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Woord vooraf
De opzet van dit reisverhaal is een beknopt overzicht te geven van hoe wij
onze reis hebben gemaakt zonder echter te veel te willen ingaan op
details. Focus ligt op de reisweg, wat er niet mag gemist worden en waar
men goed kan eten.
Details, uitgebreide beschrijvingen, geschiedenis, kaarten, topografische
gegevens, geplande en gemaakte hikes ed. meer staan allemaal op een CDROM1 die, afgedrukt 5cm hoog, als draaiboek fungeerde en derhalve op
voorhand was klaar gemaakt.
Het draaiboek zelf is gebaseerd op volgend materiaal:
 Guide Du Routard Amérique du Nord (nu niet meer herdrukt spijtig
genoeg)
 Guide du Routard Canada Ouest et Ontario
 De onuitputbare informatie van het internet met de nadruk op deze
van de www.nps.gov en de specifieke sites van de NP’s
 Wings ’n Wheels als reisoperator die er voor zorgde dat we niet in
4* hotels moesten logeren maar meestal in lodges in de parken zelf
en die een pracht van een wegenkaart ter beschikking stelde
 Garmin GPS met zijn bijhorende kaarten (City Select North
America, Topo Canada, US Topo 24K National Parks West)
 Lonely Planet: Hiking in the USA
 National Geographic Reisgids Canada
 Vele winteravonden om het uiteindelijke parcours vast te leggen en
veel geduld van Wing’s ‘n Wheels om de reisplannen aan te passen
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Te verkrijgen inclusief de foto’s mits een eMail en een kleine bijdrage.

30 Juli : Dag 1 (Zaterdag)
REISDAG
Het is zaterdag en alles staat gepakt en
gezakt om naar Zaventem af te reizen.
Eén valies en één zware rugzak plus een
kleine handbagage; dat leek ons althans
praktisch. De eerste verassing was dat
op de luchthaven nergens aanwijzingen
waren voor de Delta vlucht DL-141;
uiteindelijk dan maar even navragen aan
de balie van Delta zelf waar men ons
meedeelde dat de vlucht reeds
inschepens klaar was maar er geen
aanwijzingen waren gezien de vlucht op
Atlanta een half uurtje vroeger
vertrok. Handig niet waar? Dus dan maar inchecken en hier kwam de
tweede verrassing: de vlucht of JFK was zoals altijd overgeboekt maar
men bood ons een alternatief aan om over Atlanta te vliegen en dan zelfs
twee uur vroeger in Seattle aan te komen en alle sin business-class.
Lekker meegenomen maar we moesten wel letterlijk en figuurlijk lopen om
die vlucht te halen binnen de 25 minuten. Even crossen dus door de
douane, de security check en dan cross-country naar, hoe kan het anders,
de laatste uitgang van de terminal. Hardkloppingen en zweet langs alle
kanten en dan zich neer laten zakken in een eerste-klasse zetel met een
glas champagne in de hand. Om 14:30 lokale tijd perfect aangekomen te
Altanta, custom-clearance, bagage ophalen en binnen de 60 minuten de
vlucht naar Seattle halen. Bagage zei ik toch? Eén valies kwam de band
afrollen nadat de gate al gesloten was; geen spoor van de rugzak. Hun
verhaal was eenvoudig: “That happens more, it will be probably send
directly to Seattle, don’t care!”. Dus wij naar de terminal voor Seattle en
daar gingen we weer. Rond 19:00 staan we aan de bagageband te wachten
en om 20:00 staan we daar nog: noch valies noch rugzak! De spanning
stijgt, de zenuwen stapelen zich op temeer dat ik zo slim was om mijn
medicatie in de rugzak had geplaatst. Bij de “lost and found” werd ik goed
onthaald, nat alsof het een alledaagse zaak was, en het was een alledaagse
zaak ook. Ik kreeg een volgnummer, liet een adres achter van ons
hotelletje (vandaar dat je de eerste nacht op voorhand moet boeken
dacht ik) en we trokken naar de Alamo-balie om de wagen op te halen.
Alles stond klaar en in een wip zaten in de leuke Chevrolet; nu de GPS

opzetten en richting hotel: hij, de GPS, ging ons nu lekker door het
verkeer leiden. Maar wat zij dat ding : “no satellites”. Bij geluk had ik de
eerste plannetjes in de handbagage gestoken en dus moest Chris GPS
spelen wat haar aardig lukte tot we in Seattle city aankwamen waar er een
optocht bezig was natuurlijk in de avenue die wij moesten nemen.
Zijwegen en nog eens zijwegen, versperringen, politie volgen en maar
draaien. De Confort Suites waren gelegen net achter de Space Needle en
dat was op eerste zicht onbereikbaar. Zo’n uur later, making circles again
and again, ziet Chris plotseling een neon met de lang verwachtte
boodschap “Confort Suites next left”: enfin een bed. Leuk gezien maar de
eerste kamer die we konden zoeken bestond niet op die verdieping, dan
terug naar de receptie en “sorry sir” en een andere elektronische sleutel
ging ons naar de juiste kamen leiden; deur open en ... er stonden reeds
koffers in die kamen maar niet de onze; derde keer goede keer en we
kregen een verse nieuwe elektrische sleutel naar een kamen die wel vrij
was. Als een steen vallen we beiden neer.

31 Juli: Dag 2 (Zondag)
Seattle
’n Morgens als eerste werk naar de receptie natrekken of er reeds bagage
toegekomen was: niets dus. Gelukkig was er internet dus via de Delta
website natrekken en ja hoor: één bagage was onderweg.
Van de nood een deugd makend wij de stad in en
volgens plan alles aflopen.
De “Space Needle” ging pas open om 10:00 en we
waren dus bij de eersten die de 500 voet hoge naald
naar boven flitsten. Van daaruit een prachtig zich
over Seattle én de Mount Renier, slechts enkele
dagen per jaar zichtbaar. Na de naald langs Pacific
Science Center richting haven en langs de Piers tot
aan Pike Place Market. Het is zondag dus volle leven
op deze markt: bloemen, groenten en fruit, allerhande vis en schaaldieren,
lobster en krabben met de vleet. Nu richting Pioneer Square, hartje
Seattle of beter Downtown. Hier staat nog een totempaal en een zeer
mooie pergola in Victoriaans staal en glas; dit was de eerste tussen Yester
and 1st street. Langs de galerijen lopen we verder de stad door langs de
Elliot Bay Book Company. Al sik even te lang op mijn kaartje kijk staat er
prompt een arm der wet naast me die vraagt “Can I help you sir?”. Zij
raadt ons aan om via China town te gaan en dan langs de Chineese tuinen

terug de City in te trekken: een aanrader en volg steeds hun raad want
deze is goud waard.
Tegen de middag zijn we terug in hartje Seattle, nemen een kiekje van
het Museum of Modern Art en, gezien de honger ons nu terug aan denken
aan die krabbetjes, gaan we gestaag naar Pike Place. Na een volwaardige
krablunch in Athenian met enkele goede lokaal biertjes (55$2), trekken
we terug richting Space Needle naar ons hotelletje om ... toch maar die
bagage even na te trekken.
De koffer stond op ons te wachten, wat een opluchting: Chris had haar
spullen maar ik kon noch even door lopen in mijn spullen en zonder
medicatie. Via www.delta.com/baggage lees ik dat “we have not received
any updates on this bag”. Geen bergschoenen, geen kledij, niets dus voor
de volgende drie weken. Ik probeer het van mij af te zetten en begin te
telefoneren: Europe Assistance geeft ons de mogelijkheid dat er vanuit
België een koffer verstuurd kan worden maar niet zo eenvoudig gezien de
medicatie die ik nodig heb verboden is in de USA maar het moet lukken.
Toch nog even de kat uit de boom kijken.
’s Avands laat nog steeds hetzelfde bericht op Delta; kalm blijven en planB voor morgen bedenken na eerst lekken te gaan eten aan de haven in de
Outback Steakhouse (57$).

1 Augustus: Dag 3 (Maandag) [229 km]
Seattle - Vancouver
Veel te vroeg wakker, zoals gebruikelijk, en dan maar even het internet
raadplegen en ja, “This bag has arrived in Seattle airport and will be
delivered before 19:00 in your hotel”. Oef ! Even bellen naar de
luchthaven om die rugzak toch maar ter plaatse te houden gezien ikzelf
wel langs zou komen: “no problem”. Om 11:00 zijn we vertrekkens klaar om
naar Canada te rijden met alle bagage.
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Alle prijzen zijn voor twee personen all in (vooral bier dus en wijn in Canada)

Nu richting Route-5 en Route-99 tot aan de grens
USA-Canada waar een witte triomfboog ons een
nieuw land aankondigt. De GPS heeft na een
poosje rijden toch kunnen beseffen dat we niet
meer tussen Brussel en Dinant zitten en heeft de
USA ontdekt. Later heb ik zelf gelezen dat er
een optie bestaat in de “Satellite page” om hem
dat direct wijs te maken, nu ja wie leest nu die
“Read me first”? Een kleine formaliteit en we
kunnen verder richting Vancouver waar we onze
intrek nemen in de Ramada Ltd. in het centrum.
Een echt Victoriaans hotel waar je 50 jaar achteruit in de tijd wordt
geprojecteerd.
Deze namiddag brengen we een bezoek aan “Stanley Park” blijkbaar ‘the
place to be’ op deze feestdag. We kunnen een mooie wandeling langs de
‘scenic seawall’ maken met zicht op de skyline van Vancouver, komen de
collectie totempalen tegen en keren door het park terug naar de auto.
’s Avond’s wandelen we te voet naar de haven en volgen de “Guide du
Routard” naar een leuk Italiaans restaurant ‘Al Porto’ (210 CAD).
Hier hadden we gerust enkele dagen kunnen blijven om de stad en de
omgeving beter te leren kennen.

2 Augustus: Dag 4 (Dinsdag) [413 km]
Vancouver – Nancy Green
Vandaag staat een reisdag op het programma van 413 km. We verlaten
Vancouver langs de nodige OCMW’s, mensen die blikjes inleveren voor
enkele cents, noem het maar, het lijkt wel
San Francisco. Op Highway #1 gaat het
gestaag Oostwaards tot in Hope, waar de
‘oude’ baan3 naar Kamloops begint, om de
Fraser Canyon te bezoeken. Met een
kabelbaan, de Airtram, dalen we 180m af
naar Hell’s Gate een plaats waar de stroom
het nauwst is en waar alles is voorzien om
de zalmen een veilige doortocht te laten
maken. Verder via Lytton en Cache Creek naar Kamloops en dan richting
Nancy Green, “The village at Sun Peaks” wat men kan vergelijken met een
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Sint Moritz op ze’n Canadees. We zitten hier op 1,194 m hoogte in de rust
van de bergen.
’s Avond’s lekker smullen in Nancy Green Canyon tussen foto’s van Nancy
toen zij wereld kampioene werd.

3 Augustus: Dag 5 (Woensdag) [455 km]
Nancy Green - Jasper
Opnieuw een reisdag om Jasper NP te bereiken na 5 uur. De tocht loopt
Noordwaarts langs de ‘Blue rive’r en de ‘Columbia river’, daalt eerst om in
Jasper terug op 1,078m te eindigen. De tocht loopt langs dorre gebieden
maar biedt weinig moois totdat de “5” verlaten wordt, na een lunch te
Valemont, en je de “16” opgaat Oostwaarts richting Jasper. Nu kamen de
bergen je terug tegemoet en alles wordt mooier om mooier. Eerst de Red
Pass en dan zie je de Sleeper
Mountain en de Waddington Peak.
Jasper ligt in het park dus moet je
een parkpas kopen voor het aantal
dagen dat je er gaat doorbrengen; in
ons geval was dat 3 dagen dus 48
CAD’s.
In Jasper trekken we in de
“Whistlerss Inn” opnieuw helemaal
centraal gelegen in het tamelijk
klein, doch zeer toeristisch, bergdorpje.
Allereerst maken we kennis met “Moose Drool” het alom gekende bruine
bier van Canada.
Everzwijn, rendier en beer op het menu in Fiddle River (152 CAD): een
lekkernij.

4 Augustus: Dag 6 (Donderdag)
Jasper NP
Vanuit Jasper zijn er te veel opties mogelijk maar voor vandaag kiezen we
de bergschoenen aan te trekken en de ‘Maligne Valley’ in te trekken. We
laten de wagen achter op een parking bij ‘Medecine Lake’ net na de
Maligne Canyon, en volgen het pad dat ik op de GPS had gevonden dank zij
de ‘Topo Canada’. Een mooie rustige wandeling langs het meer op zo’n
1,500 m hoogte om even te wennen. In realiteit een vlakke wandeling in de

vallei zonder veel speciaals. Daarna rijden we verder naar het Visitor
Center aan Maligne Lake zelf om daar verder
te wandelen.
Een trail wijst ons de weg naar Mona Lake;
de natuur heeft hier voorrang en we komen
een moeder ree met haar twee pup’s tegen.
In de namiddag trekken we langs het Maligne
meer met in het achterhoofd de klim te doen
door de bossen richting Leah Peak tot een
duidelijke berenpootafdruk in verse modder ons zeer, maar dan ook zeer
vlug, van gedacht doet veranderen; dan maar de andere kant op naar een
ander meertje. In totaal toch zo’n kleine 20 km en 340 hm afgelegd.
Om de beer te vergeven hebben we ’s avond’s dan maar beer gaan eten in
de “L&W Jasper”.

5 Augustus : Dag 7 (Vrijdag) [290 km]
Jasper NP – Banff NP
We verlaten Jasper om door het Jasper NP naar Banff NP te rijden via
de Icefield Parkway. Al vlug verlaten we de hoofdweg Route 93, om de
93a te volgen richting Cavell.
De eerste stopplaats is aan het Edith Cavell Lake
zelf waar we een hike maken eerste langs de Angelgletsjer en vervolgens door de Meadows of de PréCavell; alles staat nu éénmaal tweetalig aangegeven
in Canada.
Vervolgens trekken naar de Althabasca Falls en
vervolgen nu de hoofdweg richting Lake Louise.
Links en rechts bekronen de gletsjers het gebied
en achter iedere bocht komen er nieuwe aanzetten.
In de vroege namiddag komen aan Columbia Icefied; ook hier een hike op
het programma om niet met de toeristenbus op de gletsjer te moeten
gaan. De GPS gaf ons de weg aan en de nodige aanduidingen ter plaatse
moesten ons ontmoedigen wegens gevaar van dit en dat maar we waren
niet alleen op pad, goed gekleed en trouwens ik heb enige gletsjer
ervaring. Enkele kilometer op pad bleek er geen brug te zijn om over een
smeltwaterbeek te gaan; niet dat het diep was maar er zat wel veel
stroming op en het was niet bepaald warm water. Dus dan maar langs de
beek tot we er over konden en dan richting Columbia. Eens bij de
gletsjer is alles weer eens keurig in orde gezet qua aanduidingen, mat mag

en niet mag en zo verder. Een stuk gletsjer
is toegelaten gebied dus moeten we daar ook
maar eens op lopen.
We rijden verder tot aan de Saskatshewan
Crossing waar we het Banff NP binnen rijden.
De tocht gaat verder langs Lake Louise tot in Banff waar we intrek nemen
in Banff-Inn en ons ’s avonds laten verwennen in “Mapple Leaf Inn Banff”.

6 Augustus: Dag 8 (Zaterdag) [287 km]
Banff NP - Cranbrook
We beslissen eerst een wandeling te maken nabij Banff in het NP bij de
Cascade Gardens. De tocht loopt langs de ‘Cascade River’, vergezeld door
hordes van muggen en steekvliegen, tot aan de ingang van de canyon waar
we nogmaals er op worden gewezen dat er gevaar is voor beren gezien het
‘berry season’ is. Gezien we deze bordjes nu reeds gewoon zijn én geen
sporen zien, trekken we rustig verder al ware de berenbel nu wel actief
aan de rugzak van Chris. De tocht kronkelt mooi langs het riviertje en
keert dan achter de heuvel terug; geen beer te zien maar ook geen
muggen meer op de terugweg naar de auto: het nadert de middag.
De autotocht brengt ons nu eerst even terug Noordwaards en dan richting
Radium Hot Springs door het Kootenay
NP.
De eerste halte is bij Paint Pots, een
plaats waar de indianen vroeger de oker
ontgonnen. De korte trail brengt ons
over een hangbrug naar de verschillende
bronnen waar de okerkleur aan de
oppervlakte komt.
Onderweg nog even stoppen bij een
forellenvijver, Olive Lake, spijtig genoeg zijn de beestjes hier nog maar
enkele centimeter groot, en dan verder naar Radium Hot Springs of een
openluchtzwembad met warm water waar heel veel volk was. Niet te lang
blijven was de boodschap en via Invermere, waar we wat bier opslaan want
het is zaterdag, naar Cranbrook dat als eerste treinstation in Canada na
de USA dienst deed, met de nadruk op deed. Cranbrook is niets waard
maar anders is de reisweg te lang om in één keer door te trekken.
Naast het hotel Cranbrook-Prestige staan de verouderde en niet
onderhouden resten van de treincultuur op verroeste sporen de eer en
glorie van weleer te trachten herroepen, maar tevergeefs.

7 Augustus: Dag 9 (Zondag) [270 km]
Cranbrook – Waterton Lakes NP
We verlaten Cranbrook om via Elko, Fernie en Pincher Creek naar het
Waterton Lakes NP te rijden. Net voor Waterton rijden we een Bufallo
Reserve in waar we met enige moeite toch een stelletje buffels te zien
krijgen (we zullen er later meer dan genoeg zien).
We nemen net voor de middag onze intrek maken in “Aspen Village Inn”.
In de tuin liggen een paar herten te luieren in de zon. We vullen onze maag
bij een perfect Italiaans restaurant “Resto Tuscana”. De hike gaat nu
richting Lake Berta wat ons zo’n 15 km bezig houdt en een slordige 495
hm laat afleggen. Eerst door Waterton zelf dat een nederzetting is van
enkele hotels/lodges en vervolgens langs
het Upper Waterton Lake tot de
afsplitsing Berta creek. Nu eerst naar de
Berta Falls waar de meeste niet
geroutineerde stappers een eindpunt van
maken en vervolgens de steile klim naar het
Berta meer. Een zeer mooie tocht met een
mooie bekroning.
De naam Waterton Lakes NP is niet uit de
lucht gegrepen als je de vergezichten in je opneemt: het lijkt wel
eindeloos.
’s Avonds terug naar onze Italiaan gezien we geen zin hebben in junckfood; iets beter nog dan ’s middags (139 CAD of 93€).

8 Augustus: Dag 10 (Maandag) [125 km]
Waterton Laken NP – Glacier NP (Saint Mary)
Waterton Laken NP loopt verder over in Glacier NP eens je de grens
Canada-USA over bent. Het is een zeer rustig tweevaksbaantje dat zich
slingert door de bergen. De grens stelt ook niets voor buiten het feit dat
we geen ‘food’ mogen meenemen, maar dat
hebben we immers niet bij buiten de picnic en
bier ... en na het passeren van Chief Mountain
(2,768m) bereiken we Babb waar we de afslag
naar Many Glacier nemen.
Hier hebben we de keuze: ofwel de tocht naar
Grinnel Glacier (17 km) ofwel de Swiftcurrent

Glacier (22km). We zetten de GPS maar op de Grinnel-trail en beginnen
aan de 597 m klim naar de voet van de gletsjer. Een pracht van een tocht
die eerst 4 km langs het Lake Josephine loopt en vervolgens de klim
aanvat, onder en door watervalletjes, naar de Picknick-area. Hier zie je
nog geen gletsjer en als enig gezelschap zijn er de Bighorn Sheep,
eekhoorns en marmotten. Nu begint de laatste klim om tot op de morene
te komen en dan terug te dalen naar de voet van de gletsjer waar je een
enig spektakel te wachten staat. Echt doen !
Zo’n 5 uur later zijn we terug bij de Ranger-post waar we het genoegen
hebben een Bruine Beer te zien die naar het meer kwam. Gelukkig was hij
ver af en ging daarna terug de bergen in.
Nu bij avondval terug naar Babb en langs St. Mary terug het park in langs
het Saint Mary Lake tot aan het Rising Sun Motor Inn waar we in een
‘cabin’ logeren. In de ‘local curiosity shop’ besluit ik toch ook maar een set
Berenbellen aan te schaffen. Ons avondmaal gebruiken we in het enige
restaurant dat er is namelijk de Two Dog Flats (77$).

9 Augustus: Dag 11 (Dinsdag) [68 km]
Glacier NP Saint Mary - Apgar
Na een stevig Amerikaans ontbijt in steeds het enige restaurant en een
luchpakket dat goed is voor twee dagen, staat de “Going to the Sun
motorway” op het programma
vertrekkend aan Lake Saint Mary en
eindigend in Apgar.
De eerste stop is bij ‘Logans Pass’
waar de Hidden Lake Trail begint; een
kleine 10 km en 377 hm te
overbruggen. Het Hidden Lake ligt
namelijk een stuk lager vandaar dat
het eerst even klimmen is en dan fiks dalen naar het meer. Zeer rustig
gezien de meeste stoppen wanneer het dalen begint overwegend dat “what
goes down must go up” Hier kuddes van ‘Big Horn sheep’ op alle weiden.
Na zo’n kleine 3 uur trekken we over de pas verder met de wagen naar het
begin van de ‘Cedar Lake Trail’. Een mooie ‘scenic’ weg waar de typische
rode opendek bussen de echte ecologische toeristen mee rondbrengen.
We trekken nogmaals de bergschoenen aan en beginnen aan de 8.3 km
tocht naar het ‘Cedar lake’ zij het met weinig hoogteverschil nl. 117 m
maar heel mooi door de bossen klimmend.

Nu nog even met de auto tot aan Apgar waar we de intrek nemen in “The
Village Inn”, een lodge gelegen aan het Lake McDonald met prachtige
zichten over de omringende toppen.
’s Avonds eten we in het enige restaurantje dat Apgar rijk is nl. de Eddies
(62$ voor een goede vismaaltijd).
Moeder natuur beslist nu het weer een andere kant te laten optrekken en
we zien ’s avond’s veel bliksems boven de bergen heen en weer schieten.

10 Augustus: Dag 12 (Woensdag) [221 km]
Glacier NP Apgar – Two Medecine
Het weer zit effectief niet mee; regen en mist boven het meer en
druipnat komen we opnieuw in het enige restaurantje toe voor Fruit juice,
Bacon & Eggs met toast en coffee à volonté.
Met de wagen trekken we nu naar het Visitor
Center van Two-Medecine Lake, zo’n 110 km ten
Zuiden rond het NP.
De hoge toppen hebben de wolken en het onweer
tegen gehouden en onder een mooie bewolkte
hemel vertrekken we op de trail. Het lijkt wel
dat we alleen zijn, trouwens er waren ook maar
enkele wagens op de grote parking te zien. Van
zodra de trail begint staan er al aanwijzingen dat
bruintje er ook zijn ronde doet; dus de
berenbellen uithalen. Midden het meer besluiten
we aan point 2MEDT-024 om naar de ‘Rockwell
Waterfalls’ te gaan; later gezien het ommetje waard. Het pad loopt
eenzaam en verlaten gestaag door de bergen naar boven om uiteindelijk
bij de watervallen aan te komen. Even pauzeren en tot grote verbazing
zie je dan dat je helemaal niet alleen bent: een koppel meisjes passeert
ons en even later op de terugweg kruisen we een groepje hikers. Weg met
die berenbel dus, of toch niet ? Het pad daalt nu en eens bij het meer
gaat de tocht verder naar de Twin-Falls waar het meer op is. Nu is het
klimmen naar de ‘Upper Two-Medecine Lakes’. Boven kom je toe op een
kampeerplaats waar alles voorzien is om beren het niet interessant te
maken: het voedsel wordt aan een touw tussen twee bomen omhoog
opgehangen, de ‘keuken’ is ver van de tentplaats enz. Het weer is nu open
getrokken en we kunnen genieten van het vergezicht over het meer naar
de Two-Medecine pas. Afdalen via dezefde weg tot aan the ‘Twin Falls’ en
4
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dan aan de andere oever van het meer de Dawson trail volgen. Aan het
einde van het meer, recht tegenover de parking begint het te regenen en
we proberen langs een landengte over te steken: geen geluk het water was
veel te diep, dus rondgaan en druipnat komen bij de wagen aan. Toch een
prachtige tocht van 22 km met 342 hoogteverschil afgelegd in iets meer
dan vier uur.
Nu terug naar Apgar om op te warmen en het avondmaal te nuttigen in
hetzelfde restootje.

11 Augustus: Dag 12 (Donderdag)
Glacier NP Apgar – Great Falls
Vandaag eerst terug naar de junction van Two Medecine, East Glacier
Park, om dan het park te verlaten en langs Lake Francis op de Interstate
15 te balanden. Het gedeelte op de Route 89 is zeer desolaat, enkele
farms kom je tegen en je hoopt geen motorpechte hebben, maar het weer
is terug naar ‘blue sky’ gedraaid. Na zo’n 348 km rijden we Great Falls
binnen en nemen onze intrek in de Best Western Heritage Inn.
In de namiddag gaan we op zoek naar de kortste rivier (Guinness record
book). We volgen de bordjes die de Lewis & Clark Expedition aangeven en
langs de Missouri River komen we eindelijk aan het Giant Springs State
Park. We beslissen toch maar om geen bergschoenen aan te trekken
gezien het vlakke karakter van de omgeving
en wij op pad. Eerst volgen wij de weg die
ons langs een viskwekerij van zalm leidt en
dan gaan we op pad. Na een half uur langs de
Missouri River nog steeds geen Giant Springs
te zien en wij zijn nu reeds enkele miles
verder dan het Visitor Center; dus terug dan
maar. Als wij bijna aan de parking zijn teruggekeerd staan voor een
bordje met daar op ‘Giant Spings’; het is een grote plas heel helder water,
kleiner dan een standaard vijver, met een bron die met een serieus debiet
water op doet borrelen en dit op enkele meter van de Missouri zelf.
Vandaar de kortste rivier ter wereld en kort is hij want je kan in twintig
stappen van de bron tot aan de monding lopen.
De rest van de late namiddag rondkuierend langs de Shopping-Malls van
Great Falls en lekker eten in de Best Western (65$).

12 Augustus: Dag 13 (Vrijdag) [445 km]
Great Falls – Gardiner

Nu terug richting nationaal park langs Cardwell, Bozeman, Livingston (even
een pizza in een echte Pizza Hut) naar Gardiner. Eens te Gardiner
ingetrokken in de Best Western, en gezien het vroege namiddag uur,
trekken we het Yellow Stone NP in om een kijkje te nemen aan Mammoth
Hot Springs. Het weer is niet met ons mee en we zien het Pamukkale van
de USA onder een druilerige regen.
Gelukkig heb ik in Great Falls een
statief gekocht voor mijn camera en kan
ik foto’s nemen met Polaroid filter
tegen de reflectie met sluitertijden van
3 tot 10 seconden. Het ziet er enorm
spectaculair uit, zelfs met de regen.
We volgen de Visitor-trail rond het
ganse gebied wat ons toelaat om alle
‘falls’ te waarderen; toch zo’n slordige 7
km.
In de ‘The Yellowstone Mine’, een tent uitgebouwd als een oude mijn,
nuttigen we een typisch avondmaal van Bizon geserveerd in een uitgehold
brood; de naam is mooier dan het resultaat maar het oog moet ook wat
voor zijn 106$ krijgen.

13 Augustus: Dag 14 (Zaterdag) [126 km]
Yellowstone NP: Gardiner – West Thumb
Moeder natuur is ons nog niet steeds helemaal goed gezind maar het
regent niet meer. Eens terug bij Mammoth Hot Springs gaan we de
‘Beaver Ponds Trail’ op die ons door de met mistslierten heilspellend
gemaakte meadows een mooie rondtoer bezorgd met als afsluiter een
pracht zicht op de springs. De trail laat ons langs Beaver Ponds lopen
waar we geen bevers maar wel herten tegen komen; het pas is ongeveer
14,5 km lang is met een kleine 500m hoogteverschil. De zon probeert er
nu door te komen en we beslissen nog een keer langs de Hot Springs te
wandelen. De kleuren zijn nu helemaal anders maar de reliefs vervlakken.

Nu verder met de wagen naar Norris Geyser Bassin op 35 km. De wolken
hebben nu plaats gemaakt voor opklaringen en de zon laat haar nu meer
zien. In Norris Geyser beslissen we de Back Bassin Trail te volgen die ons
een overvloedige kijk geeft op al de geisers die dit deel telt. Gelukkig
zijn er steeds genoeg die spuwens klaar staan en we kunnen genieten van
de verschillende erupties.
We kunnen er niet genoeg van krijgen en trachten
iedere zijweg te volgen om geen geiser te missen.
De kleuren voortkomend van de bacteriën (blauw bij
73°C), de paddestoelen (geel), algen (groen),
protozoa (rood) en mossen (donker-rood) die in het
warme water leven geven een mooie schakering in
het spoor van het water weer. Forellen kan men al
vinden tot 27°C. Iets verder komen we een kudde
herten tegen en nog meet buffels die grazen in de weide.
Na al dat mooie rijden verder naar West Thumb aan het meer waar we
onze intrek nemen in de enige lodge de “Grant Village”.

14 Augustus: Dag 15 (Zondag)
Yellowstone NP: Upper Geyser Bassin
Vroeg uit de veren want de zon is terug van de partij en na een typisch
stevig Amerikaans ontbijt, richting Upper Geyser Bassin, beter bekend
onder de naam Old Faithful. Nu staan er drie trails
op het programma en de eruptie van de Old
Faithful natuurlijk.
We beginnen aan de Observation Pont Trail gezien
mijnheer Faithful pas over 50 minuten actief wil
worden zoals aangeduid staat bij het Visitor
Center. Deze trail klimt zachtjes naar het
Observation Point vanwaar je een mooi zicht hebt
over de grandioziteit van het gebied met al zijn
rokende geisers. Eens beneden zijn we net op tijd
om de eruptie van de Old Faithful mee te maken;
indrukwekkend is bescheiden uitgedrukt. De tocht gaat nu verder
doorheen het gebied langs al de type geisers: conische (Cone Geyser),
fonteinen (Fountain Geyser), bronnen (Hot Springs) en slijkpotten (Mud
Pots). Al deze natuurelementen worden verduidelijkt door zeer leerrijke
panelen (Hydrothermal features).

Aan het einde van de Upper Bassin nemen we de trail die ons naar de
Mystic Falls zal brengen; van nu af ben je weer alleen op pad, en het pad
slingert zich de heuvel op met een nieuw zicht op de bassin om langs de
Mystic Falls af te dalen naar de Upper Bassin. Hier hadden we het
genoegen een mini geiser tot zeer dicht te kunnen benaderen om een idee
te hebben dat zo’n ding, hoe klein het ook moge zijn, toch verschrikkelijk
heet is. Nu versta ja waarom in het park je enkel op de houten
bruggetjes en planken mag lopen, je
trekt je hand weg als nog voor je aan de
stoom komt zo’n gloed komt er uit.
Via Emerald Pool en Morning Glory Pool
komen we terug in het meer
toeristische deel van de rondgang waar
nog steeds geisers heet water aan het
spuwen zijn. Na onze toer van meer dan
22 km en 342 hm komen we meer dan
moe (vooral van het slenteren dan) aan het Visitor Center terug om een
‘real American’ late lunch te genieten: hamburgers en sla.
Nu nog langs de Foor Trail naar de Cliff Geyser gelegen aan de Iron
Spring River waar we de eerste Mud Pots tegen komen.
Terug naar de lodge voor een verkwikkende douche en een goed avondmaal
in de iets duurdere maar ook betere Xanterra Lodge (106$).

15 Augustus: Dag 16 (Maandag)
Yellowstone NP: Canyon Village area
Amper 40 km te rijden vandaag van West
Thumb naar Canyon Village, maar over die
40 km doe je gemakkelijk twee uur.
Eerst een bezoekje aan de Mud Pot en de
Mud Volcano om dan verder te trekken
richting Village. Initieel wilden we een
trail gaan doen nabij Tower-Roosevelt
maar de baan tussen Canyon Village en
Tower-Roosevelt was gesloten wegens werkzaamheden. Op de weg worden
we een half uur opgehouden door een immense kudde bisons die zich te
goed deden aan het verfrissende water van de Yellowstone River en
druppelsgewijs terug naar de weilanden gingen.

Dan maar alles zien wat er te zien valt in Canyon Village en dat was zeker
de moeite waard. Vanuit het Visitor Center is er een auto-trail langs de
Rim met meer dan stopplaatsen (look-outs) genoeg en overal kleine
uitstapjes om de lower en upper falls te bewonderen. We wandelen het
stuk tussen de lower en de upper falls te voet af wat ons een goed beeld
gaf en vooral de zin gaf om er eens echt in te gaan wandelen.
Zo gezegd zo gedaan en na een ‘fast lunch’ trekken we naar de South Rim
met de auto om daar de Uncle Tom trail te doen (11,5 km en 200 hm) die
ons een prachtig zicht gaf over het ontstaan van
de naam Yellowstone: het zijn namelijk de
bergen rond de Yellowstone River die met hun
kleur de naam hebben gegeven aan dit gebied.
De trail loopt langs de hoger gelegen gedeelten
van de rim om aan het einde, ttz. hij houdt hier
op nabij ‘Point Sublime’ een teken op de kaart,
terug te buigen en iets verder landinwaarts bij
punt 031 op de Ribbon Lake Trail te komen. Het
is op dit gedeelte dat je geconfronteerd wordt
met Mud Pots van zeer dicht bij en waar een
maand voordat wij er waren, enkele hikers ontmoetingen hadden met
beren ...
Terug aangekomen in West Thumb bezoeken we nog even bij
zonsondergang de West Thumb Geyser Bassin alvorens in te trekken in de
lodge.

16 Augustus: Dag 17 (Dinsdag) [125 km]
Yellowstone NP – Jackson Hole
We verlaten de lodge richting Gand Teton NP om onze auto te plaatsen bij
het Visitor Center aan het Jenny Lake. Het massief van de Grand Teton
is een reeks hoge bergtoppen van om en bij de 3,000m die de
rechterzijde van de vallei domineren.
Na de naar gewoonte aanvraag bij de rangers van beschikbare trails en
aanwezigheid van beren worden we aangeraden de Paint Brush Divide trail
te nemen en er zouden geen bruintjes gemeld zijn. We plaatsen onze
wagen enkele miles verder bij String Lake op de daarvoor voorziene plaats
en beginnen aan de tocht die ons geleidelijk zal laten klimmen in de vallei
van de Paintbrush Canyon. De mooiste vergezichten hier zijn echter
achter je zodat je veelvuldig moet stoppen en look-back. Als we 2,316

meter bereikt hebben heeft het weer zich duidelijk van kant verwisselt
en klettert het er op los boven Holly Lake dat rond de 2,900m ligt. We
besluiten wijselijk terug te keren en een ranger die van Holly Lake naar
beneden kwam beaamde onze beslissing niettegenstaande er een groep
jongere bergsporters de beklimming met pak en zak, inclusief tent,
verder ondernam. Eens bij het String Lake geven we echter de moed niet
op en beslissen de rondgang van het meer te nemen en eveneens rond
Jenny Lake te gaan. Wat een geluk dat er nabij Inspiration Pont een
overzet is die ons direct naar het Visitor Center brengt zodat er nog
‘maar’ 6 km terug moeten naar de auto langs de Jenny Lake Trail door de
pletsende regen. Enfin 19 km afgelopen met
340 hm en doornatte schoenen en hemd
(want wie doet nu zijn Goretex aan bij een
beetje miezelregen?).
De auto met blazende verwarming doet ons
wat opdrogen en na 33 km bereiken we
Jackson Hole waar we onze intrek nemen in
The Painted Bufallo.
Na een duik in het zwembad (dat was even geleden) en goed opgewarmd
trekken we te voet richting centrum, nu zonder regen maar wel met
Goretex. Het dorpje is één als uit een Westernfilm: houten huizen, veel
opgezette beren en rendieren, shoppetjes en cafeetjes. Leuk ouderwets
en gezellig. We laten ons verleiden om te dineren in Cadillac Grille (122$)
met zijn Bufallo steak en waar we nog eens kunnen bewijs leveren dat de
Guide Du Routard geen overbodige luxe is én zichzelf ruimschoots
terugbetaalt.

17 Augustus: Dag 18 (Woensdag) [634 km]
Jackson Hole – Salt Lake City
Onze laatste rit loopt over de Wilson Pass (Route 22 en 33 eens in Idaho),
via Swan Valley tot in Idaho Falls. Vanaf hier nemen we de Interstate 15
tot in Salt Lake City waar we onze intrek nemen in de Holiday Inn
Downtown, gelegen 7 blocks ten zuiden van het centrum. Na weer eens
een plons in het overdekte zwembad en een poosje in de jacuzzi, trekken
we te voet richting centrum (wat is nu seven blocks away...) om een
eerste beeld, al zij het bij donker, te krijgen van de Temple Square.
Onze GDR geeft aan dat we moeten gaan eten in de Market Street
Oyster Bar.

18 Augustus: Dag 17 (Donderdag)
Salt Lake City
Vandaag gaan we de echte toerist uithangen en we trekken richting
Temple Square om ons onder te dompelen in de wereld van de Mormonen.
We maken een volledige rondleiding met enkele niet onaangename jonge
vrouwelijke gidsen die daar een door hun door pa en ma peperduur
betaalde stage kwamen doorlopen. We krijgen wel een duidelijk beeld
voorgeschoteld van het ontstaan van deze
sekte, het ontstaan van Salt Lake City (een
beetje te vergelijken met Las Vegas qua
ontstaan natuurlijk) en hun visie op de
wereld maar vooral op hun manier hoe zij
iedereen willen overtuigen. Vandaag is het
in essentie heel eenvoudig: betaal 20% van
je salaris uit aan de Mormonen en je bent
er bij; bij de pioniers was er overtuiging en
wilskracht. Na Temple Square gaan we naar het State Capitol om een
wijder beeld te krijgen van de omgeving. De lunch nemen op South Main
street (ook weer een aanrader van GDR natuurlijk) en daarna zakken we
af vooruit kijkend op de jacuzzi om tot rust te komen.
’s Avond’s trekken we naar de brouwerij Squatters Pub voor nog een
portie zalm en enkele goede glazen bier (64$) en dat heeft zijn gevolgen
gezien het vers gebrouwen bier in de stad van Mormonen nog beter
smaakt. Gelukkig zijn we te voet !

19 & 20 Augustus: Dag 18 & 19 (Vrijdag/Zaterdag)
Terug naar huis
Al vroeg, 09:55, vertrekken we uit Salt Lake City richting New York; daar
is het drie uur en een half wachten op de DL140 die ons de volgende
ochtend zal laten landen in Brussel met bagage !!

