
Waar vind je de beste stranden van de 
Verenigde Staten? Hawaï, Californië of toch 
Florida? Dit zijn de drie stranden die waarschijn-
lijk door elke Amerika-kenner als eerste worden 
genoemd. Een andere mening wordt toegedaan 
door Stephen Parker Leatherman, ook bekend 
als Dr. Beach, een Amerikaanse geowetenschap-
per, kustecoloog en auteur. Hij was de eerste 
directeur van het International Hurricane Re-
search Center aan de International University of 
Florida, van 1997 tot 2009. Hij is een autoriteit 
en noemt als het op één na beste strand van de 
VS: Ocracoke Lifeguards Beach, onderdeel van 
de Cape Hatteras National Seashore, Outer 
Banks van North Carolina. Niet voor niets 
wordt Ocracoke ook wel de Pearl of Outer Banks 
genoemd. Voor de inwoners van North Carolina 
is deze ‘parel’ van Dr. Beach geen verrassing, 
zoals uit de vele OBX-bumperstickers al blijkt. 
OBX staat voor Outer Banks, North Carolina. 
Met een honderden kilometers lange kustlijn van 
Virginia tot South Carolina is North Carolina 

Langs de kust van North Carolina en de stranden (van wel vijfhonderd 

kilometer lang) van de barrière-eilanden gaan natuurschoon en historie 

hand in hand. De stranden van Cape Fear trekken veel surfers aan. In 

het centrum van Wilmington staan de fraaiste vooroorlogse huizen. De 

winderige Outer Banks bieden historische vuurtorens, het mysterieuze 

Roanoke Island en het Wright Brothers National Memorial. Cape Hatteras 

National Seashore biedt voldoende mogelijkheden om te wandelen, fietsen 

en vissen. Maar als je houdt van natuur én historie, dan steken er twee 

onderwerpen bovenuit: Wrights Brothers en piraat Blackbeard.
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De bijzondere combinatie van fraaie stranden en spannende geschiedenis

North Carolina Coast

rijkelijk bedeeld met de mooiste stranden van 
het land. Omdat Dr. Beach al zijn keus heeft 
gemaakt, kiezen wij er twee andere stranden uit, 
die ook nog eens een bijzondere geschiedenis of 
natuurreservaat herbergen. Deze zijn méér dan 
een strand alleen.

First in f l ight
Je zult het op veel kentekenplaten van North 

Carolina tegenkomen: First in flight. Daarmee 
wordt met trots gerefereerd aan de broers Wilbur 
en Orville Wright. In het noorden van de Outer 
Banks ligt het dorp Kitty Hawk. Ook hier rijke-
lijk voorzien van fraaie en rustige zandstranden, 
gelardeerd met leuke gekleurde houten cottages 
en de Kitty Hawk Woods. Ten zuiden van de 
plaats ligt het Wright Brothers National Memo-
rial. Dit is de plek waar de gebroeders Wright in 
december 1903 hun eerste vlucht uitoefenden 
en daarmee echte vliegtuigpioniers werden. Om 
hun vliegtoestel te testen, zochten ze een plaats 
waar het regelmatig flink waaide, waar heuvels 
waren voor de lancering en een zachte bodem 
voor de landing. In het Wright Brothers Natio-
nal Memorial leer je alles over de avonturiers. 
Ook zijn er replica’s van de eerste vliegtoestellen: 
een zweefvliegtuig en de Wright Flyer, het eerste 
gemotoriseerde vliegtuig. Je kunt wandelen over 
de plek waar de broers voor het eerst landden. 
Vanaf Big Kill Devil Hill heb je uitzicht over 
het monument dat het historische hoogtepunt 
herdenkt.

Echte piraat
Grofweg halverwege de North Carolina 

Coast ligt de zogenaamde Crystal Coast. In het 
North Carolina Maritime Museum in Beaufort 
stuit je ineens op voorwerpen van Blackbeards 
piratenschip Queen Anne’s Revenge die hier zijn 
tentoongesteld. Een replica van het piratenschip is 
weer te vinden bij het North Carolina Aquarium 
in het iets verder gelegen Pine Knoll Shores. Wie 
de filmserie Pirates of the Caribbean heeft gezien, 
zal het personage Blackbeard ongetwijfeld 
herkennen. Het is gebaseerd op een historische 
mythe over een echte piraat. Hij voerde het 
bevel over het schip Queen Anne’s Revenge, dat 
in 1718 voor de kust van Beaufort aan de grond 
liep. Blackbeard zou zes maanden nadat hij arri-
veerde in North Carolina om het leven komen 
tijdens de slag bij Ocracoke Island. En daarmee 
voorkwam hij - als hij nog lang en gewelddadig 
geleefd zou hebben - dat hij mogelijk berecht 
zou zijn geworden in het prachtige en oudste 
houten gerechtsgebouw van North Carolina in 
Beaufort.

Slag om Fort Macon
Recht tegenover Beaufort zien we een ander 

stukje historie liggen aan de Beaufort Inlet: Fort 
Macon. Dit was het epicentrum van het korte 
gevecht om Fort Macon, die van 23 maart tot 
26 april in 1862 plaatsvond. Het fort maakte 
oorspronkelijk deel uit van een gordel van kust-
fortificaties, die de grenzen van de VS moesten 

‘De geschiedenis loop als een 

rode draad t i jdens een bezoek 

aan de North Carol ina Coast’

De Cape Lookout Lighthouse

Panorama van Ocracoke BeachRe-enactment bij Fort Macon State Park 

Wright Brothers National Memorial Dit was de afstand van de eerste vlucht First Flight-gedenkteken

verdedigen ten tijde van de oorlog van 1812 met 
Groot-Brittannië. Maar deze keer was het geen 
buitenlandse mogendheid die bestreden moest 
worden, maar de Amerikaanse Burgeroorlog 
deed de natie op zijn grondvesten schudden. 

Deze Amerikaanse Burgeroorlog is ook terug 
te vinden bij de Cape Lookout Lighthouse in 
de Southern Outer Banks. De vuurtoren werd 
geopend in 1859 en zou een rolletje spelen in de 
burgeroorlog. In 1861 voegde North Carolina 
zich bij de Confederatie en alle lenzen van 
het vuurtorenlicht werden verwijderd om te 
voorkomen dat de Unietroepen hiervan gebruik 
zouden maken voor hun navigatie. En zo blijft 
de geschiedenis als een rode draad lopen tijdens 
een bezoek aan dit deel van North Carolina. 
En blijken stranden méér dan een plek om je 
badhanddoek neer te leggen.

De North Carolina Coast loopt van Virginia helemaal 

naar South Carolina. De barrière-eilanden vormen 

feitelijk één grote beschermende kuststrook.  

Meer informatie is te vinden op www.visitnc.com/
coast. Voor meer informatie over het zuidoosten van 

de VS, check de website van Travel South:  

www.TravelSouthUSA.com
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