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Editors 
choice

Ben je op zoek naar The Real America? De vier staten North Dakota, South Dakota, Wyoming en Montana 

hebben hun krachten gebundeld en profileren zich als het échte Amerika. In een vierluik behandelen we deze 

vier staten, waarbij AmericA’s hoofdredacteur Jaap van Splunter zijn persoonlijke Top 10 per staat geeft. In 

deze editie Wyoming, ook wel de Equality State genoemd. Dat is niet zonder reden, want hier werd in 1869 

als eerste staat van de VS het vrouwenkiesrecht ingevoerd.     TEKST  JAAP VAN SPLUNTER    FOTOGRAFIE  SHUTTERSTOCK

Equality State    Wyoming   
Op zoek naar het échte Amerika

On the roaD
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Yellowstone National Park
In het uiterste noordwesten van Wyoming ligt ongetwijfeld de bekendste en meest bezochte bezienswaardigheid van Wyoming: Yellowstone National 
Park. Yellowstone bestaat sinds 1 maart 1872 en is het oudste nationale park ter wereld. In 1978 werd het park op de Werelderfgoedlijst van UNESCO 
geplaatst. Waar moet je beginnen om het park te beschrijven? De mogelijkheden zijn immers onbegrensd. Het landschap met z’n vele meren, rivieren 
en kloven is indrukwekkend. De bijzondere flora en fauna (er leven onder andere grizzlyberen, bizons en wolven) is om van te watertanden. Maar het 
is toch vooral de vulkanische hotspot die het meest tot de verbeelding zal spreken. Bij de laatste grote uitbarsting zo’n 640.000 jaar geleden, ontstond de 
Yellowstone-caldera die vrijwel het gehele park beslaat. Het gevolg is een uniek landschap met duizenden warmwaterbronnen, stoomgaten, gekleurde 
bronnen en meer dan tweehonderd geisers, waarvan de Old Faithful de blikvanger is. Een ideale manier om een goede indruk te krijgen van het park is 
om de 230 kilometer lange Grand Loop Road te rijden, die de belangrijke bezienswaardigheden in Yellowstone aaneenrijgt. Maar vergeet ook niet om 
de auto regelmatig te laten staan en een van de vele wandelingen te gaan doen.
Voor meer informatie: www.nps.gov/yell/index.htm

Grand Teton National Park
Het noordwesten van Wyoming is wel heel rijkelijk bedeeld met natuurschoon, want direct 
ten zuiden van Yellowstone ligt nog een ander juweeltje: Grand Teton National Park. Het 
park is genoemd naar de 4.197 meter hoge Grand Teton, de hoogste berg van het Teton-
gebergte. Grofweg bestaat het park uit twee totaal verschillende delen. In het oosten ligt een 
breed dal dat langs de Snake River naar het plaatsje Jackson voert, terwijl het westen wordt 
gekenmerkt door de steile en met sneeuw bedekte Teton Range die oprijst uit het dal. De 
bijzondere naam heeft het gebergte en het park overigens te danken aan Franse pelsjagers, 
die ze tétons noemden, Frans voor tepel. Ook hier kun je met de auto gemakkelijk het park 
verkennen, want twee wegen doorsnijden het park van noord naar zuid: Highway 89/191 en 
de Teton Park Road, met de prachtige Taggart Lake, Jenny Lake en Jackson Lake; stuk voor 
stuk perfecte fotoplaatsjes. Neem vooral de tijd om door het park te rijden, want de kans op 
het spotten van wild is groot.  
Voor meer informatie: www.nps.gov/grte/index.htm

Bighorn Canyon National 
Recreation Area 
Grofweg halverwege Yellowstone en Devils Tower ligt tegen de grens 
met Montana het Bighorn Canyon National Recreation Area, een 
gebied waar de tijd heeft stilgestaan. Geologische krachten hebben 
gedurende een periode van miljoenen jaren een indrukwekkende 
muur van steen opgeworpen, rotsen die ruim driehonderd meter 
uitsteken boven Bighorn Lake. Het werd als beschermd gebied 
uitgeroepen in 1966, na de constructie van de Yellowtail Dam. De 
woeste Bighorn River was getemd en een enorm stuwmeer was het 
resultaat. Naast het vele water wordt dit recreatiegebied ook geken-
merkt door bossen, bergen, prairielandschappen, diepe kloven, brede 
valleien en wetlands. Het is een recreatiegebied van enorme proporties 
geworden met een ongekende hoeveelheid aan recreatieve activiteiten. 
Uiteraard speelt watersport daarbij een belangrijke rol, maar ook de 
wandel mogelijkheden zijn groot en gevarieerd. Ook liggen er diverse 
ranches, zodat je stoer met het paard de omgeving kunt verkennen.
Voor meer informatie: www.nps.gov/bica

Thermopolis
Als je de Bighorn River zo’n 150 kilometer verder afzakt, kom je terecht in het plaatsje Ther-
mopolis, vernoemd naar zijn belangrijkste bezienswaardigheid: een van de grootste minerale 
heetwaterbronnen ter wereld. Yellowstone mag dan de naam hebben als hotspot, maar met het 
Hot Springs State Park ligt hier het oudste en meest bezochte staatspark van Wyoming. Na alle 
avonturen in de natuurparken en recreatiegebieden, is het hier heerlijk relaxen in het warme, 
helende water. Native Americans hadden dit overigens al veel eerder ontdekt. Alles kun je hierover 
teruglezen in het Hot Springs Museum. En als je genoeg krijgt van de heetwaterbronnen, dan is 
het in Thermopolis een kleine stap naar de dinosaurus. In het Wyoming Dinosaur Center leer je 
alles over fossielen en dinosaurussen en kun je ook nog een bezoek brengen aan de Legend Rock 
State Petroglyph Site: een verzameling fraaie rotstekeningen, waarvan de oudste meer dan twee-
duizend jaar oud zijn. 
Voor meer informatie: http://thermopolis.com
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Devils Tower National Monument
Naast Amerika’s eerste nationale park heeft Wyoming ook Amerika’s eerste nationale 
monument binnen de grenzen: Devils Tower. In het uiterste noordoosten van de 
staat rijst tussen de graslanden van de prairies en de naaldbomen van de Black Hills 
ineens een vierhonderd meter hoge rots omhoog; van zeeniveau gezien zelfs zeven-
tienhonderd meter hoog. Voor de Native Americans in Wyoming is dit een heilige 
plaats en zij hadden al geografische banden met de monoliet voordat de eerste 
Europeanen en immigranten Wyoming bereikten. De naam Devils Tower werd 
aan de monoliet gegeven door kolonel Richard I. Dodge. In 2005 werd tevergeefs 
geprobeerd deze banden van de tribes met de monoliet te erkennen en de naam van 
de monoliet te veranderen in Bear Lodge National Historic Landmark. Filmliefhebbers  
zullen Devils Tower zeker herkennen, want de film Close Encounters of the Third Kind, 
een sciencefictionfilm uit 1977 geregisseerd en geschreven door Steven Spielberg, werd 
hier voor een groot deel op opgenomen. Tegenwoordig is Devils Tower ook geliefd 
bij bergklimmers, waarbij elke lavakolom zijn eigen klimroute heeft, variërend van 
makkelijk tot enkele van de moeilijkste ter wereld.
Voor meer informatie: www.nps.gov/deto/index.htm
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Hoofdstad Cheyenne
De hoofdstad van Wyoming ontbreekt natuurlijk niet in deze Top 10. En dat 
kost beslist geen moeite, want cowboystad Cheyenne is een opvallend leuke stad 
in het zuidoosten van Wyoming, waarbij nog veel van de authentieke charme 
bewaard is gebleven. Hoog boven de stad torent het Wyoming State Capitol, 
zowel van buiten als van binnen toch wel een mooi gebouw. Niet ver van dit 
bestuurlijke en politieke centrum ligt het Wyoming State Museum (met alles 
over de geschiedenis, flora en fauna van de staat) en het Union Pacific Depot 
(alles over de spoorweggeschiedenis). Dat Cheyenne een echte westernplaats is, 
blijkt uit twee evenementen. Ten eerste de Cheyenne Frontier Days, de grootste 
openlucht-rodeoshow ter wereld die eind juli plaatsvindt. Mocht je er dan niet 
zijn, dan is een bezoek aan het Cheyenne Frontier Days Old West Museum een 
goed alternatief. En om in de westernsfeer te blijven, ga je natuurlijk kijken naar 
de Cheyenne Gunslingers, een levensechte Old West-show van begin juni tot en 
met eind juli. De shows vinden plaats in het historische centrum, op Gunslinger 
Square.
Voor meer informatie: www.cheyenne.org/#googtrans(en/nl) 

Fort Laramie National  
Historic Site
Op zo’n 150 kilometer ten noorden van Cheyenne ligt op de grens met 
Nebraska het Fort Laramie National Historic Site. Fort Laramie was in de 
negentiende eeuw een militair fort en een belangrijke handelspost. Het was 
een tijdlang een station van de Pony Express en speelde een belangrijke rol 
in de strijd tegen de Native Americans: hier werd het eerste verdrag van Fort 
Laramie in 1851 ondertekend. Ook de Oregon Trail liep hierlangs. Het fort 
wordt dan ook gezien als een symbool van het Wilde Westen, zoals ook blijkt 
uit de vele beroemdheden die hier (korte tijd) verbleven: Red Cloud, Spot-
ted Tail, Buffalo Bill, Wild Bill Hickock, Jim Bridger, Calamity Jane en de 
generaals Sheridan, Crook en Sherman. De aanleg in 1886 van een nieuwe 
spoorweglijn bij Fort Robinson in Nebraska was de doodsteek voor Fort 
Laramie. In 1889 kwam het bevel om de Grand Old Post te verlaten. In 1938 
kwam het onder het National Park System te vallen en is het in de loop der 
jaren opgeknapt en komt het Wilde Westen weer tot leven.
Voor meer informatie: www.nps.gov/fola/index.htm

Fossil Butte National Monument
In het zuidwesten van Wyoming ligt nabij het plaatsje Kemmerer het Fossil Butte National 
Monument. Miljoenen jaren geleden was dit deel van Wyoming een subtropisch water-
gebied, maar inmiddels is het drooggevallen en staat het bekend onder de naam Fossil 
Lake. Een ‘meer’ zonder water, maar met een rijkdom aan fossielen van waterdieren, 
zoals vissen, alligators, vleermuizen, schildpadden, insecten en vele andere soorten flora 
en fauna. Elk bezoek begint bij het Visitor Center waar een tentoonstelling is te zien van 
diverse fossielen die hier zijn gevonden en ook demonstraties worden gegeven. Daarna ga 
je natuurlijk het park in, hetzij op eigen houtje, hetzij onder leiding van een parkranger. 
In de weekenden is het vaak zelfs mogelijk om archeologen te helpen met het vinden   
van nieuwe fossielen. Misschien niet zo spectaculair als de dino’s bij Thermopolis, maar 
niettemin fascinerend om terug te gaan tot de periode van het Tertiair. 
Voor meer informatie: www.nps.gov/fobu/index.htm

Wildreservaten
Wyoming is al rijkelijk voorzien van nationale parken en monumen-
ten, waar het nodige aan wild is te spotten. Maar daarnaast zijn er in 
het westen van de staat twee wildreservaten die een bezoek meer dan 
waard zijn. Vlakbij Jackson ligt het National Elk Refuge, een reser-
vaat dat geheel gewijd is aan de grote groep elanden die er leeft. In 
1912 werd dit refuge opgericht voor de elanden, die ook wel wapiti’s 
genoemd worden. Vroeger trokken de elanden van Yellowstone naar 
het zuidwesten van Wyoming om te overwinteren op de uitgestrekte 
graslanden, maar met de uitbreiding van Jackson werd deze doorgang 
geblokkeerd. Met dit wildreservaat wil men de beesten beschermen. 
Tussen de plaatsjes Kemmerer en Green River bevindt zich het Seeds-
kadee National Wildlife Refuge. De naam van dit reservaat stamt af 
van het indiaanse woord Siksa-dee-agie, wat ‘rivier van de prairiehoen’ 
betekent. Vlakbij het reservaat stroomt de Green River. Eigenlijk is de 
grond in dit gedeelte van Wyoming vrij droog, maar dankzij de Green 
River is dit een walhalla voor vogelliefhebbers.
Voor meer informatie: www.fws.gov/refuge/national_elk_refuge, 
www.fws.gov/refuge/seedskadee

Cody
In hoofdstad Cheyenne waan je je al een beetje in het Wilde Westen, 
maar in Cody voel je je pas echt als een cowboy op de prairie. Hier draait 
alles om het Wilde Westen, wat ook niet verwonderlijk is met de naam-
gever van dit stadje: William Frederick Cody, beter bekend als Buffalo 
Bill. In het Buffalo Bill Historical Center vind je alles over het leven en 
de wildwestshows van William F. Buffalo Bill Cody. Nog niet uitgekeken 
op Buffalo Bill? Bezoek dan het Irma Hotel, genoemd naar een dochter 
van Buffalo Bill, waar tijdens de zomer wildwestshows worden gegeven. 
En volg de Old Trail Town: meer dan 25 gerestaureerde historische 
western-gebouwen. De rodeo mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dat 
Cody zich onbescheiden de rodeohoofdstad van de wereld noemt zal 
ongetwijfeld wat kwaad bloed zetten in Cheyenne, dat met de Cheyenne 
Frontier Days hetzelfde beweert. Wij spreken geen voorkeur uit, want 
beide rodeo’s zijn ons even lief. Tot slot verlaten we Cody via de Buffalo 
Bill Cody Scenic Byway: de verbindingsweg tussen Cody en Yellowstone 
National Park. En daarmee is het rondje Wyoming afgesloten.
Voor meer informatie: www.codyyellowstone.org

Voor meer informatie over Real America: http://realamerica.nl
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