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Meer dan drie miljoen mensen reizen jaarlijks af naar het eerste nationale park van 

Amerika, en het is overduidelijk waarom. Als thuisbasis voor ’s werelds grootste 

concentratie aan geothermische eigenschappen (meer dan tienduizend in totaal) 

en honderden wilde diersoorten is dit park van bijna negenduizend vierkante kilometer 

een onvergetelijke attractie.      TEKST & FOTOGRAFIE  MARLIZ SCHOUTEN  
Juweeltjes van 

Yellowstone 

Met de camper door Wyoming

On the roaD
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‘De locals zien al aan het 

bekende exterieur van de Cruise 

America-campers dat ze te maken 

hebben met toeristen, dus men 

geeft je vaak de ruimte’

Onze reis start in Salt Lake City, Utah, waar 
we onze Cruise America-camper ophalen. Na 
een introductiefilm en een check in en rondom 
de camper, mogen we de type C30-camper van 
maar liefst negen meter besturen. In beginsel 
voelt het nog wat onwennig, maar de automati-
sche bediening en de brede Amerikaanse wegen 
maken het al snel gemakkelijk. Daarnaast zien 
de locals al aan het bekende exterieur van de 
Cruise America-campers dat ze te maken heb-
ben met toeristen, dus men geeft je vaak de 
ruimte. 

Flaming Gorge
Onze eerste stop is Rock Springs in Wyo-

ming. In dit mijnstadje overnachten we op de 
KOA-camping en nemen we de tijd om onze 
spullen uit te pakken en boodschappen te doen 
bij Walmart. Door de jetlag zijn we de volgende 
ochtend mooi op tijd uit de veren en rijden 
we naar de Flaming Gorge op de grens van 
Wyoming en Utah. We hebben de tijd, dus we 
besluiten om de hele loop te rijden rondom het 
Flaming Gorge Lake, met als hoogtepunt een 
prachtig uitzicht over de Red Canyon. De tocht 
duurt ongeveer vijf uur, maar het is erg rustig 
op de weg en we lunchen uitgebreid in onze 
camper bij het Flaming Gorge Dam Visitor 
Center. In de middag rijden we door naar het 
stadje Jackson, waar we overnachten op het 
Virginian RV Park. Hier staan we voor het eerst 
tussen de enorme RV’s van de Amerikanen en 
voelen we ons plots een kleintje met negen 
meter. ‘s Avonds eten we een burger bij een 
American Football Bar dichtbij het RV Park en 
pakken we een goede nachtrust. De volgende 
dag beginnen we immers aan de route waar we 
voor gekomen zijn: dwars door Grand Teton 
National Park naar Yellowstone. 

bearproof vuilnisbakken.  Ook wandelingetjes na 
zons ondergang worden afgeraden. 

Yellow Bus Tour
Een nieuwe dag breekt aan in Yellowstone, 

en wat een dag. De zon schijnt volop en aange-
zien we hoog in de bergen zitten, smeren we ons 
meteen goed in. Vandaag hebben we een Yellow 
Bus Tour geboekt. Klokslag acht uur neemt 
de Ranger ons mee op pad. En omdat het nog 
vroeg is, zien we al snel onze eerste bizons langs 
de weg struinen. Van onze eerste bizons worden 
wel dertig foto’s gemaakt, nog niet beseffende 
dat er die dag nog tientallen zullen volgen.  
De eerste bezienswaardigheid van de dag zijn de 
Lower en Upper Falls. Bij Artist Point hebben we 
uitzicht over de canyon met in de verte de be-
roemde waterval. Als kers op de taart verschijnt 
er een regenboog als er een foto wordt genomen. 
We rijden door naar Norris Geyser Basin en het 

geluk blijft aan onze zijde: de Steamboat Geyser 
is voor het eerst in drie jaar weer uitgebarst. We 
blijven een tijdje kijken naar het hete water, dat 
met geweld uit de aarde komt spuwen. Prachtig 
om ‘s werelds grootste actieve geiser in actie te zien.

Grand Prismatic Spring
We volgen de South Loop verder richting 

Old Faithful, maar niet voordat we stoppen 
bij dé trekpleister van Yellowstone: de Grand 
Prismatic Spring. Omdat we vroeg in het seizoen 
zijn, valt het tot nu toe mee met de drukte. Maar 
hier zien we voor het eerst bussen vol toeristen. 
Wederom zijn we overdonderd door de felle 
kleuren van deze heetwaterbron. De gids geeft 
ons dertig minuten voordat we de bus weer 
moeten instappen, want de Old Faithful-geiser 
wacht niet op ons. En net op tijd komen we aan 
voordat de Old Faithful weer uitbarst. We halen 
nog een ijsje in de Old Faithful Inn en keren 
dan terug naar onze campground in Fishing 
Bridge. De volgende dag rijden we Yellowstone 
weer uit via de oostelijke ingang richting Cody. 
Na een prachtige, kronkelende route door de 
bergen komen we rond één uur ’s middags aan 
in Cody. We bezoeken het Buffalo Bill Center 
of the West, waar een hele vleugel gewijd is aan 
de geschiedenis van Yellowstone. De extra uitleg 
over het vulkanische grondgebied is een goede 
aanvulling op de natuurwonderen die we de dag 
ervoor hebben gezien. ’s Avonds gaan we naar 
Cassie’s, waar de bizonburger op het menu staat. 

Scenic Byways
Omdat de omgeving zo mooi is, besluiten 

we de volgende ochtend om de Chief Joseph 
Scenic Byway te rijden richting onze eindbe-
stemming van de dag: Red Lodge in Montana. 
Na twee uur rijden stuiten we op een roadblock 

waar we de Beartooth Pass op zouden moeten. 
Hier kunnen we niet verder, want in verband met 
sneeuwval blijkt deze Beartooth Pass nog helemaal 
niet open te zijn, en het is al midden mei. We 
hebben de keuze om terug te rijden of richting 
Yellowstone te gaan en die keuze is dan weer niet 
zo moeilijk. Via Cooke City-Silver Gate rijden 
we het park weer in. En onze dag wordt snel goed 
gemaakt, want meteen in Lamar Valley komen we 
in een heuse bizonfile staan. Een kudde van wel 
dertig bizons neemt rustig de tijd om de weg over 
te steken, vlak voor onze camper. We besluiten 
de North Entrance als uitgang te nemen en pas-
seren eerst nog de Mammoth Hot Springs. Deze 
witgekleurde heetwaterbronnen ogen buitenaards 
en behoren tot een van de oudste structuren van 
Yellowstone. Na het verlaten van Yellowstone 
rijden we Montana in en overnachten we in het 
gastvrije stadje Big Timber. 

Dagje Montana
Vandaag zijn we de hele dag in Montana 

en bezoeken de spookstadjes Virgina City en 
Nevada City. We wanen ons twee eeuwen terug, 
toen dit nog levendige mijnstadjes waren, en 
het is verbazingwekkend hoe goed de huisjes 
gepreserveerd zijn. Van een oud schooltje tot 
een kledingmaker en een stoomtrein. Zelfs het 
interieur is nog in goede staat. We overnachten 
in Ennis en vertrekken de volgende ochtend 
naar West-Yellowstone, de laatste van de vijf 
ingangen tot het park. In West-Yellowstone gaan 
we naar het Grizzly & Wolf Discovery Center, 
waar beren en wolven worden opgevangen die 
zichzelf niet meer kunnen redden in de wilde 
natuur. Na een ontmoeting met Sam de grizzly 
en een paar schitterende witte wolven, stappen 
we de camper weer in. Want er moet meer dan 
driehonderd kilometer gereden worden, terug 

Dwars door Grand Teton 
Vanuit Jackson zien we al heel snel de 

herkenbare Grand Teton-bergtoppen opduiken. 
Met het indrukwekkende gebergte aan onze 
linkerkant rijden we door het park en maken 
we pitstops bij Moose en Jenny Lake. Tegen het 
middaguur zien we het beroemde entreebord 
van Yellowstone en besluiten om hier te parkeren 
en de campingstoeltjes uit te klappen voor een 
picknick in het warme winterzonnetje. En zo 
rijden we via de South Entrance het oudste 
natio nale park van Amerika binnen. Onder-
weg naar Fishing Bridge, waar we overnachten 
op het RV Park, zetten we nog verschillende 
keren de camper langs de kant van de weg om 
foto’s te maken van het prachtige uitzicht over 
West Thumb. Bij aankomst op de campground 
waarschuwen de vriendelijke Rangers ons 
voor de beren. Geen kampvuurtjes maken en 
al je vuilnis meteen weggooien in de speciale 

De herkenbare Grand Teton-bergtoppen Poserend voor de C30-camper van Cruise AmericaDe eerste bizon die gespot wordtUitzicht over de Red Canyon in Flaming Gorge
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‘Als kers op de taart verschijnt 

er een regenboog als er een foto 

van de beroemde waterval wordt 

genomen’

Ligging en bereikbaarheid
Yellowstone National Park ligt in het noord-
westen van de staat Wyoming en grenst aan 

Montana en Idaho. De makkelijkste aanvlieg-
havens zijn Salt Lake City in Utah of Denver in 
Colorado. Je kunt ook een binnenlandse vlucht 

maken naar Bozeman of Billings in Montana. 
Om het park te bezoeken heb je een Park Pass 

nodig (www.store.usgs.gov/pass).

Klimaat en beste reistijd
Afhankelijk van de sneeuwval gaan alle vijf 

ingangen van Yellowstone open in mei en sluit 
het park begin oktober. Het weer in Yellowstone 

is onvoorspelbaar en je kunt enorme tempe-
ratuurverschillen ervaren binnen enkele uren. 
Wees voorbereid op alle temperaturen betreft 
kledingvoorschriften. De noordelijke ingang 

Gardiner in Montana blijft het hele jaar open 
voor wintertoerisme. In het park is een noorde-
lijke loop en een zuidelijke loop, wat samen een 

achtje vormt. Dit zijn is de enige route in het 
park, die per auto of camper te betreden is.

Vervoer
We huurden onze camper van Cruise America 

via de Nederlandse camperspecialist Worldwide 
Campers (www.worldwidecampers.com). 

Worldwide Campers werkt samen met meer 
dan dertig camperverhuurders en biedt verhuur-
locaties in Amerika, Canada, Australië, Nieuw-

Zeeland, Azië, Afrika en Europa.

Meer informatie
Yellowstone: www.nps.gov/yell/index.htm 

Grand Teton National Park:  
www.nps.gov/grte/index.htm 

Wyoming: www.travelwyoming.com
Montana: www.visitmt.com 

The Great American West:  
www.greatamericanwest.nl 

naar Jackson en dwars door de nationale parken. 
En alsof we onze geluksmomenten deze reis 
niet allang hebben verbruikt, spotten we in het 
laatste uurtje door Grand Teton een grizzlybeer 
met twee welpjes. 

Opsomming
Terug in Jackson spenderen we hier nog een 

laatste dag. Vroeg in de ochtend melden we ons 
bij Mad River Boat Trips, waar we samen met 
een gids een twee uur durende boottocht maken 
over de Snake River. Vanuit Jackson rijden we 
richting Salt Lake City, waar we onze camper 
weer inleveren bij de verhuurlocatie en met een 
transfer van Cruise America naar het vliegveld 
worden gebracht. 2.600 kilometer op de teller, 
twaalfhonderd foto’s op onze camera, vijf ingan-
gen van Yellowstone, drie beren en twee geluk-
kige mensen lijkt me een mooie opsomming van 
deze prachtige reis.

Norris Geyser Basin

Het entreebord van Yellowstone Heetwaterpoelen bij West Thumb

Op weg naar Big TImber, MontanaDe grizzly met haar welpjes in Grand Teton National Park
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PRAKTISCHE INFORMATIE YELLOWSTONE, WYOMINGwww.worldwidecampers.com

 Gratis offerte service

 Voor elk budget

 NoRisk garantie

 Ruim aanbod

 All inclusive camperhuur

 Transparante prijsopbouw

WORLDWIDE
De ideale partner voor camperhuur wereldwijd!

M:  sales@worldwidecampers.com  T:  +31-30-6974964


