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Met Theodore Roosevelt National Park heeft
North Dakota een outdoorspeeltuin van jewelste
in handen. Toch wordt de Amerikaanse staat niet
snel gevonden door de liefhebber van avonturen
in de wilde natuur. Volledig onterecht, 
ontdekten wij.
TEKST MARTIN SCHÄFER FOTO’S MARTIN SCHÄFER, VISIT NORTH DAKOTA, VISIT FARGO-MOORHEAD



jWe rijden nu al zo’n 3 dagen. North Dakota doet bij
vlagen sterk aan Nederland denken: glooiend open
land, waar bossen worden afgewisseld met weide- en
grasvlaktes. Het enige dat ons er constant aan herin-
nert dat we hier niet op de Veluwe rijden, zijn de ontel-
bare ja-knikkende oliepompen langs de weg. Naast me
steekt onze begeleider Fred zijn hand op naar een
tegenligger. Vaste prik, want met North Dakota’s inwo-
nertal van iets meer dan 750 duizend kan het zomaar
een bekende zijn, licht hij droogjes toe. En wat als hij
vergeet te zwaaien naar iemand die hij kent?

Natuurgeweld
North Dakota is het ondergeschoven puzzelstukje in
The Great American West, zoals ze de strook noorde-
lijke staten tussen Minnesota en Washington State ook
wel noemen. Dat NODAK het meestal moet afleggen
tegen het overdonderende natuurgeweld van buren als
South Dakota en Montana is geen geheim, noch een
bron van verontwaardiging. De locals lachen er liever
om. ‘North Dakota: I saved the best for last’, zegt een
spottende sticker die in zowat elke giftshop te krijgen
is. In North Dakota weten ze namelijk donders goed
wat ze in huis hebben.

Olie en raketten
Energie bijvoorbeeld. Met de ontdekking van de
Bakken Shale, het olieveld onder North Dakota,
Montana, Saskatchewan en Manitoba, werd een bron
aangeboord die minimaal 4 miljard en maximaal 400
miljard vaten olie kan opleveren. Het maakte de staat
na Texas de grootste olieproducent van het land. Tel
daarbij voor extra effect de immense voorraden scha-
liegas en bruinkool op en vergeet vooral het feit niet
dat ze hier ver vooroplopen in de exploitatie van wind-
energie. Ook verrassend: North Dakota herbergt een
aanzienlijk deel van de Amerikaanse voorraad kernra-
ketten, die al sinds de jaren 60 in raketsilo’s rond de Air
Force Base van Minot op een seintje wachten. 

Serene glimlach
Aan het stadje Minot zelf is daarvan niets te merken.
Het is inmiddels volledig hersteld van de ingrijpende
overstromingen van 2011, mede dankzij oliegeld en de
constante impulsen van de lokale North Dakota State
University en de jaarlijkse State Fair in juli, die meer
dan 300 duizend bezoekers trekt. Het is niet de mooiste
plaats van North Dakota, maar wat opvalt is dat ieder-

een er met een serene glimlach rondloopt. Zo ook in
het Scandinavian Heritage Park, een eclectisch eerbe-
toon aan het Scandinavische erfgoed van North
Dakota met onder meer een klokgave replica van een
staafkerk en een reusachtig Zweeds Dala-paard. Het
park is logischerwijs ook het epicentrum van het Norsk
Høstfest, waar zich elk jaar zo’n 60 duizend mensen
onderdompelen in de noordse cultuur.

Thuiskomst
De vele Noorse vlaggen in Minot zijn een goed voor-
beeld van hoe North Dakota naar de geschiedenis
kijkt. Zo komen we onderweg verbazingwekkend veel
mensen tegen, die hun afkomst hebben laten onder-
zoeken aan de hand van een commerciële DNA-test
van bedrijven als Ancestry.com. Niemand is te beroerd
om de uitslag daarvan te delen. Fred bijvoorbeeld,
wijst in het park op een beeld van de IJslandse ontdek-
kingsreiziger Leif Erickson, de eerste Europeaan die
voet op Amerikaanse bodem zette. ‘Mijn verre achter-
neef’, zegt hij zowel geamuseerd als een beetje trots.
Dat historische besef is niet nieuw, want in Fargo-
Moorhead liepen we eerder die week met ontzag om
de fiere Hjemkomst heen. Het is een replica van een
1.100 jaar oud Vikingschip, dat in de jaren 70 werd
gebouwd door de trotse Noorse-Amerikaan Robert
Asp. Na zijn dood zeilde zijn familie het schip naar
Bergen en Oslo, een glorieus moment dat in North
Dakota nog altijd hoog op de erelijst staat.

Win-win
En vlak ook de Duitsers niet uit. Hoofdstad Bismarck
werd immers vernoemd naar kanselier Otto von
Bismarck in een poging om meer Duitse immigranten
naar het gebied te trekken. Bijna gelukt: het overgrote
deel van de gelukszoekers die hier uiteindelijk land-
den waren van Duits-Russische afkomst, die aan het
schrikbewind van de Russische tsaren Alexander III en
Nicolaas II wilden ontsnappen. In North Dakota von-
den ze veel en goedkoop land, dat bovendien sterk
leek op de steppes thuis. Win-win.

Jachtgronden
Maar zoals op zoveel plekken in Amerika heeft die
medaille twee kanten. De onstuitbare Europese immi-
gratie ging ten koste van de oorspronkelijke inwoners
van North Dakota, die zowel hun aantallen als het land
waarop ze leefden snel zagen slinken. Vanaf pakweg
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1820 doken er op hun jachtgronden steeds meer forten
op, waar de Europeanen moderne goederen uit de
Oude Wereld aanboden. Zoals de Fort Union Trading
Post, midden in de prairie op de westgrens met
Montana. In het witte houten fort is tegenwoordig een
openluchtmuseum gevestigd en vertellen toegewijde
vrijwilligers je alles over de tijd waarin de Northern
Plains-stammen van 1828 tot 1867 hun bizonhuiden
kwamen ruilen tegen wapens, textiel en dekens. In
goed vertrouwen, dat al snel drastisch zou omslaan.

Identiteit
Waar het er in Fort Union nog overwegend vreedzaam
aan toeging, schildert Fort Totten een ander verhaal.
Deze voormalige legerpost aan het visrijke Devils Lake
aan de oostkant van de staat kwam eind 19e eeuw in
handen van het Bureau of Indian Affairs. Geen popu-
lair instituut bij de Amerikaanse indianen, want dit
overheidsorgaan had net besloten dat indiaanse kinde-
ren beter af waren als ze werden opgevoed volgens
Europees-Amerikaanse normen en waarden. Op kost-
scholen welteverstaan, waar ze onder streng toeziend

oog van beterweters afstand moesten doen van hun
indiaanse naam, taal en gebruiken. Fort Totten was tot
1935 zo’n kostschool en herbergt nu een interessante
State Historic Site, die de methodiek en de impact van
het wegvagen van de indiaanse identiteit van dichtbij
in beeld brengt.

Stokkende adem
Dat die identiteit vandaag de dag gehavend is zal nie-
mand ontkennen, maar in North Dakota gloort er hoop
aan de horizon. De trotse Mandan, Hidatsa & Arikara
Nation is een verbond van indianenstammen die het
Fort Berthold Indian Reservation thuis noemen. Het
gebied rond de Missouri River omvatte halverwege de
19e eeuw nog 48.000 vierkante kilometer, maar tegen-
woordig is daar dankzij de onstuitbare vaart van het
koloniale kapitalisme nog maar 4.000 van over. De
MHA Nation heeft zich ten doel gesteld om het erf-
goed van de Mandan, Hidatsa en Sahnish (de oor-
spronkelijke naam van de Arikara-stam) levend te hou-
den. Daartoe werd aan het stuwmeer Lake Sakakawea
het Earth Lodge Village gebouwd, een complex van
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authentieke leemhutten rond een grotere lodge voor
evenementen als pow wows, dansceremonies en spec-
taculaire indiaanse paardenraces. Daarnaast kun je er
een tipi voor een nacht huren, wat met de outdoormo-
gelijkheden in de omgeving een prima idee is. Het
meer en de nabijgelegen Four Bears Bay lenen zich uit-
stekend voor kajakken, kanoën en vissen, terwijl je
wandelend en fietsend al even schitterende uitzichten
tegenkomt – zoals dat vanaf de 636 meter hoge Crow
Flies High Butte, waar je met stokkende adem uitkijkt
over het blauwe water en kilometers aan prairie.

Maah Daah Hey
De Mandan komen we bij aankomst in Medora weer
tegen – bij de plaatselijke fietsenwinkel. Hier staat
namelijk alles in het teken van de
beruchte Maah Daah Hey Trail, een
230 kilometer lange mountainbike-
route in het zuidwesten van North
Dakota. ‘Maah Daah Hey’ betekent
‘een gebied dat nog lang zal
bestaan’ in het Mandan en dat is
meer dan toepasselijk op het
majestueuze decor onderweg. De
route vormt de langste single-track
trail van Amerika en voert door de
Little Missouri National
Grasslands in de Badlands van
North Dakota. Hier fiets je in een
rijk gevarieerd outdoorparadijs
met zowel lieflijk glooiende heu-
vels met wuivend prairiegras als
ruisende rivieren en meedogenloze
bergruggen. Behalve bij mountain-
bikers is Maah Daah Hey dan ook populair bij
paardrijders en hikers, die onderweg dankbaar
gebruikmaken van de elf campings aan de route.

Kroonjuweel
De trail verbindt bovendien de North en South Units
van Theodore Roosevelt National Park met elkaar. Het
kroonjuweel van de staat is vernoemd naar de 26e pre-
sident van Amerika, die op een goeie dag in 1883
besloot om in North Dakota twee weken bizons te gaan
jagen. Naar eigen zeggen werd Roosevelt in de
Badlands effectief klaargestoomd voor zijn bewogen
presdentschap. Toen in 1884 zijn vrouw en moeder op
dezelfde dag overleden, keerde Roosevelt namelijk

terug naar de ranch die hij het jaar daarvoor enthousi-
ast had gekocht. Om te rouwen, maar ook om te leren.
Hij bleef er 2 jaar, waarin hij als een echte cowboy leef-
de en met grimmige vastberadenheid het respect won
van de lokale ranchers die hem voor een ziekelijk rij-
keluiszoontje hielden. Roosevelt werd er vooral onster-
felijk verliefd op de natuur en zou zich tijdens zijn car-
rière hard maken voor het behoud ervan – onder zijn
vlag werd uiteindelijk 93 miljoen hectare aan
Amerikaanse natuur tot beschermd gebied verklaard.

Koning bizon
De toegangspoort tot de North Unit van Theodore
Roosevelt National Park is de oliestad Watford City,
die van de South Unit is het pioniersstadje Medora.

Behalve in grootte verschillen de twee
gedeeltes niet heel veel van elkaar, ook
al vind je alleen in de North Unit wilde
longhorns en komen alleen in de South
Unit wilde paarden voor. De koning
van de voedselketen in het hele park is
de echter de bizon, die hier in kuddes
van 100 tot 400 stuks ongestoord kan
rondzwerven. Als we na een volle dag
regen bij droog weer de North Unit
binnenrijden, stuiten we al meteen op
een groep grazende oerdieren. Midden
op de weg. En dus wachten we gedul-
dig, want een bizon kan tot 1.000 kilo
wegen en heeft geen enkele behoefte
om aan de kant te gaan voor een auto
met driftig klikkende camera’s. De
twee uur daarna verlopen niet veel
anders: om de tien, twintig meter wor-

den we omsingeld door bizons, longhorns, herten en
een verdwaald stekelvarken die het droge weer aan-
grijpen om hun avondmaal te zoeken.

Medora
De twee keer zo grote South Unit dankt veel van zijn
populariteit aan Medora, een plaats met houten laag-
bouw, stemmig krakende veranda’s en gezellige cow-
boybars zoals de Little Missouri Saloon. Roosevelt
duikt overal op, van een levensgroot bronzen beeld
voor het Old Town Hall Theater tot het chique Rough
Riders Hotel, vernoemd naar het vrijwilligersregiment
dat hij tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog leidde.
Hij speelt ook een hoofdrol in de lokaal hartstochtelijk
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Fargo
Of je er nu begint of eindigt, een bezoek aan het oersympathieke
Fargo hoort bij je reis naar North Dakota. De stad belandde in
1996 onverwacht in beeld door de film Fargo van de regisseurb-
roertjes Coen, die op zijn beurt weer de gelijknamige televisiese-
rie – een aanrader op Netflix – inspireerde. Aangezien zowel de
film als de serie niet in de stad zelf werden opgenomen, is een
bedevaart beperkt mogelijk. In het klassieke Fargo Theatre staat
een extra-large beeld van politiechef Marge Gunderson en in het
Fargo-Moorhead Visitors Center aan Interstate 94 kun je op de
foto met de originele houtversnipperaar waarin Steve Buscemi
zijn jammerlijke einde vond. Bijpassende bontmutsen zijn op
verzoek beschikbaar.
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geliefde Medora Musical, een avondvullend evene-
ment dat in het Burning Hills Amphitheatre van mei tot
september dagelijks uitverkochte openluchtzalen
trekt. En als je daar dan toch bent, is een stevige maal-
tijd bij de naastgelegen Pitchfork Steak Fondue zo
geboekt. Inderdaad: een dikke, supermalse biefstuk,
die aan een hooivork in een ketel kokende olie wordt
gefrituurd. 

In den beginne
Na alle natuur en cultuur sluiten we onze tocht pas-
send af bij het allereerste begin: de prehistorie.
Behalve grondstoffen worden er in de hele staat
namelijk ook uitzonderlijk veel skeletten van dino-
saurussen gevonden. In het Badlands Dinosaur
Museum in Dickinson werken curator Dr. Denver
Fowler en zijn team paleontologen behoedzaam aan
de reconstructie van een constante stroom vondsten.
De resultaten van hun inspanningen gaan recht-
streeks het museum in. Daar maken we onder meer
kennis met een bijna compleet skelet en een intacte
schedel van twee triceratopsen genaamd Larry en
Bill, en worden we omvergeblazen door de theorie

dat sommige velociraptors veren hadden – met gere-
construeerd bewijs. 

Spelen met dino’s
Een dag later krijgen we in het ontzagwekkende North
Dakota State Museum pas echt een beeld van de onge-
kende archeologische weelde van dit gebied. Ze hebben
hier zoveel in huis dat ze het zich kunnen veroorloven
om speels prehistorische scenes uit te beelden. Terwijl
een tyrannosaurus rex en een triceratops voor onze ogen
om hun leven vechten, zweeft boven ons hoofd een pte-
ranodon naar haar nest en schudt een zaal verder een
reuzenbizon met grof geweld twee sabeltandtijgers van
zich af. Ook outdoor en avontuur, maar dan 65 miljoen
jaar geleden. 
Roosevelt had groot gelijk. Uit alle mogelijke natuur-
wonderen in het noordwesten van Amerika koos hij
juist voor deze Badlands, een schatrijke wildernis waar
mammoeten, indianen, bizons, cowboys, Scandinaviërs
en oliebaronnen allemaal hun plek vonden. De puzzel
van The Great American West is niet compleet zonder
North Dakota. Waarom zou je het beste tot het laatst
bewaren? n

Onder De MHA Nation in vol ornaat
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BEREIKBAARHEID
North Dakota bevindt zich aan de noordgrens met

Canada tussen South Dakota,  Minnesota en

Montana. De staat is vanaf Schiphol niet recht-

streeks bereikbaar, maar na een overstap in

Minneapolis, Chicago of Denver heb je de keuze uit

vele vliegvelden, waarvan maar liefst vier internatio-

nale luchthavens. Een huurauto (via alamo.nl bij-

voorbeeld) is praktisch essentieel tijdens je rond-

reis, maar ook de trein (zie amtrak.com) is een

optie: de majestueuze Empire Builder tussen

Seattle en Chicago doet zeven steden in North

Dakota aan, waaronder Fargo, Devils Lake, Minot en

Grand Forks.

BESTE REISTIJD
In de Legendary State heerst een landklimaat met

warme zomers, vochtige lentes en herfsten, en bar

koude winters. De temperaturen in de winter kun-

nen gerust -25 graden bereiken, terwijl je ‘s zomers

zomaar de 30 graden kunt aantikken. North Dakota

is niet de meest regenachtige staat van Amerika,

maar dat maakt de sneeuwval van november t/m

maart meer dan goed: gemiddeld 22 centimeter per

maand. De beste tijd om naar het gebied af te rei-

zen, valt daarom grofweg in de maanden mei t/m

september.

ACCOMMODATIES
Van ketenhotels tot basic motels en van bed & bre-

akfasts tot Airbnb; in North Dakota zijn accommo-

daties in alle prijsklassen te vinden. Houd er reke-

ning mee dat de prijzen in het zomerseizoen soms

drastisch verschillen met die in de lente en herfst,

met name in de omgeving van parken. Outdoor &

Avontuur verbleef eind mei in de volgende hotels en

motels.

RADISSON Fargo: radissonhotels.com

Sleep Inn & Suites Devils Lake: choicehotels.com

Hyatt House Minot: hyatt.com

Roosevelt Inn & Suites Watford City:

rooseveltinn.com

Badlands Motel Medora: medora.com

Rough Riders Hotel Medora: medora.com

EverSpring Inn & Suites Bismarck:

everspringinn.com

MEER INFO
Voor reistips, accommodaties, restaurants, routes

en een schat aan algemene info over North Dakota

kun je uitgebreid terecht op de Engelstalige website

van North Dakota Tourism: ndtourism.com

MUST-SEES ONLINE
Fargo-Moorhead
Hjemkomst Center: cityofmoorhead.com

Fargo Theatre: fargotheatre.org

Mezzaluna Restaurant: dinemezzaluna.com

Devils Lake
Fort Totten State Historic Site: 

history.nd.gov/historicsites/totten

Woodland Resort Devils Lake: woodlandresort.com

Minot
Scandinavian Heritage Park:

scandinavianheritage.org

Souris River Brewing Co. & Restaurant: 

sourisriverbrewing.com

New Town
Mandan, Hidatsa & Arikara Nation: mhanation.com

Wiliston
Fort Union Trading Post: nps.gov/fous

Watford City
Theodore Roosevelt National Park: nps.gov/thro

Maah Daah Hey Trail: mdhta.com

Little Missouri National Grassland: fs.usda.gov/dpg

Stonehome Brewpub: stonehomebrewpub.com

Medora
Medora Musical: medora.com

Little Missouri Saloon: medora.com

North Dakota Cowboy Hall of Fame: 

northdakotacowboy.com

Dickinson
Badlands Dinosaur Museum: 

dickinsonmuseumcenter.com

Bismarck
North Dakota State Museum: statemuseum.nd.gov

Laughing Sun Brewery: laughingsunbrewing.com

North Dakota praktisch

V E R E N I G D ES T A T E N

Filmfans poseren bij de houtver-

snipperaar uit Fargo

Prehistorisch tafereel in het gratis

toegankelijke North Dakota State

Museum

N O R T H   D A K O T A


