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New Orleans is de grootste stad van de Amerikaanse staat Louisiana. De stad is in 1718 gesticht en genoemd 
naar de Fransman Filips II van Orléans of Filips III van Orléans. Op wets- en bestuursniveau zijn de stad New 
Orleans en de Orleans Parish hetzelfde. 
Geografie  
 
De stad is een industrie- en distributiecentrum, een belangrijke 
haven en bekend door haar rijke culturele erfgoed, vooral qua 
muziek en haar keuken. De stad ligt op de oevers van de rivier de 
Mississippi, ongeveer 160 kilometer stroomopwaarts vanaf de Golf 
van Mexico. 
New Orleans ligt temidden van de katoenplantages, waar de 
Afrikaanse slaven te werk werden gesteld. 
Volgens de volkstelling van 2000 bedraagt het aantal inwoners 
484.674. Dit getal is echter exclusief de voorsteden in het 
aangrenzende Jefferson Parish, Saint Bernard en andere naburige 
plaatsen. De volledige agglomeratie van New Orleans (Greater New 
Orleans) had in dat jaar een inwoneraantal van 1.337.726. 
Als aanvulling op de bebouwde gebieden van de stad, kent New Orleans ook nog ongecultiveerde moerassen, 
vooral in het oosten van de stad. Sommige plaatsen binnen de Orleans Parish hebben door de geschiedenis 
heen een onafhankelijke positie gehad ten opzichte van de stad New Orleans, zoals bijvoorbeeld Irish Bayou. 
Algiers was een aparte stad tot aan 1870. Vanaf dat moment gingen de stad en de Orleans Parish in elkaar op. 
Demografie 
Van de bevolking is 11,7 % ouder dan 65 jaar en bestaat voor 33,2 % uit eenpersoonshuishoudens. De 
werkloosheid bedraagt 5,7 % (cijfers volkstelling 2000). 
Ongeveer 3,1 % van de bevolking van New Orleans bestaat uit hispanics en latino's, 67,3 % is van Afrikaanse 
oorsprong en 2,3 % van Aziatische oorsprong. 
Het aantal inwoners daalde van 496.938 in 1990 naar 484.674 in 2000. 
Cultuur 
New Orleans is de bakermat van de 
slavenmuziek en de gospels. Op 26 
oktober 1911 werd Mahalia Jackson in 
New Orleans geboren, bekend van haar 
gospelsongs, waarmee zij onderschat, 
maar onmiskenbaar heeft bijgedragen aan 
de emancipatie van de Afro-Americans. 
Op 20 augustus 1963 zong zij ten 
overstaan van meer dan 200.000 mensen 
bij het Lincoln Monument in Washington 
het beroemde We shall overcome. Zij 
overleed op 27 januari 1972 in Chicago. 
Dixieland of New Orleans-jazz is een 
vroege stijl jazzmuziek die aan het begin 
van de twintigste eeuw in New Orleans 
ontstond. 
Jaarlijks keert het carnaval in New Orleans 
(Louisiana, VS) terug onder de naam 
Mardi Gras. Mardi Gras is Frans voor 
Vette dinsdag, de dag voor aswoensdag. Het is een verkleedfeest en een paradefeest. 
Klimaat 
Humanitaire ramp 
In augustus 2005 werd New Orleans zwaar getroffen door de orkaan Katrina. Enkele dijken begaven het en het 
water stroomde naar de onder de zeespiegel liggende stad. Als gevolg hiervan stond zowat de gehele stad onder 
water. Eerder werden honderdduizenden mensen uit de stad geëvacueerd. Door de orkaan vielen tenminste 
1.800 doden in de Verenigde Staten. 
Ondanks de grootschalige evacuatie voor de komst van de orkaan verbleven nog veel (arme) mensen in de stad. 
Door de overstroming, ontbreken van elektriciteit, gebrek aan voedsel en water bleek de stad voor een tijd niet 
leefbaar en moest iedereen de stad verlaten. 
President Bush noemde de orkaan een van de ergste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. Er was 
veel kritiek van de inwoners van New Orleans, waaronder burgemeester Ray Nagin, op de trage hulpverlening. 
 
De ondergelopen stad genomen vanuit een helikopter op 31-08-05 met de Louisiana Superdome in het midden. 
Op de grens tussen hoog en laag is de boot het enige vervoermiddel. 
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Volkskrant, 20 januari 2007 
Voor veel toeristen is New Orleans anderhalf jaar na Katrina nog altijd geen optie. Terwijl 
uitgaanscentrum de French Quarter, op een enkel klein ongemak na, helemaal intact is gebleven.  
 
Als de band in het Bourbon Jazz Café stopt met spelen, valt het meteen stil. Muisstil. Vanavond zijn er maar drie 
betalende klanten en die schieten hoorbaar tekort in het produceren van horecaruis. Het is de trompettist die de 
stilte doorbreekt en hartelijk routineus informeert of we een verzoekje hebben.  
 
Hebben we niet – geeft niets, ze verzinnen zelf wel wat. De band speelt stug door, al overstijgt het aantal 
bandleden ruimschoots het aantal bezoekers van de bar. Dat is wel eens anders geweest op een vrijdagavond 
laat in Bourbon Street, in het hart van het French Quarter in New Orleans. 
 
Dit deel van de stad heeft weinig schade ondervonden van de orkaan Katrina, die anderhalf jaar geleden 
rampspoed bracht. Goed, een cappuccino kun je niet meer krijgen in het poepchique Bistro aan Toulouse Street 
omdat het apparaat vernield is tijdens de plunderingen na de orkaan. Maar voor de rest is de infrastructuur van 
het ‘partycentrum’ van New Orleans intact gebleven. Toch blijven de paardenkoetsjes in file geparkeerd bij 
Jackson Square; ook daar is nauwelijks klandizie.  
 
Zo’n 60 à 70 procent minder toeristen dan voorheen weten de weg te vinden naar New Orleans. Volgens het 
Metropolitan Convention & Visitors Bureau is het een wijdverbreide misvatting dat het French Quarter, het oudste 
en meest toeristische gedeelte van de stad, niet functioneert. De mechanische mannequinbenen steken lonkend 
en wel uit het raam van nachtclub Big Daddy’s, de gay regenboogvlaggen wapperen fier aan het eind van 
Bourbon Street en de frozen daiquiri’s zijn nog altijd in de aanbieding.  
 
Publiekstrekkers als Mardi Gras, het jaarlijkse uitzinnige carnavalsfeest in New Orleans, en het Jazz Heritage 
Festival ondervonden afgelopen jaar nog steeds de gevolgen van de ramp. Mardi Gras trok vorig jaar 700 
duizend belangstellenden, een derde minder dan in 2005, het aantal bezoekers van het jazzfestival kelderde van 
750 duizend naar 300 duizend. 
 

Maar alle hotels zijn intussen weer open. In elk toeristenzaakje zijn T-shirts te koop met I survived Katrina of I 
swam to New Orleans. En als om de wereld ervan te overtuigen dat New Orleans ook sophisticated kan zijn, is 
een megaplan opgevat om langs de Mississsippi een cultureel centrum te bouwen met onder andere een 
museum en een riverfront perfoming arts venue. Architecten van wereldfaam als Daniel Libeskind en Frank 
Gehry hebben plannen ingediend.  
De helft van de inwoners is uit de stad verdwenen. Wie is achtergebleven, wordt vanzelf creatief. Obers beginnen 
een nieuw leven als truckchauffeur, taxibedrijven nemen genoegen met bestuurders die de ternauwernood de 
vier windrichtingen weten te onderscheiden. 
 

Johnny White’s Sports Bar, een onooglijk maar sympathiek barretje in Bourbon Street, heeft de reputatie dat het 
als enige kroeg in ‘The Quarter’ openbleef tijdens Katrina. Op een doorsnee zaterdagavond bestaat driekwart 
van de bezoekers uit klanten die barvrouw Ali bij hun voornaam kent.  
 

Angel, die – zoen, zoen – hartelijk haar entree maakt, is een van hen. Ze is helemaal in het zwart, heeft twee 
vampierhoektanden waarvan ze zegt dat die natuurlijk zijn, en ze werkt voor Haunted History Tours. Het is een 
van de vele tourbedrijfjes die toeristen met een wandeling door het rijke jazz-, voodoo-, of 
begraafplaatsenverleden van de stad loodsen. Angel is een paar maanden geleden teruggekomen. ‘Ik heb 
sindsdien nog maar 25 toeristen gehad.’ Vertrekken? Nooit! ‘Ik ben van plan te worden begraven op het St Louis 
Cemetery.’ 
 

Mocht Angel toch naar ander emplooi moeten omzien, dan zou ze haar geluk kunnen beproeven bij Post Katrina 
City Tour. Deze busorganisatie vraagt 42 dollar per persoon voor een rondrit door de zwaarst getroffen gebieden 
opgefleurd met heldenverhalen en informatie over de wederopbouw van de stad.  
 

Een nieuw soort toerisme is ook het ‘voluntourism’, een samentrekking van volunteer (vrijwilliger) en toerisme. Er 
zijn immers ook mensen die naar New Orleans komen om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw. Maar 
ook zij willen drinken. Dus zag Joann Guidos van Kajun’s Pub in de wijk Faubourg Marigny, net naast The 
French Quarter, haar locale cliëntèle zich uitbreiden met welwillenden van buiten de staat.  
 

Als een onwrikbare matrone zit ze aan haar bar, vertellend hoe ze met het geweer naast zich het gespuis 
weghield, terwijl het water in de bar tot aan de schenen kwam. Over het toerisme maakt ze zich geen zorgen, wel 
over die ‘fucking insurance’ – de verzekeringen zijn drie keer zo hoog geworden. Ze haalt haar schouders op, er 
moet gewerkt worden. 
 
De enige hier met een trauma is Guido’s hond: ‘Als ze nu in een waterplas loopt, trekt ze onmiddellijk haar poten 
hoog op. En ze wil alleen nog maar op het biljart slapen.’ 
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Agenda New Orleans 2, 3 en 4 mei 2007 
 

Preservation Hall   Agenda fot May 3nd and 4th 726 Saint Peter Street   
Thursday, May 3rd 
2:00pm:Gibson Guitar Presents: LEO "MASTER OF FUNK" NOCENTELLI'S Guitar Seminar with Ranord Poche, Brian Stoltz, 
& Ian Neville    Tickets: $20.00 
 
8:00 pm: WARDELL QUEZERGUE & THE NEW ORLEANS R&B REVIEW     Tickets: $15.00 
12:00 am: CHARLIE HUNTER   Tickets: $25.00 
 
Friday, May 4th             8:00 pm: PRESERVATION HALL JAZZ BAND     Tickets: $15.00 
12:00 am: CHARLIE HUNTER      Tickets: $25.00 
 
May 2  6th Annual Ponderosa Stomp Music Festival More Info  

May 2  Wednesday Concert at the Square More Info  

May 2  New Orleans Zephyrs vs. Round Rock Express honkbal More Info 
May 3 Fan Fest  More Info  

May 3  Twilight Concert at City Park's Botanical Garden More Info 
May 3  New Orleans Zephyrs vs. Round Rock Express More Info 
May 4  New Orleans Zephyrs vs. Iowa Cubs More Info 

Sixth Annual Ponderosa Stomp, Celebrating the Unsung Heroes of the Blues, Garage, Soul, Funk, Rockabilly, Swamp Pop 
and New Orleans R&B 

May 2nd, 2007, at the House of Blues and the Parish, New 
Orleans . From 5 P.M. till 2 A.M., Admission $40 
Back in New Orleans on Three Stages on One Big Night  
Tickets are available now through TicketMaster 
 
Fan Fest: May 3 Concert Featuring Willie Tee  This 
article posted on March 28, 2007 
The Jazz & Heritage Foundation will present Fan Fest, a 
free concert to be held May 3 in New Orleans' Lafayette 
Square Park. The concert, featuring Willie Tee backed by 
an all-star band, the Charmaine Neville Band and the 
Heritage School of Music Jazz Band, is the Foundation's 
"thank you" to those who support our efforts by making 
membership contributions to Fans of the Fest. The concert 
is open to the public, where new members will be 
encouraged to join.  
This event is being produced by the Jazz & Heritage 
Foundation in collaboration with the Young Leadership 
Council. 
The YLC is coordinating volunteers to help staff the event. 
If you are interested in volunteering, please send an e-mail 
to: ashley@youngleadershipcouncil.org. Thank you.  
For complete details, please see the official press release 
by clicking here. 
 
Bourbon Street  Geen plek voor de ochtend, dan 
hangt er een aroma van kots en verschaald bier. De 
hoofdstraat van het French Quarter is een 
aaneenschakeling van bars, seksshops, stripclubs en 
disco’s. Ordi én gezellig; dit is de enige stad in de VS 
waar je met je drankje over straat mag. 
 
Garden District  Zeg maar de dure wijk; prachtige 
architectuur in een lommerrijke omgeving.  
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Preservation Hall 
726 Saint Peter St, New Orleans, LA 70116, (504) 522-2841, preservationhall.com 
This is probably New Orleans' most famous music parlor, and offers the all-time greats of this jazz genre: the 
Humphrey Brothers, Willie and Percy, Kid Shiek, and the Olympia Jazz Band, among them. 
 

Dixieland of New Orleans-jazz is een vroege stijl jazzmuziek die aan het begin van de twintigste eeuw in New 
Orleans ontstond. Tot de opkomst van de swing en de bebop stond het vaak kortweg bekend als jazz. Aan het 
einde van de twintigste eeuw raakten ook namen als New Orleans-jazz of traditional jazz in zwang.  
Dixieland onderging invloeden van ragtime en blues. Dankzij de invloed van de muziekkorpsentraditie van New 
Orleans was een hoofdrol weggelegd voor de koperblazers. 

Stijl  Dixieland wordt gespeeld in vierkwartsmaat. Hierbij spelen banjo, piano en slagwerk meestal alle 4 tellen 
van de maat, terwijl de basinstrumenten, dus contrabas of tuba al dan niet samen met de linkerhand van de 
piano, afwisselend twee of vier tellen in de maat spelen. Kenmerkend voor het genre is verder dat de 
koperblazers met klarinet gelijktijdig improviseren, in tegenstelling tot de veel striktere scheiding tussen 
samenspel en solo's die in latere jazz gebruikelijk werd. De traditionele rolverdeling bij de melodie instrumenten 
is dat de trompet de melodie min of meer vrij omspeelt, de trombone met karakteristieke glissandi de overgang 
van het ene akkoord naar het volgende aangeeft, en de klarinet, binnen de gegeven harmoniën, aanvullende 
stemmen improviseert. 
De traditionele instrumenten die in een dixielandband voorkomen zijn trompet of cornet, trombone, klarinet, soms 
saxofoon, heel soms kazoo, piano (optioneel), en een ritmesectie bestaande uit contrabas (of tuba of sousafoon), 
banjo of gitaar, en drums. 

Dixieland ontstond onder de zwarte bevolking van New Orleans. Het dixielandorkest dat de muziek in brede kring 
populair maakte was echter de in 1917 door Nick La Rocca in New Orleans opgerichte, uit blanke muzikanten 
bestaande Original Dixieland Jass Band (pas later werd 'jass' gespeld als 'jazz'). Met hun gestructureerde variant 
op het genre, waarin voor improvisatie nauwelijks plaats was, maakten zij de dixieland aanvaardbaar voor een 
blank publiek. Ze effenden daarmee de weg voor de zwarte muzikanten die de jazz in de jaren 20 naar Chicago 
en New York exporteerden. Grote namen zoals Joe "King" Oliver, Louis Armstrong, Kid Ory, Johnny Dodds en 
Bunk Johnson werden daardoor ook buiten New Orleans bekend. Dixieland kende haar hoogtijdagen in de 
twintiger jaren van de twintigste eeuw en werd in de jaren veertig verdrongen door de bebop. In de vijftiger jaren 
volgde wereldwijd een heropleving van de dixieland. 
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Historic New Orleans 

French Quarter  While may tourists already know that New Orleans is a 24-hour a day town, with no closing 
time, and that the city is famous for lowering people's inhibitions, many visitors are more shocked by the beauty 
and history of the architecture. The houses and cottages sit, row by row, with their lacy ironwork and gingerbread 
trim, most dating back to the mid-1800s. And you'll find that most every house is a one, two, or three-story 
structure, with wrought iron balconies and galleries swathed in the greenery and flowers bursting out of hanging 
baskets. And these creole dwellings are not just residences, for they also house jazz clubs, bakeries, 
restaurtants, bars, and cafes. The French Quarter is also known as the Vieux Carre, or the "old square," in 
French. Its boundaries are Iberville Street, Rampart Street, Esplanade Avenue, and the Mississippi River. The 
French Quarter had fallen into disrepair in the early 20th Century, and only when preservationists campaigned to 
revive the area did the legislature create the Vieux Carre Commission in 1936, a body charged with preserving 
the original town. For the historians in all of us, here are some suggestions of sights in the French Quarter you 
may want to visit.  
 
Old Ursuline Convent, 1100 Chartres  Completed in 1752, this is the oldest and, perhaps, most important, 
building in the lower Mississippi Valley. Tours are conducted every hour, on the hour, and cost $4, from Tuesday 
- Friday, 10am - 3pm, and Saturday - Sunday, 11:15am, 1pm, and 2pm.  
 
Jackson Square  The centerpiece of the French Quarter; visit the Cabildo and Presbytere buidings, which date 
from the 1790s. The Cabildo was the building in which the transfer papers for the Louisiana Purchase were 
signed on December 20, 1803. The Presbytere was originally used as a courthouse. Now, like the Cabildo, it's 
used for showing changing exhibits. Also visit St. Louis Catherdral, where the present day church (the third to 
stand on the site) had its first services on Christmas Eve, 1794.  
All buildings open Tuesday - Sunday, 10am - 5pm, and admission to each is $4.  
 
Historic New Orleans Collection 533 Royal.   Contains one of the largest private collections of historic 
materials, and is housed in a complex that includes the 1792 Merieult House, a Spanish Colonial home that 
survived the fire of 1794. The collection includes historic documents, maps, letters, paintings, photographs, and 
drawings. Guided tours are available and cost $2. Open Tuesday - Saturday, 10am - 4:45pm.  
 
1850 House   A three-story apartment in the French Quarter has been restored and dressed-up to illustrate an 
upper-crust, 1850 Creole family lifestyle. Hand-carved armoires, canopy beds, and formal dining rooms are some 
of the treats awaiting visitors. Open Tuesday - Sunday, 10am - 5pm, and admission to each is $4  
 

French Market Peter street Riverside     Downriver from Jackson Square and Artillery Park the historic French Market on 
Decatur Street dates to 1791 and is the oldest farmer's market in the U.S. The 24-hour French Market includes both the 
farmers market and a flea market where you can find everything from dinner ingredients to T-shirts and other souvenirs to 
snacks (gater on a stick anyone?). Good place to bargain. 

Preservation Hall New Orleans: 

The Preservation Hall Jazz Band derives its name from Preservation Hall, the venerable music venue located in the heart of 
New Orleans’ French Quarter, founded in 1961 by Allan and Sandra Jaffe. The band has traveled worldwide spreading their 
mission to nurture and perpetuate the art form of New Orleans Jazz. Whether performing at Carnegie Hall or Lincoln Center, 

for British Royalty or the King of Thailand, this music embodies a joyful, timeless spirit. Under the auspices of current director, 
Ben Jaffe, the son of founders Allan and Sandra, Preservation Hall continues with a deep reverence and consciousness of its 

greatest attributes in the modern day as a venue, band, and record label.  

The building that houses Preservation Hall has housed many businesses over the years including a tavern during the war of 
1812, a photo studio and an art gallery. It was during the years of the art gallery that then owner, Larry Bornstein, began 

holding informal jam sessions for his close friends. Out of these sessions grew the concept of Preservation Hall. The intimate 
venue, whose weathered exterior has been untouched over its history, is a living embodiment of its original vision. To this 
day, Preservation Hall has no drinks, air conditioning, or other typical accoutrements strictly welcoming people of all ages 

interested in having one of the last pure music experiences left on the earth.  

The PHJB began touring in 1963 and for many years there were several bands successfully touring under the name 
Preservation Hall. Many of the band's charter members performed with the pioneers who invented jazz in the early twentieth 
century including Buddy Bolden, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, and Bunk Johnson. Band leaders over the band’s history 
include the brothers Willie and Percy Humphrey, husband and wife Billie and De De Pierce, and famed pianist Sweet Emma 
Barrett. These founding artists and dozens of others passed on the lessons of their music to a younger generation who now 

follow in their footsteps like current band leader and trumpeter John Brunious. 
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New Orleans French Quarter 

Bourbon Street, Jackson Square, French Market and Riverside Park Pictures 

The French Quarter is New Orleans most popular neighborhood. 
One of the best preserved historical neighborhoods in America, the French Quarter 
has such a strong and lasting Spanish and French influence that you may really feel 
like you're visiting a foreign country. 
Occupying the same six by thirteen block area laid out in 1722, it's the only intact 
French Colonial and Spanish settlement remaining in the United States. 
Don't miss my pages on French Quarter balconies and French Quarter history. Both 
pages include many pictures of historic buildings. My Steamboat Tour page has 
several good pictures of Jackson Square and the French Quarter Mississippi 
riverfront taken from a sternwheeler on the river. Click the French Quarter map image 
to the right to open an enlarged version (html or pdf) in a second window for easy 
reference. 

The New Orleans motto — Laissez les bon temps rouler or Let the good times roll — 
is exemplified by Bourbon Street's almost 24 hour party atmosphere. Bourbon Street 
in the French Quarter is the best known party street in New Orleans. 
 
Bourbon Street is lined with bars, jazz clubs, hotels, restaurants, "gentlemen's clubs" and 
boutiques. Jazz, blues, and rock 'n' roll flow out open windows to the street. People 
dance and drink in the street outside bars as if they too had spilled out the open windows. 
 
The party goes on most of the day and all night. Weekends and during Mardi Gras it's 
frequently difficult to make your way through the crowds on Bourbon. 
 
Don't get a hotel room on Bourbon Street in the French Quarter if you want to sleep at 
night — too noisy. But do get a room on the second floor with a balcony overlooking 
Bourbon Street if you want to watch the passing parade from above. 
 
The unwritten rule here is drink and be merry. Drinking on the street is legal — actively 
encouraged even — as long as your drink is in a plastic cup. The police are very quick to deal 
with disorderly behavior so Laissez les bon temps rouler but don't lose control.  
Both Bourbon Street and Royal Street in the French Quarter are pedestrian malls for most of 
the day. 
 
Delivery trucks are allowed on Bourbon in the morning which is what kept me from getting as 
much of Bourbon Street in the above panorama as I wanted. Two trucks drove up and 
blocked the view of the rest of the street before I could finish.  

Jackson Square is usually full of musicians, fortune tellers, artists, jugglers and other 
tourist amusements. Cars are never allowed on the square. 
 
St. Louis Cathedral — the oldest continuously active cathedral in the United States — 
formed the center of the original settlement and dominates Jackson Square. 
Originally built in 1724 it had to be rebuilt twice — after a fire and then following a 
hurricane.  

The Cabildo — just to the left of St. Louis Cathedral at 701 Chartres Street — now a 
Louisiana State museum, is the site of the signing of the Louisiana Purchase. 
 
The Presbytére — just to the right of St. Louis Cathedral at 751 St. Chartres Street — is 
now a Mardi Gras Museum. 
 
The statue of Andrew Jackson in the center of Jackson square recognizes his defeat of the 
British at New Orleans in 1814. His military success helped Andrew Jackson became the 
seventh President of the United States in 1832. Find more information about and pictures 
of Jackson Square on my French Quarter History page. 
Artillery Park — formerly Founders Park — sits between Jackson Square and the Moon Walk with a good view of 
the French Quarter. The canon is a model of one used in the Civil War.  
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Historic French Market  Downriver from Jackson Square and Artillery Park the historic French Market on Decatur 
Street dates to 1791 and is the oldest farmer's market in the U.S. 
The 24-hour French Market includes both the farmers market and a flea market where you can find everything 
from dinner ingredients to T-shirts and other souvenirs to snacks (gater on a stick anyone?). Good place to 
bargain. 
 

French Quarter Walking Tours 

The golden bronze statue of Joan of Arc on Decatur Street near the entrance to the 
French Market is an exact copy of the famous 1880 Emmanuel Fremiet equestrian statue 
of Joan located at Place des Pyramides, Paris – another copy resides in Philadelphia. 
 
This statue of Joan of Arc was presented to the City of New Orleans as a gift from the 
people of France by President Charles de Gaulle during a state visit in 1959.   
The Moonwalk — named for Mayor Moon Landrieu — is on the Mississippi River side of 
Artillery Park. Sit on the steps and dangle your feet in the muddy Mississippi or watch the 
steamboats, ocean going barges and other river traffic float by. 
 
Upriver from the Moonwalk you'll find Waldenberg Park, Canal Place, The Jackson Brewery and New Orleans 
Riverwalk. 
 
Just beyond the Riverwalk mall and just outside the French Quarter is the Morial 
Convention Center. 
 
Although the 1984 New Orleans World's Fair was a financial failure it did result in a 
major transformation of the riverfront, changing it from an area of railroads, 
warehouses and port activity — that blocked residents and visitors view of the 
Mississippi — into a large riverside park, festive marketplace and convention center. 

Five acre Woldenberg Park at the edge of the Mississippi includes many pleasant 
landscaped walkways with river views, fountains, a sculpture garden and stages for 
live music. Aquarium of the America's is also here with more than a million gallons 
of exhibits, including Mississippi River and Gulf of Mexico exhibits, Amazon rain 
forest, Caribbean Sea environment and the world's largest jellyfish collection. 
 
The Riverfront Streetcar runs from the Old U.S. Mint to the Riverwalk.  

The French Quarter's is bordered by the Mississippi River, Canal Street, North 
Rampart Street and Esplanade Avenue. 
 
The French Quarter's upriver boarder is Canal Street — where a streetcar line is 
presently under construction on the neutral ground. (After the Louisiana Purchase 
when Americans arrived in masse, there were frequent skirmishes between the 
Americans uptown and the Creoles in the Vieux Carré. Canal Street became the 
neutral ground.) 
 
New Orleans business is centered on Canal Street. Harrah's Casino is located at the 
foot of Canal Street just across Decatur street from the Riverwalk entrance.  
Canal Street 360° pano 
North Rampart Street forms the lakeside boarder of the French Quarter. 
Esplanade Avenue — with its wide neutral ground and ancient oaks — defines the 
downriver boarder of the French Quarter.   

 

Brief History of the French Quarter 
 

Founded as a military-style grid of seventy squares in 1718 by French Canadian naval officer Jean Baptiste Bienville, the 
French Quarter of New Orleans has charted a course of urbanism for parts of four centuries. Bienville served as governor for 
financier John Law's Company of the Indies, which in naming the city for the Regent Duc d'Orleans sought to curry Court 
favor before failing spectacularly in the "Great Mississippi Bubble." The French Period legacy endures in the town plan and 
central square, church of St. Louis, Ursuline Convent and women's education, ancien regime street names such as Bourbon 
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and Royal, the charity hospital, and a mixed legacy of Creole culture, Mardi Gras, and the important effects of African 
enslavement combined with a tolerant approach to free persons of color. 
 
The "Spanish" Quarter  
In 1762 the indifferent Louis XV transferred Louisiana to his Bourbon cousin Charles III of Spain. Emboldened by a period of 
Spanish vacillation in taking power, Francophile colonists staged a revolution in 1768, summarily squelched by Alejandro 
O'Reilly with a firing squad at the Esplanade fort. Spanish rule lasted for four decades, imparting a legacy of semi-fortified 
streetscapes, common-wall plastered brick houses, and walled courtyards used as gardens and utility spaces with separate 
servants' quarters and kitchens. Olive oil cooking and graceful wrought iron balconies, hinges and locks in curvilinear shapes, 
and strong vestiges of civil law remain from the Spanish presence. After great fires of 1788 and 1794, the Cabildo or town 
hall, Presbytere or priests' residence, and ironically the "French" Market, arose to take a permanent place in French Quarter 
history. 

After the Louisiana Purchase  
The 1803 Louisiana Purchase, signed within the elegant salon of the Cabildo, transferred the colony to the United States, 
inaugurating an era of prosperity. American culture made slow inroads, largely owing to the arrival of 10,000 refugees of the 
French and Haitian Revolutions and Napoleonic wars. The "glorious victory" of the 1815 Battle of New Orleans, led by Indian 
fighter and future president Andrew Jackson over numerically superior British forces, fixed loyalty to the American nation. The 
French Quarter's golden era followed as cotton, sugar and steamboats poured into the city. American, Irish, German, African 
and "Foreign French" immigrants swelled the population, creating a heterogeneous matrix of culture, language, religion and 
cuisine.  
 
Civil War to WPA  
Civil War and Reconstruction, played out politically on the streets of the French Quarter, put an end to prosperity and 
inaugurated a tug of war between reform and machine factions as the Old Square declined. Creoles moved to Esplanade and 
later Uptown, and famine-driven Sicilian immigrants found cramped lodging in the grand spaces of French Quarter mansions 
of the 1890s. The 1900 birth of jazz in nearby Storyville nurtured musical legends Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Buddy 
Bolden, King Oliver, Bunk Johnson, Nick LaRocca, and other jazz and ragtime greats. By 1920 the legacy of a storied past 
first celebrated by George Washington Cable and Lafcadio Hearn in the 1880s attracted writers and artists in increasing 
numbers. William Faulkner, Sherwood Anderson, Tennessee Williams and Truman Capote were among American writers 
attracted to the French Quarter for its freewheeling urbanism, quaint surroundings and creative stimulus, even as the building 
stock declined. 

Vieux Carre Commission  
Nineteen thirty-six marked the onset of regulatory controls in the form of the state-sanctioned Vieux Carré Commission. 
Residents dug in to preserve the quaint and distinctive character of the old Quarter as art galleries and antique stores 
sprouted on Royal Street and brassy Dixieland-style jazz flourished in Bourbon Street nightclubs and strip joints. By 1960, 
with traditional jazz in decline, Preservation Hall emerged to serve beleaguered musicians. Here Sweet Emma Barrett and 
other traditional and largely African-American musicians found appreciative and sober audiences. Today, these and other 
preservation battles are the order of the day as increasing pressure from a tourist-driven economy lures some 10 million 
visitors annually to the time and foot-worn streets of the Vieux Carré.  
 
French Quarter Frequently Asked Questions 

1. What does “Vieux Carre” mean? 
On the way into New Orleans on Interstate 10, don’t bother looking for the “French Quarter” exit. Exit 235 directs travelers to 
the “Vieux Carre” (say: Voo Car-Ay), which literally translated means “Old Square” in French and for all practical purposes 
means French Quarter.  
2. Is the French Quarter really French? 
The French Quarter is a melting pot of French, Spanish, Cajun and Creole influences that all add up to a very American 
neighborhood. Born as a French territory in 1718 and raised by the Spanish until the Louisiana Purchase in 1803, the French 
Quarter today reflects and embraces the diversity of the U.S.A. 
6. Is it safe in the French Quarter?  
The French Quarter is the crown jewel of New Orleans, and as such is heavily patrolled and protected 24 hours a day by the 
New Orleans Police Department. While crime is very low in the neighborhood, common sense is a necessity when traveling in 
any large and unfamiliar city. Be sure to carry a map of the area to avoid wandering off of the beaten path, and use extra care 
at night to stay where people are. If a block seems a little too quiet, turn back onto one of the main streets of Bourbon, Royal, 
Chartres or Decatur. 
7. Is it always like Mardi Gras in the French Quarter?  
A little bit of Mardi Gras lasts all year long on Bourbon Street. Beads, boas and general revelry are condoned and even 
encouraged. Contrary to popular belief, public nudity is not legal anywhere in New Orleans, but that doesn’t stop some of the 
more intoxicated visitors. For a more genteel, civilized French Quarter experience, simply stay off of Bourbon Street. There 
are another 20 historic, charming and fun streets to explore, after all! 
14. Is there only Jazz in New Orleans?  
No. The French Quarter and the adjacent Faubourg Marigny are home to over 100 live music clubs playing all varieties of 
blues, pop, rock, zydeco, folk and funk. Every night of the week both local and national acts entertain both locals and visitors. 
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Mardi Gras Museum  http://www.arnauds.com/museum.html  
 

 

The Germaine Cazenave Wells Mardi Gras Museum 
was opened at Arnaud's Restaurant in the French 
Quarter by proprietor Archie A. Casbarian on 
September 15, 1983. Open free to the public during 
restaurant hours, the collection of Carnival court 
gowns, costumes and other memorabilia made in 
France provides a rare glimpse of the private side of 
Mardi Gras. 

 
The museum has two basic themes-what Mardi Gras is and who Mrs. Wells and her family were. It 
offers a unique view of Count Arnaud, founder of the restaurant in 1918, his wife "Lady Irma," 
Mrs. Wells and her daughter Arnaud. 
 
"Germaine Wells reigned over twenty-two Mardi Gras balls from 1937 to 1968," said Casbarian. 
"We named our exhibit the 'Queen's Collection' because it is said that she was queen of more 
Mardi Gras courts than any individual in the history of Carnival," he added. 

The museum brings together more than two dozen lavish Mardi 
Gras costumes, including 13 of Mrs. Wells' queen costumes, one 
of her mother's and one of her daughter's, as well as four king's 
costumes worn by Count Arnaud, (whose title was entirely local 
and honorary) and six children's costumes. 
 
The original Carnival Memory Room was opened by Germaine 
Wells on September 15, 1952. For the reinstallation, 31 years 
later, Casbarian said the original mannequins were used and 
costumes from 1952 to 1968 were added. 
 
The oldest costume in the exhibit, Germaine's 1939 Empress gown, was worn by Germaine's 
mother, Lady Irma, in 1941. As the Queen of Iris, she portrayed "Good Queen Bess." The most 
recent gown is Germaine's as Queen of Hera, 1968. 

 
 

Casbarian, owner since 1978, said, "We believe this is New Orleans' most 
comprehensive Mardi Gras collection. When I first became interested in 
Arnaud's I was fascinated by the history of both the restaurant and its owners. 
Presenting the Queen's Collection as a bona fide museum is very much in 
keeping with the unique character of Arnaud's." 
 
"Vintage Champagne" is the gown from the Krewe of Sparta, 1954, when the 
theme of the bal masque was "Royal Repast." Maids were dressed as Creole 
Gumbo, Sizzling Steaks and other dishes. Appropriately, Germaine, as 
Champagne, ruled over all. 

 

The display is enhanced by more than 70 vintage photographs, fabulous Carnival 
masks and faux jewels, elaborate krewe invitations and party favors. The traditional 
colors of Mardi Gras--purple, green and gold, symbolizing justice, faith and power--
shimmer throughout. 
Viewing of the priceless collection and memorabilia is free to the public during 
restaurant hours seven days a week. 
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Zuid-West Amerika 
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Voorbeeld van een reis van LA naar Phoenix (15 dagen) 
 
Bezoek aan de bekendste nationale parken 
van west. Uitgebreide verkenning van het 
Gran Canyon National Park. 
Ontdekking van de mooie Californische kust 
met de 17 mile drive. 
  
Scottsdale - Montezuma’s Castle - Grand 
Canyon . 
Vertrek richting Montezuma’s Castle. 
Bezichtiging van de ruïnes van deze site, ooit 
een dorp van de Anasazi Indianen. De ruïnes 
bevinden zich in een inham van de rotswand 
30 meter boven de grond. Vervolgens naar 
Sedona waar u bij het binnenrijden van het 
stadje reeds een blik kan werpen op de 
prachtige rode rotsformaties die zo 
kenmerkend zijn voor deze regio. In Sedona 
kunnen kunstliefhebbers hun hart ophalen in 
één van de vele kunstgalerijen. Daarna 
verder via Oak Creek Canyon naar de Grand 
Canyon. Een wandeling langsheen de South 
Rim geeft een mooi beeld van wat het resultaat is van miljoenen jaren van wind en water erosie.  
Volledige dag om dit prachtige nationale park te verkennen. Vermits u het beste zicht heeft op de Canyon vanuit de lucht, is 
een helikoptervlucht een echte aanrader (facultatief) . In het park kan u het best gebruik maken van de shuttle bussen die u 
verder het park inbrengen en vanwaar mooie wandelingen kunnen gemaakt worden . 
 
Grand Canyon - Monument Valley - Page , Lake Powell. Vandaag richting Page. Eerst nog een bezoek aan Monument 
Valley, een vallei met grillig rotsformaties van rode zandsteen. Deze woestijnvlakte is 40 km lang, 26 km breed en vormde 
reeds talloze malen het decor voor cowboy en western films. Monument Valley bevindt zich in het “Navajo Indian 
Reservation”, één van de grootste Indianen reservaten van de USA. Mogelijkheid (facultatief) om per jeep door dit “Navajo 
Tribal Park” te rijden en te lunchen met de Navajo Indianen. Verder naar Page met een stop aan de Glen Canyon dam, die 
een hoogte heeft van 216 m en aan de basis ligt van het ontstaan van Lake Powell, een 300 km groot stuwmeer. 
Overnachting in Page, dat leeft van de recreatie  op en rond het meer. 
  
Page - Lake Powell - Bryce Canyon. Prachtige rit door typisch “western” landschap naar Bryce Canyon, één van de mooiste 
nationale parken van Utah. Hier mag een wandeling naar de verschillende uitzichtpunten zeker niet ontbreken. De canyon 
heeft de vorm van een hoefijzer. De wanden bestaan uit zogenaamde ‘Pink Cliffs” die tussen zonsopgang en zonsondergang 
constant veranderen van kleur. De Canyon wordt ook wel “Bryce Amphitheater” genoemd. De kleuren van de Canyon gaan 
van wit , goud, zachtroze naar roestrood en oranje. Verder bestaat het Park uit uitgestrekte bossen van sparren, pijnbomen 
en dennen. 
  
Bryce Canyon - Zion NP - Las Vegas. Bezoek aan Zion National Park, het oudste park van Utah. Het park heeft 
verschillende diepe ravijnen met bijna loodrechte rotswanden en indrukwekkende rotsformaties. De belangrijkste 
bezienswaardigheid is de “Zion Canyon”, die 24 km lang en 800 m diep is. Vervolgens naar St George, een door Mormonen 
gesticht stadje. Verder naar Las Vegas, “The Entertainment Capital of the World”, die gelegen is op een hoogte van 665 m en 
als een luchtspiegeling oprijst uit de woestijn. Las Vegas is een stad die vooral ‘s avonds leeft. Bijna elk hotel heeft een eigen 
casino en lokt klanten met spectaculaire shows. In het Circus Circus hotel waar u logeert, is er een heus circus dat zorgt voor 
dagelijks entertainment.  
  
Las Vegas - Death Valley - Mammoth Lakes. Door de Nevada woestijn, langs Pahrump en Shoshone naar Californië en 
zuidwaarts naar Death Valley. Dit is niet alleen de warmste plek van Noord-Amerika, maar hier bevindt zich ook het laagste 
punt van de USA, “Badwater Point” (86 m onder de zeespiegel). Het park biedt een prachtig desolaat landschap van 
zandduinen, rotsformaties, zoutvlakten en canyons. Stop aan Zabriskie Point, Badwater , Furnace Creek en de zandduinen 
van Stovepipe. Verder naar Mammoth Lakes. 
  
Mammoth Lakes - Yosemite NP.  Naar Yosemite NP via de indrukwekkende Tioga Pass, de hoogste voor auto’s 
toegankelijke bergpas (3.030 m) van Californië. U komt langs meren waarin de omliggende bergen schitterend 
weerspiegelen, uitgestrekte bergweiden en hoge bergtoppen om zo uiteindelijk in de Yosemite vallei te komen. Deze heeft 
een oppervlakte van 18 km2 en is eigenlijk een door een gletsjer uitgeschraapte canyon, die omgeven wordt door 
watervallen, ravijnwanden ,.... Ontdek Half Dome, Bridalveil Falls en Yosemite Falls. Indien de Tioga Pass gesloten is, rijdt u 
het park binnen via de zuidelijke ingang en heeft u misschien zelfs kans om het landschap te zien, bedekt onder een dikke 
laag sneeuw . 
 
Yosemite NP - San Francisco. Vertrek naar één van de meest gefotografeerde , gefilmde en gedocumenteerde steden van 
de wereld . San Francisco. Bij aankomst stadsbezoek. Het bezoek brengt u onder andere in het zakendistrict , Union Square, 
ook wel het hart van San Francisco genoemd ,  China Town, dat onderdak biedt aan de grootste Chinese populatie buiten 
Azië , de Golden Gate Bridge en Fisherman’s Wharf, waar er altijd wel wat te beleven valt. 
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San Francisco. Volledige dag om deze stad op eigen ritme verder te ontdekken. Facultatief kan er een Bay Cruise gemaakt 
worden, vanwaar u o.a. een prachtig zicht heeft op Alcatraz. 
 
San Francisco - Monterey/Carmel - San Simeon. Rit naar Monterey, één van de oudste steden van Californië, die tevens 
een belangrijke rol gespeeld heeft in de Californische geschiedenis als haven en als hoofdstad van het “oude” Californië. 
Bezoek aan de vissershaven waar altijd een gezellige drukte heerst en Cannery Row, de meest gekende straat van Monterey 
waar talloze conservenfabriekjes gebouwd werden. In de plaats van de conservenfabrieken zijn er nu restaurants, 
antiekzaken en dergelijke. Verder naar Carmel langs één van de mooiste kustwegen tussen San Francisco en Los Angeles, 
de zogenaamde “17-Mile Drive”. Deze is 27km lang en wordt omgeven door pijnbomen en cipressen . Vervolgens naar 
Carmel, om een wandeling te maken in dit charmante stadje, dat geliefd is bij schilders en fotografen omwille van de 
uitzonderlijke ligging aan de Stille Oceaan. Aankomst in San Simeon in de late namiddag . 
  
San Simeon - Santa Barbara - Los Angeles. Rit door Santa Barbara. Hier is de sfeer zeker niet typisch Amerikaans, maar 
eerder Spaans. De architectuur van de stad is Spaans met Mexicaanse en moorse invloeden. Verder naar Los Angeles. 
Ontdekking van de ‘City of Angels’: een wandeling over Hollywood Boulevard en een bezoek aan Mann’s Chinese Theater, 
waar u de handafdrukken en handtekeningen van vele beroemdheden terugvindt op het voetpad. Daarna verder naar 
downtown Los Angeles, Olvera Street, het Civic Center en het Music Center. 
  
Los Angeles. Vrije dag. Mogelijkheid voor een bezoek aan Universal Studios (facultatief), waar zich de grootste filmstudio’s 
ter wereld bevinden. Of u kan de stad verder verkennen, een dagje shoppen of genieten van het zonnetje op één van de 
stranden rond Los Angeles. Santa Monica is hier zeker het gekendste voorbeeld van. 
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San Simeon 

       
 

In the summer of 1542, Juan Rodriquez Cabrillo,a Portugese navigator, 
sailed northward from Point Estero in Central California. 

As he passed large white rocks offshore,  he entered upon his chart "Piedras Blancas." 
Cabrillo then entered a bay  which he called the "Bay of Sardines", anchoring and landing there. 

This is now called the Bay of San Simeon. 
 

Named for Saint Simeon, San Simeon was a holding of the ranch of Mission San Miguel,  which was in use 
as early as 1819. The Spanish rancho of San Simeon  was granted to Jose Ramon Estrada on October 1, 1842. 

 
Today, San Simeon is best known as the home of Hearst Castle, the former residence of the famous newspaper  

magnate William Randolph Hearst, and the setting for the classic film Citizen Kane. One of the Central Coast's most 
recognizable landmarks, the castle regularly draws crowds eager to ogle its spectacular Casa Grande, 

guest houses, swimming pools and gardens. Constructed from about 1919 to 1947, most of buildings were  
designed by San Francisco architect Julia Morgan. They include 165 rooms and 127 acres of gardens, terraces, 

and swimming pools, decorated with volumes of the finest art and collectibles. Hearst was an avid collector, 
and the complex features art, sculpture and furnishings from around the world. Since Hearst Castle opened as a  

state park in 1958, more than 37 million people have visited 
. 

(Keep your eyes open for zebra on Hearst Ranch along Highway 1. These zebras are actually 
remnants of the collection of exotic animals that W.R. Hearst imported to California!) 

 
This small coastal town is located about 95 miles south of Monterey and just north of Cambria. There are several  
spectacular beaches in San Simeon, and numerous exceptional hiking trails. Downtown San Simeon consists of a  
small strip of hotels, a few restaurants and shops on either side of Highway 1.These moderately priced hotels and  

restaurants cater to the large number of tourists that visit the area to see  Hearst Castle. (See our list of local motels.)
 

The coastal scenery in San Simeon is stunning, and the wildlife is abundant. 
Mountain lions have been known to stroll through town and no visit to San Simeon is complete 

without a visit to see the elephant seals at  Piedras Blancas. There is a large (and growing) population of these  
gargantuan mammals that reside along the northern beaches of San Simeon.  Trained docents are on hand  

year-round to answer your questions about these amazing pinnapeds and other marine life. 
 

San Simeon Cove is located at William R. Hearst Memorial State Beach, directly across from the Castle entrance on 
Highway 1. This beautiful park features a fishing pier, and incomparable views. It is also the site of Sebastian's Store 
and the historical whaling village . The Coastal Discovery Center at San Simeon Cove is now open from 10 a.m. to 4 

p.m. Fridays, Saturdays and Sundays. Operated by the Monterey Bay National Marine Sanctuary and State Parks, the 
Center features interactive exhibits featuring local history and ecology. Visitors can learn about tide pools, explore the 

history of San Simeon Pier and watch underwater video of the ecosystem of Davidson Seamount, an underwater  
peak 50 miles offshore. 

 
South of town, San Simeon State Park Campground offers numerous sites for tents and RVs, 

plus miles of magnificent hiking trails. (Visit our camping pages.) 
 

There is also a nice beach on the other side of the highway and great bird-watching along San Simeon Creek. 
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The 17-Mile Drive is a scenic road 
through Pacific Grove and Pebble 
Beach, California, United States, much 
of which hugs the Pacific coastline and 
passes famous golf courses and 
mansions. It also serves as the main 
road through the gated community of 
Pebble Beach. Like the community, the 
17-Mile Drive is owned and operated by 
the Pebble Beach Corporation. Entry 
into Pebble Beach costs US$9.00 per 
automobile. Residents of Pebble Beach 
and their guests enter for free. Entry is 
also free for bicyclists and pedestrians. 
Motorcycles are prohibited from 
entering 17-Mile Drive. 

At the north end, the road originates in 
Pacific Grove at the intersection of Del 
Monte Blvd and Highway 68 (Holman 
Highway). The famous portion of 17-
Mile Drive then begins a few miles 
south of this point. The road runs 
adjacent to beaches and up into the coastal hills, providing scenic viewpoints. Travel along 17-Mile 
Drive takes as long as the traveler likes. There are numerous turnouts along the road to stop, take 
pictures, or get out and stroll along the ocean or among the trees. Each visitor receives a small map that 
points out some of the more scenic spots. 

Chief among these is the Lone Cypress 
Tree, the official symbol of Pebble 
Beach and a frequent fixture of 
television broadcasts from this area. The 
only services open to the public in 
Pebble Beach (gas stations, restrooms, 
restaurants) are at Lodge at Pebble 
Beach and the Inn at Spanish Bay; 
there are plenty of comfortable and 
scenic spots to picnic. 

Just outside the lower Pacific Grove gate 
to the gated community of Pebble Beach 
is Pacific Grove's Sunset Drive (which 
becomes Ocean View Boulevard), which 
follows Pacific Grove's scenic coastline 
and is called by some the "poor man's 
17-Mile Drive." 
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Steinbeck's Cannery Row, once an industrial street famous for sardines and known for the characters in John 
Steinbeck's novel "Cannery Row."  
 
 

Scenic Route   Hwy 1 South of Carmel to Big Sur 

Location: Big Sur 

Directions: Take Hwy 1 south of Carmel and just past Rio Road. This is the beginning of the scenic 
drive and about 26 miles north of Big Sur.  

Hours: Best to drive during the day 

Description: Hwy 1 becomes a winding road hugs rolling green hills and mountains on one side and the 
rugged coast and ocean on the other side. Drive as long as you like -- up to 90 miles down 
the coast! There are a few places to stop for something to eat including Rocky Point 
Restaurant and Nepenthe (which also has a gift shop). There are plenty of places to pull 
over and take photos or go on a hike (best places - Julia Pfeiffer State Park and Andrew 
Molera State Park). 

  
 

Scenic Route   Pacific Grove along the ocean 

Location: Pacific Grove  

Directions: Start the drive on Ocean View Blvd at the American Tin Cannery Outlet Center. 

  

Description: Follow Ocean View Blvd in Pacific Grove near the Aquarium as it hugs along the ocean. 
On your left will be some of the most picturesque B&B's in the country and on your right 
will be the ocean, jagged rocks with sea otters and sea lions. Continue along the ocean and 
view some of the gorgeous oceanfront homes, sand dunes, a golf course (most of the time 
dotted with small deer), vibrant pink ice plant, and a lighthouse. Ocean View Blvd 
becomes Sunset Drive and the best part of the drive culminates when it intersects the 
beginning of Hwy 68. 
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San Francisco, liggend aan de westkust van de Verenigde Staten, is na Los Angeles, San Diego, en San Jose de 
vierde stad van Californië. De stad, die 744.230 inwoners telt, ligt op een landtong die de Stille Oceaan scheidt 
van de Baai van San Francisco. De agglomeratie waarin San Francisco ligt, bestaat uit de steden San José, San 
Francisco, Oakland en Berkeley, die alle rond de Baai van San Francisco liggen. Met ruim 7 miljoen inwoners is 
het de op vier na grootste agglomeratie in de Verenigde Staten, alleen New York, Los Angeles, Chicago en 
Washington D.C.-Baltimore zijn groter. Kenmerkend aan San Francisco zijn haar heuvels. De stad is gebouwd op 
niet minder dan 43 heuvels. De bekendste symbolen van de stad zijn de Golden Gate Bridge, Alcatraz, de 
Transamerica Pyramid en de kabeltrams. Ook de homowijk Castro geniet internationale bekendheid. 

Geschiedenis 

• 10.000 à 20.000 vC.: De Bay Area werd bewoond door een indianenstam, later de Ohlone genoemd.  
• 1542: Juan Rodriguez Cabrillo zeilde langs de kust nabij San Francisco en ontdekte de Farallonen (op 16 november). In 

1575 strandde Sebastian Rodriguez Cermeno in Drake's Bay en eiste het land voor Spanje. Hij noemde het Puerto de 
San Francisco. Later, in 1579, strandde ook Sir Francis Drake in die naar hem genoemde baai. Hij eiste het land op voor 
Engeland en noemde het Nova Albion.  

• 1769: Pioniers, waaronder Jose Francisco Ortega, van een Spaanse expeditie geleid door ene Don Gaspar de Portola 
ontdekten de Golden Gate (op 2 november).  

• 1776: Een andere Spaanse expeditie, geleid door Juan Bautista de Anza bereikte de Presidio (op 27 maart van dat jaar). 
De Verenigde Staten van Amerika verklaarden hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië (4 juli, tevens de nationale 
feestdag. De Missie van San Francisco de Asis werd officieel ingewijd op 9 oktober.  

• 1846: Toen de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog begon, namen de Verenigde Staten een deel van Californië in, 
waaronder San Francisco. In dat dat jaar werd Yerba Buena (gesticht in 1835) hernoemd in San Francisco.  

• 1915: het Universeel Esperantocongres vond plaats.  

Aardbeving 
 
Schade na de aardbeving van 1906 in San Francisco. 

De stad ligt op de San Andreas-breuk, oorzaak van regelmatige 
(kleine en grote) aardbevingen. Op 18 april 1906 richtte een zware 
aardbeving (geschatte magnitude 7,8) grote schade aan in San 
Francisco. Deze had een kracht van 8,2 op de schaal van Richter. Er 
waren 3000 doden. De meeste schade werd echter aangericht door de 
grote brand die na de beving ontstond. Honderd jaar later, op 18 april 
2006, werd dit feit herdacht. 

In 1989 werd de stad opnieuw door een grote aardbeving getroffen 
(circa 60 slachtoffers). De kans dat een dergelijke ramp de stad 
opnieuw treft blijft groot. Het kan nog vele jaren duren, maar een 
verwoestende aardbeving kan iedere dag toeslaan. Veel gebouwen 
zijn 'bevingsproof' gemaakt, maar desondanks kan een aardbeving nog steeds grote gevolgen hebben. Sinds de 'Katrina-
Ramp' in New Orleans in 2005 is Amerika nog eens geconfronteerd met de gevolgen van een natuurramp voor een grote 21e 
eeuwse stad. 

Klimaat 

In januari is de gemiddelde temperatuur 10,6 °C, in juli is dat 15,1 °C. Jaarlijks valt er gemiddeld 500,6 mm neerslag 
(gegevens op basis van de meetperiode 1961-1990). San Francisco is vaak gehuld in een wazige mist. Deze mist is er mede 
voor verantwoordelijk dat de zomers in San Francisco uitermate koel zijn; de schrijver Mark Twain heeft ooit beweerd dat 
'de koudste winter die hij ooit meegemaakt had, een zomer in San Francisco' was. De mist ontstaat doordat in het binnenland 
(Arizona, Nevada, Utah en dergelijke) de temperatuur in de zomer hoog oploopt. De warme lucht die hierdoor opstijgt wordt 
aangevuld door lucht vanaf zee - beter gezegd; vanaf de Grote Oceaan. Deze lucht is vanzelfsprekend veel kouder. De 
wisselwerking tussen koude en warme lucht zorgt o.a. voor mist en neerslag. 

Demografie 

In 1990 woonden er 723.959 mensen in San Francisco, in 2000 steeg dat aantal tot 776.773. Sindsdien daalt de populatie. In 
2004 woonden er in San Francisco nog maar 744.000 mensen en in 2005 waren het er 739.426. 
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In de totale agglomeratie San Jose-San Francisco-Oakland leven er meer dan 7 miljoen mensen (2004). 

Van de bevolking is 13,7 % ouder dan 65 jaar en bestaat voor 38,6 % uit eenpersoonshuishoudens. De werkloosheid 
bedraagt 2,8 % (cijfers volkstelling 2000). 

De bevolking bestaat uit: 

• 49,60 % blanken  
• 30,84 % Aziatisch  
• 7,79 % Afro-Amerikaans  
• 0,49 % van de eilanden in de Stille Oceaan  
• 0,45 % Indianen (Native Americans)  
• 6,48 % andere rassen  

In totaal zijn van al deze mensen 14,10 % Hispanic of Latino. In San Francisco zijn de grooste etnische groepen Chinezen 
(19,60 %), Ieren (8,80 %), Duitsers (7,70 %) en Engelsen (6,10 %). De stad heeft het grootste percentage Aziatische 
Amerikanen van het hele vasteland van de VS. 

Wetenswaardigheden 
- San Francisco is de stad waar de "jeans" werd geboren.  
- San Francisco wordt gezien als een paradijs voor homoseksuelen van 
de Verenigde Staten, omdat het een relatief homotolerante stad is. In 
de jaren '60 van de twintigste eeuw werd de stad gezien als 
hippiehoofdstad van de wereld.  

Bezienswaardigheden 

De skyline van San Francisco 

Gebouwd op niet minder dan 43 heuvels, biedt deze stad talrijke bezienswaardigheden. 

• Golden Gate-brug, een hangbrug, is een prachtig staaltje constructie dat het schiereiland waarop San Francisco ligt met 
het noorden verbindt. De brug is hoog genoeg om de grote zeeschepen de haven van San Francisco zonder problemen te 
laten bereiken.  
Fisherman's Wharf  
Union Square 
Chinatown San Francisco  

San Francisco huisvest het op een na grootste Chinatown van Noord-Amerika. Dezer dagen geldt de rijkelijk versierde wijk 
als een van de topattracties van de stad. Zie Chinatown San Francisco. 

• De sinistere gevangenis op het eiland Alcatraz  

Alcatraz was vroeger een bijzonder beveiligde gevangenis op een eiland voor de kust 
van San Francisco waar de grootste misdadigers werden opgesloten, en waar, naar men 
zegt, nooit iemand levend is ontsnapt. Drie gevangenen hebben het gepresteerd te 
ontsnappen. Of zij levend het vasteland hebben weten te bereiken is onbekend; volgens 
de autoriteiten zijn ze verdronken. Sluitend bewijs hiervoor is echter nooit gevonden. Na 
deze gebeurtenis is de gevangenis gesloten. De film Escape from Alcatraz gaat over deze 
gebeurtenis. Het eiland is nu een drukbezocht museum. Één van de bekendste 
gevangenen van het eiland was Al Capone. 

Trams Cable car 

De heuvels in San Francisco zijn te steil om er een normale tram te laten rijden. Daarom 
rijden er 'cable cars' die zich 'vastgrijpen' aan kabels die door een sleuf tussen de rails 
onder de grond bewegen. In de vlakke straten rijden ook 'normale' trams, deels van het 
type PCC-car. 

Cultuur    Victoriaans huis in San Francisco 
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In de jaren zestig heeft de stad zich universeel ontwikkeld tot een stad waar onderwerpen als drugs en seks niet worden 
ontweken... Dat is terug te zien in het werk van Armistead Maupin in een dagelijkse rubriek 
uit de krant 'The San Francisco Chronicle'. De agglomeratie is de bakermat van bewegingen 
als Beatnik en de Hippies. Het rookbeleid in openbare ruimtes is erg streng. In 2005 werd 
roken zelfs verboden in parken. 

De banden van San Francisco met Azië zijn belangrijk om de stad te kunnen 
begrijpen: de Chinese gemeenschap is een van de grootste van Noord-Amerika; 
San Francisco heeft de op een na grootste chinese wijk van de Verenigde 
Staten, na New York. De stad heeft een zusterverband met Shanghai en heeft banden met de Aziatische 
cultuur ontwikkeld; het Museum van de Aziatische Kunst en de Japanse Tuin vallen onder de meest 
interessante van het Westen. In 1975 trok een tijdelijke expositie in San Francisco van Chinese 
archeologische vondsten 800.000 bezoekers in twee maanden. 
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Nationale parken van Amerika NL beschrijving: http://www.case23.com/vision23/  

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS   
Een America the Beautiful Pass kost $ 80,-. Je kan de pas o.a. kopen bij elk Nationaal Park waar entreegeld wordt gevraagd. Niet overal 
worden creditcards geaccepteerd, zorg dus dat je voldoende contant geld bij je hebt. Het is ook mogelijk de pas online te bestellen en thuis 
te laten sturen (daarvoor wordt $25,75 in rekening gebracht!). Het kan enkele weken duren voordat je de pas ontvangt.  
Een pas is persoonsgebonden. Als je de pas bestelt en thuis laat sturen, wordt je naam op de pas afgedrukt. Als je de pas ter plekke koopt, 
komt er geen naam op te staan. Op de achterkant van de pas moeten de pashouder en diens partner beiden een handtekening plaatsen; als 
je een park binnengaat wordt soms gecontroleerd – aan de hand van paspoort of rijbewijs – of de handtekeningen kloppen. 
De America the Beautiful Pass geeft in principe toegang tot alle plaatsen die door de NPS worden beheerd, dus zowel voor Nationale Parken, 
National Monuments, National Recreation Areas enzovoort. Klik hier voor een overzicht van de parken waar de pas geldig is (pdf-file). 
Een pas is geldig voor de pashouder en maximaal drie samenreizende volwassenen. Kinderen tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. 
De pas geeft in principe alleen recht op toegang tot een park. Of je ter plaatse nog moet betalen voor andere zaken, zoals parkeergelden, het 
gebruik van een shuttlebus, kosten voor rondleidingen ed, hangt van het park zelf af.  
De pas is ruim een jaar geldig. De geldigheidsduur vangt aan in de maand waarin de pas wordt gekocht; daarna kan je de pas nog 12 volle 
maanden gebruiken. (Dat is dus minder gunstig dan bij de National Parks Pass, die geldig was vanaf het moment waarop de pas voor het 
eerst werd gebruikt.) 
 
Nationale Parken in California  Bezienswaardigheden California 
Channel Islands National Park 1. Alabama Hills 
Death Valley National Park 2. Avenue of the Giants 
Joshua Tree National Park 3. Bodie State Historic Park 
Lassen Volcanic National Park 4. Devils Postpile 
Redwood National Park 5. Mono Lake 
Sequoia & Kings Canyon NP 
Yosemite National Park 

Met meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar is Yosemite een van de 
drukst bezochte plaatsen in de Verenigde Staten. Als je Yosemite 
Valley ziet, begrijp je waarom. Deze door een gletsjer gevormde vallei 
ziet er adembenemend mooi uit, met aan de ene kant Half Dome (een 
670 meter hoge rots - de steilste in de VS) en aan de andere kant El 
Capitan, een 900 meter hoog blok graniet. Via grote watervallen 
(waaronder twee van de hoogste ter wereld), valt smeltwater tot op de 
bodem van de vallei, waar het wordt afgevoerd door de Merced River door een gebied met 
weiden en bossen. In het park tref je honderden soorten vogels en zoogdieren aan, en 
prachtige alpenbloemen. Er zijn diverse concentraties met sequoia-bomen. Andere 
hoogtepunten zijn Glacier Point, een uitkijkpunt op bijna 1000 meter hoogte, vanwaar je een 
spectaculair uitzicht hebt over de vallei, en Tioga Road, de hoogst gelegen weg in de VS. 

In het oostelijke deel van het park kan je gebruik maken van gratis shuttlebussen. De bussen 
stoppen bij alle accomodaties, winkels en belangrijke bezienswaardigheden. In verband met 
de grote drukte in het park wordt bezoekers zeer dringend geadviseerd van deze bussen 
gebruik te maken.  

Yosemite Valley Shuttle Bus 
De bussen rijden van 07.00 uur tot 22.00 uur, en ze stoppen op 21 verschillende plaatsen in 
Yosemite Valley. Tijdens de drukste uren vertrekt er elke 20 minuten een bus. Er is een grote 
parkeerplaats in Yosemite Village aanwezig.  

De Wawona - Mariposa Grove Shuttle Bus 
Deze bus rijdt van de lente tot en met de herfst.  
Op- en uitstapplaatsen: Wawona Store, South Entrance, Mariposa Grove Gift Shop. 
Vrijwel elke dag wordt de Mariposa Grove Road enkele malen tijdelijk gesloten, als de parkeerplaats te vol wordt. Bezoekers 
die gebruik maken van de shuttlebus krijgen wel gegarandeerd toegang tot deze weg. 

De mooiste viewpoints in Yosemite Valley   Het aantal uitkijkpunten in Yosemite Valley is zo groot, dat het onmogelijk is ze 
hier allemaal te noemen. Als je van een mooi uitzicht houdt, mis dan vooral Glacier Point niet, dat hier verder staat 
omschreven onder het kopje "Bezienswaardigheden Glacier Point Road". Voor wat betreft de overige uitkijkpunten beperken 
we ons hier tot het geven van enkele tips: 

• De Wawona Road die van de South Entrance naar het noorden loopt, sluit kort voor Yosemite Valley aan op de Southside 
Drive. Het laatste gedeelte van de Wawona Road gaat door een tunnel, en het uitkijkpunt Tunnel View ligt aan de oostzijde 
daarvan. Je hebt hier ontzettend mooi uitzicht op El Capitan en Bridalveil Fall, met Half Dome op de achtergrond. Dit is een 
van de meest gefotografeerde panorama's ter wereld!  

• Bridalveil Meadow ligt aan de Southside Drive (als je de vallei inrijdt). Bridalveil Fall en El Capitan goed te zien.  
• El Capitan Meadow ligt aan de Northside Drive (als je de vallei uitrijdt). Vanaf hier kijk je recht tegen El Capitan op.  
• Populaire Valley View ligt aan de Northside Drive, net voorbij Bridalveil Fall en net voor Pohono Bridge. Mooi uitzicht. 
• Het gebied rondom Sentinel Meadow en Yosemite Chapel is een goede plaats om Yosemite Falls te kunnen zien.  
• Sentinel Bridge (midden in Yosemite Village) is bekend om z'n mooie uitzicht op Half Dome en op Yosemite Falls.  
• Cascades Vista, aan de El Portal Road (CA-140) geeft een mooi uitzicht op The Cascades waterval, vooral tijdens de lente. 
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KORTE OMSCHRIJVING Mono Lake   
Mono Lake is meer dan 1 miljoen jaar geleden ontstaan, het is een van 
oudste meren van heel Noord-Amerika. Het heeft een oppervlakte van ruim 
150 km². Een van de meest opvallende kenmerken is de aanwezigheid van 
vreemd gevormde kalksteentorens in het water en op de oever. Deze torens 
worden tufa’s genoemd. 
 
Het ontstaan van de tufa’s 
Gedurende het lange bestaan van het meer, zijn er grote hoeveelheden 
mineralen en zout vanuit de omringende bergen het water ingestroomd. De 
enige natuurlijke manier waarop het water weer verdwijnt, is verdamping. 
De mineralen en het zout blijven daarbij achter, en daardoor is het water nu 
2,5 maal zo alkalisch en maar liefst 8 keer zo zout als zeewater.  
Onder de bodem van het meer bevinden zich zoetwaterbronnen. Het zoete 
water bevat veel calcium, en dit vermengt zich met het zoute water in het meer. Het calcium verbindt zich met het zout, en 
deze combinatie slaat op de bodem neer in de vorm van kalksteen. Het duurt vele jaren voordat op deze manier een tufa is 
gegroeid. De torens in het zuidelijke deel van het meer zijn naar schatting 200 tot 900 jaar oud. 
 
Het waterpeil 
Vanaf 1941 vond een drastische afname van de watertoevoer naar Mono Lake plaats. De oorzaak was dat de stad Los 
Angeles vier van de vijf voornaamste stromen die eerst in het meer uitmondden, voor de watervoorziening van de stad ging 
gebruiken. De gevolgen voor het ecosysteem van het meer waren dramatisch; het waterpeil zakte meer dan 12 meter, en de 
tufa’s kwamen steeds meer boven de oppervlakte van het water uit. Een deel van de torens ligt zelfs helemaal niet meer in 
het water, en de groei van die tufa’s is daardoor gestopt. Pas in 1994 werd aan dit proces een halt toegeroepen; Mono Lake 
wordt nu beschermd, en men heeft maatregelen getroffen waardoor het waterpeil langzaam weer stijgt. 
  
BEZIENSWAARDIGHEDEN   
South Tufa Area 
Het drukst bezochte gedeelte van Mono Lake is de South Tufa Area. Je 
bereikt deze plek door enkele mijlen ten zuiden van Lee Vining de afslag 
Highway 120 East te nemen (richting Benton). Enkele mijlen verder 
begint een korte, eenvoudig begaanbare onverharde weg. Aan het eind 
daarvan ligt een parkeerplaats op een paar honderd meter afstand van de 
oever van het meer. Een bezoek aan de South Tufa Area kost $ 3,- voor 
volwassenen, kinderen tot 18 jaar mogen het gebied gratis bezoeken. De 
Golden Eagle Pas is hier geldig (informatie 2004). In de South Tufa Area 
zie je een van de grootste verzamelingen tufa’s, en een groot deel 
daarvan ligt op de oever. Je kan hier dan ook tussen de prachtige 
kalksteenformaties lopen. Opvallend is de aanwezigheid van ongelooflijk 
veel kleine, zwarte vliegen. Deze alkali flies horen tot de zeer weinige 
diersoorten die zich kunnen aanpassen aan het uitzonderlijk alkalische, 
zoute water van Mono Lake. In het water komen miljoenen 1 centimeter lange garnaaltjes (brine 
shrimp) voor. De alkali flies en brine shrimp dienen als voedsel voor de meer dan 80 vogelsoorten, 
die tijdens de migratietijd in de lente en de zomer het meer bezoeken. 

Tijdens de zomermaanden worden begeleide tours in de South Tufa Area georganiseerd. Een tour 
duurt anderhalf uur, en kost $ 3,- voor volwassenen vanaf 18 jaar.  

Navy Beach 
Vlak bij de South Tufa Area ligt Navy Beach. Vanaf deze plek worden veel kayak- en kanotochten 
georganiseerd.  

Information Center 
In Lee Vining ligt het Mono Lake Committee Information Center and Bookstore. Hier werken de 
vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van het ecosysteem van Mono Lake. Er zijn veel 
boeken, kaarten, t-shirts ed te koop, en je kan hier (tegen betaling) internetten, faxen en 
kopiëren. 
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Visitor Center Een paar honderd meter ten noorden van 
Lee Vining ligt het in 1992 geopende Mono Basin National 
Forest Scenic Area Visitor Center. Ook hier is veel informatie 
beschikbaar; je kan er bijvoorbeeld een erg mooie 20 
minuten durende film zien, en de foto-expositie At Mono 
Lake.  

Old Marina 
Nog een klein stukje verder naar het noorden ligt, direct aan 
Highway 395, de Old Marina Site. Vanaf deze plek kan je 
een aantal grote tufa’s zien, en je hebt hier ook een goed 
zicht op de eilanden die in het meer liggen. Het grootste 
eiland heet Paoha Island, net ten noorden daarvan ligt Negit 
Island. 

County Park 
Vijf mijl ten noorden van Lee Vining kan je via een korte zijweg vanaf Highway 395 naar het aan 
de noordzijde van het meer gelegen County Park. Na een korte wandeling over een houten pad 
bereik je de oever, waar je gras, kleurrijke bloemen en diverse tufa’s kan zien. Er zijn hier 
toiletten aanwezig, en er is drinkwater verkrijgbaar. In de schaduw van enkele bomen staan een 
aantal picknicktafels. Een aantal malen per week worden hier natuurtochten georganiseerd, 
speciaal voor vogelliefhebbers. 

 
WAAR   
Mono Lake ligt in het oosten van de staat Californië, aan Highway 395, ter hoogte van het plaatsje 
Lee Vining. 
ONZE ERVARING   
Wij hebben alleen de South Tufa Area bezocht, en we kunnen het 
iedereen die in deze omgeving komt aanraden om hier ook naar toe 
te gaan. We liepen via een mooi aangelegd, houten pad van de 
parkeerplaats naar het meer, en toen we daar dichtbij waren dachten 
we eerst even dat langs de oever een brede strook zwart zand lag. 
Maar dat was geen zand, dat waren miljoenen kleine zwarte vliegjes! 
Gelukkig hadden we er totaal geen last van, ze komen niet bij 
mensen in de buurt. 

Op de oever konden we de tufa’s van dichtbij bekijken en 
fotograferen. En ook in het water lagen diverse tufa’s, wat ook weer 
heel mooie plaatjes opleverde. Dat de South Tufa Area erg 
fotogeniek is blijkt wel uit het feit dat er maar liefst zes of zeven fotografen met dure apparatuur in dit kleine 
gebied op zoek waren naar de beste plek voor een mooie zonsondergangfoto!    
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Kings Canyon / Sequoia NP 
 
Grootte : Sequoia NP = 1631 vierkante meter 
Kings Canyon NP = 1863 vierkante meter  
Hoogte : De hoogte van de wegen in het park 
varieert van 520 meter tot 2330 meter.  
Het hoogste punt is Mount Whitney. Deze 4418 
meter hoge berg is de op één na hoogste berg van 
Amerika.  
Sequoia NP sinds : 25 september 1890 
General Grant NP sinds : 1 oktober 1890 
Kings Canyon NP sinds : 4 maart 1940 
Aantal bezoekers in 2004 : Kings canyon 525.035 
- Sequoia 1.000.177 
Aantal bezoekers in 2005 : Kings canyon 594.893 
- Sequoia 1.004.843 
Aantal bezoekers in 2006 : Kings canyon 552.766 
- Sequoia 954.507 

Sequoia en Kings Canyon zijn twee aan elkaar 
gelegen parken, die samen als één Nationaal Park 
worden beheerd. De meeste toeristen bezoeken het 
park vooral vanwege de aanwezigheid van de 
machtige Sequoiadendron; dit is qua volume de 
grootste boomsoort ter wereld. In de Sequoiabossen 
zijn veel eenvoudig begaanbare wandelpaden 
aangelegd. De bomen komen op diverse plaatsen in 
het park voor, maar de bossen beslaan samen maar 
een relatief klein deel ervan. 

In Kings Canyon National Park ligt een groot, 
onbedorven en werkelijk schitterend gedeelte van de Sierra Nevada Mountains. Er zijn diepe, door 
gletsjers uitgeslepen kloven, ontelbare meren, veel watervallen en bergweiden, en meer dan 20 
rotspieken van rond de 4.000 meter hoogte. Het grootste deel van dit park is niet per auto 
toegankelijk, het zijn dan ook vooral doorgewinterde backpackers die dit gebied bezoeken.   

De drukst bezochte gebieden in Sequoia / Kings Canyon National Park zijn de sequoiabossen Giant 
Forest en Grant Grove; de kalksteengrot Crystal Cave en het ravijn Kings Canyon. In Giant Forest 
staat de General Sherman Tree, de grootste boom ter wereld. 

KORTE OMSCHRIJVING Alabama Hills   
Niet veel toeristen zijn op de hoogte van het bestaan van het wonderlijke 
rotslandschap Alabama Hills, ten westen van het plaatsje Lone Pine in Californië. Je 
vindt hier een opeenstapeling van gladde, ronde rotsen die miljoenen jaren oud zijn. 
Water- en winderosie hebben in combinatie met de schurende werking van zand 
gezorgd voor de vreemde vormen van de rotsen; soms wordt dit omschreven als 
‘potatoe-shaped’. De kartelige, hoge pieken van de Sierra Nevada op de 
achtergrond vormen een scherp contrast met de Alabama Hills. 

Op 24 mei 1969 heeft het Bureau of Land Management een gebied van bijna 120 
km² als recreatiegebied aangewezen. Het streven is om het landschap zoveel 
mogelijk in de natuurlijke staat te behouden. 

 

De naam 
De ongebruikelijke naam, Alabama Hills, is ontstaan tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. In 1864 werd goud 
gevonden door een aantal sympathisanten van de zuidelijke Confederatie. Toen zij hoorden dat de kruiser 
Alabama meer dan 60 schepen van de noordelijke Unie had uitgeschakeld, kozen zij deze naam voor de claims 
op hun goudmijnen. De naam werd al snel daarna voor het hele gebied gebruikt. 



Amerika boekje v04.doc  pagina 25 van 57 
 



Amerika boekje v04.doc  pagina 26 van 57 

Death Valley 
Death Valley is de heetste, droogste en laagste plek van heel 
Noord-Amerika. Ondanks dit afschrikwekkende imago, is dit 
Nationale Park erg populair bij natuurliefhebbers. De vallei 
bevindt zich voor een belangrijk deel beneden het zeeniveau, en 
wordt omringd door hoge bergtoppen die vaak met sneeuw zijn 
bedekt. 
De unieke flora en fauna hebben zich aangepast aan de extreme 
omstandigheden. Je vindt hier prachtige zandduinen, 
uitzonderlijk mooie rotsformaties, schitterende 
woestijnlandschappen, kraters en ook plekken met culturele 
achtergronden. De hoogste temperatuur die ooit in het park werd 
gemeten – in juli 1913 - was 56,7 graden Celcius. De extreme 
hitte van Death Valley is vooral voelbaar in Badwater; deze 
zoutvlakte ligt 85,5 meter onder zeeniveau, en is daarmee het 
laagste punt van het hele westelijke halfrond. Andere populaire 
bestemmingen zijn de uitkijkpunten Dante’s View, vanwaar je 
een weids uitzicht hebt over de vallei, en Zabriskie Point, waar je 
grillig gevormde, kleurrijke rotsen in het woestijnlandschap kan 
zien. Ook de prachtige zandduinen nabij Stovepipe Wells worden 
door veel toeristen bezocht.  

Death Valley Park, gesitueerd in zuidoostelijk Californië, draagt 
zijn naam "Death Valley" met veel eer: het is het laagstgelegen, 
heetste en droogste gebied van de VS. Kortom, een plek waar je 
niet veel leven zult aantreffen. Althans, dat zou je denken; dit 
National park herbergt echter enkele zeer zeldzame dier- en 

plantensoorten. 

De vallei heeft een oppervlakte van 13.628 vierkante kilometer 
en ligt in het zuidoostelijke deel van de staat California. Een klein 
gedeelte van het park ligt in buurstaat Nevada. In 1994 werd het 
gebied uitgeroepen tot National Park. Furnace Creek bij Death 
Valley is vaak het startpunt voor de bezoekers van het park. Hier 
is het Visitor Center gelegen waar alle informatie over het park is 
te vinden. Miljoenen jaren geleden was Death Valley 
waarschijnlijk een gebied dat uit brede dalen en lage bergen 
bestond. Door tektonische activiteiten veranderde het gebied in 
een binnenzee. Maar geleidelijk aan verdampte het water en 
werd het gebied een woestijn met zoutvlakten, zandduinen, 
canyons en bergen. De jaarlijkse regenval is zeer bescheiden, 
namelijk minder dan 5 cm per jaar. Het laagste punt van Death 
Valley, Badwater genaamd, ligt even ten zuiden van het hart van 
het park en is met 86 meter onder de zeespiegel het laagste punt 
van het westelijk halfrond. In Death Valley is het over het 
algemeen bloedheet en er hangt constant een waas van hete lucht. De hemel is azuurblauw en bijzonder helder. De helft van 
het jaar hangt hier een temperatuur van ongeveer 45 graden en tijdens de nachtelijke uren koelt het dan nauwelijks af. In juli 
1913 werd in Furnace Creek een temperatuur gemeten van 56,7 graden Celsius, in de schaduw. Het was de op één na 
hoogste schaduwtemperatuur ooit ter wereld gemeten. Neem het volgende advies ter harte: ga in dit park nooit op de grond 
liggen, want vlak boven de grond is de temperatuur zelden lager dan 65 graden en kan deze oplopen tot 90 graden. 

Zabriskie Point geeft de bezoeker een prachtig uitzicht over de Vallei des doods. Dante's View laat u het laagste punt van het 
Westelijk halfrond prachtig overzien. Scotty's Castle is het in 1931 gebouwd vakantiehuisje van Albert M. Johnson. Dit huis 
werd door de overheid gekocht in 1970 en het werd toen opengesteld voor het publiek. De Ubehebe Crater is een uitgebluste 
vulkaan in de buurt van Scotty's Castle waarvan men kan afdalen.  

Death Valley was al sinds 1933 een National Monument, maar werd pas in 1994 een National Park. De gemiddelde regenval 
is er slechts 4,4 cm per jaar, aangezien het gebergte in het westen de meeste wolken de doorgang belemmert. De zon kan 
dus volop in het gebied stralen, wat 's zomers regelmatig leidt tot temperaturen van 49 C. De grondtemperatuur schijnt al 
eens opgelopen te zijn tot 88 C: nog iets meer en het water begint te koken!  

Hoewel er over het algemeen weinig leven te zien is in Death Valley, is het er wel degelijk. Konijnen, ratten, vossen, zelfs 
schapen leven in het gebied. In een aantal permanente waterbronnen zijn zelfs unieke vissoorten te vinden.  

Death Valley is het gehele jaar geopend. Ook per auto is het gebied goed bereikbaar; in de omgeving van Death Valley liggen 
meerdere grote wegen en Interstate 15 loopt zuidelijk van Death Valley. Ook door het park zelf lopen meerdere wegen heen, 
waarvan een gedeelte (o.a. de kampeerplaatsen en historische attracties) alleen geschikt zijn voor auto's met 4WD.  
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Nationale Parken in Utah 
 

    
Bezienswaardigheden in Utah Nationale Parken in Utah 
    
1. Alstrom Point Arches National Park 
2. Cathedral Valley Loop Bryce Canyon National Park
3. Dead Horse Point State Park Canyonlands National Park 
4. Goblin Valley State Park Capitol Reef National Park 
5. Hell's Backbone Scenic Road Zion National Park 
6. Kodachrome Basin State Park   
7. Little Wild Horse Canyon   
8. Moki Dugway & Muley Point   
9. Natural Bridges National 
Monument   

10. Valley of the Gods   
    

 Zie ook Grand Staircase Escalante National Monument 
 
Zion  Het meest bezochte gedeelte van 
Zion National Park is Zion Canyon. Dat is 
een ravijn, 24 kilometer lang en 800 
meter diep, met hoog oprijzende wanden 
en hellingen. Het ravijn is uitgeslepen 
door de Virgin River, en dankzij die rivier 
heeft Zion Canyon nu rijk gevarieerde 
flora en fauna. Als in het voorjaar de 
sneeuw in de bergen smelt, voert de 
Virgin River grote hoeveelheden puin en 
sediment af. Daardoor is het 
erosieproces dat Zion Canyon en de 
diverse zijdalen heeft gevormd, nog 
steeds volop gaande. 

Zion Canyon Scenic Drive: 
Deze weg van 6,6 mijl lang (enkel) ligt 
ook in het zuidoosten, en volgt een 
vertakking van de Virgin River. De weg 
kronkelt zich in noordelijke richting door 
het ravijn. Dit is de drukst bezochte 
route van Zion, de weg is daarom tijdens 
het hoogseizoen alleen toegankelijk voor 
de gratis shuttlebussen. 
- De Zion Canyon Scenic Drive is een 
zijweg van de Zion-Mount Carmel 
Highway (de UT-9), en begint iets 
minder dan 1 mijl voorbij het Visitor 
Center dat bij de zuidelijke toegang ligt. 
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Bryce Canyon Bryce Canyon is niet echt een ravijn, maar een 
serie van vreemdsoortige, natuurlijk gevormde amphi-theaters. De 
wanden daarvan bestaan uit zestig verschillende lagen zand-, 
kalk- en leisteen. In de amphitheaters staan talloze zeer grillig 
gevormde rotsformaties in allerlei kleurschakeringen, variërend 
van wit, pastelroze, vurig oranje en rood tot knalrood. Deze 
rotspartijen (hoodoos genaamd) zijn door erosie ontstaan. 
 
TIPS Alle uitkijkpunten liggen aan dezelfde kant van de weg. 
Het is daarom het handigst als je eerst helemaal doorrijdt tot het 
einde van het park, en pas op de terugweg stopt bij de 
uitkijkpunten. Je kunt dan steeds aan de rechterkant van de weg 
parkeren. Het mooiste gedeelte van Bryce Canyon ligt helemaal 
vooraan (het Bryce Amphitheater). Als je weinig tijd hebt, kun je 
het beste alleen dit gedeelte bezoeken. Trailers mogen alleen het 
park in als gebruik wordt gemaakt van een van de campings, en 
mogen ook dan niet verder dan Sunset Campground (ter hoogte 
van het Bryce Amphitheater). De uitkijkpunten zijn mooi, maar de beste 
manier om het park goed te ervaren is een afdaling in de canyon zelf. De 
trails staan hieronder beschreven. 

Er loopt één weg van noord naar zuid door het park. De afstand van de 
ingang tot aan het meest zuidelijke punt bedraagt (enkel): 18 mijl (29 km). 
Verder zijn er enkele korte zijwegen naar de uitkijkpunten in het Bryce 
Amphitheater en het Fairyland Point. Maximum snelheid = 35 mijl per uur. 

AUTO'S en BUSSEN  

- Het is toegestaan met de eigen auto het park in te rijden. Tijdens drukke 
dagen kan het moeilijk zijn vrije parkeerplaatsen te vinden.  
- Tijdens de zomermaanden rijden er gratis bussen in Bryce Canyon.  
- De auto kan worden geparkeerd op een parkeerterrein ongeveer 3 mijl 
vóór de ingang van het park (bij de afslag van de UT-12 naar de UT-63).  

Bryce Canyon werd een National Park in 1928 en beslaat ongeveer 145 
km2. Het is genaamd naar de Mormoonse familie Bryce, die er tussen 1875 
en 1880 woonden. Ebenezer Bryce werkte aan de toegankelijkheid van het 
gebied, o.a. door een weg aan te leggen. Mensen uit de omgeving noemden 
het vreemde gebied nabij Bryce's huis "Bryce's Canyon", een naam die tot 
vandaag bestaat.  

Het gebied dat nu een National Park in Utah is werd tussen 144 en 63 
miljoen jaar geleden gevormd. De rotsen werden gevormd door het steeds 
weer aanvallende en terugtrekkende zeewater (!) dat toen nog tot dit gebied 
reikte. De rode rotsen, "hoodoos" genaamd, werden tussen 66 en 40 miljoen 
jaar geleden gevormd toen de hoogste gedeelten van het gebied 
erodeerden en verschillende sedimenten op de bodem van riviertjes en 
meertjes werden afgezet.  

Bryce Canyon is meer een grote serie van vreemdsoortige, natuurlijk 
gevormde amphitheaters bestaande uit rotsen dan een ravijn. In die 
amphitheaters kunnen duizenden bizarre rotsformaties gevonden worden, 
uitgeslepen over miljoenen jaren door het water. Zuilen, torens, 
omhoogstekende punten in veel verschillende kleuren kenmerken dit 
gebied. De kalksteenformaties waarin ze zijn ontstaan zijn de beroemde 
Pink Cliffs van de staat Utah. De prachtig en kleurrijke vormen van dit 
gebied zijn een lust voor het oog. De kleuren veranderen onder de 
weersomstandigheden constant. 

Bezoekers kunne  vrijwel het gehele park bereiken met de auto en hoeven 
enkel naar viewpoint te lopen om dit prachtige gebeuren te bewonderen. 
Verder zijn in het park rondleidingen te voet of per paard te maken. U wordt 
daarbij begeleid door een ervaren gids. Ook kan men de keuze maken om 
op eigen houtje het park in te trekken. 

Het klimaat van Bryce Canyon in Utah is zeer gevarieerd. Van oktober tot april kan er sneeuw liggen (gemiddelde sneeuwval 
is 2.5 meter per jaar); 's zomers ligt de temperatuur overdag rond de 30 C maar 's nachts kan die zakken tot zo'n 7 gr. 
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Capital Reef Utah  
Het langgerekte Capitol Reef National Park 
bestaat uit twee delen. In het noorden ligt 
Cathedral Valley, een woestijnlandschap met 
daarin hoog uitstekende zandstenen rotsen die 
door hun vorm aan kathedralen doen denken. Het 
voornaamste geologische fenomeen in het zuiden 
is de Waterpocket Fold, een rechte, 160 kilometer 
lange plooi in de aardkorst. De immense wanden 
van deze plooi bestaan uit rotslagen die zijn 
gevormd tijdens verschillende geologische 
tijdperken. Die wanden zijn door krachten in de 
aardkorst helemaal schuin gedrukt, waardoor de 
verschillende rotslagen zichtbaar zijn geworden. 
Midden tussen de kale rotsen vind je ook nog een 
prachtig begroeid gebied rondom de Fremont 
River. Mormoonse kolonisten hebben hier vroeger 
een nederzetting gesticht, waar zij gewassen 
teelden en boomgaarden aanlegden. Het park kan 
het best bezichtigd worden als je de beschikking 
hebt over een auto met vierwielaandrijving; veel 
van de wegen zijn onverhard en verkeren soms 
in slechte conditie. 

Capitol Reef ligt in het zuiden van de staat Utah. 
De belangrijkste toegangsweg is de UT-24, de het 
park over een afstand van ongeveer 17 mijl van 
oost naar west doorsnijdt. Aan die weg ligt het 
enige Visitor Center; daar begint een 10 mijl lange 
zijweg die naar het zuiden loopt. De overige 
wegen in het park zijn onverhard; de voornaamste 
onverharde wegen zijn de Burr Trail (in het 
zuiden), de Notom Bullfrog Road (in het oosten), 
de Hartnet Road en de Caineville Wash Road 
(beiden in het noorden). 
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Arches 

Arches National Park heeft maar één ingang, in het zuiden 
van het park. Deze ingang ligt aan de UT-191, op 5 mijl ten 
noorden van Moab. 
 

Door Arches National Park loopt één parkweg 
met een lengte van 18 mijl, met daaraan twee 
korte zijwegen. Direct bij de ingang ligt het Visitor 
Center. Ongeveer 1 mijl verder kom je bij het 
eerste uitkijkpunt, vanwaar je een erg mooi 
uitzicht hebt op het stadje Moab en op Moab 
Canyon. Nog eens 1 mijl verder ligt de 
parkeerplaats waar de eerste trail begint. 
 
Behalve de hierboven beschreven parkweg, lopen er ook 
nog een aantal onverharde wegen door Arches National 
Park. Je kan hiervan gebruik maken als je een auto met 
vierwielaandrijving hebt. 

Nergens ter wereld komen zoveel natuurlijke rotsbogen 
voor, als binnen de grenzen van Arches National Park. 
Naast de vele bogen komen in het park ook allerlei andere 
grillig gevormde rotsformaties voor. Een groot deel van het 
park is eenvoudig bereikbaar via een 18 mijl lange weg en 
diverse wandelpaden, maar er zijn ook gebieden die je pas 
kan bezichtigen na het maken van een lange trektocht. In 
de zomermaanden lopen de temperaturen vaak zo hoog op 
dat zelfs een korte wandeling al behoorlijk inspannend is. 
Je kan dit park dan ook het beste in de lente of in de herfst 
bezoeken. 

300 miljoen jaar geleden bevond zich in dit gebied een zee; 
het water droogde op en er bleef een dikke laag zout over. 
Dit zout werd later bedekt door diverse lagen zand die hier 
door de wind naartoe werden gebracht. De onderste lagen 
zand versteenden; we kennen de op deze manier 
gevormde rotslaag nu onder de naam Entrada Sandstone. 
De zoutlagen konden het gewicht niet langer aan, en 
werden van onder de rotslaag vandaan geperst. Door de 
krachten die hiermee gepaard gingen, ontstonden lange 
parallel aan elkaar gelegen barsten in het Entrada 
Sandstone. Allerlei eroderende krachten kregen nu vrij spel: 
water, ijs, wind, kou en hitte slepen de barsten steeds verder 
uit; hier en daar ontstonden uithollingen in de steeds dunner 
wordende richels van het Entrada Sandstone. Die 
uithollingen werden steeds verder uitgeslepen, waardoor op 
veel plaatsen openingen ontstonden. Op deze manier 
hebben zich in dit gebied meer dan 2000 bogen gevormd. 
Een opening wordt als boog gezien als de overspanning 
minstens 90 centimeter (3 feet) breed is; de hoogte is niet 
van belang. De grootste boog in het park, Landscape Arch, 
heeft een overspanning van 93 meter. 
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Dead Horse Point 

Dead Horse Point is een klein, hoog gelegen park, dat 
vooral bekend is dankzij het schitterende uitzicht over de 
600 meter lager gelegen Colorado River die daar met een 
grote bocht om een rotsplateau heendraait. De naam van 
dit bekende uitkijkpunt is Dead Horse Point Overlook. 

Op één plaats is het rotsplateau waarop het park ligt nog 
geen 30 meter breed, waardoor het verder gelegen 
gedeelte als een soort van schiereiland in het landschap 
staat. Vroeger werden wilde paarden door cowboys naar dit 
punt gedreven, waarna de smalle doorgang met een hek 
werd afgesloten. De beste paarden werden getemd, de 
overige paarden werden gewoonlijk weer vrijgelaten. 
Volgens een oude legende is het één keer voorgekomen 
dat de opgesloten paarden bovenop het rotsplateau aan 
hun lot werden overgelaten; de beesten stierven door een gebrek aan water. Het park dankt haar naam aan dit 
oude verhaal. 

Behalve de bekende Dead Horse Point Overlook komen er nog enkele andere uitkijkpunten in het park voor, die 
via een 2,5 kilometer lang wandelpad met elkaar zijn verbonden. Het wandelpad start bij het Visitor Center, als je 
vandaar uit langs de rand van het rotsplateau loopt bereik je achtereenvolgens Pyramid Canyon Overlook, de 
overkapte Observation Shelter (met picknicktafels), Dead Horse Point Overlook, Meander Overlook, Shafer 
Canyon Overlook, Rim Overlook en de Big Horn Overlook. 

National Bridges National Monument In het zuidwesten 
van Amerika tref je veel arches (natuurlijke bogen) en ook 
een kleiner aantal bridges (natuurlijke bruggen) aan. Een 
natuurlijke brug wordt gevormd door stromend water, terwijl 
een natuurlijke boog door diverse vormen van erosie kan 
ontstaan. Bruggen komen meestal voor in ravijnen, terwijl 
bogen juist vaak hoog en vrijstaand zijn, omdat het vaak 
gaat om de restanten van kliffen en rotsranden. 

Binnen de parkgrenzen van Natural Bridges National 
Monument liggen twee ravijnen, Armstrong Canyon en 
White Canyon, waar drie grote natuurlijke bruggen zijn 
gevonden. Die bruggen zijn gevormd door zijtakken van de 
Colorado River; het water heeft het zachte zandsteen aan 
de onderzijde uitgesleten. De bruggen zijn te zien vanaf 
uitkijkplaatsen die langs de parkweg liggen, het is ook mogelijk naar de bruggen toe te wandelen. 

Wij hebben Natural Bridges bezocht aan het einde van een lange, warme dag. Een wandeling naar een van de 
bruggen zat er niet meer in, we hebben ons daarom beperkt tot de drie uitkijkpunten vanwaar de bruggen te zien 
zijn. Dat was wel mooi, maar niet méér dan dat. Eigenlijk een vrij snel naar de achtergrond gezakte ervaring op 
een reis vol hoogtepunten. Het was overigens wel een erg goed verzorgd park, de wegen en de andere 
voorzieningen zagen er bijzonder netjes uit. 

Mooie link: 

http://www.pacificislandtravel.nl/californie_en_amerika/inleiding.htm 
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Mesa Verde (Colorado) is het enige Nationale Park in 
Amerika waar het niet gaat om de natuur, maar om de 
geschiedenis van de vroegere bewoners. Ongeveer 
vijftienhonderd tot dertienhonderd jaar geleden vestigde 
een groep Indianen zich op een dichtbegroeide hoogvlakte 
in het zuidwesten van de staat Colorado. De naam van dit 
gebied, Mesa Verde, betekent 'groene tafel'. In het zuiden 
van dit gebied liggen veel ravijnen, waar de Indianen op 
beschutte plekken rotswoningen hebben gebouwd. 
Omstreeks het einde van de 13e eeuw lieten ze hun 
nederzettingen om nog onopgehelderde redenen in de 
steek, waarbij ze veel van hun persoonlijke bezittingen 
achterlieten. De rotsnederzettingen en de andere vroege 
sporen van menselijke bewoning in dit gebied, behoren tot 
meest omvangrijke en best bewaarde archeologische 
vondsten in heel Amerika. Sommige van de oude 
nederzettingen mogen - onder begeleiding van een Park 
Ranger - worden bezocht. 

 

Mesa Verde is een National Park in zuid-west Colorado in 
de Verenigde Staten van Amerika. Mesa Verde beslaat een 
oppervlakte van 211 km². De ingang van het park ligt zo'n 
15 kilometer ten oosten van de stad Cortez. Het 
bezoekerscentrum ligt op 24 kilometer van de ingang en 
bevindt zich op 10 kilometer afstand van Chapin Mesa, het 
populairste gedeelte van Mesa Verde. De naam Mesa 
Verde betekent "groene tafel" in het Spaans. 

Mesa Verde is bekend geworden door het grote aantal 
goed bewaard gebleven klifwoningen; huizen gebouwd in 
ondiepe grotten in de wanden van het ravijn. Van de 11e 
eeuw tot de 13e eeuw woonden hier de Anasazi-indianen, 
de waarschijnlijke voorgangers van de Pueblo. Het is nog 
onduidelijk waarom zij aan het eind van de 13e eeuw dit 
gebied plotseling hebben verlaten. Het kan zijn dat door 
droogte de oogsten mislukten of dat de inwoners werden 
bedreigd door andere stammen uit het noorden. Het 
Chapin Mesa Archeologische Museum geeft informatie 
over de maatschappij van de Anasazi. In het museum 
kunnen archeologische vondsten en kunstwerken worden 
bezichtigd. Enkele van de klifwoningen van Chapin Mesa 
en Wetherill Mesa zijn open voor het publiek. 

Naast de klifwoningen staan er in Mesa Verda ook enkele 
ruïnes op de top van de klif. Ook daarvan zijn enkele open 
voor het publiek. In het park bevinden zich tevens 
wandelpaden, een camping en andere faciliteiten. 
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De vroege jagers - tot aan het begin van onze jaartelling   
Vanwege de vele diepe ravijnen, de hoge temperaturen, en de schaarste aan water, vegetatie en 
dieren, was het Colorado Plateau een plek waar mensen moeilijk konden overleven. Toch hebben 
archeologen bewijzen gevonden, in de vorm van o.a. speerpunten en kleine kampen, dat 
duizenden jaren geleden een jagersvolk in dit gebied heeft rondgezworven. De vroege jagers 
moesten alles wat eetbaar was gebruiken om hun menu van dierlijk vlees aan te vullen, ze waren 
dan ook zeer bedreven in het verzamelen van zaden, fruit en noten. Waarschijnlijk hebben zij vele 
duizenden jaren op deze manier geleefd. De vroege jagers hebben nooit in Mesa Verde gewoond, 
er zijn geen bewijzen van hun bestaan gevonden binnen een straal van 50 mijl van het park. 
  
The Basketmakers - van het begin van onze jaartelling tot het jaar 550  
Ongeveer tweeduizend jaar geleden leerden de vroege jagers hoe zij maïs konden verbouwen. Dit 
betekende dat zij zich vaker gedurende langere tijd op één plek vestigden, hun cultuur veranderde 
van nomadisch naar semi-nomadisch. Zij woonden vooral in grotten die plaats boden aan één of 
twee families, in de omgeving van Mesa Verde. Dankzij de beschutting van die grotten zijn veel 
van de door hen nagelaten sporen goed bewaard gebleven, archeologen hebben zich dus een vrij 
goed beeld kunnen vormen van de manier waarop deze mensen destijds hebben geleefd.  

Zo is het o.a. bekend dat dit volk bijzonder bedreven was in het vlechten van manden. Vandaar 
dat zij nu met de naam The Basketmakers (de Mandenmakers) worden aangeduid. De manden die 
dit volk maakte, werden voor veel doeleinden gebruikt. Er werd voedsel in bewaard, en ook 
kostbaarheden. Sommige manden werden met pek waterdicht gemaakt. De Basketmakers 
verhitten stenen in een vuur, en met die stenen werd het water in de mand aan de kook gebracht. 
Op deze manier konden zij zaden koken.  
De Basketmakers weefden ook veel kleine tassen, die vaak puntig of rond waren aan de 
onderzijde. Op deze tassen werden patronen geschilderd. 

De omstandigheden in een droge grot zijn zodanig, dat een daar begraven lichaam zich kan 
mummificeren. Archeologen hebben diverse mummies gevonden, en hebben zo kunnen vaststellen 
dat de Basketmakers ongeveer 1.50 meter groot waren, en zwart haar hadden. Vrouwen droegen 
hun haar kort, terwijl mannen hun haar lang lieten groeien. 
Net zoals hun voorouders - de vroege jagers - verzamelden de Basketmakers zaden, noten, fruit 
en bessen. Daarbij verbouwden zij maïs en pompoenen. Dankzij de gereedschappen die zij hebben 
gemaakt van dierlijke botten, is bekend dat zij ook goede jagers waren. 
  
The Modified Basketmakers - van het jaar 550 tot het jaar 750  

Hoewel de Basketmakers dankzij het verbouwen van de 
maïs steeds minder hoefden rond te trekken, bleven zij toch 
steeds op zoek naar een betere plek om te leven. 
Waarschijnlijk hebben zij Mesa Verde gevonden tijdens een 
jachtpartij, en hebben zij toen besloten dat dit een geschikt 
gebied was om woningen te bouwen. Er sijpelde water van 
de rotsen, en er waren waterbronnen. De bodem was erg 
geschikt voor het kweken van gewassen. En bovendien was 
er een overvloed aan hout, waarmee vuur, huizen, 
gereedschappen konden worden gemaakt. De oudste 
bewijzen van menselijke bewoning in Mesa Verde zijn van 
omstreeks 550 na Chr. Archeologen hebben deze bewoners 

"The Modified Basketmakers" genoemd. De twee belangrijkste verschillen ten opzichte van de 
Basketmakers zijn het nieuwe type huizen, en de introductie van aardewerk. De woningen van de 
Modified Basketmakers worden 'pithouses' genoemd. Met behulp van stenen en houten werktuigen 
werden langwerpige kuilen in de grond uitgegraven. De wanden daarvan fungeerden als muren. In 
de hoeken werden houten balken geplaatst, waarover een dak werd gemaakt van kleinere stukken 
hout, boomschors en modder. De pithouses worden vooral in groepen bij elkaar gevonden, de 
mensen leefden dus in kleine dorpen bij elkaar. Een pithouse heeft meestal een grote kamer met 
een vuurplaats, en een of meer kleinere kamers. Een pithouse was alleen van bovenuit 
toegankelijk door middel van een ladder door een opening in het dak. Er wordt aangenomen dat 
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de ceremoniële rituelen die bekend zijn van latere bewoners, hun oorsprong in deze pithouses 
hebben gehad. In veel pithouses is een klein gat gevonden in de vloer tussen de vuurplaats en de 
noordelijke wand. Sommige Pueblo Indianen geloven dat dit een symbolische opening naar de 
onderwereld is. In de latere ceremoniële kamers wordt een dergelijke opening de Sipapu (see-pah-
pu) genoemd. De Modified Basketmakers vervaardigden ook aardewerk. De oudste exemplaren 
waren nog erg simpel, en grijs van kleur. Pas tegen het einde van de Modified Basketmakers 
periode werden de potten voorzien van ruwe tekeningen. De potten waren erg belangrijk, het 
bracht een grote verandering teweeg in de manier van koken en eten. Voedsel kon nu beter 
worden gekookt, waardoor het veel smakelijker werd. Er kwam meer variëteit in de voeding, 
vooral proteïne-rijke bonen vormden een belangrijke aanvulling op het menu.  
De manden werden ook nog steeds gebruikt, maar er werden er wel veel minder gemaakt. De 
grote veelkleurige manden die als opslagruimte werden gebruikt waren kwalitatief uitzonderlijk 
goed. De Modified Basketmakers maakten geen tassen meer, zoals hun voorouders dat deden. 
Dierlijke botten werden gebruikt om naalden te maken om te kunnen naaien, en schrapers 
waarmee vlees van dierenhuiden werd verwijderd. De botten van kalkoenen zijn hol, en daarvan 
werden vaak sieraden gemaakt. Ook van schelpen, die door middel van ruilhandel werden 
verkregen, werden juwelen gemaakt. In Mesa Verde werden geen stenen gevonden die geschikt 
waren voor het maken van pijlpunten of gereedschappen, daarvoor is het zandsteen te zacht. Voor 
de hardere steensoorten moesten de Modified Basketmakers naar het Mancos River gebied, of naar 
verder gelegen bergen. 
  
The Development Pueblo - van het jaar 750 tot het jaar 1100  

Omstreeks het midden van de 8e eeuw begonnen de nakomelingen 
van de Modified Basketmakers, de Pueblo-Indianen, hun huizen 
bovengronds te bouwen. Ze plaatsten palen in de grond, vlochten 
dwarsverbindingen tussen deze palen, vervaardigden het dak op 
dezelfde manier en bedekten vervolgens de muren en het dak met 
een dikke laag leem om ze waterdicht te maken. Ze bouwden dus 
een soort 'manden' om in te wonen. De huizen stonden in een lange 
rij bij elkaar, vrijwel alle huizen waren naar het zuiden of het 
zuidwesten gericht. Achter sommige huizen werden kleinere 
opslagruimtes gebouwd. De bevolking groeide, en daardoor werd de 
behoefte aan voedsel groter. Net als hun voorouders groeven de 
Pueblo-Indianen nog steeds kuilen in de grond, waar daken 
overheen werden geplaatst. Dit waren echter niet langer woningen, 
maar ruimtes waar rituelen werden uitgevoerd, bijvoorbeeld een 

goede oogst te bevorderen. De pitrooms waren niet langer langwerpig van vorm, zoals de oudere 
pithouses, maar rond. Dit is de traditionele vorm van een kiva, de ook door latere Pueblo-Indianen 
gebruikte ceremoniële ruimte. 
De Pueblo-Indianen begonnen steeds vaker stenen te gebruiken bij de bouw van hun huizen. 
Omstreeks het jaar 1075 werden de muren zelfs twee steenrijen dik, waardoor ze sterk genoeg 
werden om een huis van meerdere verdiepingen te kunnen bouwen. Er werden steeds vaker 
torens gebouwd, vaak in de buurt van kivas en ondergrondse tunnels. De indruk bestaat dat deze 
torens als uitkijkposten werden gebruikt. In de huidige omstandigheden zou dat niet mogelijk zijn, 
omdat de meeste torens lager zijn dan de omringende vegetatie. Maar destijds werd de grond 
waarschijnlijk voor landbouwdoeleinden gebruikt, waardoor het gebied meer open moet zijn 
geweest. De meeste torens waren niet hoger dan 5 meter. De restanten die zijn aangetroffen, zijn 
meestal niet hoger dan 3 meter, er liggen vaak verbrokkelde stenen aan de onderzijde. Omdat de 
bevolking sterk groeide, was samenwerking noodzakelijk. Er werden meer dorpen gebouwd, en de 
kivas zijn hier vaak veel groter. Ze waren - in tegenstelling tot de oudere kivas - bestemd voor 
grotere groepen. In Morefield Canyon is een kiva met een doorsnede van 17 meter gevonden en 
gedeeltelijk uitgegraven. Aan de bouw van deze kiva moeten veel mensen hebben meegewerkt, en 
ook moet de bouw vooraf goed gepland zijn geweest. Er zijn meerdere bewijzen gevonden voor de 
toegenomen samenwerking. Zo is net buiten Far View House een waterreservoir gevonden met 
een doorsnede van 27 meter en een diepte van 4 meter. De wanden zijn gemaakt van stenen en 
modder. Een netwerk van greppels heeft gezorgd voor de watertoevoer.  
Het vervaardigen van aardewerk nam een steeds belangrijkere plaats in. Er zijn in deze periode 
veel nieuwe vormen ontwikkeld, en de Indianen hebben ook geëxperimenteerd met nieuwe 
technieken. IJzerhoudende klei bleek heel geschikt te zijn om zwarte verf te maken, waarmee het 
witte aardewerk werd gedecoreerd. Later werd de verf met plantaardig materiaal gemaakt. 
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The Classic or Great Pueblo - van het jaar 1100 tot het jaar 1300  

De Pueblo Indianen verlieten steeds vaker de kleine dorpjes, en 
gingen wonen in grotere leefgemeenschappen, waar de huizen van 
betere kwaliteit waren. In die huizen zijn door archeologen niet 
vaak openingen op vloerniveau aangetroffen, de kamers waren 
meestal van bovenaf bereikbaar, via ladders. Aangenomen wordt 
dat de woningen op deze manier beter te verdedigen waren. Ook in 
deze periode ontwikkelde de bevolking hun vaardigheden op het 
gebied van het maken van aardewerk, gereedschappen en 
sieraden. Het aardewerk had een grijs-witte achtergrond, en werd 
met hand beschilderd. Daarbij valt vooral de perfecte symetrie op. 
Er zijn potten gevonden die met dierlijke of menselijke figuren zijn 
gedecoreerd, maar echt gebruikelijk is dit nooit geweest. De 
bewoners van Mesa Verde hebben ook veel contacten gelegd met 
stammen buiten hun gebied, daardoor kwamen zij in aanraking 

met nieuwe technieken en materialen. Zelf verhandelden zij o.a. hun aardewerk, dierenhuiden en maïs.  

Op gegeven moment leefden er naar schatting 5000 mensen op de Mesa Top. De dorpen in het Chapin Mesa 
gebied lagen op locaties die heel geschikt waren om maïs en bonen te verbouwen. Het Far View House gebied 
moet minder gunstig zijn geweest, vooral tijdens de winter. In dit gebied is dan sprake van veel sneeuwval, 
sterke wind en zeer koude temperaturen. Het is dan ook niet zeker of dit gebied, waar jarenlang mensen 
hebben geleefd, wel gedurende het hele jaar werd bewoond. Er zijn ongeveer 200 skeletten gevonden van 
bewoners die in deze periode zijn overleden. Dat is weinig, uitgaande van het feit dat de bevolking op 
gegeven moment uit 5000 personen bestond. Omdat in de winter geen graven in de grond konden worden 
gemaakt, werden de doden in leegstaande kamers gelegd, of in de vuilnishoop begraven. Mannen werden 
ongeveer 1.63 meter, vrouwen waren iets kleiner. De mensen werden vrijwel nooit ouder dan 40 jaar. Tussen 
de jaren 1150 en 1200 trokken veel families weg van de mesa-top. Zij vestigden zich in de grotten in de 
rotswanden aan de rand van het tafel-plateau. Het bewoonbaar maken van deze grotten moet veel 
problemen met zich hebben meegebracht. Omdat de grotten zich ruim boven de bodem van de ravijnen 
bevonden, waren ze moeilijk bereikbaar. In de zomer moet het er enorm heet zijn geweest, en in de winters 
ijskoud. De akkers met maïs waren alleen na een lange klimpartij te bereiken.  

De woningen die in de grotten werden gemaakt, worden 'Cliff Dwellings' genoemd. De Indianen maakten 
vooral gebruik van grotten, die naar het zuid-zuidwesten waren gericht. De Cliff Dwellings variëren in grootte 
van 1-kamer woningen tot dorpen met meer dan 200 kamers. Het bekendste voorbeeld is Cliff Palace.  Er zijn 
twee theoriën om de verhuizing te verklaren. De eerste heet "The Defense Theory". Er zijn geen bewijzen 
gevonden dat de Pueblo Indianen door andere mensen werden bedreigd. Maar het is mogelijk dat er niet 
langer voldoende voedsel kon worden geproduceerd voor de groeiende bevolking, doordat de landbouwgrond 
uitgeput raakte. Dit kan hebben geleid tot vijandigheden tussen de groepen onderling. Dorpen als Cliff Palace 
moeten erg goed verdedigbaar zijn geweest. Dankzij de overhangende rotsen konden de bewoners niet van 
bovenaf worden bedreigd, zodat alleen een frontale aanval mogelijk was. Vanuit hun hoge huizen konden de 
bewoners hun aanvallers dan eenvoudig met pijlen op afstand houden. De Defense Theory wordt niet 
ondersteund door bewijzen, zo zijn er bijvoorbeeld geen graven gevonden waaruit een gewelddadige periode 
kan worden afgeleid. De tweede theorie heet "The Climate Theory". Hierbij wordt verondersteld dat een zeer 
koude periode de Indianen ertoe heeft gebracht beschutting te zoeken in de grotten. Deze theorie wordt 
enigszins ondersteund door het feit dat de jaarringen van de bomen in deze tijd klein waren. Dit kan het 
gevolg zijn van een koude periode, maar ook van een droge periode. Maar wat tegen deze theorie pleit is het 
feit dat juist in deze periode ook een aantal kleine woningen zijn gebouwd op de randen van de mesa, een 
plek die heel weinig bescherming tegen weersomstandigheden biedt. 
  
Het vertrek uit Mesa Verde  
De hierboven beschreven problemen - weersomstandigheden, overbevolking en het uitgeput raken van de 
landbouwgronden - moeten het steeds moeilijker hebben gemaakt om in Mesa Verde te overleven. Een 
langdurige droogte, van 1273 tot 1284, was de laatste klap voor de bevolking. Steeds meer families trokken 
weg, waarschijnlijk naar New Mexico en naar het noorden van Arizona, waar ook nu nog Pueblo Indianen 
leven.  

Na het vertrek van de Pueblo Indianen is Mesa Verde nooit meer bewoond geweest. In de 17e eeuw zijn de 
Spanjaarden door het gebied getrokken - zij hebben het de naam Mesa Verde gegeven - maar de ruïnes 
hebben zij niet ontdekt. Dat gebeurde pas twee eeuwen later, in het jaar 1874. Ruim dertig jaar daarna, in 
1906, werd Mesa Verde een Nationaal Park. 
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Monument Valley  AZ   Monument Valley Navajo Tribal Park 
 
Monument Valley is niet toegankelijk met een camper of 
huurauto. Vanaf het Visitor Center kun je onder begeleiding 
van een Navajo-gids een spectaculaire jeeptour maken 
door dit prachtige gebied. Via Tioga Tours kun je in contact 
gebracht worden met een indiaanse gids die je daar 
rondleidt. 
Deze gids is een Navajo-indiaan, geboren en getogen in 
deze buurt en hij kan je op een bijzondere manier kennis 
laten maken met dit bizarre en geheimzinnige gebied en de 
Navajo-cultuur.  
Monument Valley ligt in het Navajo-reservaat, op de grens 
van Arizona en Utah, ongeveer 200 km ten noordoosten 
van de Grand Canyon. Vanaf onze site kun je een 
reserveringsverzoek voor deze tours versturen. Hiervoor is 
een wachtwoord nodig, dat je bij boeking van je reis van 
ons krijgt.    Klik hier en login 
   
1. Antelope Canyon      2. Havasu Canyon 
3. Horseshoe Bend       4. Monument Valley 
5. The Wave 
 
 
KORTE OMSCHRIJVING     Monument Valley  

Monument Valley is misschien wel het meest 
aansprekende voorbeeld van de overweldigende 
schoonheid van het woestijnlandschap in het 
zuidwesten van Amerika. Het silhouet van de eenzame 
rode rotsen, omgeven door een lege, weidse vlakte, 
heeft als decor gediend bij tientallen films en vele 
commercials. Het grootste deel van het park ligt in 
Arizona, de meest noordelijke punt hoort bij de staat 
Utah. 
 
Miljoenen jaren geleden bevonden zich in dit gebied 
veel meer rotsen, die bestonden uit diverse soorten 
gesteente. De zachtere lagen zijn door erosie 
weggesleten, waardoor zich de zogenaamde mesa’s 
hebben gevormd. Dit zijn brede rotsen die aan de 

bovenkant plat zijn. Het voortdurende erosieproces zorgt ervoor dat ook een mesa zeer langzaam wegslijt. De 
hardere bovenlaag slijt minder snel dan de zachtere zijkanten, een mesa wordt daardoor dus steeds smaller. Als 
de breedte van rots uiteindelijk kleiner is dan de hoogte, is het niet langer een mesa, maar een butte. Ook de 
butte slijt langzaam weg, totdat er een spire overblijft, een rotsnaald. Die uiteindelijk langzaam geheel zal 
verdwijnen.  
Monument Valley is een Navajo Nation Tribal Park, dat betekent dat het behoort tot het grondgebied dat wordt 
beheerd door de Navajo Indianen. Sommige families wonen al generaties lang in dit gebied, en zij houden de 
tradities van hun voorouders in ere. Voor deze Indianen vormt het toerisme een belangrijke vorm van inkomsten.

WAAR   
Monument Valley ligt op de grens van de staten Arizona en Utah, en 
kan worden bereikt via Highway 163. Het wereldberoemde beeld van 
de lange lege rechte weg met het silhouet van de honderden meters 
hoge rotsen aan de horizon, is te zien als je vanuit Utah naar het 
park toe rijdt. De afslag naar Monument Valley ligt ongeveer 17 mijl 
ten zuiden van het kleine dorp Mexican Hat. De afstand van de 
afslag tot aan de ingang van het park bedraagt 4 mijl.  
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VALLEY DRIVE   

Aan het einde van de toegangsweg ligt 
een Visitor Center, waarin een grote gift shop en een cafetaria zijn gevestigd. Ook 
tref je hier een expositie aan over de geologie van Monument Valley en over de geschiedenis van de Navajo 
Indianen. Vanuit het Visitor Center heb je een prachtig uitzicht over enkele van de meest bekende rotsen. 

Sommige toeristen beperken hun bezoek tot dit uitzicht. Maar je krijgt een nog veel beter beeld van de omgeving 
als je via de 17 mijl lange Valley Drive door het gebied heen rijdt. Dit is een slecht onderhouden onverharde weg, 
erg stoffig en erg hobbelig, die begint bij de parkeerplaats nabij het Visitor Center. 

Ondanks de matige conditie van de weg is het zeker mogelijk om de Valley Drive met een gewone personenauto 
te berijden, en veel bezoekers doen dit dan ook. (Denk er wel aan dat een autoverhuurmaatschappij officieel niet 
toestaat dat je met de auto op een onverharde weg komt.) Je kan ook een (meestal pittig geprijsde) rondrit 
boeken bij een van de Navajo Indianen, je komt tijdens zo’n rondrit ook op plekken waar je met de eigen auto niet 
mag komen.  

Aan het begin van de route kom je bij een stopplaats vanwaar je een spectaculair mooi zicht hebt op drie van de 
meest bekende buttes: West Mitten, East Mitten en Merrick Butte. Deze drie rotsen zijn ongeveer 300 meter 
hoog. Voorbij de 235 meter hoge Elephant Butte zie je drie dicht bij elkaar staande spires, die samen The Three 
Sisters worden genoemd. Je komt bij een splitsing waar je alleen rechtsaf mag, vanaf dit punt geldt 
eenrichtingsverkeer. De weg loopt nu tussen diverse andere schitterende rotsen door, zoals de Thunderbird 
Mesa, de immens grote Rain God Mesa en Totem Pole. Ook kom je bij uitkijkpunten vanwaar je de verder weg 
gelegen rotsen kunt zien. Een van de meest indrukwekkende uitkijkpunten is Artist Point, vanwaar je een weids 
uitzicht hebt over de vallei. De weg komt uit bij de eerder genoemde splitsing, vanwaar je weer terugrijdt naar het 
Visitor Center.  
OPENINGSTIJDEN   
Monument Valley is het hele jaar open, behalve op Thanksgiving Day en met Kerst.  
Van mei tot en met september kan je terecht van 08.00 uur tot 19.00 uur, van oktober tot en met april is het park 
geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. 
 
ONZE ERVARING   
Niet voor niets staat in ons reisverslag van 2001 dat het bezoek aan Monument Valley voor ons alle vier hét 
hoogtepunt van onze reis was. We hebben duidelijk een voorkeur voor desolate woestijnlandschappen en mooie 
rotspartijen, en nergens vind je daarvan een mooiere combinatie dan in Monument Valley. Ongelooflijk jammer 
dat sommige bezoekers alleen vanuit het Visitor Center naar de vallei kijken, en dan weer weggaan. Zij missen 
een wel heel indrukwekkende rit door een spectaculair mooi landschap.   
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Page      INLEIDING  Upper and Lower Antelope   

In het rotslandschap van zuidwest Amerika komen veel 
ravijnen voor, en een bijzondere vorm daarvan is de slot 
canyon. Het woord ‘slot’ betekent ‘smalle gleuf’; een slot 
canyon is een kloof met hoge verticale wanden, die erg dicht 
bij elkaar staan. De meeste slot canyons zijn gevormd in 
droge gebieden, waar incidenteel heftige overstromingen 
plaatsvinden. Tijdens dergelijk natuurgeweld schuurt het 
water met steen en ander puin door de zachtere rotslagen 
heen, waardoor de smalle kloven ontstaan. Veel slot canyons 
blijven onbekend bij het grote publiek, omdat ze in 
onherbergzame gebieden liggen en vaak ook moeilijk 
toegankelijk zijn. De belangrijkste uitzondering is de uit twee 
delen bestaande Antelope Canyon in noord-Arizona, vlak bij 
de plaats Page. Vooral Upper Antelope Canyon is tijdens de 
afgelopen jaren een belangrijke toeristische trekpleister  
geworden; Lower Antelope Canyon wordt nog niet zo 

massaal bezocht, maar begint langzaam aan ook steeds meer bekendheid te krijgen. 

UPPER ANTELOPE CANYON   
Upper Antelope Canyon werd in het jaar 1931 ontdekt door het 12-jarige 
meisje Sue Tsosie. Haar volk, de Navajo Indianen, noemden de kloof “Tse 
Bighanilini”, dat betekent: “de plaats waar water door rotsen stroomt”. De 
Navajo’s hebben de vondst van de canyon jarenlang geheim gehouden. 
Upper Antelope Canyon ligt binnen in een hoog, rood zandstenen plateau; 
de ingang is een smalle opening die je niet het idee geeft dat er iets 
bijzonders te zien zal zijn. Maar dat verandert direct nadat je naar binnen 
loopt, je bevindt je dan in een magische wereld tussen glooiende zandstenen 
wanden, die prachtige kleuren krijgen in het gefilterde zonlicht. Vooral 
rondom het middaguur is de lichtinval perfect. Upper Antelope Canyon is 
ongeveer 90 meter lang, en de wanden zijn gemiddeld zo’n 40 meter hoog. 
De zanderige bodem is grotendeels vlak, daardoor is een bezoek aan de 
kloof ook goed te doen voor mensen met kleine kinderen. 

Upper Antelope Canyon bezoeken  
Je mag Upper Antelope Canyon alleen bezoeken 
onder begeleiding van een gids. Er zijn twee 
manieren waarop je je voor deelname aan een tour 
kunt aanmelden. 
Je kan – zonder te reserveren - zelf met de auto rijden 
naar de plek langs State Highway 98 waar tickets 
worden verkocht. Dat is 3 mijl ten oosten van Page 
(richting Kaibeto), dicht bij de energiecentrale. Als er 
nog plaats is op een van de tours kan je tickets kopen, 
en vanaf daar meerijden in een van de jeeps waarmee 

de toeristen naar de ingang van de canyon worden gebracht. Dit is een tocht van ongeveer 2 
mijl, over een zandvlakte. 
Je kan ook vooraf per email reserveren bij een van de organisaties die trips aanbieden, zoals 
bijvoorbeeld Roger Ekis Antelope Canyon Tours. Je parkeert dan je auto op het afgesproken 
tijdstip in Page bij het kantoor van Roger Ekis Antelope Canyon Tours, en wordt vandaar met een open jeep naar de canyon 
gebracht. Daar kan je dan ongeveer 50 minuten rondkijken, waarna je naar Page wordt teruggebracht.  
Tijdens de zomermaanden zijn er 5 trips per dag, vooral de trip van 11.30 uur is erg populair omdat het zonlicht in de kloof 
rond het middaguur het mooist is. Tijdens de wintermaanden zijn er 3 trips per dag. Roger Ekis organiseert ook de 
zogenaamde Photography Tours, je hebt dan ongeveer 2 uur de tijd om foto’s te maken, en je krijgt daarbij adviezen van de 
gids. Als de trip in verband met slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden geen kosten in rekening gebracht. 
Je kan tot maximaal 24 uur van te voren annuleren. 
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LOWER ANTELOPE CANYON   
De Indiaanse naam voor Lower Antelope Canyon is “Hasdestwazi”, dat betekent “spiraalvormige rotsbogen”. In 
augustus 1997 zijn hier 11 mensen verdronken, toen als gevolg van een onverwachte onweersbui een vloedgolf 
van 15 meter hoogte door de canyon spoelde. De canyon is daarna geruime tijd voor het publiek gesloten 
geweest, er zijn diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn er binnen in de canyon meerdere stalen 
trappen aangebracht, en zijn er bovenaan bakken geplaatst met touwladders die in geval van nood naar beneden 
kunnen worden gelaten. 
Verschillen tussen Upper en Lower Antelope Canyon  
De lengte:  Upper is 90 meter lang; Lower is 400 meter lang. 
De ingang:  Bij Upper loop je zo naar binnen, door een smalle verticale opening in de rotswand. De ingang van Lower is een 
smalle horizontale spleet in de rotsbodem, je gaat via een stalen trap naar beneden de canyon in. 
De begaanbaarheid:  Upper heeft een zanderige, vlakke bodem, en is voor iedereen heel eenvoudig begaanbaar. Binnenin 
Lower komen op diverse plaatsen hoogteverschillen voor, er zijn steile stalen trappen en hele nauwe doorgangen. De bodem 
is rotsachtig en ongelijk, en kan soms wat modderig zijn. Een bezoek aan Lower is dus minder eenvoudig dan een bezoek 
aan Upper, maar zeker mogelijk voor iedereen die goed ter been is. 
De lichtinval: Upper staat erg bekend om de zonnestralen die rondom het middaguur de wanden prachtig verlichten. Bij 
Lower komt dit veel minder voor. 
De wanden:  De structuur van de wanden is bij Lower veel gevarieerder dan bij Upper. Dit levert zeer mooie foto-
mogelijkheden op. 
De gids:  Je mag Upper alleen bezoeken onder begeleiding van een gids. Bij Lower word je door een gids te voet naar de 
ingang gebracht, daarna mag je zonder gids de canyon in. 
De tijdsduur:  Een tour naar Upper heeft een vooraf vastgestelde tijdsduur. Bij Lower mag je zo lang in de canyon blijven als 
je zelf wilt. 

Lower Antelope Canyon bezoeken  
Anders dan bij Upper Antelope Canyon kan je vooraf geen 
tickets reserveren. Je rijdt vanuit Page via Highway 98 naar 
het oosten (richting Kaibeto), tot aan de kruising met Route 
N22b (kort voor de kruising rijd je de parkeerplaats voor 
Upper Antelope Canyon voorbij). Ga op de kruising linksaf, na 
300 meter zie je de parkeerplaats voor Lower Antelope 
Canyon aan de linkerkant van de weg liggen.  
De tickets voor Lower Antelope Canyon worden daar door de 
beheerders, de Navajo Indians, verkocht. Je wordt te voet 
door een gids naar de ingang van de canyon gebracht, dit is 
een wandeling van een paar minuten. Er zijn – nadat je het 
eind van de canyon hebt bereikt – twee manieren om terug te 
gaan. Je kan via dezelfde weg, dus door de canyon, 
teruglopen. Je kan ook via een stalen ladder naar buiten 
klimmen en over de rotsbodem aan de bovenzijde van de 
canyon teruglopen. 

TOEGANGSPRIJZEN   
Bij een bezoek aan Upper Antelope Canyon krijg je te maken met twee verschillende soorten kosten. Je betaalt een 
toegangsprijs aan de beheerders van de kloof, de Navajo Indianen. Daarnaast betaal je voor de gids (het is niet toegestaan 
om zonder gids naar de canyon te gaan). Als voorbeeld vermelden we hier de kosten voor een trip van 1,5 uur (waarvan je 
ongeveer 50 minuten in de canyon doorbrengt), verzorgd door Roger Ekis Antelope Canyon Tours (info december 2006): 

Volwassenen $ 20,- + $ 2,51 tax + $ 6,- Navajo Tribal Permit 

Een bezoek aan Lower Antelope Canyon kost $ 15,00 voor de gids + $ 6,- voor de Navajo Tribal Permit (info zomer 2006). Als 
je beide canyons bezoekt, hoef je slechts één keer de kosten voor de Navajo Tribal Permit te voldoen. 



Amerika boekje v04.doc  pagina 40 van 57 

FOTOGRAFEREN   
Upper Antelope Canyon is enorm fotogeniek, maar het is niet eenvoudig om goede foto’s te maken. Allereerst is het 
belangrijk, vanwege de lichtinval, op het juiste tijdstip naar de canyon te gaan. De mooiste foto’s worden gemaakt rond het 
middaguur, en dan vooral van april tot oktober. Lower Antelope Canyon kan het beste tijdens de ochtend worden bezocht. 
Het wordt aangeraden om een statief te gebruiken (het is mogelijk een statief te huren bij Roger Ekis Antelope Canyon 
Tours). Houd een lange sluitertijd aan, en maak gebruik van een afstandbediening. Op de sites The Luminous Landscape en 
Crystal Canyons Photography worden fotografietips gegeven.  

 

  
  

ONZE ERVARING   
Onze verwachtingen voor ons bezoek aan Upper Antelope Canyon, in de zomer van 2003, waren behoorlijk hoog. We 
hadden al zoveel schitterende foto’s gezien, en zoveel enthousiaste reacties gelezen van mensen die deze kloof hadden 
bezocht, het moest toch écht wel iets heel speciaals zijn. We werden niet teleurgesteld! De vormen van de wanden, de 
kleuren, het zonlicht dat naar binnen komt vallen, het was echt een prachtige ervaring om dit te zien.  
We waren blij dat we gereserveerd hadden, want de jeeps waarmee we van Page naar de canyon reden zaten helemaal vol. 
Daarmee geven we ook direct het enige nadeel van een bezoek aan Upper Antelope Canyon aan: het is er zo druk! Gelukkig 
hielden de bezoekers wel heel goed rekening met elkaar, en kreeg iedereen de kans om een aantal foto’s te maken. Daarbij 
kwamen de adviezen die de gids gaf heel goed van pas, zij wist precies te vertellen op welke plaatsen de beste foto’s 
gemaakt konden worden.  
In 2006 hebben we Lower Antelope Canyon bezocht. Vooraf dachten we dat het daar minder druk zou zijn dan in Upper, 
maar dat was dus niet zo! We zijn ongeveer 3 uur in de canyon geweest, van 9 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags, en 
zeker tijdens de eerste anderhalf uur waren er erg veel fotografen en andere bezoekers aanwezig. Gelukkig werd het daarna 
iets rustiger. Van Lower hebben we net zo genoten als van Upper, maar wel op een andere manier. De lichtinval is er niet zo 
speciaal, maar de vormen van de wanden zijn schitterend en dankzij de trappen en de nauwe doorgangen voelde de trip door 
Lower ook iets avontuurlijker aan.  
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OMSCHRIJVING  Horseshoe Bend  

De loop van een rivier wordt o.a. 
bepaald door de hardheid van de 
bodem waar het water doorheen 
stroomt. Het water zoekt de weg 
van de minste weerstand, en 
omdat dat vaak niet de kortste 
weg is ontstaan er bochten in de 
rivier. Een van de meest 
spectaculaire hoefijzervormige 
bochten in het zuiden van Amerika 
is Horseshoe Bend, in de 
Colorado River. Deze gigantische 
bocht heeft zich een paar mijl ten 
zuiden van Lake Powell en de 
Glen Canyon Dam gevormd in 
miljoenen jaren oude lagen van 

Navajo Sandstone. Rondom en binnenin de bocht bevinden zich 
rotswanden die meer dan 300 meter boven de rivier uitsteken. Vanaf Horseshoe Bend Overlook, gelegen op de rand van zo’n 
rotswand, heb je een geweldig mooi zicht op de rivier en ook op de verdere omgeving. Je kan hier bijvoorbeeld de Echo Cliffs, 
de Vermillion Cliffs en Navajo Mountain zien liggen.  
Als je Horseshoe Bend volledig op de foto wil krijgen, heb je absoluut een groothoeklens nodig. En zelfs dan is het niet zeker 
dat de hele bocht op de foto past. Neem tijdens het fotograferen een beetje rots op de voorgrond mee, daardoor komt de 
diepte van de canyon beter uit. Tussen 12.00 en 14.00 uur staat de bocht helemaal in de zon, en heb je tijdens het 
fotograferen geen last van schaduwen in de canyon.  

 
  

WAAR   
Horseshoe Bend Overlook ligt een paar mijl ten zuiden van de plaats Page, in Arizona. Rijd vanuit Page via Interstate 89 in 
zuidelijke richting. Volg deze weg tot ongeveer 1 mijl voorbij de kruising met Interstate 98. Aan de rechterkant begint dan een 
korte, goed aangegeven zijweg. De parkeerplaats ligt een paar honderd meter verder. 
Vanaf de parkeerplaats loop je via een breed, zanderig pad omlaag naar het 1200 meter verder gelegen uitkijkpunt. Houd er 
rekening mee dat er nergens schaduw is, en dat de terugweg – omhoog door los zand – wat inspanning vergt. Kort voordat je 
het uitkijkpunt bereikt maakt het zand plaats voor een rotsachtige ondergrond. 

 
      

 

      

ONZE ERVARING   
Horseshoe Bend was voor mij een onverwachte topper! Na Dead Horse Point Overlook en Goosenecks State Park 
verwachtte ik niet dat ik nog zo verrast zou kunnen worden door de aanblik van een bocht in een rivier. Maar dat werd ik dus 
wél, Horseshoe Bend is echt ongelooflijk mooi. De combinatie van het blauwgroene water, de lichtbruine rotswanden en de 
groene bomen langs de rivier was schitterend. Als je tijdens je vakantie in Page komt kan ik een uitstapje naar dit uitkijkpunt 
dan ook van harte aanbevelen. 
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Grand Canyon     Actuele Informatie  
Het Yavapai Observation Station wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd. Tijdens de eerste fase van de 
renovatie, die duurt van september 2005 tot juni 2006, is het Observation Station gesloten voor het publiek. 
Tijdens de tweede fase, die omstreeks maart 2007 zal worden afgerond, worden wel bezoekers toegelaten. 
Voorheen waren er nabij Yavapai Point parkeerplaatsen aanwezig voor bussen en voertuigen die langer zijn dan 
22 feet (6.70 meter), maar deze parkeerplaatsen vervallen definitief.  
 
KORTE OMSCHRIJVING   
Een van de bekendste Nationale Parken is de Grand Canyon in Arizona. Het wordt beschouwd als een van de 
zeven wereldwonderen der natuur.  
Miljoenen jaren geleden werd hier een deel van de aardkorst omhooggedrukt; daardoor ontstond het Colorado 
Plateau waar de Grand Canyon nu een onderdeel van is. De Colorado River heeft zich gedurende de laatste 6 
miljoen jaar een weg gebaand door de  rotslagen van het Colorado Plateau, waarbij het gesteente steeds verder 
werd (en nog steeds wordt) weggeslepen. Omdat elke rotslaag weer uit een ander soort gesteente bestaat, zijn 
de effecten van de kracht van het water overal verschillend. Hierdoor is een gecompliceerd stelsel van diepe, 
grillig gevormde ravijnen ontstaan. Behalve het water van de Colorado River hebben ook andere eroderende 
krachten, zoals vorst en de wind, veel invloed gehad.  
Het Nationale Park wordt door de kloof in twee helften verdeeld, die hemelsbreed maar 16 kilometer van elkaar 
zijn verwijderd. Maar als je met de auto van de zuidzijde (de South Rim) naar de noordzijde (de North Rim) wilt 
rijden, dan moet je een afstand van maar liefst 315 kilometer afleggen!  
Je kan de Grand Canyon bekijken vanaf de verschillende uitkijkpunten aan zowel de South Rim als de North 
Rim. Dit is vooral erg mooi als de zon opkomt of ondergaat, je ziet dan de prachtige kleuren in de ravijnwanden, 
die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van mineralen. Het is ook mogelijk om via wandelpaden in het 
ravijn af te dalen; als je helemaal tot aan de bodem wilt gaan moet je daarvoor minimaal twee dagen uittrekken.  
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BEREIKBAARHEID   
Grand Canyon National Park ligt in het noordwesten van de staat Arizona.  

  
Toegangen  
Grand Canyon National Park heeft drie toegangen. Vanuit het zuiden en vanuit het oosten kan je (het hele jaar 
door) de South Rim bereiken. De North Entrance geeft toegang tot de North Rim.  

South Entrance 
Deze ingang ligt aan de AZ-64/AZ-180. 
Als je via de I-40 van west naar oost rijdt, neem dan ter hoogte van de stad Williams de afslag AZ-64 naar het 
noorden. Vanaf Williams is het 60 mijl naar Grand Canyon Village. 
Als je via de I-40 van oost naar west rijdt, neem dan ter hoogte van de stad Flagstaff de de afslag AZ-180 naar 
het noorden. De AZ-180 sluit aan op de AZ-64. Vanaf Flagstaff is het 79 mijl naar Grand Canyon Village. 

East Entrance 
Ook deze ingang ligt aan de AZ-64. 
Rijd via de AZ-89. Neem net ten zuiden van het plaatsje Cameron de afslag AZ-64 naar het westen. Ongeveer 
31 mijl verder ligt de East Entrance. En 56 mijl verder ligt Grand Canyon Village. 

North Entrance 
Tussen Page en Kanab lopen twee wegen met het nummer AZ-89. Neem de meeste zuidelijke van die twee 
wegen (de Alt-89 van Marble Canyon naar Fredonia). Ga ter hoogte van het plaatsje Jacob Lake via de AZ-67 
naar het zuiden. Na ongeveer 45 mijl bereik je de Grand Canyon North Rim. Bij sneeuwval wordt de AZ-67 
gesloten, dit komt voor van midden oktober tot midden mei. 
Toegangsprijs (per 1 mei 2006)  
Geldig voor Prijs Geldigheidsduur 
Auto met inzittenden $25,- 7 dagen 
Individueel $12,- 7 dagen 
      
Als u meerdere parken bezoekt kan het voordeliger zijn om de America the Beautiful Pass te 
kopen. Klik hier voor meer informatie. 

SHUTTLEBUSSYSTEEM   
Aan de South Rim kan je gratis gebruik maken van de shuttlebussen in het park. Er zijn drie verschillende routes, 
die met kleuren worden aangegeven. De bussen rijden, zeker tijdens de drukste tijden, zeer frequent. Er is ook 
een Hikers Shuttlebus.  
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Hermits Rest Route (rood) 
Deze route is 8 mijl lang (enkel), en gaat van het westen van Grand Canyon Village naar het westelijk gelegen 
Hermits Rest. De totale rit (heen en terug) duurt 90 minuten (als je nergens uitstapt). 
Op de heenweg stopt de bus op acht verschillende uitkijkpunten, op de terugweg stopt de bus alleen bij Mohave 
Point en bij Hopi Point. De bus rijdt van 1 maart tot 30 november.  

Village Route (blauw) 
Deze bus rijdt tussen Canyon View Information Plaza, Yavapai Point, hotels, restaurants, campings, 
parkeerplaatsen en andere faciliteiten in Grand Canyon Village. De totale rit duurt 60 minuten. De bus rijdt het 
hele jaar. 

Kaibab Trail Route (groen) 
Deze bus rijdt tussen Canyon View Information Plaza, South Kaibab Trailhead en Yaki Point. Dit is de kortste 
busroute (20 minuten). De bus rijdt het hele jaar. 

Klik hier voor meer informatie over het shuttlebussysteem. 

Behalve de hierboven beschreven shuttlebusroutes, is er ook nog een Rim-
to-Rim bus, die dagelijks het vervoer tussen de South Rim en de North Rim 
verzorgt (van mei tot november). Ook is er een bus voor vroege wandelaars, 
de Hikers Shuttle. Deze bus pikt je - in de vroege ochtend - op bij Bright 
Angel Lodge of bij het Backcountry Information Center (of de Maswik Lodge), 
en brengt je naar de South Kaibab Trailhead. 
  
TIPS   

• De Grand Canyon is het mooist tijdens zonsopgang en zonsondergang. De tijden daarvan staan vermeld 
in The Guide, het blad dat je krijgt als je het park binnenkomt. Het is meestal wel erg druk op de meest 
populaire plaatsen, veel mensen zijn al een uur van te voren aanwezig.  

• Net buiten het Grand Canyon National Park ligt het Havasupai Indian Reservation. In het hart van dit 
reservaat ligt een erg mooi zijravijn van de Grand Canyon, Havasu Canyon genaamd. Hier leeft al 
eeuwenlang een kleine groep Indianen, voor wie toerisme een belangrijke inkomstenbron is. 
Rijd via de I-40, neem de AZ-66 en rijd vervolgens ruim 60 mijl verder over de AZ-18. Parkeer je auto bij 
de Hualapai Hilltop. Je kan hier te voet verder, of - tegen betaling - per paard of muilezel. De Hualapai 
Trail naar het dorpje Supai is 13 kilometer lang. Je kan Supai ook per vliegtuig of per helicopter bereiken. 
In Supai vind je een eenvoudig hotel, een eetcafé en een kleine kruidenierswinkel. Er is ook een 
kampeerterrein.  

• In de buurt van Supai liggen een aantal schitterende watervallen. Vooral de turkooise-kleurige Havasu 
Falls zijn erg mooi. De bezoeker kan in dit gebied geen weidse panorama's over de Grand Canyon zelf 
verwachten, evenmin als veel contact met de Indianen. Maar de woestijnlandschappen en de oase 
rondom de watervallen zijn verbluffend mooi, zodat een tocht naar dit afgelegen gebied zeker de moeite 
waard is.  

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN SOUTH RIM   

De druk bezochte South Rim bestaat uit drie delen 

1) Grand Canyon Village (centraal) 
2) Hermits Rest Route (in het oosten) 
3) Desert View Drive (in het westen) 

Grand Canyon Village 
De meeste bezoekers komen het park binnen vanuit het zuiden, via 
de AZ-64 (de South Entrance Road). Twee mijl voor de parkgrens ligt 
het dorp Tusayan, waar veel faciliteiten te vinden zijn. Ook binnen 
het park zelf kom je uit bij een dorp met zeer uitgebreide 
voorzieningen. Het westelijke deel van dit dorp heet Grand Canyon 

Village, het oostelijke deel heet Market Plaza. Je kan via de Center Road linksaf het dorp inrijden. Je kan daar 
dan parkeren, en verder gebruik maken van de shuttlebussen. Je kan ook de South Entrance Road blijven 
volgen, je rijdt dan om Market Plaza heen. Kort voordat je de canyon bereikt splitst de weg, rechtsaf gaat de AZ-
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64 naar het oosten (de Desert View Drive), linksaf kom je uit bij de oostgrens van Market Plaza, waar het eerste 
punt ligt vanwaar je de Grand Canyon kan zien: 

• Mather Point 
Voor veel mensen is dit de eerste kennismaking met de Grand Canyon. Je ziet hier Pipe Creek Canyon 
2100 meter onder je liggen.Vooral in het hoogseizoen kan het erg moeilijk zijn hier een parkeerplaats te 
vinden. Dichtbij Mather Point ligt de Canyon View Information Plaza. Dat is het beginpunt van de groene 
busroute, en ook het meest oostelijke punt van de blauwe busroute. 

Een halve mijl verder naar het westen ligt het volgende uitkijkpunt. Ook dit punt kan met de 
blauwe busroute worden bereikt. 

• Yavapai Observation Station 
Vanuit dit gebouw heb je - via enkele grote ramen - een panoramisch uitzicht over de canyon. Er staan 
borden waarop de namen staan aangegeven van de rotsformaties die je vanaf hier kan zien. De lichtval 
is het mooist tijdens de ochtend en de avond. Er is meer parkeergelegenheid dan bij Mather Point.  

 
Yavapai Observation Point 

Het is mogelijk een eenvoudige wandeling te maken langs een gedeelte van de rand van de canyon. De 
wandeling wordt aangeduid met de naam: 

• Rim Trail 
Het meest oostelijke punt van de Rim Trail ligt aan de Desert View Drive, en heet Pipe Creek Vista. Hier 
begint een 19 kilometer lang pad, waarvan de eerste 8 kilometer verhard zijn. Het pad is vrij vlak, de 
wandeling is dus niet zwaar. Op diverse plaatsen zijn shuttlebushaltes, je kan er dus voor kiezen slechts 
een (klein) gedeelte van de Rim Trail te voet af te leggen.  
De afstanden tussen de verschillende punten (van oost naar west) zijn:  
1) beginpunt : Pipe Creek Vista 
2) 2100 meter: Mather Point 
3) 1000 meter: Yavapai Point 
4) 2800 meter: beginpunt Hermits Rest Route 
(het vervolg van de Rim Trail wordt beschreven onder het kopje "Hermits Rest Route")  

Aan het westelijke uiteinde van Grand Canyon Village vind je het beginpunt van een trail die naar beneden gaat, 
de canyon in. Deze zware Bright Angel Trail wordt beschreven bij het onderdeel "Inner Canyon".  

 
Hermits Rest Route  
De Hermits Rest Route is een 8 mijl lange weg, die begint aan het westelijke uiteinde van Grand Canyon Village. 
Onderweg kom je acht verschillende uitkijkpunten tegen. 
In december, januari en februari is de weg open voor personenauto's, en kan je de route dus zelf rijden. 
Gedurende de andere negen maanden kan je kiezen voor de rode shuttlebus, die hier zeer frequent rijdt. Je kan 
de uitkijkpunten ook te voet bereiken, via de Rim Trail. Veel mensen combineren beide mogelijkheden. Op de 
heenweg stopt de bus bij elk van de punten, op de terugweg alleen bij Mohave Point en Hopi Point. Je kan zo 
vaak in- en uitstappen als je wilt.  

• Rim Trail (vervolg) 
Hier volgt een opsomming van de acht uitkijkpunten aan de Hermits Rest Route, en de onderlinge 
afstanden (te voet): 
1) 1100 meter: Trailview Overlook  
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2) 1100 meter: Maricopa Point  
3) 800 meter: Powell Point 
4) 500 meter: Hopi Point 
5) 1300 meter: Mohave Point 
6) 1800 meter: The Abyss 
7) 4700 meter: Pima Point 
8) 1800 meter: Hermits Rest   

Het pad is verhard tot aan Maricopa Point. Bij Hopi Point zijn toiletten aanwezig.  
De trail ligt gedeeltelijk in de schaduw, en het is hier over het algemeen veel minder druk dan bij 
de uitkijkpunten bij de Village.  

 
Bright Angel Trail  

Hermits Rest 
 

Hopi Point 

• Vanaf de Trailview Overlook kan je een groot deel van de Bright Angel Trail zien. Je ziet wandelaars 
en ezels in de canyon afdalen, en omhoog klimmen.  

• Vanaf Maricopa Point heb je een goed uitzicht op Bright Angel Canyon, het grootste zijravijn van de 
Grand Canyon. Dit ravijn is ruim 17 kilometer lang, en loopt van de North Rim tot aan de Colorado River. 
Het ravijn is uitgeslepen door de Bright Angel Creek.  

• Bij Powell Point staat een monument om John Wesley Powell te gedenken. Hij is waarschijnlijk de 
eerste man die - in 1869 - via de Colorado River de hele Grand Canyon heeft doorkruist.  

• Vanaf Hopi Point kan je veel verschillende rotsformaties zien, zoals The Battleship en Zoroaster 
Temple.  

• Mohave Point is een goede plek om de zonsopgang of zonsondergang te bekijken. Je kan vanaf hier de 
Colorado River zien, en de stroomversnelling Hermits Rapids.  

• Bij The Abyss bevinden zich enkele zeer steile rotswanden.  
• Pima Point is ook een goede plek bij zonsopgang en zonsondergang. Je ziet Hermit Camp op het Tonto 

Platform, en de stroomversnelling Hermits Rapids in de Colorado River. Je ziet hier ook de wandelaars 
op de Hermit Trail.  

• Het eindpunt van de route is bij Hermits Rest. Hier woonde aan het eind van de 19e eeuw de kluizenaar 
(hermit) Louis Boucher. Er is een giftshop, en een snackbar.  

• Hier ligt het beginpunt van de Hermit Trail, een pad dat in de canyon afdaalt. De afstand naar de 
Colorado River bedraagt bijna 14 kilometer. De Hermit Trail wordt niet onderhouden, deze wandeling is 
dan ook minder populair dan de Bright Angel Trail of de South Kaibab Trail.  

Desert View Drive  
Ter hoogte van Market Plaza buigt de AZ-64 rechtsaf, in oostelijke richting. Tot aan de East Entrance, 25 mijl 
verder, wordt de weg Desert View Drive genoemd. Deze weg is het hele jaar geopend. Kort voorbij de splitsing 
ligt het uitkijkpunt Pipe Creek Vista, het begin (-of eind)punt van de hierboven beschreven Rim Trail. Even 
verder ligt een korte zijweg naar links, die naar Yaki Point gaat. Vanaf dit uitkijkpunt heb je een weidse blik over 
het centrale gedeelte van Grand Canyon. In het noordoosten zie je een heel herkenbare rots, de hoge en platte 
Wotan's Throne. De zijweg is niet toegankelijk voor personenauto's. Om bij Yaki Point te komen, moet je 
gebruik maken van de groene shuttlebus. Aan deze zijweg ligt ook het beginpunt van de South Kaibab Trail (zie 
het onderdeel "Inner Canyon"). Bij de volgende stop, Grandview Point, kijk je uit over Horseshoe Mesa. Er 
loopt hier een pad steil naar beneden, dit pad wordt niet onderhouden. Deze trail heet Grandview Trail, het pad 
loopt door tot aan Horsheshoe Mesa. Vervolgens kom je bij Moran Point.  
(LET OP: Op 25 februari 2005 is de Grandview Trail met onmiddelijke ingang afgesloten als gevolg van 
weersinvloeden die het pad onbegaanbaar hebben gemaakt. De afsluiting zal 3 tot 4 maanden gaan duren.)  
Je ziet hier helder rode lagen van leisteen in de wanden van de canyon. 22 mijl ten oosten van de Village, en 3 
mijl ten westen van Desert View, ligt Tusayan Museum and Ruin. In dit kleine dorp leefden gedurende een 
korte periode omstreeks het jaar 1185, een aantal families van de Anasazi-Indianen. Je kan hier de ruïnes van 
het dorpje bezichtigen. In het kleine museum vind je meer informatie over de Anasazi en de Hopi-Indianen. Het 
is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.  
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Desert Tower  

Yaki Point 
 

Lipan Point 

Vanaf Lipan Point heb je een van de beste uitzichten op de Colorado River. Je kan zelfs enkele 
stroomversnellingen waarnemen. Je ziet ook de Grand Canyon Supergroup, rode, witte en zwarte rotslagen die 
in een bepaalde hoek zijn geduwd. Een klein stukje verder ligt Navajo Point, vanwaar je de Colorado River, 
Escalante Butte en Desert Tower kan zien. Als laatste kom je bij Desert View. Hier staat de 21 meter hoge 
Desert View Watchtower, die in 1932 werd ontworpen door Mary Elizabeth Jane Colter. Zij werd daarbij 
geïnspireerd door de overblijfselen van de torens die in de Four Corners Area zijn gevonden, en die vroeger zijn 
gebouwd door de Anasazi-Indianen. Bovenin de toren bevind je je op 2293 meter boven de zeespiegel, dit is het 
hoogste punt aan de South Rim. Je hebt een mooi uitzicht over de Colorado River, Painted Desert in het 
noordoosten, en San Francisco Peaks in het zuiden en Marble Canyon in het noorden. In de toren bevindt zich 
een gift shop waar je Indiaanse kunstvoorwerpen kan kopen.  
  
BEZIENSWAARDIGHEDEN NORTH RIM   

Hemelsbreed gezien is de North Rim slechts 10 mijl verwijderd van 
de South Rim. Als je de afstand tussen deze twee punten over de 
weg aflegt, moet je echter bijna 200 mijl rijden. De North Rim ligt 
ongeveer 2400 meter boven de zeespiegel, dat is zo'n 300 meter 
hoger dan de South Rim. Van het totaal aantal mensen dat elk jaar 
de Grand Canyon bezoekt, komt slechts 10% in dit gedeelte. 
Momenteel zijn er plannen om het autogebruik aan de North Rim 
terug te dringen, en het aantal voetpaden sterk uit te breiden. Het 
geplande netwerk aan voetpaden wordt de North Rim Greenway 
genoemd. Je kan de North Rim bereiken via de AZ-67, die begint bij 
het plaatsje Jacob Lake. Na de eerste flinke sneeuwval, meestal 
rond eind oktober, wordt de weg gesloten. Aan het einde van de AZ-
67 ligt de Grand Canyon Lodge, met o.a. een informatiebalie, een 
eetzaal en een snackbar. Er is hier ook benzine verkrijgbaar. De 

faciliteiten zijn geopend van 15 mei tot 15 oktober. De voornaamste uitzichtpunten vanaf de North Rim zijn:  

• Bright Angel Point 
Rijd naar de Grand Canyon Lodge aan het einde van de AZ-67. Je komt bij het uitzichtpunt via een kort, 
verhard pad. De Colorado River is vanaf dit punt niet zichtbaar, wel kan je veel rotsformaties zien die 
soms wel bijna zo hoog zijn als de rims. De meest opvallende rots is Brahma Temple.  

• Point Imperial 
Op de AZ-67 kan je, 3 mijl vóór de Grand Canyon Lodge, linksaf via de Fuller Canyon Road. Na 5 mijl 
kom je bij een splitsing. Als je daar linksaf gaat kom je na nog eens 3 mijl uit bij Point Imperial, het 
hoogste punt aan de canyon (2683 meter). Vanaf de parkeerplaats moet je nog een klein stukje omlaag 
lopen. Je bevindt je nu in het noordoosten van de Grand Canyon, en je kijk uit over het 1000 meter lager 
gelegen plateau van het Navajo-reservaat. Dit uitgestrekte gebied is erg droog, en wordt doorkliefd door 
vele spleten en kloven.  

• Cape Royal 
Op de AZ-67 kan je, 3 mijl vóór de Grand Canyon Lodge, linksaf via de Fuller Canyon Road. Na 5 mijl 
kom je bij een splitsing. De weg die rechtsaf gaat, loopt door een bosrijk gebied over het Walhalla 
Plateau.  



Amerika boekje v04.doc  pagina 48 van 57 

 
Bright Angel Point 

Onderweg kan je nog stoppen bij drie andere uitkijkpunten, Vista Encantada, Roosevelt Point (ook wel Painted 
Desert Overlook genoemd) en Walhalla Overlook Hier dichtbij kan je ook een ruïne van een Anasazi-
nederzetting zien. 15 mijl na de splitsing kom je uit bij een kleine parkeerplaats. Via een verhard pad kan je naar 
Cape Royal lopen. Vanaf dit punt heb je een weids uitzicht in westelijke richting, veel mensen beschouwen dit als 
het mooiste uitkijkpunt van de North Rim. Je kan hier zeer diep de canyon inkijken. Het pad naar Cape Royal 
heeft een vertakking: via een zeer smal pad met relingen kan je in de buurt komen van een natuurlijke opening in 
een rots. Die opening heet Angels Window. Ook hier heb je een mooi uitzicht, o.a. over de Colorado River.  

Verder naar het westen liggen ook nog enkele schitterende uitkijkpunten, namelijk Point Sublime en Toroweap 
Overlook (dit punt ligt in de zeer afgelegen Tuweep Area). Deze gebieden zijn alleen bereikbaar via lange, 
onverharde wegen. Er zijn hier geen voorzieningen voor bezoekers. 
  
ACTIVITEITEN   
    

Per muilezel 
Een trip van de South Rim naar de Colorado River, en weer terug, 
duurt twee dagen. Je logeert in de Phantom Ranch. Je kan ook een 
tocht van één dag boeken, je gaat dan tot aan Plateau Point aan de 
Bright Angel Trail. Je kan 23 maanden (!) van te voren boeken, en de 
meeste tochten zijn al snel volgeboekt. Ook aan de North Rim 
worden muilezeltochten aangeboden, maar die gaan niet tot aan de 
Colorado River. Er zijn tochten van één uur (alleen langs de rim) of 
van een halve dag (langs de rim of naar beneden). Tochten van een 
hele dag gaan de canyon in, er is dan een lunch inbegrepen. 
Je mag niet meer dan 91 kilo wegen, en je moet minimaal 1.40 meter 
groot zijn. Je moet goed Engels verstaan en spreken, en in goede 

conditie zijn. Zwangere vrouwen mogen geen muilezeltocht maken. Je mag niet bang zijn voor grote hoogten, en 
voor grote dieren. Klik hier voor meer informatie over muilezeltochten. 
  

Vliegtuig / helicopter 
Er worden veel rondvluchten boven de Grand Canyon 
georganiseerd, zowel met kleine vliegtuigen als met helicopters. Net 
ten zuiden van Tusayan ligt Grand Canyon Airport, van waar de 
volgende maatschappijen vluchten verzorgen:  
Air Grand Canyon Tours , Air Star , Grand Canyon Airlines , Kenai 
Helicopters , Papillon Grand Canyon Helicopters 
Ook vanuit andere plaatsen in de staten Arizona, Utah, Nevada, New 
Mexico en Californië, worden rondvluchten boven de Grand Canyon 
aangeboden. 

Riviertochten 
Deze tochten zijn vaak zeer lang van te voren volgeboekt.  
Een riviertocht begint vaak bij Lee's Ferry (6 mijl ten noorden van Marble Canyon, in het uiterste noordoosten van 
het park). De lengte van deze tochten varieert van drie dagen tot drie weken. Sommige tochten beginnen of 
eindigen bij Phantom Ranch, of op andere punten aan de rivier. Er wordt gezorgd voor voeding en voor 
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draagbare sanitaire voorzieningen. Sommige maatschappijen zorgen ook voor kampeerbenodigdheden. Op de 
site Grand Canyon River Outfitters Association kan je veel informatie vinden, en ook links naar de 
maatschappijen die deze tochten organiseren. 

   
Imax-theater 
1 mijl voor de zuidelijke ingang staat het Imax-theater, waar op een gigantisch scherm (ter hoogte van zeven 
verdiepingen) een 35 minuten durende film wordt vertoond. De film heet "Grand Canyon - The Hidden Secrets". 
  
Historische stoomtrein 
Vanuit het stadje Williams (aan de I-40) rijdt dagelijks een historische stoomtrein tot aan de South Rim van de 
Grand Canyon. De trein vertrekt 's ochtend uit Williams, en arriveert vroeg in de middag in Grand Canyon Village. 
De terugreis begint om 15.30 uur. Onderweg wordt gezorgd voor entertainment in de vorm van een 'treinoverval' 
ed. De eerste trip via de Grand Canyon Railway werd gemaakt op 17 september 1901. Klik hier voor meer 
informatie en voor reserveringsmogelijkheden. 

 
  
WEERSOMSTANDIGHEDEN   
Er kunnen grote verschillen optreden in de temperaturen aan de South Rim, de North Rim, en beneden in de 
canyon. 
In de zomer zijn de temperaturen aan de South Rim meestal erg aangenaam, maar beneden in de canyon kan 
het extreem warm worden. Omdat de North Rim hoger ligt, is het daar koeler dan aan de South Rim.  

 
 

VOORZIENINGEN   
Information Centers 
In de Canyon View Information Plaza (CVIP) kan je veel informatie krijgen over wandelmogelijkheden, door 
rangers begeleide activiteiten, de weersverwachting, fietsen, landkaarten, enzovoort. De CVIP is niet per auto 
bereikbaar. Wel per shuttlebus, of te voet (vanaf Market Plaza - 1600 meter; of een korte wandeling vanaf Mather 
Point). Het CVIP is dagelijks open van 08.00 tot 18.00 uur.  

Het Yavapai Observation Station ligt 800 meter ten westen van Mather Point en 1600 meter ten oosten van 
Market Plaza. Vanuit het Station heb je, via grote ramen, een weids uitzicht over de canyon. Er zijn exposities, en 
je kan hier ook informatie krijgen over door rangers begeleide activiteiten. Het Yavapai Observation Station is 
dagelijks open van 08.00 tot 18.00 uur (van half april tot eind mei open tot 19.00 uur).  

De Kolb Studio ligt in het Village Historic District, bij Bright Angel Trailhead. Hier woonden en werkten vroeger 
de gebroeders Kolb, pioniers op het gebied van fotografie. Er zijn exposities, en er is een boekwinkel. De Kolb 
Studio is dagelijks open van 08.00 tot 18.00 uur. 

22 mijl ten oosten van de Village, en 3 mijl ten westen van Desert View, ligt Tusayan Museum and Ruin. In dit 
kleine dorp leefden gedurende een korte periode omstreeks het jaar 1185, een aantal families van de Anasazi-
Indianen. Je kan hier de ruïnes van het dorpje bezichtigen. In het museum vind je meer informatie over de 
Anasazi en de Hopi-Indianen. 

Het Desert View Information Center bevindt zich bij de East Entrance, en is (meestal!) dagelijks geopend van 
09.00 tot 17.00 uur. 

Het North Rim Ranger Station and Backcountry Office ligt naast de North Rim Campground, en is dagelijks 
geopend van 07.30 tot 12.00 uur.  
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Petrified Forest National Park 
Dit park ligt in het oosten van de staat Arizona en 
heeft als voornaamste trekpleister de versteende 
bomen die er liggen. In 1906 werd het park 
uitgeroepen tot National Monument en in 1932 werd 
het park uitgebreid met het gebied dat bekend staat 
als Painted Desert. In 1962 werd de status National 
Monument omgezet in National Park. Het park 
beslaat een oppervlakte van 378 vierkante kilometer.  

Er zijn in het park zes afzonderlijke forests waar 
grote, boomstamvormige blokken jaspis en agaat op 
de grond liggen. Deze zijn omgeven door kleinere 
brokstukken en fragmenten. De verstening van het 
hout is een proces dat in geologisch jargon wordt 
omschreven als petrificatie. Alles dat met vorming 
van gesteente te maken heeft wordt petrogenese 
genoemd. Het gebied heeft droge hoogvlaktes, 
zandwoestijnen, rotsformaties en afgeknotte 
rotsmassieven. Vroeger was dit gebied laagvlakte 
met moerassen met er doorheen lopende rivieren.  

In het zuidelijke deel van het park groeiden op 
pijnbomen lijkende bomen, tussen een 
verscheidenheid aan reuzenvarens, cycaden en andere oervegetatie en fauna waarvan het bestaan werd 
aangetoond aan de hand van fossielen. De hoge bomen zijn omgevallen en door de rivieren naar de laagvlakte 
gespoeld. Hier werden ze bedolven onder slib, modder en zand met vulkanische as. Deze as was rijk aan 
kiezelaarde. Door deze lagen werd zuurstof belemmerd nog bij de boomstammen te komen waardoor een 
normale ontbinding niet meer mogelijk was. In het minste geval werd het ontbindingsproces zwaar vertraagd. 
Langzaam maar zeker werd het hout doordrenkt met kiezelhoudend grondwater zodat de oorspronkelijke 
houtvezels heel geleidelijk door kiezeldeposito's werden vervangen. De kiezeldeposito's verhardden en het 
verstenen van de boomstammen was hiermee een feit. Dit 
proces zou zich tweehonderd miljoen jaar geleden af 
hebben moeten spelen. Hierna is het gebied langzaam 
gaan dalen tot onder de zeespiegel. Hierdoor nam de zee 
het gebied onder handen en via het sedimentatieproces 
werd het gebied met een nieuwe laag bedekt. Weer wat 
later werd de bodem omhooggewerkt, de hierbij 
optredende spanningen in de bodem zijn verantwoordelijk 
voor de breuken in de boomstammen. In de meer recente 
tijd werden de sedimentaire lagen door wind en water 
verwijderd. Daardoor bleven de versteende boomstammen 
en fossielen achter op het land. Momenteel zijn de 
bovengenoemde krachten nog steeds aan het werk en 
zorgen voor veranderingen aan de nu blootliggende 
boomstammen, echter dit proces zorgt er ook voor dat 
telkens weer nieuwe boomstammen tevoorschijn komen. 
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KORTE OMSCHRIJVING   
In dit Nationale Park, petrified Forest, vind 
je de grootste verzameling versteende 
bomen ter wereld. De bomen groeiden zo'n 
225 miljoen jaar geleden in een gebied dat 
werd doorsneden door vele rivieren. Ten 
gevolge van een hoge waterstand zijn de 
bomen, die gigantisch groot waren, 
omgevallen en door de rivier naar de 
huidige vindplaats gespoeld. Ze werden 
overdekt door slib en zand, waarin 
vulkanisch as aanwezig was.  
 
Daardoor werd de verrotting vertraagd, het 
hout verhardde en versteende. Dit proces 
heeft vele eeuwen geduurd. Binnen het 
park kan je op veel plaatsen stukken van 
de bomen zien liggen. Ten gevolge van de 
voortdurende erosie komen er ook nog 
steeds nieuwe stukken aan de oppervlakte. 
Op zich zijn deze bomen niet heel 
bijzonder, ze zien er gewoon uit als op de 
grond liggende boomstammen.  
 
Maar een doorsnede van het versteende 
hout, gemaakt met een diamantzaag en 
vervolgens gepolijst, ziet er schitterend uit. 
In de twee bezoekerscentra worden 
voorbeelden hiervan tentoongesteld. In 
1932 werd een deel van de Painted Desert 
aan het park toegevoegd. Dit is een dorre 
woestijn, vrijwel zonder vegetatie, waarin 
dankzij erosie allerlei kleurrijke lagen aan 
de oppervlakte zijn blootgesteld.  
 
Eind 2004 is de oppervlakte van het park 
meer dan verdubbeld, door de toevoeging 
van grote stukken backcountry waarin veel 
belangrijke paleontologische en 
archeologische vondsten zijn gedaan. 
(opmerking: de plattegrond hiernaast geeft 
nog de oude parkgrenzen weer!). 
 
 

BEREIKBAARHEID   
Petrified Forest National Park ligt in het noordoosten van de staat Arizona. Het park is elke dag geopend van 
08.00 uur tot 17.00 uur. Op kerstdag is het park gesloten. Ook bij slechte weersomstandigheden wordt het park 
gesloten, dit kan met name in de winter gebeuren. 
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Toegangen  

Het park heeft twee toegangen. De North Entrance ligt aan de I-40, en de South 
Entrance ligt aan de AZ-180. Tussen de twee ingangen ligt een 28 mijl lange 
parkweg. 
De I-40 doorkruist het noordelijke deel van het park. Maar let op: er is alleen een 
afrit als je van oost naar west rijdt, en alleen een oprit als je de I-40 in oostelijke 
richting wilt vervolgen. 

Als je het park bezoekt heb je dus twee mogelijkheden: 
Je rijdt van west naar oost via de I-40. Bij de stad Holbrook neem je de AZ-180 (exit 
285), je komt dan uit bij de zuidelijke ingang. Via de parkweg ga je naar de 
noordelijke ingang, waar je de I-40 weer kunt oprijden, in oostelijke richting. 
 Je rijdt van oost naar west via de I-40. Je neemt de afslag naar de noordelijke 
ingang (exit 311). Via de parkweg rijd je naar de zuidelijke ingang. Daar neem je de 
AZ-180, richting Holbrook. Bij Holbrook ga je weer de I-40 op, in westelijke richting.  

Toegangsprijs  
Geldig voor Prijs Geldigheidsduur 
Auto met inzittenden $10,- 7 dagen 
Individueel $ 5,- 7 dagen 
Als u meerdere parken bezoekt kan het voordeliger zijn om de America the Beautiful Pass te kopen. Klik hier  
 

BEZIENSWAARDIGHEDEN   
Door het park loopt één weg met een lengte van 28 mijl. Aan deze 
weg vind je uitkijkpunten, de beginpunten van korte trails en het 
beginpunt van de wilderniss area trail. We beschrijven deze weg van 
noord naar zuid. 
Als je via op de I-40 exit 311 neemt (alleen mogelijk als je van oost 
naar west rijdt), dan kom je allereerst uit bij het Painted Desert Visitor 
Center. Hier wordt een 20 minuten durende oriëntatiefilm vertoond. 
Voorbij het Visitor Center gaat de weg in noordelijke richting, door 
Painted Desert.  
Het 200 vierkante kilometer grote gebied ten noorden van de weg 
heet de Wilderniss Area, en is alleen te voet toegankelijk. Je kan de 
rode, gele en witte rotsen ook bewonderen vanaf de diverse 

uitkijkpunten. De eerste drie punten heten achtereenvolgens: Tiponi Point, Tawa Point en Kachina Point. 
Bij Kachina Point staat de Painted Desert Inn. Dit gebouw dateert uit de jaren '20. Het was vroeger een klein 
maar erg populair hotel voor mensen die de befaamde Route-66 reden. Het gebouw past erg mooi in de 
omgeving, en kreeg in 1987 de status van National Historic Landmark. De muurschilderingen zijn van de hand 
van de bekende Hopi-artiest Fred Kabotie. In de Painted Desert Inn is nu een museum gevestigd. 
 

Painted Desert Rim Trail 
Beginpunt: Tawa Point     Eindpunt: Kachina Point  
Lengte: 1600 meter (heen en terug) 
Voor een woestijngebied is de vegetatie hier opvallend weelderig. 
Vooral tijdens de lente en de zomer kan je hier schitterende bloemen 
zien. Er leven hier ook veel wilde dieren, zoals konijnen, hazen, 
herten, eekhoorns, hagedissen en raven. Vooral tijdens koele 
ochtenden heb je veel kans dieren langs deze trail te zien.  

Voorbij Kachina Point buigt de weg af naar het westen. Het vierde 
uitkijkpunt, Chinde Point, ligt aan een korte zijweg. De weg buigt 

daarna opnieuw af, nu in zuidelijke richting. Vanaf Pintado Point kijk je uit over het westelijke deel van de Painted 
Desert, bij helder weer kan je in de verte de San Francisco Mountains zien. Ook Nizhoni Point, Whipple Point en 
Lacey Point bieden diverse uitzichten over de woestijn.  
De weg gaat nu over de I-40 heen, je komt in het smalle gedeelte van het park dat de Painted Desert verbindt 
met Petrified Forest. Na ongeveer 7 mijl kruist de weg eerst de Santa Fe Railroad, en daarna de brede, maar 
meestal droogstaande Puerco River.  
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Puerco Pueblo Trail 
Lengte: 500 meter (heen en terug) 
Tussen de jaren 1300 en 1400 leefden in dit gebied de Puerco 
Indians. Je kan hier een gedeeltelijk opgegraven dorp bezichtigen, 
dat vermoedelijk uit meer dan 100 kamers en een groot plein heeft 
bestaan. Er zijn ook enkele goed bewaarde rotstekeningen te zien. 
De grootste collectie rotstekeningen binnen het park (meer dan 600) 
tref je aan op Newspaper Rock, iets ten zuiden van de Puerco Indian 
Ruin. Deze rotstekeningen zijn vrij onduidelijk, en je mag er niet 
dichtbij komen. Je hebt een verrekijker nodig om de tekeningen te 
kunnen onderscheiden. 
Het gebied waar je vervolgens doorheen rijdt, heet The Tepees. Het 
dankt z'n naam aan de kleurrijke piramidevormige rotsformaties die hier liggen. Er zijn hier geen aangelegde 
trails, maar dit gebied leent zich wel goed voor het maken van korte wandelingen. 2 mijl voorbij The Tepees kan 
je via een zijweg linksaf. Deze weg gaat ongeveer 2 mijl in oostelijke richting, en eindigt in een loop. Er zijn vier 
uitkijkpunten, vanwaar je een mooi uitzicht hebt op het bijna buitenaards aandoend landschap van de Blue Mesa.
Blue Mesa Trail 
Beginpunt: bij het vierde uitkijkpunt aan de Blue Mesa Loop 
Lengte: 1600 meter (heen en terug) 
Via een improvisorisch aangelegd pad ga je ongeveer 30 meter 
naar beneden. Je komt in een omgeving vol blauw-grijze 
heuvels van klei, waar vrijwel geen plantengroei mogelijk is. 
Door erosie zijn hier allerlei miniatuurravijntjes ontstaan. Je treft 
hier ook de eerste stukken versteend hout aan. Deze stille en 
desolate plek maakt veel indruk op de meeste bezoekers. Als je 
deze trail in de vroege ochtend loopt, zal je veel hagedissen zien 
die op zoek zijn naar koele plaatsen onder de rotsen.  

Terug op de parkweg kan je verder naar het zuiden rijden. Agate 
Bridge is een versteende boomstam die als een brug over de rotsen is gelegd. Een korte zijweg, rechtsaf, gaat 
naar Jasper Forest. Aan het eind daarvan kan je een grote hoeveelheid versplinterde stukken versteend hout 
zien. Een andere plek waar je versteend hout kan bekijken ligt 2 mijl verder naar het zuiden: 
Crystal Forest Trail 
Beginpunt: net ten zuiden van Mile Marker 20,  Lengte: 1200 meter (loop) 
Vroeger bevond zich hier de grootste concentratie van versteende boomstammen. Aan het eind van de 19e 
eeuw hebben fortuinzoekers de met kristallen gevulde boomstammen met dynamiet opgeblazen. De kleine 
stukken versteend hout raakten later nog meer versplinterd, waardoor hier een tapijt van kleine stukjes is 
ontstaan.  
Via The Flattops rijd je over de parkweg verder, tot aan de korte zijweg die naar The Long Logs en Agate House 
voert. Dit is het drukst bezochte gedeelte van het park, als de parkeerplaats aan het eind van de zijweg vol is 
wordt de weg afgesloten, je zal dan een paar honderd meter verder moeten lopen om The Long Logs en Agate 
House te kunnen zien. De trail wordt een half uur voor de sluiting van het park afgesloten. 
Long Logs Trail   Lengte: 1000 meter (heen en terug) 
Hier zie je de grootste verzameling van versteend hout in het park. 
Er zijn lange stammen bij, die kriskras over elkaar heen liggen. De 
grootste stam is 35 meter lang. Deze bomen hebben vroeger een 
lengte bereikt van meer dan 50 meter.  

Agate House Trail  Lengte: 1100 meter (heen en terug)   Op een 
heuveltje staan de overblijfselen van een 700 jaar oud huisje. Het 
bestaat uit acht kamers, en is geheel opgebouwd uit kleurrijk 
versteend hout. De bewoners konden destijds alleen via de 
bovenzijde naar binnen. Tijdens een reconstructie is een raam 
toegevoegd, zodat bezoekers nu ook naar binnen kunnen kijken.  
In het uiterste zuiden van het park ligt het Rainbow Forest Museum, waar exposities zijn van reptielen, 
dinosaurussen en versteend hout. Achter het museum ligt het beginpunt van de: 
Giant Logs Trail    Lengte: 650 meter   Van deze trail is een beschrijving verkrijgbaar in het museum. Op de top 
van een heuvel ligt de grootste stam van het park, Old Faithfull, die ongeveer 44 ton weegt.  
Voorbij het Rainbow Forest Museum rijd je het park weer uit, en kom je uit op de AZ-180.  
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  Tioga Tours, Kloosterweg 45, 8326 CB Sint Jansklooster. Tel 0527-245 400 (Janet).    
  www.tiogatours.nl   postbus@tiogatours.nl  
  2007 Amerika Croes / 

de Jong 
  Rob Croes  (Robertus Carolus) 

Heiweg 267 
6533 PD Nijmegen 

tel: 024-355 7019 
mobiel: 06-208 47 999 
email: rob.croes@chello.nl 

     Simone de Jong (Simone Elisabeth) 
Veluwestraat 1 - 9 
6813 EA Arnhem 

tel: 026-445 6197 
mobiel: 06-228 69 012 
email: sedejong@hetnet.nl 

dag   Aankomst Vertrek km  Traject  Bijzonderheden 
1  woensdag 2 mei 2007 9.000 A'dam 5°OL,52°NB --> New Orleans woe 2 mei:   A'dam UA909 dept 11:05 --> Chicago arr 13:13 terminal 5 (totaal 9h8) 

             Chicago UA651 dept 20:05h term 1 --> New Orleans arr 20:25h (totaal 
2h20) 
 
woe 2 t/m vr 4 mei: New Orleans, Hotel Le Cirque, tel. 001 504-962-0900, Res.nr. 
1596914  

4  zaterdag 5 mei 2007 5-mei 1.700 New Orleans --> LA Za 5 mei:      New Orleans UA1417 dept 7:45h  --> LA  arr 9:54h (totaal 4h9) 
38  vrijdag 8 juni 2007 8-jun 2.200 Phoenix --> Minneapolis Vr 8 juni:       Phoenix UA1444 6:10h terminal 2 --> Denver arr 8:53h (1h43) 

                       Denver UA592  dept 10:54h --> Minneapolis arr 13:47h (1h53) 
42  dinsdag 12 juni 2007 12-jun 1.500 Minneapolis --> Washingtn DC Di 12 juni:    Minneapolis UA7640 dept 12:00h --> Chicago arr 13:29h (1h29) 

                      Chicago UA722 dept 15:55 --> Washington arr 18:42h  (1h47) 
 
we’ll fly from Phoenix via Denver to Minneapolis on Friday, June 8th  (Flight 
UA592) ETA 1.12 p.m. and we’ll leave on Tuesday, June 12th (Flight UA 7536) 

77  dinsdag 17 juli 2007 18-jul 6.200 Washington --> A'dam Di 17 juli:      Washington UA946 dept 17:32h --> A'dam arr 7:00h 18 juli (7h28) 
    20.600 Totaal  
Auto      
dgn  Aankomst Vertrek km   

4  woensdag 2 mei 2007 5-mei 100 km's auto in New Orleans Auto: € 213 pweek, 2 chauffers, unlim milage, geen one way kosten, incl CDW tax 
airport fee. PAI niet doen want zit reeds in reisverz. 

34  zaterdag 5 mei 2007 8-jun 4.680 km's auto LA --> Nat'l Park --> Phoenix  
4  vrijdag 8 juni 2007 12-jun 200 km's auto in Minneapolis  

35  woensdag 18 juli 2007 18-jul 2.880 km's auto East US  
   74 7.860 Totaal  
       
Koers dollar $ 1 € 1  http://www.iccfx.com Bijzonderheden 
  6-1-2007 € 0,76  1,31   Inlogcode: gebruikersnaam: tioga, wachtwoord usa2006 
  10-1-2007 € 0,77  1,29   Boek hier:  -Jeeptour met Navajo-indianen naar Antelope Canyon in AZ 
  28-4-2007 € 0,73  1,366                    - Jeeptour met Navajo-indianen in Moutain Valley 
Bijzondere dagen Amerika     
  28-mei,     4-jul    Hoogseizoen start 16 juni tot 20 aug 
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dag   Aankomst Vertrek km  Traject  Bijzonderheden 

4 3 zaterdag 5 mei 2007 8-mei 100 LA 118°WL, 34°NB Walk of Fame, Hollywood, Getty Center 
aankomst zaterdag 5 mei  en Dinsdag 8 mei vertrekken we  

7  dinsdag 8 mei 2007 8-mei 390 LA --> San Simeon Highway 1 
7  dinsdag 8 mei 2007 8-mei 110 San Simeon--> Big Sur Hearts San Simeon State Historical Monument 
7 2 dinsdag 8 mei 2007 10-mei 40 Big Sur --> Carmel Highway 1 langs Grote-Oceaankust, Big Sur schitterende bossen, woeste bergen en 

adembenemende kust.       Bijv overnachten in Prisma Beach 
9 1 donderdag 10 mei 2007 11-mei 200 Carmel Santa Cruz --> SF  

10 3 vrijdag 11 mei 2007 14-mei  SF Lombard St, Alcatras, Grootste vlooienmarkt (langs 101), Fishermanswarf, Chinatown, 
Cable Car. Hotel ten noorden van de brug nemen. 

13  maandag 14 mei 2007 14-mei 310 SF --> Yosemite NP Hotel buiten Yosemite nemen 
13 3 maandag 14 mei 2007 17-mei  Yosemite NP (--> Dunlap = Kings Canyon) Gratis shuttlebus. Fiets huren. Wawona's History Center, Mariposa Grove (Giant 

Sequoias), Tuolumne Meadows, Hetch Hetchy, Vernall Fall, Nevada Fall, Yosemite Fall, 
Upper en Lower Falls, Bridalveil Fall, El Capitan, Tunnel View, Half Dome, Sentinel Rock, 
Cathedral Rocks, Glacier Point. 

16  donderdag 17 mei 2007 17-mei 280 Yosemite --> Lee Vining (Mono Lake) Death Valley tocht naar Mono Lake zoutpilaren. Tiogapas nog dicht!! Dus de 41S naar Fresno en dan 
de 180 Kings Canyon Sequoia. Rij dan door Death Valley en via Pomona er uit. 

16 2 donderdag 17 mei 2007 19-mei 590 Death Valley --> Kings Canyon --> Lee Vining 
(Mono Lake) --> Las Vegas 

Een nacht in Kings Canyon. Mono Lake is een belangrijk vogel reservaat. Door het 
dalende waterniveau zijn stalagmiet-achtige torens aan de rand van het meer boven 
water gekomen 

18 2 zaterdag 19 mei 2007 21-mei 260 Las Vegas --> Zion NP Circus Circus, The Venetian, shows etc.   
zaterdag 19 mei in Las Vegas aankomen 

20 0 maandag 21 mei 2007 21-mei 200 Zion NP --> Bryce Canyon Zion: natuurreservaat 
20 3 maandag 21 mei 2007 24-mei 160 Bryce Canyon --> Capital Reef Hotel bijv Best Western Ruly´s Inn 

excursie met terreinwagens, rotsformaties, beroemd om zijn unieke geologische 
rotsformaties. gratis shuttlebus van het ene uitzichtspunt naar het andere. 

23 1 donderdag 24 mei 2007 25-mei 240 Capital Reef --> Moab (Arches)  
24 2 vrijdag 25 mei 2007 27-mei  Moab (Arches NP) Park Avenue. meer dan 2000 ‘Arches’: bogen. Rivierboot Moab. opnamen Western 

Movies 
26  zondag 27 mei 2007 27-mei 230 Moab --> Mesa Verde  
26 2 zondag 27 mei 2007 29-mei 240 Mesa Verde --> Monument Valley Durengo trein in de bergen 
28 2 dinsdag 29 mei 2007 31-mei 200 Monument Valley + Secret Valley --> Page Jeeptours onder begeleiding van Navajo-indianen in Monument Valley. 

unieke rotsformaties. Niet met de auto er in, bellen voor een tour. 
30 2 donderdag 31 mei 2007 2-jun 210 Page --> Grand Canyon Glen Canyon, Lake Powel --> Antilope Canyon, Navajo tour 
32  zaterdag 2 juni 2007 2-jun 510 Grand Canyon --> Petrified Forest  
32 2 zaterdag 2 juni 2007 4-jun  Perified Forest Painted desert 
34 3 maandag 4 juni 2007 7-jun 410 Petrified Forest --> Phoenix  
37 1 donderdag 7 juni 2007 8-jun  Phoenix  112°WL,33° 30'NB Do 7 juni: Phoenix, Hotel Sleep Inn Airport, tel. 001 480-967-7100, Res.nr. 1596916 
38   vrijdag 8 juni 2007 8-jun 2.200 Phoenix --> Minneapolis Vr 8 juni:       Phoenix UA1444 6:10h terminal 2 --> Denver arr 8:53h (1h43) 

                       Denver UA592  dept 10:54h --> Minneapolis arr 13:47h (1h53) 
34 34 zaterdag 5 mei 2007 8-jun 4.680 km's auto LA --> Nat'l Park --> Phoenix   

 


