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Zonsopgang in Glacier National Park

Ben je op zoek naar The Great American West? 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 vierde en laatste aflevering Montana, ook wel de 

Treasure State genoemd. We maken een rondje met de klok mee door Montana, 

waarbij wordt begonnen in Glacier National Park in het noordwesten van de 

staat en wordt afgesloten in hoofdstad Helena.     

TEKST  JAAP VAN SPLUNTER    FOTOGRAFIE  SHUTTERSTOCK & VISIT MONTANA

Treasure State     Montana   
Op zoek naar het échte Amerika
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Glacier
De bekendste en indrukwekkendste bezienswaardigheid van Montana is ongetwijfeld het Glacier National Park. Het park grenst aan het Waterton 
Lakes National Park in het Canadese Alberta. Beide parken werken nauw samen onder één naam: Waterton-Glacier International Peace Park, dat  
niet voor niets in 1995 door Unesco op de Werelderfgoedlijst werd geplaatst. De majestueuze bergwereld imponeert, maar dat kan ook niet anders 
als je weet dat het behoort tot de Rocky Mountains. Er zijn op zijn minst 150 bergpieken van 2.400 meter en hoger, waarvan er zes zelfs hoger 
zijn dan drieduizend meter. Naast de bergen, maken ook de vele watervallen en meren indruk, waarbij de een nog fotogenieker is dan de ander. En 
vergeet vooral niet de Going-to-the-Sun Road te rijden die dwars door Glacier National Park loopt. Deze tachtig kilometer lange tweebaansweg biedt 
spectaculaire uitzichten en neemt zonder stops ongeveer twee uur in beslag. Maar uiteraard stap je ook regelmatig uit de auto om een van de vele 
wandelingen te gaan maken. Pas wel op voor de beren!
Voor meer informatie: www.nps.gov/glac 

Lewis & Clark
Great Falls heeft maximaal gebruik gemaakt van zijn ligging aan de Missouri River: in de 
directe omgeving vind je hier een grote hoeveelheid dammen en elektriciteitscentrales. Niet 
voor niets wordt de stad ook wel Electric City genoemd. In de stad is een bezoek aan het 
Lewis & Clark Interpretive Center een must. Hier leer je meer over hoe Lewis, Clark en 
andere kolonisten West-Amerika in kaart brachten en how the west was won. De Lewis & 
Clark Expeditie vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Montana. Je kunt 
hier tegenwoordig in de voetsporen treden van Meriwether Lewis en William Clark, waarbij 
je meer dan tweehonderd jaar teruggaat in de tijd. Op zo’n 45 minuten rijden buiten de stad 
ligt nog een andere bezienswaardigheid die een bezoek meer dan waard is: Fort Benton, ook 
wel de geboorteplaats van Montana genoemd. Fort Benton werd namelijk in 1846 gesticht 
en was daarmee de eerste stad van Montana en een van de oudste van de Verenigde Staten.  
Voor meer informatie: http://visitgreatfallsmontana.org

Little Bighorn Battlefield 
Dit is de plek waar een van de hevigste veldslagen tussen de indianen 
en het Amerikaanse leger plaatsvond. Indianen-tribes werden 
stelselmatig van hun grond weggejaagd, zoals de Sioux en Cheyenne. 
Zij verlieten hun reservaten en verzamelden zich in Montana om 
onder leiding van Sioux-opperhoofden Sitting Bull, Crazy Horse 
en Touch the Clouds verder te vechten. Hier tegenover zette het 
Amerikaanse leger twee eenheden in, duizend man onder generaal 
George Crook en de Zevende Cavalerie onder leiding van generaal 
George Armstrong Custer. Op 25 en 26 juni 1876 zou in een vallei 
van de Little Bighorn River de Slag bij de Little Bighorn plaatsvinden, 
ook wel Custer’s Last Stand genoemd. De indianen hadden ongeveer 
drie keer zoveel krijgers als de aanvalsgroepen van Custer, maar hij 
weigerde versterking aan te vragen. Hoewel deze wel in de buurt was. 
Custer en de meeste van zijn mannen werden dan ook gedood. Ook 
tegenwoordig grijpt een bezoek aan het Little Bighorn Battlefield 
National Monument je nog naar de keel. 
Voor meer informatie: www.nps.gov/libi, www.friendslittlebighorn.com

Bighorn Canyon
Bighorn Canyon National Recreation Area werd op 15 oktober 1966 gesticht, als gevolg van 
de constructie van de Yellowtail Dam. Deze dam, vernoemd naar Crow-opperhoofd Robert 
Yellowtail, beteugelde de Bighorn River waarbij een enorm stuwmeer ontstond. Bighorn Lake 
heeft een lengte van een kleine honderd kilometer, en ligt gedeeltelijk in Wyoming. Het grootste 
deel daarvan ligt binnen de ronduit spectaculaire Bighorn Canyon. Het is een gebied vol 
contrasten. Van hooggelegen woestijn tot een diep meer, smalle beekjes, bergruggen en kloven. De 
hoofdweg door het park is de Bad Pass Trail, die vanaf de zuidelijke ingang in noordelijke richting 
naar het Yellowtail Dam Visitor Center loopt. Naar dit gebied kom je vooral om te wandelen 
(veertig kilometer aan wandelpaden) en vissen (onder meer snoekbaars, karper en meerval). 
Maar wat zeker niet mag ontbreken is een boottocht over Bighorn Lake, waarbij je vaart tussen 
rotswanden en kliffen die tot wel 150 meter boven het water uittorenen.  
Voor meer informatie: www.nps.gov/bica
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Fort Peck
Fort Peck is een plaats die speciaal is ontworpen als hoofdkwartier voor de 
constructie en operatie van de gigantische Fort Peck Dam in 1933. Het stadje 
zelf is tegenwoordig feitelijk niet meer dan een uitvalsbasis voor Fort Peck 
Lake, een enorm stuwmeer dat is ontstaan na de aanleg van de stuwdam. 
Met een lengte van 216 kilometer is het nu het op vijf na grootste stuwmeer 
van de VS en valt het grotendeels binnen het Charles M. Russell National 
Wildlife Refuge. Elk bezoek aan dit gebied begint natuurlijk bij het Fort Peck 
Interpretive Center. Hier wordt niet alleen uitgebreid stilgestaan bij de aanleg 
van de dam, maar ook bij het unieke natuurgebied met z’n bijzondere flora en 
fauna. En als dinosaurusliefhebber kom je helemaal aan je trekken, want hier 
maak je kennis met Peck’s Rex, de Tyrannosaurus Rex die dertig kilometer ten 
zuidoosten van Fort Peck werd gevonden. Maar ook andere dinosaurussen zijn 
hier tentoongesteld. Een ronduit fascinerend museum! Het Fort Peck Interpretive 
Center maakt niet voor niets deel uit van de Montana Dinosaur Trail.
Voor meer informatie:  www.fws.gov/refuge/Charles_M_Russell/visit/visitor_

activities/FPIC.html
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Yellowstone
We moeten erkennen dat het een grensgeval is, want Yellowstone 
National Park ligt natuurlijk grotendeels op het grondgebied 
van Wyoming. Echter, het natuurschoon stopt natuurlijk 
niet precies op de grens, maar loopt voor een deel door in 
Montana. En ook moet niet worden vergeten dat de westelijk 
toegang (West Yellowstone), noordelijke toegang (Gardiner) 
en noordoostelijke toegang (Cooke City) van Yellowstone toch 
echt op het grondgebied van Montana liggen. West Yellowstone 
wordt omringd door fraaie bossen, rivieren en bergmeren. De 
noordelijke entree bij Gardiner voert door de beroemde stenen 
poort Roosevelt Arch. De eerste steen van de boog werd in 1904 
gelegd door de natuurminnende president Theodore Roosevelt. 
Cooke City is alleen al de moeite waard vanwege de weg ernaartoe 
vanuit Red Lodge. Deze Beartooth Pass wordt gerekend tot de 
mooiste wegen in Montana, en kan zeker wedijveren met de 
Going-to-the-Sun Road bij Glacier.
Voor meer informatie: www.nps.gov/yell

Virginia City & Nevada City
Door heel Montana zijn tientallen ghost towns te vinden, waar je 
misschien nog de verhalen over goud, danseressen, vuurgevechten en 
saloons kunt horen. Rond 1850 werd het eerste goud in Montana 
gevonden bij Benatsee Creek, ten noorden van Deer Lodge Valley. 
Tegen het einde van de negentiende eeuw bloeiden en groeiden de 
stadjes uitbundig. Toen het goud was gedolven, verdwenen ook de 
mensen. Wat gebleven is, zijn de historisch belangrijke spookstadjes. 
Sommige zijn bijna helemaal verdwenen, maar andere zijn zeer goed 
bewaard gebleven, zoals Virigina City en het nabijgelegen Nevada 
City. De mijnstadjes herbergen ruim honderd oude gebouwen, zoals 
de smederij, de kerk, de saloon en de school. Neem de tijd voor je 
bezoek en wandel over de boardwalk langs winkeltjes en bars om 
een indruk te krijgen hoe het was om in zo’n mijnstadje te leven. En 
ook leuk: Virginia City en Nevada City liggen zo’n vijf kilometer uit 
elkaar en worden verbonden door een historisch treintje. 
Voor meer informatie: www.virginiacitymt.com

Big Hole & Nez Perce
Dat er vele veldslagen tussen indianen en het federale leger plaatsvonden in Montana, blijkt 
ook wel uit het Big Hole National Battlefield en Nez Perce National Historical Park, dat in 
het uiterste zuidwesten van de staat ligt. Hier wordt een veldslag uit 1877 herdacht tussen 
de federale troepen en de Nez Perce-indianen onder leiding van Chief Joseph. De Nez Perce 
zijn de oorspronkelijke bevolking op het centrale plateau van Idaho, Washington en Oregon. 
Halverwege de negentiende eeuw kwamen de kolonisten, de missionarissen en de mijnbouwers. 
In 1855 tekenden de indianen daarom een overeenkomst met de federale regering, waarbij 
een reservaat gevormd werd. In 1863, nadat goud was ontdekt binnen het reservaat, werd 
de oppervlakte teruggebracht tot tien procent van het oorspronkelijk oppervlak. In 1877 
probeerden de federale troepen de stammen die dat verdrag niet accepteerden alsnog naar het 
kleinere reservaat te verjagen. En zo begon de drie maanden durende, tweeduizend kilometer 
lange vlucht van de Nez Perce. Een zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis.
Voor meer informatie: www.nps.gov/biho, www.fs.fed.us/npnht 

Grant-Kohrs Ranch
Montana wordt ook wel Big Sky Country genoemd. Niet verwonderlijk 
als je door de staat rijdt, want het landschap is oneindig en de 
diepblauwe luchten oogverblindend. Deze open spaces waren het 
werkgebied van hardwerkende cowboys, die hun vee over de eindeloze 
vlakte dreven. Om een goede indruk te krijgen hoe de veeboeren 
leefden in dit deel van de VS, is een bezoek aan het Grant-Kohrs 
Ranch National Historic Site een aanrader. Ooit was dit het 
hoofdkwartier van een vee-imperium van ruim vier miljoen hectare. 
Het originele hoofdgebouw, dat dateert uit de jaren 1860, staat 
nog steeds overeind. Daarnaast zijn er ook nog allerlei bijgebouwen 
bewaard gebleven, zodat je teruggaat in de tijd. Met paard en wagen 
kun je een rondleiding krijgen, cowboys vertellen over het leven op 
de boerderij en de smid geeft demonstraties. Voor kinderen is er een 
Junior Ranger-programma, waar ze leren om met een lasso te gooien 
en wordt uiteraard een bezoek gebracht aan de stallen. 
Voor meer informatie: www.nps.gov/grko

Hoofdstad Helena
In plaatsjes als Bozeman, Butte, Missoula, Helena of Great Falls 
vind je echte Amerikaanse downtowns, waar je lekker kunt eten en 
prima kunt overnachten. Na Great Falls pikken we er nog eentje 
uit voor deze Top 10: Montana’s hoofdstad Helena. Anderhalve 
eeuw geleden stond Helena bekend als de Queen City of the Rockies, 
waarbij de stad groeide als kool vanwege de vondst van goud. 
Tegenwoordig is de stad vooral bekend vanwege de hoofdstadfunctie. 
En toch is dit absoluut geen saaie overheidsstad. Ga eens lekker 
ronddwalen bij Reeder’s Alley, het oudste intacte deel van Helena. De 
ontstaansgeschiedenis wordt hier duidelijk, want je krijgt een kijkje 
in het leven van de vroegere mijnwerkers en mannen en vrouwen 
op zoek naar geluk. Of wat te denken van het ExplorationWorks 
Museum: een familiemuseum over wetenschap en cultuur. In het 
State Capitol, een uit graniet opgetrokken gebouw met een koperen 
koepel, kun je onder meer een muurschildering bezichtigen van 
Montana’s bekendste western-schilder Charles M. Russell. Het kost 
dan ook geen enkele moeite om een dag in Helena door te brengen.
Voor meer informatie: www.helenamt.com

Voor meer informatie over The Great American West: www.greatamericanwest.nl
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