‑
warmd, dus wanneer ik boodschappen ga
doen, hoef ik geen jas aan. In de winter
gaat men rond en op de meren over op
langlaufen. Lekker op zijn Nederlands
schaatsen is wat lastig, aangezien Minne ‑
apolis in de winter vaak gebukt gaat
onder een dik pak sneeuw.”
Een overeenkomst tussen Minneapolis en
Nederland is de liefde voor fietsen. “De
stad is onlangs weer uitgeroepen tot
meest fietsvriendelijke stad van de VS.
Dankzij het Nice Ride Program zijn er op
straat voor een kleine vergoeding leenfiet‑
sen te verkrijgen. Dat is werkelijk ideaal.
Wij hebben zo'n fietsenrek voor de deur
staan en dus heb ik zelf geen fiets nodig.”

Sport
Wat is in de ogen van Helle dan het groot‑
ste verschil tussen wonen in Nederland en
Minneapolis? “Ik mis het Nederlandse
verenigingsleven wel een beetje. De
meeste mensen houden hier na college
gewoon op met het beoefenen van een
teamsport. Aan de andere kant is sport
weer heel belangrijk. Minneapolis is
geloof ik één van de twintig Amerikaanse
steden waar alle vier de grote sporten op
professioneel niveau worden beoefend:
honkbal, basketbal, American Football en
ijshockey. Het bijwonen van zo'n wed‑
strijd is echt een happening, voor jong en
oud. Deze zomer is Minneapolis gastheer
van de All Star Game van het honkbal. Ik
heb mij aangemeld als vrijwilliger en ver‑
heug mij er nu al op!” n

Kijk voor meer informatie op
www.visitMinneapolis.nl
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Arjan Helle van Target Travel

‘Neem eens de tijd voor
Minneapolis’
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