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Deze 12 meter hoge beer 
is in 2005 ontworpen 
door Lawrence Argent. 
Hij spiekt door de ramen 
van het Convention 
Center in Denver.

DE MEDEWERKSTER VAN HET CAMPERVERHUURBEDRIJF OVERHANDIGT 
ME DE EINDAFREKENING. WE HEBBEN IN DRIE WEKEN 7000 KILOMETER 
GEREDEN. “MOE?”, VRAAGT ZE. NEE, EIGENLIJK NIET. DE WEGEN ZIJN 
HIER ZO BIZAR RUSTIG EN DE UITZICHTEN ZO INDRUKWEKKEND DAT 
RIJDEN EEN FEESTJE WORDT. WELKOM IN HET CAMPERWALHALLA BIJ 
UITSTEK: HET WESTEN VAN DE VERENIGDE STATEN.

E
en roadtrip met camper door het Westen 
van de Verenigde Staten staat op het 
verlanglijstje van menig reiziger. Zo ook 
op het mijne. De keuzestress begint al bij 

het uitstippelen van de route. Wat is er immens 
veel te zien! Dat ene nationale park, dat andere of 
toch die stad meepakken? Reisgenoot Jaap en ik 
hebben (maar) 3,5 week de tijd. En we reizen in 
het najaar, dus niet overal is het even warm. We 
willen een mix van steden en natuur, van de ge-
ijkte bezienswaardigheden en minder bekende 
plekken. 
We kiezen ervoor om te starten in Denver, de 
hoofdstad van Colorado. Omdat we naar het 
noorden willen en daar de campings in de 
nationale parken in oktober sluiten, kunnen we 
hier het beste beginnen. En dat blijkt een goede 
keus. Van de luchthaven kun je eenvoudig met 
de trein in dertig minuten naar het centrum van 
de stad komen. Vanuit de trein zien we Denver 
al van ver liggen met de Rocky Mountains op de 
achtergrond. En met de ondergaande zon erbij is 
dit zeker geen slechte eerste indruk. We blijven 
twee dagen in Denver. Het is sowieso verplicht 
eerst een nacht in een hotel te slapen voordat je 
een huurcamper mag ophalen en nu we er toch 
zijn, willen we de stad ook beter leren kennen. 

WILDWESTSTADJE
Het zonnetje schijnt en de thermometer tikt de 
24 graden aan: dit is geen verkeerde plek om bij 
te komen van een vliegreis en te wennen aan de 
nieuwe tijdzone. Konrad Becker van Aspire Tours 
neemt ons mee door de stad. Het verbaast me dat 
er ruim 600.000 mensen in Denver wonen. Door 
de grote wegen en het typisch Amerikaanse, 
rechte stratenplan, voelt het heel ruimtelijk en 
nooit druk. Konrad oogt als de gemiddelde inwo-
ner van Denver met korte sportbroek, hard-
loopschoenen, sportieve zonnebril en rugzak. 
“Denver is echt een stad voor outdoorfanaten. 
De bergen liggen zo dichtbij dat in het weekend 
bijna iedereen lekker de natuur in gaat.” Het 
is schoon op straat, je ziet sportieve mensen, 
gezond eten domineert de restaurants en bo-
venal is de sfeer goed. Konrad: “De stad eindigt 

niet voor niets al jaren hoog in de lijst van beste 
steden om te wonen in de Verenigde Staten.” In 
deze lijst worden steden in Amerika vergeleken 
op gebied van betaalbaarheid, baankansen en 
kwaliteit van leven. In 2016 stond Denver op één, 
in 2017 gaat die plaats naar Austin (Texas) en 
wordt Denver tweede. Dat is wel anders dan eind 
negentiende eeuw, toen Denver ontstond. “In 
1860 werd hier goud gevonden en steeds meer 
mijnwerkers en gelukzoekers vestigden zich. Dat 
waren niet de meest frisse types. Het was een 
cliché van een wildweststadje met veel crimina-
liteit en prostitutie.” 

27 BROUWERIJEN
Het historische Union Station was de plek van-
waar het goud werd getransporteerd. Het had 
niet veel gescheeld of dit station uit 1881 en veel 
andere gebouwen uit deze tijd waren gesloopt. 
“In de jaren zestig was het plan om de binnen-
stad te slopen en het centrum opnieuw vorm te 
geven. Ondernemer Dana Crawford stak hier 
een stokje voor en zorgde er met een project-
groep voor dat de oude gebouwen een nieuwe 
bestemming kregen.” En het zijn juist deze 

Go big or  

go home
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Grand Teton National 
Park is vernoemd naar 
de hoogste berg van 
het park, de Grand 
Teton (4197 meter).

In Denver wonen veel 
sportieve mensen. 

Gezond en lekker 
kun je ontbijten bij 
Snooze gevestigd in 
het historische Union 
Station. 

monumenten die het Denver van vandaag een 
excentrieke uitstraling geven. Zoals de enorme 
outdoorwinkel REI gevestigd in een statig 
pand uit 1901 dat diende als stroomhuis voor 
de trams in Denver. Of de sfeervolle Tattered 
Cover boekwinkel in het C.S. Morey Mercantile 
Building uit 1986 dat als warenhuis werd ge-
bruikt. Nog zo’n plek is Ophelias. Dit voorma-
lige Victoriaanse bordeel uit 1894 doet tegen-
woordig dienst als restaurant alias poppodium. 
Verspreid door de stad vind je ook veel bier-
brouwerijen, sommige in oude panden, andere 
in moderne gebouwen. Je kunt er niet om-
heen, Denver is een echte bierstad waar naar 
hartenlust gebrouwen wordt. Met behulp van 
de Denver Beer Trail-kaart vind je alleen al 27 
brouwerijen in de binnenstad. We drinken een 
biertje bij de Wynkoop Brewing Company en 
dat hakt erin. Snel naar bed om morgen fris en 
fruitig de camper op te halen.

ZWEETHANDJES
De verhuurlocatie van Cruise America ligt niet 
in het centrum van Denver. Openbaar vervoer 
daar zijn de Amerikanen niet zo goed in. En zo-
doende nemen we een taxi via Uber naar onze 
nieuwe reisgenoot. Drie kwartier later en vijftig 
dollar lichter zijn we op de plek van bestem-
ming. Het is toch wel even schrikken wanneer 
we ons bakbeest van 7,5 meter lang en 2,5 meter 
breed toegewezen krijgen. Dat is wat anders 
dan de handzame buscampers in Europa waar 
we gewend zijn mee te rijden. Na een uitleg 
worden we uitgezwaaid. Veel plezier! Dat lukt 
nog niet meteen. Jaap neemt, zoals het de man 
betaamt, als eerste plaats achter het stuur. Dat 
gaat niet helemaal van een leien dakje. Meteen 
op een viaduct nemen we de verkeerde afslag 
en in de spits denken we wel even te kunnen 
keren: geen goed idee. Jaap schat de draaicirkel 
verkeerd in en we staan vast tussen de toete-
rende auto’s. Als we uiteindelijk zijn bevrijd, op 
de snelweg invoegen en ik Jaaps bedenkelijke 
gezicht zie, maak ik me zorgen. Als hij al zweet-
handen krijgt van het rijden, hoe zal het mij dan 
vergaan? Gelukkig wordt het naarmate we ver-
der van Denver af zijn zienderogen rustiger op 
de weg. En warempel, na een uurtje rijden spot 
ik zelfs een voorzichtige glimlach bij Jaap. “Dit 
rijdt best lekker!” Na ongeveer twee uur rijden 
komen we aan op de KOA camping in Laramie 
(Wyoming). Dit is verder geen noemenswaardi-
ge plaats maar een handige tussenstop op weg 
naar Grand Teton National Park. Als de vrien-
delijke beheerder begrijpt dat het onze eerste 
nacht is in de camper, neemt hij uitgebreid de 
tijd alles uit te leggen over het aansluiten van 
water, elektriciteit en riool. We beginnen ons al 
thuis te voelen in de camper.

VERGROOTMACHINE
De volgende ochtend moet ik eraan geloven. 
Mijn eerste ritje gaat naar de Walmart. Het valt 
me 100 % mee. Er is bijna geen verkeer. En oké, 
de camper is groot, maar omdat de wegen en 
de andere vervoersmiddelen ook veel groter 
zijn dan ik gewend ben, merk ik er eigenlijk 
weinig van. Het is eigenlijk alsof mijn complete 
omgeving in een vergrootmachine is gestopt. 
Dat is sowieso van toepassing op zo’n beetje 
alles in Amerika. Ook de supermarkt waar we 
inkopen doen voor de komende dagen die we 
in nationale parken doorbrengen. Hoewel we 
van tevoren een lijstje hebben gemaakt, zijn we 
toch minstens anderhalf uur binnen. Beduusd 
lopen we door de tientallen gangpaden met 
een overdaad aan artikelen. Alleen al van een 
pot pindakaas heb je zeker honderd varianten. 
Na ons uitstapje besluit ik maar meteen verder 
te rijden. Ik zit er net lekker in. Muziek aan, 
volume vol open en blik op oneindig: dit is vrij-
heid! De omgeving is woestijn- en steppeachtig. 
Snelwegen bestaan hier uit één baan voor het 
verkeer in de ene richting en één baan voor de 
andere richting. Zonder middenberm raas je 
soms met 120 kilometer per uur langs elkaar. Als 
er tenminste tegenliggers zijn. Ik rijd kilometers 
zonder een dorp tegen te komen. Halverwege 
de dag stoppen we bij een tankstation waar 
we twee stoeltjes buiten zetten, een ei bakken 
en lunchen in the middle of nowhere. Dat is 
het voordeel wanneer je alles bij je hebt in de 
camper.

TEPELBERGEN
Aan het einde van de dag rijden we Grand 
Teton National Park binnen vanuit het oosten. 
De steppe heeft plaatsgemaakt voor bergen en 
naaldbossen. We vinden een plekje op de Colter 
Bay Campground. Het schemert als we zijn 
geïnstalleerd. We wandelen over de camping 
en staan ineens oog in oog met een moeder- 
en babyhert. Een stukje verder begrijpen we 
de naam van de camping als we uit het bos 
stappen en de oever van een immens meer 
zien liggen. Terug in de camper komt er een 
soort mix van sneeuw en hagel naar bene-
den. De volgende ochtend is het opgeklaard 
en hebben we de tijd voor een wandeling. We 
vragen een ranger waar we dan het beste naar 
toe kunnen. Met meer dan 320 kilometer aan 
wandelpaden is de keuze niet makkelijk. Hij 
raadt ons aan de String Lake Loop te maken, 
een rondwandeling van 5,5 kilometer. We heb-
ben mooi uitzicht op de ‘Tetons’, het gebergte 
dat de hoofdrol speelt in het nationale park. 
Met een hoogste top van 4.197 meter torent het 
besneeuwde gebergte overal bovenuit. 
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Yellowstone National Park is het oudste nationale park ter 
wereld. Dankzij een supervulkaan onder de grond is hier een 
bizar natuurlandschap ontstaan met geisers en stomende 
bronnen. De Grand Canyon of the Yellowstone is ook door 
vulkaanuitbarstingen ontstaan.

Sun Valley is eigenlijk een skiresort maar dat betekent niet 
dat je er in de zomer niet helemaal los kunt gaan met andere 
outdoorsporten, zoals fattirebiken.

Dat moet de Franse pelsjager en naamgever 
van de bergen ook hebben opgemerkt. En mis-
schien had hij een kleine frustratie omdat hij 
zo ver van huis was? Hij vernoemde de bergen 
namelijk naar vrouwelijke tepels (tetons) en 
hoewel er met mijn verbeeldingskracht niks 
mis is, zie ik de gelijkenis niet. De wandeling 
brengt ons door dicht bos getooid in herfst-
kleuren. En wanneer we het diepgroene meer 
in het vizier krijgen, hebben we volgens mij 
alle kleuren van de regenboog gezien. Ik ben 
blij dat we het nationale park niet hebben over-
geslagen. Veel reizigers kiezen alleen voor het 
aangrenzende Yellowstone National Park, dat 
onze volgende bestemming is. 

HEL EN VERDOEMENIS
Wanneer we vanuit het zuiden het park binnen 
rijden, vallen de verschillen meteen op. Hier 
heb je ook bergen, alleen niet zulke imposante 
pieken als in de Tetons. En omdat de gemiddelde 
hoogte van het park 2.440 meter is, zijn de top-
pen om je heen minder hoog. Daarnaast lijken 
de bezoekersaantallen vertienvoudigd. Waarom 
begrijp ik wel. We rijden een soort buitenaards 
landschap in waar rook opborrelt uit de aarde. 
Er ligt hier een supervulkaan onder de aarde. En 
die creëert bizarre landschappen. Die jaarlijks 
miljoenen mensen trekken. Gelukkig hebben de 
meeste bustoeristen maar één dag te besteden in 
het park, en stoppen ze alleen bij de geijkte hoog-
tepunten als de Old Faithfull-geiser en de Grand 
Prismatic Springs. Hoewel vooral de laatste bron 
in bizarre kleuren ook mij enorm weet te beko-
ren, geniet ik het meest van de minder bekende, 
kleinere geiservelden. Als we in een regenbui 
bij het Norris Geyser Basin aankomen, zijn we 
bijna de enigen. Over vlonders lopen we tussen 
de stomende en borrelende aarde. Zo nu en dan 
spuit een geiser omhoog. De grauwe lucht en de 
regen geeft het geheel net nog dat extra beetje 
hel en verdoemenis. Het is moeilijk te geloven 
dat dit natuurverschijnsel echt is en dat er geen 
mensenhanden aan te pas zijn gekomen. 
Nog een hoogtepunt voor mij is de Grand 
Canyon of the Yellowstone. Hier stort de 
Yellowstone-rivier een kloof in van 370 meter 
diep en 39 kilometer lang. Vooral de oranje en 
rode kleurtinten van de wanden van de kloof 
trekken mijn aandacht. En als het dan ook nog 
begint te sneeuwen, weet ik niet waar ik kijken 
moet.

VERWACHTINGSLOOS REIZEN
Na twee dagen is het tijd om Yellowstone ach-
ter ons te laten en koers te zetten naar Idaho. 
We hebben geen idee wat we ons bij deze 
staat voor moeten stellen. Maar het lag op de 
route en daarom rijden we er de komende 
dagen doorheen. Verwachtingsloos reizen 

loont de moeite. Al na 1,5 uur rijden wacht de 
eerste verrassing: de Mesa Falls Scenic Byway. 
Deze panoramische route voert ons door een 
dicht woud. Verschillende keren trap ik op de 
rem om de koeien op de weg te ontwijken. 
Onderweg komen we geen andere voertuigen 
tegen. Die waterval kan dan toch niks voorstel-
len? Niks blijkt minder waar. De imposante 
watermassa stort met oorverdovend geraas 
een kloof in die aan beide zijden met mos en 
naaldbomen is begroeid. Een plaatje dat ik niet 
had willen missen. Bovendien zijn we hier 
alleen dus is het alsof je de plek zelf ontdekt. 
Zo voelen we ons die dag nog vaker. Als we 
weer uren door uitgestrekt niemandsland 
rijden. Of wanneer we de Craters of the Moon 
verkennen. Over de elf kilometer lange Loop 
Road kom je langs de hoogtepunten van dit 
natuurverschijnsel. Op verschillende plekken 
kun je uitstappen om een wandeling te maken 
of te genieten van het uitzicht. Dit vulkanische 
landschap is kaal en rotsachtig. De bijzondere 
rotsformaties zijn het resultaat van een uitbar-
sting zo’n 15.000 jaar geleden. Bizar indruk-
wekkend. Als we die avond aankomen in Sun 
Valley, voel ik me overweldigd. Zo veel indruk-
ken dat het bijna teveel is. En dat in een staat 
waar ik überhaupt geen beeld van had.

15.000 VIERKANTE KILOMETER NIKS
En mijn liefde voor Idaho wordt de volgende 
dag alleen maar groter. Alleen al wanneer ik 
Sun Valley in het daglicht zie. Dit resortdorp in 
de bergen bestaat sinds 1936 en is het eerste 
skiresort van de Verenigde Staten. Het was hier 
dat de eerste stoeltjeslift werd gebruikt. Het is 
geen winter dus het is rustiger dan normaal. 
Maar ook nu is het een waar outdoorwalhalla 
met volop wandel-, paardrijd- en mountain-
bikemogelijkheden. Wij besluiten de nieuwe 
Amerikaanse rage een kans te geven en bestij-
gen een fattire-bike. Dit is precies wat de naam 
doet vermoeden: een fiets met extreem dikke 
banden. Op de omliggende heuvels van Sun 
Valley werken we ons in het zweet. De banden 
veren lekker mee op de oneffen rotspaden. Vol 
adrenaline stappen we rond het middaguur 
weer in de camper. Einddoel voor de dag is de 
hoofdstad van Idaho, Boise. Daar zou je via 
het zuiden in 2,5 uur heen kunnen rijden. Dat 
doen wij niet. We kiezen voor de panorami-
sche route via Stanley. Eerste stop is Red Fish 
Lake. Een immens meer met spiegelend helder 
water, omgeven door bergen. Wanneer ik de 
omgeving met mijn camera probeer vast te 
leggen, word ik voor het eerst een beetje boos. 
Hoe kun je in vredesnaam deze natuurexplosie 
vastleggen? Door naar Stanley. Dit wildwest-
dorpje telt honderd inwoners en bestaat alleen 
uit houten huizen. Het is de laatste bewoonde 
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plek voordat de grootste Amerikaanse wil-
dernis na Alaska begint: hier vind je 15.000 
vierkante kilometer zonder wegen, bebouwing 
of welke vorm van menselijke aanwezigheid 
dan ook. De rest van de dag rijden we over de 
Ponderosa River Scenic Byway. En hoeveel we 
nu ook al hebben gezien, het rijden verveelt 
nooit. Bijna de hele dag betrap ik mezelf er op 
dat mijn mond open hangt van verwondering 
en verbazing.

SPEELGOEDWAGENTJE
In Boise verbaas ik me wederom. Van te voren 
ben ik benieuwd. Hoe kan je nou midden 
in het centrum van een stad met 200.000 
inwoners komen met een camper? Waar dat in 
Nederland allesbehalve ontspannen zou gaan, 
rijd je hier volgens mij met twee vingers in 
je neus nog een monstertruck door de bin-
nenstad. De wegen zijn ruim en de voertui-
gen groot. Fluitje van een cent dus. De stad is 
niet bijzonder mooi of spectaculair. Maar wel 
gezellig met een overzichtelijk centrum en een 
levendige sfeer. Met een groot aantal studenten 
is het een jonge stad met moderne restaurants 
en hipsterachtige koffiebarretjes. Hier kunnen 
we ons best een paar dagen vermaken. Idaho 
heeft sowieso ontzettend veel voor natuur-
minnende camperaars dat ik zo de rest van de 
reis in de staat zou kunnen blijven. Maar dat 
doen we niet. Wellicht de volgende keer. 
Californië roept! Via Oregon rijden we er 
in twee dagen heen met een slaapstop in 
Klamath Falls. Halverwege de tweede dag zien 
we steeds meer vegetarische restaurants, re-
genboogvlaggen en lifters: we kunnen niet ver 
meer van hippiestaat Californië zijn. Als een 
vrolijk bord ons verwelkomt in de staat, zijn we 
vrijwel meteen omgeven door gigantische bo-
men. Het klinkt als een cliché, maar onze cam-
per is in verhouding tot deze bomen niet meer 
dan een speelgoedwagentje. Dit zijn de Giant 
Redwoods (kustmammoetbomen), de hoog-
ste bomen ter wereld die meer dan honderd 
meter kunnen worden. De weg kronkelt en 
slingert als een uitdagend parcours tussen de 
bomen door. “Hoe leg je hier in hemelsnaam 
een weg aan?”, vragen we ons af. Door het vele 
draaien en de mysterieuze sfeer van de hoge 
bomen heb ik het gevoel dat ik in de attractie 
Droomvlucht van de Efteling zit en dat de elfjes 
en trollen achter iedere boom tevoorschijn 
kunnen komen. 

ITALIAANSE KITSCH
We overnachten op de Elk Prairie Campground 
in het Prairie Creek Redwoods State Park. De 
camper staat op een prairie en we kijken uit 
op de imposante bomen in de verte. Zo heb-
ben we een lekker avondzonnetje, zonder dat 

de zon door de bomen wordt geblokkeerd. Er 
schijnen hier ook vaak elanden te grazen (van-
daar de naam) maar die komen we tijdens ons 
bezoek niet tegen. Wel zien we de zogenaamde 
Big Tree tijdens onze wandeling door het na-
tuurgebied. De stam van deze 1500 jaar oude 
boom heeft een omtrek van twintig meter. De 
volgende dag zakken we verder de kust van 
Californië af richting San Francisco. Het land-
schap blijft gedomineerd door de oerbossen 
vol woudreuzen. Tussen Oregon tot zelfs onder 
San Francisco vind je honderden kilometers 
van de bossen aan de kust in beschermde na-
tuurparken. Wel merk ik dat het drukker wordt 
op de weg naarmate we dichter bij de grote 
stad komen. De wegen zijn breder en er is veel 
meer verkeer. Later komen we ook door de 
wijnvelden van de Napa Valley. Verschillende 
borden wijzen erop dat je kunt stoppen voor 
een proeverij. Maar wij rijden door naar San 
Francisco. Hier hebben we een hotel geboekt. 
Er is wel een camping, maar die is zo prijzig en 
ver van het centrum, dat een hotel ons idealer 
lijkt. We overnachten in de wijk North Beach 
in het Italiaanse San Remo Hotel. Dit lieflijke 
hotel uit 1906 heeft kleine maar sfeervolle 
kamers. Het is behoorlijk kitsch, maar prima 
als je niet de hoofdprijs wilt betalen en wel een 
schone kamer op een toplocatie wilt. 

Blandina is een 
excentrieke local van 
de wijk Little Italy in 
San Francisco. Ze 
geeft bezoekers tijdens 
een tour graag een 
kijkje in de keuken 
van de verschillende 
restaurants.

De bouw van de Golden Gate Bridge in San Francisco kostte vier 
jaar en 35 miljoen dollar.

Op Pier 39 liggen dagelijks honderden zeeleeuwen te zonnen. Het 
lijkt wel alsof ze er voor de camera's van toeristen poseren.

Voor boomknuffelaars gaat er niks boven een knuffelsessie met 
de grootste bomen ter wereld: de Giant Redwoods die in Californië 
groeien.
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MEE MET EEN LOCAL
De stad heeft genoeg om ons drie volle dagen 
te vermaken. We huren een fiets bij Blazing 
Saddles en trappen naar de Golden Gate Bridge. 
Daarna rijden we door de toeristische wijk 
Fisherman's Wharf, zwaaien naar de luie zee-
leeuwen op de pier en nemen een kijkje in het 
wetenschapsmuseum Exploratorium waar we 
uren zoet zijn met de proeven en experimen-
ten. We bekijken het zeeleven van de Baai van 
San Francisco in het Aquarium of the Bay en 
lopen in een tunnel terwijl de haaien over ons 
heen zwemmen. Uiteraard kunnen we Alcatraz 
ook niet overslaan. Met een boot bezoeken we 
het voormalige gevangeniseiland in de baai. 
Daar ontmoeten we oudgevangenisbewaarder 
George Devincenzi en hij signeert zijn boek 
Murders on Alcatraz voor ons. Mijn hoogtepunt 
is echter het eten in San Francisco. Tijdens een 
tour van de lokale organisatie Local Tastes of 
the City neemt een gids en inwoner van Little 
Italy ons mee door de wijk. De excentrieke 
Blandina weet niet alleen de lekkerste eettent-
jes van de Italiaanse buurt, omdat ze er al sinds 
haar tienerjaren woont zit ze ook vol leuke 
feitjes en geschiedenisanekdotes. Een echte 
aanrader wanneer je de grote stad door de ogen 
van een local wil leren kennen. 

HEALTHFOODWALHALLA
En dan zijn de drie dagen plotsklaps om en 
verkennen we een kleiner Californisch stadje: 
Santa Cruz. Deze plek aan de kust ademt 
eigenlijk maar één ding: surfcultuur. Dat is 
overal merkbaar. Mensen zijn relaxed, gezond-
heid is belangrijk en er hangt een hele fijne 
sfeer. Hier werd surfen geïntroduceerd op het 
Amerikaanse vasteland, zo leren we in het 
schattige surfmuseum in een kleine vuurtoren. 
In 1885 kwamen drie prinsen uit Hawaï naar 
Santa Cruz om in het Amerikaanse leger te 
dienen. Ze surften al in Hawaï en brachten de 
sport naar het vasteland. Steeds meer surfers 
stonden op en het materiaal werd ook steeds 
beter. Het is hier waar Jack O’Neill de wetsuit 
bedacht in 1952. Het ultieme materiaal om 
langer in het koude water te kunnen blijven. Zo 
ontstond het wereldberoemde surfmerk O’Neill. 
De 91-jarige man woont nog altijd in het stadje. 
Als we al die surfers in de zee zien liggen, 
kunnen we niet achterblijven en boeken een 
surfles bij Club Ed Surf School. De golven zijn 
zelfs voor beginners fantastisch en met dank 
aan onze enthousiaste instructeur staat Jaap 
al binnen een half uur op de plank. Zelf heb 
ik al vaker gesurft en geniet ik vanaf de eerste 
minuut van de uitzonderlijke golven. De tips 
van goedlachse Ed zorgen ervoor dat ik steeds 
beter wordt. Surfen maakt hongerig. Tijd voor 

de Farmers Market. Hier verkopen ze allerlei 
biologische streekproducten. Hoewel Amerika 
niet echt bekend staat om het gezonde eten, is 
dit een waar healthfoodwalhalla waar we hele-
maal los gaan met dadels, avocado’s, aardbeien, 
heerlijk brood, oesters en nog meer lekkers.

WINDMILL FAMILY FARM
Terwijl we ons tegoed doen aan al het 
Californische lekkers, worden we ineens 
aangesproken in het Nederlands met een vet 
Amerikaans accent. Eén van de boeren blijkt 
een Nederlander die met een Californische 
vrouw getrouwd is. De excentrieke Ronald 
Donkervoort begon in 1984 als een van de 
eerste biologische boeren in de omgeving. 
Ondertussen heeft hij het goedlopende 
Windmill Family Farm waar hij onder andere 
pompoenen, wortels, aardappelen, bieten, 
boerenkool en aardbeien verbouwt. “Ongeveer 
vijftien jaar geleden is de biologische markt 
hier ontzettend populair geworden. En zijn de 
groenten eigenlijk niet aan te slepen. Maar hier 
leven is ook genieten. In de zomer werken we 
op het land, in de winter trekken we er zelf op 
uit met onze caravan.” Als hij erachter komt 
dat wij met een camper reizen, nodigt hij ons 
direct uit om bij hem op de boerderij te komen 
staan. “Natuurlijk! Jullie zijn ook Nederlanders, 
dat vind ik hartstikke gezellig.” Helaas hebben 

CAMPER HUREN IN WEST-AMERIKA
Er zijn talloze camperverhuurbedrijven waar je een kampeermiddel 
kunt huren. Cruise America is de verhuurder met de grootste 
vloot en de meeste verhuurlocaties. Wij huurden onze camper via 
worldwidecampers.com

De Nederlandse Ronald Donkervoort 
woont al jaren in de Verenigde Staten 
en begon in 1984 zijn biologische 
boerderij Windmill Family Farm 
(boven).

Santa Cruz is het surferwalhalla van 
de Verenigde Staten. Hier werd voor 
het eerst gesurft door drie Hawaïaanse 
prinsen. Uiteraard waag ik (Rosanne) 
ook een poging onder begeleiding van 
de fanatieke Ed (rechts) van Club Ed 
Surf School.
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WAT MIJ (ROSANNE) OPVIEL TIJDENS DE 
ROADTRIP DOOR WEST-USA:
- Overal is het ontzettend schoon. Langs de weg zie je nergens afval.   
 Wat je wel ziet is borden met de hoogte van de boete wanneer je   
 vuilnis op de weg gooit. Dat kan afhankelijk van de staat oplopen 
 tot 1000 dollar. 

- Amerikanen willen alles graag highlighten op een kaart. Overal   
 waar we vragen naar aanbevelingen, pakken ze gauw een kaart en   
 een markeerstift erbij en highlighten ze er vrolijk op los.

- Bijna overal in the middle of nowhere hebben mensen een camper   
 bij hun huis staan. Of ze wonen in een camper.

- Onderweg kom je ontzettend veel campings tegen. 

- In Idaho en Oregon zien we heel veel ranches. 

- We zien enorme vrachtwagencombinaties, soms wel drie opleggers   
 achter elkaar, met heel veel power. Terwijl vrachtwagens  
 hier begrensd zijn, rijden ze in Amerika gewoon net zo hard als het   
 overige verkeer. We zijn geregeld ingehaald door een enorme truck. 

- Overal staat heel specifiek aangegeven hoe lang een gemarkeerde   
 wandeling duurt, hoeveel hoogtemeters erin zitten etc. 
 Ook al is het maar een wandeling van 1 kilometer.

we een vrij strak schema. Hij verzekert ons 
dat we altijd welkom zijn. We onthouden het 
zeker. Nu zijn we echter toe aan dikke vette 
ontspanning. En daarvoor gaan we naar het 
Chaminade Resort & Spa. Deze mooie plek op 
een heuvel buiten de stad biedt kamers maar 
ook een restaurant en een spa. En dat is ontzet-
tend fijn wanneer je de hele dag in het water 
hebt gelegen en je spieren op de proef hebt 
gesteld. ’s Avonds eten we op het terras van het 
resort tussen de vuurkorven en kijken uit over 
het bos en in de verte de lichtjes aan de kust. 
Een schitterend uitzicht en fijn dat het zelfs in 
oktober nog niet te koud is. 

AARDEDONKER
Helemaal opgeladen rijden we de volgende dag 
naar Death Valley. Gedurende de dag verandert 
het landschap – het wordt steeds kaler - en de 
temperatuur stijgt. Net voordat we het natio-
nale park binnenrijden, worden we getrakteerd 
op een zonsondergang zoals je die zelden ziet. 
De lucht kleurt alle tinten roze. Eenmaal in het 
park is het aardedonker. Door het ontbreken 
van omgevingslicht zie je echt niks. Dan is 
het nog best uitdagend rijden zonder verlich-
ting en kronkelende wegen. We zijn blij als we 
uiteindelijk op de camping van het Panamint 
Springs Resort staan. De volgende dag zien we 
de woestijnachtige omgeving waar we in zijn 
beland. En merken we ook al snel dat het kwik 
hier rap oploopt. Dit is de heetste plek op het 
westelijk halfrond met temperaturen van vijftig 
graden in de zomer. Nu, halverwege oktober, 
tikt de thermometer al voor het middaguur de 
dertig graden aan. We gaan op ontdekking in 
het desolate park en stoppen bij de zandduinen 
van Mesquite Flat voor een wandeling. Maar 
heel ver komen we niet. Zo heet is het. Dan 
door naar Furnace Creek, het belangrijkste 
bezoekerscentrum van het park. Hier zien we 
verschillende wielrenners zich in het zweet 
werken. Er blijkt een wielertour aan de gang. 
Diep respect voor de mannen en vrouwen die 
dit avontuur aangaan! De thermometer staat 
inmiddels op 36 graden. 

SNOEIHETE FÖHN 
Hoewel de airconditioning in onze camper 
een welkome verkoeling biedt, maken we 
uiteindelijk een wandeling door de Golden 
Canyon. Aan beide zijden van het pad torenen 
roodgoude rotswanden omhoog. Het geeft mij 
een buitenaards gevoel. Niet vreemd dat ze 
deze plek kozen als decor voor een van de Star 
Wars-films. Onze laatste stop in het natuurge-
bied maken we bij het Badwater Basin. Deze 
zoutvlakte ligt 85 meter onder zeeniveau en 
is daarmee het laagste punt van de Verenigde 
Staten. Wanneer we over de vlakte wandelen, 

Rijden door Death Valley 
is adembenemend 
indrukwekkend (boven).  

In Las Vegas parkeer je 
jouw camper aan de Strip 
op de camperplaats van 
Circus Circus. Hier sta je 
tussen de neonlichten en 
wolkenkrabbers (onder).

Red Fish Lake (foto 
rechterpagina) in Idaho 
is een van de vele 
natuurspektakels in de 
staat die ons verrast. 
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UTAH

WYOMING

NEBRASKA

SOUTH
DAKOTA

NORTH
DAKOTA

MONTANA

IDAHO

COLORADO

NEW MEXICO

TEXAS
ARIZONA

OREGON

WASHINGTON

NEVADACALIFORNIA

Eureka
Prairie Creek Redwoods 
State Park

Klamath Falls

San Francisco

Santa Cruz

Denver

Williams

Grand Canyon 
Village

Las Vegas

Death Valley

Yellowstone National Park

Laramie

Grand Teton
National Park

Boise Sun Valley

De schoonheid van 
de Grand Canyon is 
eigenlijk in geen enkele 
foto te vatten. In de loop 
van miljoenen jaren 
heeft het water van 
de Colorado rivier de 
enorme kloof gevormd.

waaien we bijna weg. Maar dit is geen verkoe-
lend briesje. Het is alsof een snoeihete föhn in 
de hoogste stand tegen ons aan blaast. Oké, wij 
komen de camper voorlopig niet meer uit. We 
rijden door naar Las Vegas in Nevada waar we 
de nacht doorbrengen op een camperplaats 
omringd door neonlichten en wolkenkrab-
bers van de grote showbizzstraat The Strip. Een 
bizarre ervaring en vooral een enorm contrast 
met de verlaten natuur van de afgelopen dagen. 
De volgende dag rijden we via de Hoover Dam 
naar Williams in Arizona waar we ons instal-
leren op het Grand Canyon Railway RV Park. 
Vanaf hier vertrekt de volgende dag de trein die 
ons in ruim twee uur over 65 mijl spoor naar 
de Grand Canyon brengt. De spoorlijn werd in 
1901 aangelegd om de reistijd naar de Grand 
Canyon te verkorten. Uiteraard ben je er tegen-
woordig veel sneller met de auto of camper, 
maar de nostalgische reis inclusief historische 
karakters die muziek maken en zelfs de trein 
beroven, maken de beleving compleet. 

WAANZINNIG OVERWELDIGEND
We komen aan in Grand Canyon Village, onge-
veer tweehonderd meter van de kloof. Ik kan me 
nog net inhouden om niet te kijken. We nemen 
de bus naar het oosten, naar Yaki Point. Daar 
werp ik mijn eerste blik op de Grand Canyon 
en beginnen we aan onze wandeling langs de 
kloof terug naar het treinstation. Hoe verder 
we langs de kloof in talloze kleurschakeringen 
lopen, hoe meer een gevoel aanzwelt. Hetzelfde 
gevoel als ik in Idaho had. En nog op talloze 
andere plekken tijdens deze reis. Bijna iedere 
dag wel een keertje. Dit is zo waanzinnig over-
weldigend en groots en daardoor onmogelijk te 
fotograferen. Laat staan onder woorden te bren-
gen. Dit is één van die bestemmingen die je 
echt zelf moet beleven. Ja, je zit er lang voor in 
het vliegtuig. En ja, je moet je eigen vertrouwde 
kampeermiddel inruilen voor een huurcamper. 
Maar deze natuur zie je echt niet in Europa. Dus 
ik kan alleen maar zeggen: Go! ■

Santa Cruz/Monterey Bay, Californië   

KOA Santa Cruz/Monterey Bay
Camping met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: koa.com/campgrounds/santa-cruz

Death Valley National Park, Californië  

Panamint Springs Resort
Camping met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: panamintsprings.com 

Las Vegas, Nevada  

RV Park at Circus Circus
Camperplaats met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: circuscircus.com

Williams, Arizona  

Grand Canyon Railway RV Park
Camperplaats met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: thetrain.com/lodging/rv-park/

CAMPINGS
 op de route:

 

Laramie, Wyoming  

KOA Laramie
Camping met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: koa.com/campgrounds/laramie

Grand Teton National Park, Wyoming  

Colter Bay Campground
Camping met elektriciteit (beperkt aantal 
plaatsen) en toiletten. 
Reserveren niet mogelijk
gtlc.com/camping

Yellowstone National Park, Wyoming  

Madison Junction Campground
Camping zonder elektriciteit. Alleen toiletten 
aanwezig.
Reserveren via:  
yellowstonenationalparklodges.com

Sun Valley, Idaho  

The Meadows RV Park
Camperplaats met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: themeadowsketchum.com

Boise, Idaho  

Mountain View RV Park
Camping met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: boiservpark.com

Klamath Falls, Oregon  

KOA Klamath Falls
Camping met stroom, water en 
afvalwateraansluiting. Douches en toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: koa.com/campgrounds/klamath/

Prairie Creek Redwoods State Park, Californië 

Elk Prairie Campground
Camping zonder elektriciteit. Alleen toiletten 
aanwezig.
Reserveren via: parks.ca.gov


