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Roadtrip door
IDAHO EN MONTANA ZIJN GEZEGEND
Ze zijn schaars maar ze bestaan nog, de plekken
waar het wilde westen nog volop leeft. Op een
roadtrip door Idaho en Montana, in het noordwesten van Amerika, rij je een wereld van cowboys en ranches tegemoet, maar ook van ongerepte natuur en ongeëvenaarde vergezichten. De
mensen zijn er hartelijk en warm, de wegen kalm
en panoramisch, het dierenrijk gevarieerd en
alom tegenwoordig. Het wilde westen is eigenlijk
meer een gevoel dan een plaats. Maar als je het
érgens voelt, dan is het wel hier.
Het wegennet van Idaho is gezegend met scenische landschappen.
Welkom in Idaho en Montana, waar
de koeien vrij grazen in de eindeloze
weilanden, waar meer te paard gereden wordt dan met de auto, waar verkeersborden als schietschijf dienen,
waar oude mijndorpjes het rijke verleden van de Gold Rush blootleggen en
waar de geur van stro, verbrand hout
en geroosterd vlees als een constante
in de lucht hangt. Voeg daar nog eens
de steile bergtoppen van de Rocky
Mountains aan toe en je weet zeker :
dit is een van de mooiste, meest ondergewaardeerde plekken ter wereld.
HOT SPRINGS EN
SCENISCHE LANDSCHAPPEN
Veel kans dat je een roadtrip door dit
stukje Amerika net als wij in Boise begint, de hoofdstad van Idaho. Zoals
zoveel steden in deze regio voelt ook
Boise tegelijk plattelands als grootstedelijk aan. Dat Idaho beroemd is om
zijn aardappelen is wellicht geen
nieuws, maar wist je ook dat Idaho de
meeste hot springs telt van heel Ame-

rika waar je in kan baden ? Veel van de
warmwaterbronnen vind je vlak naast
de hoofdweg, herkenbaar aan de
massa’s stoomdampen die elegant
dansend in de lucht oplossen. Je kan
onderweg dus zomaar even je zwembroek aantrekken en heerlijk wellnessen in het natuurlijk verwarmde water. Nog een leuke verrassing is het
wegennet. De staat is bezaaid met alternatieve ‘byways’, zijwegen die omwille van hun scenische landschappen een gezegend alternatief zijn voor
de eentonige snelwegen. Er zijn zodanig veel bijwegen dat Idaho er de bijnaam ‘Scenic byway state’ voor kreeg.
Vertraging gegarandeerd, niet omdat
de meanderende routes slecht onderhouden of druk bereden zijn, maar
wel omdat het waanzinnig mooie
landschap af en toe eens een pauze
van je afdwingt.
HET OUTDOOR PARADIJS
VAN SAWTOOTH
We volgen de ‘Salmon River scenic

Het waanzinnig
mooie landschap
dwingt af en toe
eens een pauze af

Yellowstone National Park is een lust
voor het oog.

byway' en de ‘Ponderosa Pine scenic
byway', beide in het zuiden van Idaho. De routes worden bij de mooiste
van de staat genoemd en lopen langs
diepe rivierdalen zoals die van de Salmon River wildwaterrivier, een populaire plek om te raften en de vrijwel
ongerepte Sawtooth wildernis, de
thuis van de grijze wolf, de slechtvalk
en de beroemde Amerikaanse bald
eagle met zijn witte kop. De hoogste
top van de Sawtooth bergketen is
3.600 meter en overal waar je rijdt, zie
je de bergen wel ergens opduiken, als
een mobiel decor dat elke foto waanzinnig mooi maakt. Aan de voet van
de bergketen liggen honderden meren die wandelaars en watersporters
aantrekken. Een van die meren is
Redfish Lake, grenzend aan de Sawtooth wildernis. Een lodge met tientallen cabines is de enige accommodatie die je er in de wijde omtrek kan
vinden, maar zelfs als alle bedden zijn
ingenomen is de drukte relatief.
Iedereen trekt er immers op uit om te

kamperen, te varen, te wandelen. Je
zou voor minder een outdoor mens
worden.
HET KLEINE BROERTJE
VAN YELLOWSTONE
Nog meer naar het oosten rijden we
Wyoming binnen, richting het oudste
nationale park van de wereld (sinds
1872) en het grootste park van de Verenigde Staten : Yellowstone National
Park. En of we enthousiast zijn, maar
eerst is er nog het kleine broertje van
Yellowstone dat ons van onze sokken
blaast : Grand Teton National Park.
Hier geen warmwaterbronnen, maar
wel met sneeuw bedekte bergtoppen
die een schitterend contrast vormen
met de groene natuurgebieden rond
de twee romantische bergmeren in
het park : Jenny Lake en Jackson Lake.
Yellowstone doet een schepje bovenop de buitenaardse natuurpracht met
een ander soort spektakel. Door het
gigantische vulkanisch plateau waar
het hele gebied uit bestaat, rij je langs

Nu ook
vintage carpets

7.000m2 unieke meubelen
en tuinmeubelen

Venlosesteenweg 389-391
Kessenich (B)
Net over grensovergang bij
Ittervoort - Tel. +3289562661
Voor een adembenemende collectie meubelen
van oud hout gecombineerd met prachtige
oude Chinese meubelen, leefbanken, mooie
verlichting en aparte accessoires.

Open: dinsdag t/m vrijdag
10.00-17.30 uur, zat. 10.00-17.00 uur
Iedere zondag geopend
12.00-17.00 uur

WWW.COLONIALWAREHOUSE.BE

Tuintafel echt oud teak
240x100 (blad 4 cm)
Kom langs voor leuke aanbiedingen

De mooiste tuintafels in oud teak, loungesets
en tuinstoelen van 4 Seasons Outdoor, rustieke
wortelbanken en oude teaktuinbanken.
DB783898D5
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Amerika's wilde westen

HOTELTIPS
• Nabij de Sawtooth Mountains,

MET ONMETELIJKE LANDSCHAPPEN EN VERBIJSTERENDE RUWE SCHOONHEID
modderpoelen, vulkanische meren
en hete bronnen die stoom en gas
spuwen. Goed voor om en bij de 300
actieve geisers ! Old Faithful is de beroemdste onder de geisers, maar
vooral langs de ‘Lower Grand Loop’,
een van de twee lusvormige hoofdwegen in het park, vind je nog tal van andere spectaculaire stoomspuwers en
bubbelmakers.
WELKOM IN BEAR COUNTRY
Een gids rijdt ons rond in een van de
historische gele Yellowstone bussen
voor een wildlife avondrit door de Lamar vallei ten oosten van de ‘Upper
Grand Loop’. Naast de grazende bizons (kans om deze machtige beesten
hier te zien : 100%) spotten we ook
nog muildierherten, antilopen, berggeiten, elegant springende wapiti’s,
een verlegen eland en de kers op de
taart : in de verte steekt een mama
grizzly met haar baby in vol zicht een
beekje over. Hoeveel beren er in Yellowstone zijn ? “Niemand die het
weet. Iedereen die we erop uit sturen
om de beren te tellen, zien we niet
meer terug”, grapt de gids. Tegen valavond verzamelen fotografen zich
langs de populaire open plekjes tussen de naaldbossen in de hoop nog

een wolf, een poema of lynx voor de
lens te krijgen, maar wij hebben een
dinner date in het historische Yellowstone Lake hotel. Op het menu : bizon, met een smaak die vergelijkbaar
is met Black Angus rundvlees en volgens kenners zelfs nog beter.
DE ROUTE NAAR DE ZON
Zodra je de staatsgrens over bent en
Montana inrijdt, verandert het landschap in gouden, golvende en woestijnachtige prairievelden onder een
oneindige blauwe hemel. Die eerste
impressies doen de bijnaam ‘Big sky
country’ alle eer aan. In elke richting
kunnen we kilometers ver zien, enkel
de toppen van de Rocky Mountains
breken af en toe de vloeiende lijn van
de horizon. Ondanks het feit dat Yellowstone naar Amerikaanse maatstaven best dichtbij ligt (op ‘amper’
560 km) is het landschap van Glacier
National Park in het Noorden van
Montana op alle vlakken anders. Na
het Amazonewoud is dit de meest biodiverse plek ter wereld ! De bergen
zijn grillig en dramatisch, de wegen
slingerend en steil (de hoofdweg heet
niet voor niets de ‘Going to the sun road’) en het weer wisselvallig. Four seasons in one day, hoor je de locals grappend zeggen. De naam van het park
doet vermoeden dat gletsjers hier het
zicht domineren, maar de meesten
zijn de voorbije eeuw bijna volledig
gesmolten. Toeristen komen vooral
voor het avontuur die de 4.100 km2
wildernis te bieden heeft. De afzondering, de meren en de bergen hebben
een magische aantrekkingskracht en
je beseft pas hoeveel je ervan houdt
als je er bent. En dan zijn er nog de beren. Zwarte beren en grizzly’s komen
zo dicht bij de autowegen dat sommi-

In het échte leven
staan veiligheid,
respect voor paard
en vee voorop
Rancheigenaar Larry

ge mensen meerdere keren per dag de
Going to the sun road op- en afrijden
om hun kansen op het zien van een
beer te vergroten.
DE COWBOY WAY
Beren spotten kan je overigens op de
meest verrassende plaatsen in Idaho
en Montana. In Lewis & Clark County,
genoemd naar de eerste twee Amerikanen die in 1804 op ontdekkingstocht gingen in het noordwesten van
de VS, hebben we een afspraak op de
Blacktail Ranch. De 86-jarige eigenaar
Tag en zijn familie leven er vandaag
voornamelijk van het toerisme en van
de gastkamers die ze verhuren voor

WEER OF GEEN WEER? MET EEN

een good ol’ wild west vakantie, maar
toch blijft dit een authentieke ranch
met een geschiedenis die terugkeert
naar 1889. Op de kilometerslange, onverharde weg die naar de ranch leidt,
laat een zwarte beer een zodanig onmiskenbaar en vers spoor na dat we
diezelfde namiddag nog de jeep inspringen en de sporen proberen te
volgen. Beren spotten, paardrijden,
het vee mee gaan drijven en spannende anekdotes van cowboy Tag over
het harde pioniersleven van zijn overgrootouders : dit is het wilde westen
op zijn mooist. Danig onder de indruk
trekken we, eenmaal terug in Idaho,
ook nog een dag op met een cowboy.
Op de 3K ranch van Larry Knapp worden niet alleen paarden klaargestoomd voor een ranchleven, ook
mensen komen uit alle uithoeken van
de wereld om te leren wat het inhoudt
om cowboy te zijn. “En dat ligt mijlenver van het aanstellerige machogedrag dat je in films ziet,” verzekert Larry ons. “In het échte leven staan veiligheid, respect en verzorging voor het
paard en het vee voorop. “A true cowboy works in silence”, zegt hij. In een
mum van tijd staan de koeien op stal
en zijn de lasso’s geworpen – nooit gedacht dat snelheid zo geruisloos kon
zijn. Toch eindigen we met een knal
want Larry en zijn vrouw houden van
recreatief schieten. Ze hebben elk hun
eigen set geweren en pistolen en voor
de eerste keer hou ik een geladen .45
Colt in mijn handen. Het is even wennen, maar hier in het wilde westen is
een glimlach nu eenmaal even wijdverspreid als een schot in de roos. Het
schieten vergt nog wat oefening, maar
de glimlach, die komt vanzelf.
(Tine Hemeryck/
foto’s TH/Donnie Sexton)

ID: Redfish lake lodge,
www.redfishlake.com
• Grand Teton National park,
Colter Bay cabins,
www.gtlc.com
• Yellowstone National Park, ID:
Yellowstone Lake Hotel,
www.yellowstonenationalparklodges.com
• Nabij Glacier National Park,
MT: Hidden Moose lodge in
Whitefish,
www.hiddenmooselodge.com

DE RANCHES
• 3K Ranch in Star, ID,
www.3kranch.com

• Blackltail ranch in Wolf Creek,
MT, www.blacktailranch.com

ACTIVITEITEN
• De Hiawatha fietsroute van
Idaho naar Montana,
www.ridethehiawatha.com
• Rafting op de Snake River ten
zuiden van Grand Teton, www.
blackdograftcompany.com
• Bezoek het International Centre for Birds of Prey in Boise,
www.icbp.org

INFO
• www.visitidaho.org
• www.wildwestusa.nl
• www.facebook.com/
wildwestusa

GENIET JE MEER

Aluminium carports & terrasoverkappingen
BOzARC bvba
Boomsesteenweg 41 bus 2 - 2630 Aartselaar
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