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Van
Amsterdam
Everett
Mount Vernon
Mount Vernon
Olympia
Olympia
Portland
Portland
Bend
Medford
Eureka
Redding
Sacramento
Castro Valley
San Francisco

Naar/via
Seattle via Frankfurt (✈)
Mount Vernon via Seattle
Mount Vernon via NORTH CASCADES
Olympia via OLYMPIC
Olympia via MOUNT RAINIER
Portland
Portland
Bend
Medford via CRATER LAKE
Eureka via REDWOOD
Redding via LASSEN VOLCANIC
Sacramento
Castro Valley
San Francisco, ALCATRAZ
Amsterdam via Toronto (✈)
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Staat

Washington

Oregon

Californië

AMSTERDAM ✈ FRANKFURT ✈ SEATTLE

VR

15/9

We vliegen met Lufthansa naar SEATTLE, met een tussenstop in het Duitse
FRANKFURT.

LH 1003 Amsterdam – Frankfurt
08.05 – 09.10 (1u 05min)
stoelen …
LH 490 Frankfurt – Seattle
10.45 – 11.50 (10u 05min)

stoelen …

Na aankomst halen we bij Alamo onze auto op en rijden we naar het hotel in
EVERETT. Deze plaats ligt ten noorden van Seattle, en is ongeveer een halfuur
rijden. We checken in en halen wat boodschappen bij Walmart vlakbij het hotel.
Na het diner is het tijd om te gaan slapen, we hebben een lange dag achter de rug.

Quality Inn & Suites – 101 128th ST SE, Everett, WA 98208|
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06:47

19:21

158 km

EVERETT R SEATTLE R MOUNT VERNON

1u 46min

ZA

16/9

In de ochtend bezoeken we het Future of Flight Aviation Center. Dit is een
luchtvaartmuseum en educatief centrum gelegen aan de noordwestelijke hoek van
Paine Field in EVERETT. Het is het startpunt voor de Boeing Tour, een tour van
een deel van Boeing's productiefaciliteit waar de modellen 747, 767, 777 en 787
worden gebouwd.

Future of Flight Aviation Center & Boeing Factory Tour
Na de tour pakken we de auto en rijden naar het zuiden, om ’s-middags SEATTLE
te bezoeken. Dit is met ruim 650.000 inwoners de grootste stad van de staat
Washington. In Seattle zien we
onder andere:
Farmers Market
Space Needle

Sky View
Observatory

Starbucks Reserve Roastery
& Tasting Room
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Na dit stadsbezoek rijden we ± 100 km naar het noorden via 5 . We overnachten
in MOUNT VERNON. In de omgeving van deze plaats, met ruim 30.000 inwoners,
gaan we eten. We hebben hier 2 overnachtingen geboekt.

Days Inn – 2009 Riverside Drive, Mount Vernon, WA 98273|
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06:49

19:19

172 km

NORTH CASCADES

2u 23min

ZO

17/9

Deze dag staat in het teken van het eerste nationale park van deze trip: NORTH
CASCADES NATIONAL PARK. Dit park omvat 2.045 km² hooggebergte en is
gelegen in het noordelijk deel van de Cascade Range (tegen de grens met Canada).
In de oerbossen van het park leven wolven, lynxen, elanden en vele andere
zeldzame of bedreigde soorten. Er worden weinig grizzlyberen waargenomen,
maar zwarte beren komen veel voor.
Diablo Lake

Mount Shuksan
Daarnaast leven er talrijke soorten vogels, amfibieën en reptielen. Het
is het grootste onbedorven berglandschap in de 48 aaneengesloten staten van de
USA. Het park wordt als wildernis beheerd en kent scherpe, hoge bergen, met op
hun toppen gigantische ijsvelden en honderden gletsjers. In de lager gelegen
gebieden vind je alpenweiden, door gletsjers uitgeslepen canyons, veel
watervallen, rivieren en bergmeren.
De enige belangrijke weg in deze omgeving is de State Highway 20 die over een
afstand van ongeveer 28 mijl (45 km) van west naar oost door de Ross Lake
National Recreational Area loopt. Deze weg wordt ook wel ooit “the most scenic
mountain drive in Washington” genoemd. Aan deze weg ligt, in de buurt van
NEWHALEM, het visitor center waarvandaan we diverse mooie en niet al te lange
trails gaan lopen. Verderop langs de 20 gaan we Diablo Lake bewonderen vanaf
het speciaal daarvoor ingerichte Vista Point.
Opmerkelijk is dat North Cascades, als enige nationale
park dat we bezoeken, géén entrance fee kent. We kunnen
de America the Beautiful pass hier wel alvast aanschaffen,
omdat voor sommige bezoekerspunten wel een losse
betaling nodig is. Die vermijden we op deze manier, en
bovendien hoeven we hem morgen niet alsnog te kopen.
We overnachten na deze dag vol natuur in hetzelfde hotel als gisteren:
Days Inn – 2009 Riverside Drive, Mount Vernon, WA 98273|
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06:50

19:19

425 km

MOUNT VERNON R OLYMPIC R OLYMPIA

6u 25min

MA

18/9

Vanuit Mount Vernon nemen we vandaag opnieuw de 20 , maar dan richting het
westen in plaats van het oosten. Via de
Deception Pass Bridge komen we op een van
de vele eilanden in deze regio: Whidbey.
Hier ligt Fort Casey Historical State Park,
waar we (als de klok het toestaat) wat tijd
kunnen doorbrengen terwijl we wachten op
de overtocht met de veerboot. Deze is
gereserveerd om 9:30 uur. Omdat we een
halfuur tevoren bij de veerbootterminal
moeten zijn, betekent ‘t dat we rond 7:30
uur bij het hotel gaan vertrekken.
Het is ongeveer 35 minuten varen van
COUPEVILLE naar PORT TOWNSEND. Hierbij steken we de
Puget Sound over, de zeearm van de Pacific waar ook Seattle en Everett aan
liggen.
Na de overtocht is het nog een uurtje rijden tot we bij het bezoekerscentrum van
OLYMPIC NATIONAL PARK zijn, gelegen in PORT ANGELES. Hier laten we ons
informeren over de plaatselijke omstandigheden in het park, en beslissen we wat
we gaan bezoeken. We zullen hierbij keuzes moeten maken, aangezien het park
als geheel zó enorm groot en uitgestrekt is dat we het nooit allemaal in één dag
kunnen zien.
Er loopt geen weg dwars door het park, en als we er omheen zouden rijden via de
Pacifische kust is het 411 km (ruim 5 uur, zonder stops) tot aan onze
overnachtingsplek van vanavond. We
zullen ons dus waarschijnlijk moeten
beperken tot het noordelijke deel van het
park, waar gelukkig ook ontzettend veel
moois te zien is!

Hurricane Ridge

Sol Duc Falls
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Gemeten vanaf Port Angeles hebben we in de middag twee keuzes om onze
eindbestemming van vandaag te bereiken:
1. ‘met de klok mee’  om Olympic NP heen, door het binnenland of
2. ‘tegen de klok in’  langs de westelijke kant en deels langs de (met bossen
begroeide) oceaankust van Washington.
Deze keuze zal uiteraard afhangen van wat we eerder op de dag besloten hebben.
Om een beetje een idee te krijgen van de afstand en tijd die het kost om bij het
hotel te komen:

optie 1 
optie 2 

Vanaf Port Angeles:

Vanaf Sol Duc Road:

193 km (2½ uur)
336 km (4 uur)

239 km (3 uur)
289 km (3½ uur)

Na deze lange dag zullen we uiteindelijk arriveren in OLYMPIA. Dit is de
hoofdstad van de staat Washington, maar zeker niet de gróótste stad. Qua
inwonertal is het zelfs kleiner dan Oosterhout!
Niet ver van de 5 overnachten we vanavond in:

Quality Inn Olympia – 1211 Quince St SE, Olympia, WA 98501|
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06:54

19:17

325 km

MOUNT RAINIER

4u 46min

DI

19/9

Vanuit ons hotel in Olympia is het ongeveer 1½ uur rijden naar de westelijke
ingang van MOUNT RAINIER NATIONAL PARK. Dit is niet ver voorbij de plaats
ASHFORD aan de zogeheten Paradise Road.
Het park is genoemd naar de hoogste vulkaan in
de Cascades, de bergketen die zich uitstrekt van
het noorden van Californië tot in Canada. Het is
een steile vulkaan, samengesteld uit
verschillende lagen lava en andere vulkanische
producten. Ongeveer 5.700 jaar geleden heeft
een grote uitbarsting er toe geleid dat de
noordzijde van de vulkaan instortte. Ook daarna
bleef de vulkaan van tijd tot tijd uitbarsten; de
laatste grote eruptie was zo’n 1.000 jaar
geleden. De top van Mount Rainier is bedekt met
eeuwige sneeuw, en langs de bergwanden liggen maar liefst
27 gletsjers.
Vanaf de ingang is het nog ongeveer 10 km rijden naar het LONGMIRE museum in
het nationale park; hier is meteen ook het eerste ranger station te vinden waar
we in Mount Rainier voorbij komen. Vanaf deze plek kunnen we bijvoorbeeld de
Trail of the Shadows lopen. Met een lengte van 1,1 km en een tijdsduur van 30
minuten is dit een eenvoudige wandeling. Je ziet de mooie Longmire-weiden, met
Mount Rainier op de achtergrond daarvan. Je kan binnenkijken in een oude
houten hut, en je ziet enkele oude stenen reservoirs waar de gasten van John
Longmire’s Mineral Spring Resort vroeger in het mineraalwater baadden. Via een
aantal bruggetjes steek je kleine beekjes over; je ziet hier ook door bevers
gebouwde dammen.
Van Longmire rijden we door naar PARADISE; de weg tussen deze locaties zit vol
bochten, is op sommige plaatsen vrij steil, en is 17 km lang. Naarmate je hoger
komt wordt de begroeiing minder, en krijg je steeds meer zicht op het
omringende berglandschap, met de pieken Mount St. Helens, Mount Hood en
Mount Adams aan de horizon. Onderweg merken we ook dat we echt in een

Narada Falls

Christine Falls
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berglandschap zitten door de verschillende watervallen langs de weg; Christine
Falls en Narada Falls zijn erg mooi.
Aan de Longmire Paradise Road ligt een 4 mijl lange weg in de vorm van een lus.
Deze weg, waarop eenrichtingsverkeer geldt, geeft toegang tot het drukbezochte
gedeelte van het park dat Paradise wordt genoemd. Paradise ligt op een hoogte
van ruim 1600 meter boven zeeniveau, en het staat bekend om de prachtige
bloemenweiden in de zomer, enorme hoeveelheden sneeuw in de winter, en het
geweldige zicht op de witte piek van Mount Rainier. Ook zijn hier
bezoekersfaciliteiten te vinden zoals het Henry M. Jackson Memorial Visitor
Center.
Ook hier zijn diverse trails te lopen, zoals bijvoorbeeld de Nisqually Vista Trail.
Deze is 2 km lang, vanaf deze trail heb je een prachtig uitzicht op Mount Rainier
en op Nisqually Glacier. Je krijgt hier ook een goed beeld van het planten- en
dierenleven in deze hooggelegen weiden.
Verderop in het park zijn, langs de Stevens Canyon Road zijn er nog vele
bergmeren te bezoeken, vooral Reflection Lake is mooi vanwege de weerspiegeling
van Mount Rainier in het water op een dag met weinig wind. Ook komen we
enkele picknickplaatsen tegen.

Trail of the Patriarchs
Aan het eind van Stevens Canyon Road is de Trail of the Patriarchs (2½
km) te lopen; je loopt hier stroomopwaarts naast de Ohanapecosh River door een
schitterend oud bos. Via een brug kom je op een eiland dat binnen twee takken
van de rivier ligt, en op dat eiland maakt het wandelpad een lus. In het begin zijn
de bomen nog klein, maar al snel bereik je een bos met grote, 1000 jaar oude
Douglas firs, Western Hemlocks en Western Red Cedars. Je vindt hier o.a. de
grootste cedar in het park.
Vanaf dit punt kunnen we terugrijden naar het westen (langs dezelfde route), of
juist dóórrijden richting de noordelijke uitgang van het park. Als de tijd het
toelaat kunnen we dan natuurlijk wel het meeste uit onze dag halen; qua afstand
en rijtijd is het ongeveer even ver (160 km, 2½ uur) om terug te komen bij het
hotel in OLYMPIA waar we vanmorgen begonnen zijn. We hebben hier dus ook
twee overnachtingen.
Quality Inn Olympia – 1211 Quince St SE, Olympia, WA 98501|
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06:55

19:13

371 km

OLYMPIA R PORTLAND

4u 50min

WO

20/9

Het is vanuit de hoofdstad van Washington naar de grootste stad in Oregon,
PORTLAND, ongeveer 2,5 uur rijden. Dat is via de 5 , een (saaie) snelweg in
zuidelijke richting. Maar: als het mooi weer is, kunnen we kiezen om een veel
mooiere route rijden waarbij we tóch aan het begin van de middag in Portland
aankomen. Namelijk, via kustroute 101 en de 26 zien we o.a. de oceaan, en
kunnen stoppen bij:
Cape Disappointment State Park

Op ongeveer 10 km ten oosten van Portland ligt BEAVERTON, waar ons hotel
gevestigd is. Hier zullen we 2 nachten blijven. We gooien hier onze koffers af en
vertrekken naar Portland.
Ondanks het feit dat Portland een vrij jonge (ca. 150 jaar) stad is, is het zeker aan
te raden naar het Old Town District te gaan. Ook het Pearl District is erg leuk,
deze hippe wijk heeft vele goede restaurants en bierbrouwerijen. Een bezoek aan
de International Rose Gardens en de naastgelegen Japanse Tuin mag niet
ontbreken. Een ander hoogtepunt zijn de kleine brouwerijen waar je
Hawthorne
lokaal gebrouwen bier kunt proeven.
Bridge
Wat onder de locals enorm populair is zijn de vele
food carts waar ze hun lunch halen. Alle
wereldkeukens zijn hier aanwezig!
Pioneer
Square

Food carts
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Old Town District

China Town

St. James
Lutheran Church

In de categorie ‘niet te missen’ in Portland: VooDoo Doughnut. Een donutbakkerij
zoals geen andere in de Verenigde Staten, waar soms
lange rijen staan om binnen te komen. Maar… dan héb
je ook echt iets bijzonders!
Na deze dag in en rond Portland, gaan we terug naar
het nabijgelegen Beaverton, daar waar we eerder
onze koffers achterlieten. Hopelijk staan ze er nog ;-)

VooDoo Doughnut

Shilo Inn Hotel – 9900 SW Canyon Rd, Beaverton, OR 97225|
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06:56

19:11

301 km

COLUMBIA RIVER GORGE & MOUNT HOOD

3u 49min

DO

21/9

De Columbia River is een 1.243 mijl lange rivier, die begint in de Canadese Rocky
Mountains, vervolgens de Amerikaanse staat Washington instroomt, en daarna
uitmondt in de Stille Oceaan. Het laatste deel van de rivier vormt de grens tussen
de staten Washington en Oregon. Over een afstand van 80 mijl stroomt de rivier
door een brede kloof, de Columbia River Gorge. De kloof heeft de status van
National Scenic Area, het is een populair recreatiegebied. In de Columbia River
Gorge komen zeer veel watervallen voor. We gaan er zoveel mogelijk van zien
natuurlijk, maar nemen zeker ook de tijd om te relaxen onderweg!
Niet vergeten: waterschoenen en handdoeken meenemen! Je weet maar nooit ;-)
We volgen vanuit Portland de 84 / 30 waar we afrit 18
nemen. Vanaf hier rijden we zuidwaarts, langs de Sandy
River tot aan de Sandy River Bridge. De route van
de Historic Columbia River Highway is duidelijk
aangegeven: tussen TROUTDALE en DODSON loopt
de 30 parallel aan de Interstate.Langs deze Scenic
Byway is de Amerikaanse natuurpracht van dichtbij
te aanschouwen. Zo zien we onder meer: Vista House
op Crown Point, Latourell Falls, Shepperds Dell en
Wahkeena Falls, totdat we stoppen voor een break
bij de Multnomah Lodge.

Latourell Falls

Vista House
(Crown Point)

Shepperds Dell

Wahkeena Falls

Na onze stop zien we nog de Multnomah Falls, Oneonta
Gorge, Horsetail Falls en Elowah Falls voordat we invoegen
op de 84 naar HOOD RIVER.
Hier is het tijd voor een lekkere lunch. Dit kan
bijvoorbeeld bij de Full Sail Brewing Company; zoals de
naam al aangeeft is dit een van de vele kleine
brouwerijen waar de staat Oregon bekend om is. We
kunnen er een gratis rondleiding door de brouwerij
volgen, en voor een hamburger en een pint terecht in
de vriendelijke Tasting Room & Pub.
Multnomah Falls
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Elowah Falls

Oneonta Gorge

Hierna draaien we naar het zuiden op de 35 die zich na verloop van tijd
samenvoegt met de 26 . Op deze route is Mount Hood goed te zien; dit is de
hoogste berg in Oregon (3.427 meter) en de tweede meest beklommen berg in de
wereld – na de Japanse Mount Fuji. Ook wij gaan een beklimming doen, maar dan
wel met de auto. Hiervoor nemen we de afslag richting Timberline Lodge, die we
op een hoogte van 1.830 meter zullen vinden. Deze lodge is een nationaal
historisch monument, gemaakt van massief hout en lokale steen. Als we na dit
tussenpunt terug omlaag rijden, steken we de 26 over om een bezoek te brengen
aan de plek waar de eerste WIDM-opdracht (met helikoptertickets aan de bomen)
zich voltrok, namelijk Trillium Lake. Rondom dit meer loopt een 3,2 km lang
wandelpad.

Trillium Lake
Timberline Lodge

Jonsrud Viewpoint

Aan het eind van de middag kunnen we in de plaats SANDY nog stoppen bij
Jonsrud Viewpoint, dit is een 2 hectare groot park dat een prachtig uitzicht biedt
op Mount Hood terwijl de zon in onze rug staat. Ook de Sandy River Vallei is
vanuit hier goed te overzien. ’s Avonds eten we in de omgeving van Portland,
waarna we overnachten in hetzelfde hotel als waar we vanmorgen vertrokken:
Shilo Inn Hotel – 9900 SW Canyon Rd, Beaverton, OR 97225|
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06:57

19:04

375 km

PORTLAND R BEND

5u 13min

VR

22/9

We verlaten Portland en kiezen BEND als eindbestemming voor deze dag. Dit is
een stad van ruim 80.000 inwoners in centraal-Oregon. We hebben ‘s ochtends
nog redelijk wat tijd beschikbaar om (bijvoorbeeld) te shoppen, en daarna buiten
de deur te lunchen. Om te winkelen zijn de beste opties Washington Square Mall
(9 km ten zuiden van ons hotel) of Woodburn Premium Outlets. Dit outletcentrum
ligt 45 km zuiden van Portland langs
de 5 .
Washington Square Mall

Woodburn Premium Outlets
Vanuit Woodburn trekken we het binnenland in. Via state route
Oregon 214 bereiken we het Silver Falls State Park, de moeite van het bezoeken
zeker waard met zijn vele watervallen en wandelpaden. Mochten we op dit
moment nog niet gegeten hebben, dan is de Silver Falls Historic Lodge een goede
optie.
De bekendste bezienswaardigheden in het park zijn de 54 meter hoge South Falls
waar je helemaal omheen kunt lopen, en de North Falls (via de Canyon Trail) met
een hoogte van 41 meter. Bijzonder van deze watervallen is dat erachter een diepe
uitholling zit, waardoor je je letterlijk achter de waterval bevindt. Beide trails
zijn goed te doen; ze zijn minder dan 1,5 km lang.

Silver Falls
State Park
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Onderweg naar Bend nemen we
de McKenzie Highway. Dit is een
mooie route met diverse
mogelijkheden om te stoppen,
onder andere bij Tamolitch (ook
wel de ‘Blue Pool’ genoemd. Aan
deze weg ligt ook het Dee Wright
Observatory. Dit is een van
lavastenen gebouwd
fort/uitkijkpunt, en was een van de
decors bij ‘Wie is de Mol?’.

Dee Wright Observatory

Als we het bezoek aan deze bijzondere locatie hebben afgerond, is het nog
ongeveer een uurtje rijden tot aan onze overnachtingsplek in Bend. We slapen 1
nacht in:

EconoLodge Bend – 437 NE 3rd St, Bend, OR 97701|
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06:53

19:08

BEND R CRATER LAKE R MEDFORD

323 km

4u 39min

ZA 23/9

Vanuit Bend start een Scenic Byway die perfect past binnen de route van vandaag.
Meteen aan de westelijke stadsgrens van Bend begint namelijk de Cascade Lakes
Highway die zich rondom Mount Bachelor slingert. In de winter is dit een
voornaam skigebied.
Langs deze byway liggen verschillende bergmeren, die omgeven zijn door weides
die met wilde bloemen begroeid zijn. Wat verderop langs deze weg komen we bij
Devil’s Garden en het nabijgelegen
Devil’s Lake
Devil’s Lake. De garden is een
fascinerend lavaveld, en het meer is
bijzonder interessant vanwege de
optische illusie die ervoor lijkt te
zorgen dat voorwerpen in de lucht
blijven hangen. Dit wordt veroorzaakt
door de witte puimsteen onder in het
kristalheldere water van het meer.
Ongeveer 150 km nadat we deze byway
achter ons hebben gelaten, bereiken we via de
noordelijk ingang: CRATER LAKE NATIONAL PARK. Dit park ligt in een caldera
(krater) die ongeveer 7.700 jaar geleden ontstond toen de 3.660 meter hoge
Mount Mazama instortte na een vulkanische uitbarsting. Het kratermeer heeft
een diameter van 8 km en wordt omringd door steile rotswanden die tot 600
meter boven de oppervlakte van het water uitsteken. Het is het diepste meer in de
VS en het op zes na diepste meer ter wereld. Doordat er geen beken of rivieren in
het meer stromen, maar het uitsluitend door regen- en smeltwater gevuld wordt,
is Crater Lake een van de meest blauwe, heldere meren ter
wereld.
Onze eerste stop wordt het Rim Village Visitor Center,
waar we ons laten informeren over de omstandigheden
en activiteiten in het park. Er zijn verschillende
wandelingen te maken in het park, waarvan we er
uiteraard enkele gaan doen. We zullen niet bij het water
komen, omdat dat maar op één plek in het park
mogelijk is: de Cleetwood Cove Trail. Dit is een pad met
diverse bochten omlaag richting het water; en je kan
alleen via hetzelfde pad weer omhoog. Dit betreft een
zware klim die wordt vergeleken met het via een trap
omhoog gaan in een gebouw van 65 (!) verdiepingen.

Discovery Point

Gelukkig vinden we langs de Rim Drive (de 53 km
lange rondweg rond de krater) verschillende andere
mooie stops die beter passen bij onze wandelbehoefte. Zoals:
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-

Castle Crest Wildflower Trail met een lengte van 800 meter in totaal: een
eenvoudig begaanbaar pad dat
Castle Crest Wildflower Trail
vlakbij diverse bronnen ligt.
Tijdens de zomermaanden zie je
hier enorm veel bloemen.
Discovery Point Trail, waarbij je 4
km langs de rand van het meer
loopt.
Sun Notch Viewpoint Trail, 800
meter in totaal, waarbij je vanaf
het uitkijkpunt een erg goed
uitzicht hebt over het meer en
Phantom Ship. De trail is kort, maar
vergt wel wat inspanning. Een
gedeelte van het pad loopt langs vrij
diepe afgronden.

Na ons bezoek aan het nationale park,
stoppen we nog bij Natural Bridge. Dit is een
bijzonder natuurfenomeen in de Rogue
rivier, waarbij een ondergrondse lavastroom
Sun Notch Viewpoint
ervoor heeft gezorgd dat er een kanaal
ontstond waar later rivierwater doorheen kon stromen. Raften en kanoën wordt
hier veel gedaan; wij houden onze voeten echter droog en brengen nog wat tijd
door voordat we de laatste 90 km naar MEDFORD rijden.
We overnachten in:

EconoLodge Medford – 1015 S Riverside Ave, Medford, OR 97501|
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07:01

19:12

MEDFORD R REDWOOD R EUREKA

317 km

4u 09min

ZO

24/9

Vandaag verlaten we Oregon en rijden zuidwaarts naar Californië. Vanuit
Medford kiezen we niet de Interstate, maar de highway via JACKSONVILLE. Dit
rijdt een stuk rustiger en staat bekend om de lavendelboerderijen in een prachtige
landelijke omgeving. Aan het eind van deze highway volgen we de 199 totdat we
aankomen bij REDWOOD NATIONAL PARK.
Redwood is een lang, smal gebied, dat bestaat uit 1 Nationaal en 3 State Parks.
Jedediah Smith is het noordelijke gedeelte landinwaarts; Del Norte Coast ligt iets
zuidelijker, aan de kust. En ook: Prairie Creek, wat nog verder naar het zuiden, en
eveneens aan de kust ligt. Om deze 3 state parks heen liggen de gebieden die
behoren tot het Nationale Park. Van noord naar zuid loopt kustweg 101 er dwars
doorheen.
Redwood National Park is gratis toegankelijk. Voor de State Parks wordt wel een
entreeprijs gevraagd, dit is ongeveer $5 per auto. De America the Beautiful pas is
in de State Parks niet geldig.
Na onze eerste stop bij het Hiouchi Visitor Center
nemen we, als de weersomstandigheden het toestaan
uiteraard, de idyllische Howland Hill Road: een 6 mijl
lange onverharde weg die het Jedediah Smith
doorkruist van het oosten naar het zuidwesten.
Langs deze weg ligt onder andere de Stout Grove
Trail, een wandeling van 1 km (heen en terug) door
een zeer dicht en
donker RedwoodHowland Hill Road
bos. Het terrein is hier
vrij vlak, het pad dat door het bos heen loopt is
dan ook heel eenvoudig begaanbaar. De bomen
die hier groeien zijn uitzonderlijk stevig, dit
dankzij de zeer geschikte bodem. Naast het bos
stroomt de heldere Smith River.
In het tweede deel van het park (Del Norte
Coast) rijden we vanuit CRESCENT CITY via de
101 verder naar het zuiden. Nog voordat we de
Stout Grove
parkgrens bereiken, nemen we de afslag Enderts Beach Road
nemen. Deze 2 mijl lange kustweg loopt langs Crescent Beach, waar twee
picknickplaatsen liggen en eindigt bij Crescent Beach
Overlook, een plek op 150 meter boven het strand
vanwaar je een heel goed uitzicht hebt over de oceaan.
Misschien hebben we geluk en kunnen we walvissen
zien! Vanuit hier kunnen we eventueel ook naar het
strand lopen, dit is een afstand van ongeveer 1 km
(enkel). Op het strand tref je 'tidepools' aan, waar
o.a. krabben, mosselen en zeesterren voorkomen. Het
is hier ook een heel goede plek om vogels te kijken.
Crescent Beach
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Een tweede plek die zeer de moeite waard is, is
te bereiken via Requa Road. Deze verharde weg
is 6 km lang, en gaat vrij steil omhoog naar de
Klamath River Overlook, een van de beste
uitkijkpunten over de Pacific Ocean. Dit is dan
ook een zeer geschikte plaats voor whale
watching. Er is hier een picknickplaats, en je
kan via een kort pad (400 meter) omlaag lopen
naar een tweede uitkijkpunt.
In het zuidelijke deel van het park vinden we
de Davison Scenic Road die bijzonder de moeite
Klamath River Overlook
waard is. Tijdens de
eerste helft van deze 8 mijl lange onverharde weg rijd je
door een schitterend, dichtbegroeid bos met hoge bomen
waar het zonlicht op sommige plaatsen bijna niet
doorheen kan komen. De vele varens langs de weg zijn
helemaal grijs van het stof. De weg is smal en bochtig,
campers zijn hier dan ook niet toegestaan. Op het
moment dat je bij de kust aankomt, wordt de weg
breder. Voor het gebruik van het strand, en het tweede
deel van de weg, wordt een vergoeding van een paar
dollar gevraagd. Bij het mooie zandstrand Gold Bluffs
Beach is het vaak erg mistig en koud, en de golven zijn
er erg groot. Op het strand liggen stapels hout die
door de koude winters wit zijn geworden. De weg
gaat verder langs zandstenen kliffen, je rijdt hier
door een aantal ondiepe kreekjes (een 4WD-auto is
hier makkelijk, maar niet noodzakelijk).
Davison Scenic Road
De vergoeding zoals genoemd is ‘money well spent’, want vanaf de parkeerplaats
aan het einde van de Davison Road is
het zo’n 160 meter lopen naar de
prachtige Fern Canyon. De steile, 15
meter hoge wanden van deze kloof
zijn helemaal begroeid met varens, en
boven je hangen grote boomstammen
over de randen. Daardoor wordt veel
van het zonlicht tegengehouden,
waardoor de atmosfeer hier erg
vochtig en schaduwrijk is. Door de
canyon loopt een beekje, dat je op
diverse plaatsen oversteekt via
speciaal daarvoor aangelegde houten
planken. Na ongeveer 800 meter wijken de wanden
Fern Canyon
uiteen, en wordt de kloof minder mooi. Je kan via
dezelfde weg teruglopen naar de parkeerplaats, een andere mogelijkheid is om via
een trapje omhoog te gaan en daarna aan de bovenzijde van de kloof te lopen.
Hoewel ook dit gedeelte van de wandeling erg mooi is, kom je hier over het
algemeen minder andere toeristen tegen.
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Nabij de uitgang van het park vinden we nog
de Prairie Creek Trail die overloopt in de
Cathedral Tree Trail. Deze korte
rondwandeling leidt ons langs de grootste
bomen die in dit bos te vinden zijn, tot wel
6,5 meter in doorsnee. Het is meteen de
laatste stop
Trinidad Memorial
in Redwood,
Lighthouse
omdat we
vanuit hier
richting
Cathedral Tree Trail
ons hotel
zullen vertrekken. Onderweg
echter hebben we nog één stop te maken tijdens
de ± 1 uur durende rit naar EUREKA, namelijk in
TRINIDAD. Hier staat een gebouw(tje) wat de
moeite waarde is om te bezoeken – nee, geen
kerk! – maar een vuurtoren.
De eerste nacht in Californië slapen we pal aan de 101 :

Clarion Hotel by Humboldt Bay – 2223 4th St, Eureka, CA 95501|
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07:07

19:03

472 km

EUREKA R LASSEN VOLCANIC R REDDING

6u 12min

MA

25/9

Vandaag staat ons kompas oostwaarts gericht; we rijden vanuit Eureka (aan de
kust) het binnenland in. Via het Shasta-Trinity National Forest passeren we
REDDING om daarna in ongeveer 1,5 uur via de 5 , de 36 en de 89 naar het
Kohm Yah-mah-nee Visitor Center te rijden. Dit is het zuidelijke bezoekerscentrum
voor het LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK.
Waar we eerder in North Cascades zijn
geweest, is Lassen het meest zuidelijke
deel van de Cascades bergketen. Lassen
Peak is hier de blikvanger waar het park
zijn naam aan ontleent, het is een van de
grootste kegelvormige vulkanen ter
wereld. De vulkaan heeft een hoogte van
3.187 meter boven zeeniveau, en rijst 600
meter uit boven het omliggende landschap.
Door de aanwezigheid van geothermiek
vinden we in het park niet alleen vulkanen,
maar ook warme bronnen en vulkanische Bumpass Hell
putten waaruit zwaveldamp opstijgt.
Verder telt het park veel kristalheldere meren,
beken, watervallen en bergweiden.
We wandelen in het park Bumpass Hell trail,
een route van ongeveer 4,7 km. Via een
eenvoudig begaanbaar rotsachtig pad gaan we
hier, geleidelijk stijgend, 150 m omhoog. Je hebt
hier een weids uitzicht over de omgeving,
beneden je zie je hoe een riviertje door de Little
Hot Springs Area stroomt. Op het hoogste punt
van de trail is op enige afstand (ca. 75 m lager)
het einddoel van de wandeling te zien: Bumpass
Hell. Dit is een groot bassin waarin
verschillende stomende poelen liggen. Door de zwavel
en andere delfstoffen heeft de grond allerlei kleuren zoals oranje, bruin, geel en
groen. Er zijn houten wandelpaden aangelegd, waardoor je tot dicht bij de
heetwaterpoelen kunt komen. De grootste heeft een doorsnede van 10 meter. Ook
zijn er verschillende modderpoelen. Op de terugweg
heb je een mooi uitzicht op Lassen Peak en Lake
Helen.

Devestated Area

Verderop in het park zien we nog de Devastated Area
Interpretive Trail (600 m). Hier wordt op borden
uitleg gegeven over hoe de omgeving zich hersteld
heeft van de enorme schade die hier in 1915 door
een vulkaanuitbarsting werd aangericht. Hier zien
we ook Hot Rock, een 30 ton zware rots die door
een modderstroom, direct na de uitbarsting, van
Lassen Peak naar hier werd gesleurd.
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Reflection Lake

Manzanita Lake

Nabij de uitgang van het park vinden we nog Reflection Lake (rechts van de weg)
en Manzanita Lake (links van de weg). Hier kunnen we bij mooi weer nog even
genieten van de natuur voordat we naar REDDING gaan. Hier zullen we eten,
relaxen en overnachten in:

Thunderbird Lodge – 1350 Pine Street, Redding, CA 96001|
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07:01

REDDING R SACRAMENTO

18:58

269 km

2u 53min

DI 26/9

Langs de 5 ligt, bij exit 631, het plaatsje CORNING.
Midden in het olijvengebied van Californië. Hier vinden
we Lucero, een producent van olijfolie en balsamicoazijn, die ook een winkel en proeflokaal heeft ingericht.
We brengen hieraan een bezoek en kunnen voor een
paar dollar een tour volgen met een proeverij van
diverse plaatselijke producten.
Na dit bezoek in de ochtend gaan we niet terug de
Interstate op, maar rijden we binnendoor naar de
plaats CHICO. Uiteraard maken we hier een foto ;) maar beter nog: hier kunnen we prima lunchen.
Dat doen we op een locatie waar we ook een
(gratis) rondleiding volgen, maar dan van een heel
andere aard als deze ochtend. Namelijk, bij de Sierra
Nevada Brewing Company: de op 7 na grootste
bierbrouwerij van
Amerika. Met geld van
vrienden en
familie hebben ze hier een start kunnen maken met
de brouwerij in Chico. En waar in 1980 de eerste
batch Pale Ale gebrouwen werd op de locatie, is het
nu een van de bestverkochte Craftbieren in
Amerika. We hebben hier gereserveerd om 12:00
uur.
’s Middags rijden we dan door naar de hoofdstad
van Californië: SACRAMENTO. In de oude stad,
‘Old Sac’ zoals de lokale bewoners het noemen,
zien veel gebouwen er nog uit zoals tijdens de Gold Rush. Dit
Old Sacramento
gebied met veel bars, restaurants en winkels is niet ver weg van
Downtown, waar ook ons hotel voor vanavond gevestigd is:

EconoLodge Sacramento – 711 16th Street, Sacramento, CA 95814|
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06:58

SACRAMENTO R CASTRO VALLEY

18:59

147 km

1u 52min

WO

27/9

We verlaten Sacramento en zetten koers richting de ‘Bay Area’, een stedelijk
gebied rond de baai van SAN FRANCISCO. Ons hotel ligt in CASTRO VALLEY,
ongeveer 35 km ten oosten van SFO. Vanuit Sacramento is het ongeveer anderhalf
uur rijden tot we hier aankomen. Het laatste stuk van deze route zullen we de
saaie Interstate vermijden, en kiezen we vanaf SAN RAMON de Crow Canyon
Road. Aan het eind van deze weg vinden we ons laatste verblijf van deze reis:

Castro Valley Inn – 954 E Castro Valley Blvd, Castro Valley, CA 94552|
Vanaf ons hotel is het slechts een paar minuten rijden naar een van de BARTstations in de omgeving. Hier vertrekt vanaf halte Bay Fair elke 10, of vanaf halte
Castro Valley elke 20 minuten een trein naar het centrum van San Francisco, met
een reistijd van een halfuur en een tarief van $4,75 p.p. (enkele reis). Natuurlijk
kunnen we er ook voor kiezen om het OV vandaag te laten voor wat het is, en de
auto te gebruiken om naar de
stad te reizen. Bij normale
verkeersdrukte duurt dat
ongeveer net zo lang als met de
BART, en parkeren kost een
paar dollar per uur – maar de
auto geeft ons wel meer
verplaatsingsmogelijkheden
binnen de stad.

BART – Bay Area Rapid Transit
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Gaan we met de auto, dan is het eerste doel van vandaag om over de Golden Gate
bridge te rijden. Aan de noordelijke
Golden Gate bridge
oever zijn enkele uitkijkpunten die
een mooi zicht over deze brug en de
stad daarachter hebben. Na deze
ervaring rijden we terug naar SFO
om te lunchen in de buurt van
Crissy Field en het Palace of Fine
Arts. ’s Middags is het dan tijd om
Fisherman’s Wharf / Pier 39 te
bezoeken.
Fisherman’s Wharf / Pier 39

Lombard Street

Coit Tower

Ook de zigzagstraat Lombard Street is
hier in de buurt, en tegen het eind van
de middag kunnen we nog genieten
van het uitzicht vanaf de 64 meter
hoge Coit Tower die op de 87 meter
hoge Telegraph Hill staat.
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07:01

SAN FRANCISCO & ALCATRAZ

18:57

-- km

--u --min

DO

28/9

Om 10:30 uur worden we verwacht bij Pier 33 voor de veerboot-overtocht van
11:00 uur naar ALCATRAZ. Dit eiland, ook wel The Rock genoemd, heeft 29 jaar
dienst gedaan als gevangenis. Vooral het ijskoude water en de sterke stroming in
de baai rond het eiland, zorgden ervoor dat er nooit een geslaagde ontsnapping
heeft plaatsgevonden.
Naast deze natuurlijke
barrières was de
gevangenis
Alcatraz
zwaarbewaakt,
afgebakend met
prikkeldraad, voorzien
van wachttorens en
deuren die op afstand
bediend werden.
Sinds 1963 is de
gevangenis niet meer
in gebruik, en sinds
1972 ligt het beheer
bij de National Park
Service.

Na terugkeer op het
Cable car
vasteland kunnen we
ervoor kiezen om een
ander icoon van de stad te
bezoeken, namelijk de
cable streetcars. Voor $7
per persoon is het
mogelijk om hierop mee te
rijden op een van de drie
trajecten die door de stad
loopt, bijvoorbeeld vanaf
Fisherman’s Wharf naar
Union Square. Niet ver
vanaf het eindpunt van deze
lijn ligt CHINATOWN, waar we – als
we het aandurven – voor het avondeten terechtkunnen. Mocht
dat niet ‘ons ding’ zijn, dan gaan we aan het eind van de dag met BART terug naar
de plek waar onze auto geparkeerd staat. ’s Avonds is onze laatste overnachting
in:
Castro Valley Inn – 954 E Castro Valley Blvd, Castro Valley, CA 94552|
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07:02

--:--

50 km

SAN FRANCISCO ✈ TORONTO ✈ AMSTERDAM

VR

33min

29/9

Via de San Mateo-brug is de luchthaven van San Francisco vanuit Castro Valley
binnen ongeveer een halfuur te bereiken. We leveren de auto in bij Alamo en
vliegen met Air Canada naar AMSTERDAM, via het Canadese TORONTO.

AC 738 San Francisco – Toronto
11.35 - 19.25 (4u 50min)
stoelen …
AC 824 Toronto – Amsterdam
20.45-10.15 (+1) (7u 30min)
stoelen …
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