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Amerika is verdeeld in zes tijdzones 
 
Hawaii Time (11 uur), Alaska Time (10 uur), Pacific Time (9 uur), Mountain Time (8 uur), Central Time 
(7 uur) en Eastern Time (6 uur). Het verschil tussen de zones loopt steeds met een uur op. Eastern 
Time loopt zes uur achter op de Nederlandse tijd en in Hawaii is het elf uur vroeger dan in 
Nederland. Enkele uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld Arizona, wordt ook in Amerika de klok 
verzet voor zomer en wintertijd.  

 

Verkeersregels USA 
De verkeersregels in de Verenigde Staten zijn nagenoeg gelijk aan die van Nederland en ook het 
autorijden in Amerika verschilt niet veel van dat in Nederland. 
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Er zijn drie opvallende verschillen. Ten eerste is het verkeer niet zo agressief. Ten tweede houden 
de Amerikanen zich beter aan de verkeersregels. Tot slot is rechts inhalen op autosnelwegen 
toegestaan. Je hoeft je geen enkele zorgen te maken over het autorijden in de Verenigde Staten.  

a. Turn on Red 
Wanneer je voor een stoplicht staat en je wilt rechtsaf slaan dan mag je door rood licht rijden. 
Doe je dat niet, hoor je vanzelf getoeter van degene die achter je staat! Het rechtsaf slaan door 
rood bevordert de verkeersdoorstroom enorm. Je bent er zo aan gewend. Let op: je moet wel 
eerst helemaal tot stilstand zijn gekomen. Natuurlijk heeft het andere verkeer nog steeds 
voorrang. Wanneer er een bord staat met de tekst NO TURN ON RED dan mag je uiteraard niet 
door rood rijden.   

b. Stop 4 way 
Bij veel kruispunten zie je een zeshoekig stopbord (hetzelfde als in Nederland) met daaronder 
de tekst STOP 4 WAY of 4X of iets vergelijkbaars. Het is dan de bedoeling dat je stopt en aan 
de auto's die er al staan voorrang verleent. Het komt dus neer op een soort van First Come First 
Go principe. Wanneer twee auto's tegelijk de kruising naderen dan heeft rechts voorrang. 
Wanneer het op de kruising druk is en er meerdere auto's staan dat gaat men meestal om de 
beurt. 

c. Schoolbussen en scholen 
Wanneer een schoolbus stopt om kinderen te laten uitstappen en de knipperlichten van de bus 
zijn aan, dan mag je die bus niet inhalen. Je moet op een redelijke 
afstand van de bus stoppen en wachten totdat de bus weer weg 
rijdt. Dit geldt vaak voor beide rijrichtingen. In het geval van 
gescheiden rijbanen ligt het wat anders. In sommige staten moeten 
dan toch de auto's in beide rijrichtingen stoppen, terwijl in andere 
staten de rijstroken aan de andere kant mogen doorrijden. Ook hier 
geldt weer het advies: kijk wat de andere automobilisten doen, en 
matig altijd jouw snelheid wanneer schoolbussen in de buurt zijn. 

d. Snelheid : 
Goed op de snelheid letten !! 

e. Alcohol 
Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is, afhankelijk 
van de staat, 0,5-0,8 promille. 

f. Rijbewijs  
Wanneer u naar de Verenigde Staten reist, geldt er een speciale 
regeling. Zij erkennen enkel het Belgisch/Europees rijbewijs 
uitgereikt na 1 oktober 1998. Sinds 1998 staat ook de Engelse term 
'drivers license' op de Europese rijbewijzen. 

Wetenswaardigheden 
a. Temperatuur 

De temperatuur in de VS wordt gemeten in Fahrenheit (F). Er is een berekening die deze 
waarden kan omzetten naar Celcius (of "Centigrade" zoals het in de VS genoemd wordt), maar 
deze is niet altijd even makkelijk. 
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Fahrenheit = Celcius x 9/5 + 32 
Celcius = (Fahrenheit - 32) x 5/9 

b. Electriciteitssysteem 
Het electriciteitssysteem in Amerika is anders dan het onze: in Amerika kennen ze geen 220 volt 
systeem, maar een 110 volt systeem. Kijkt u dus voor vertrek of uw elektrische apparaten (bijv. 
scheerapparaat) ook op 110 volt werken, of ga anders naar uw electronicazaak voor advies. 

 
Ook het wandcontact is in Amerika anders dan het onze, waardoor onze stekkers niet in hun 
wandcontact passen. Dus zelfs als uw apparaten op 110 volt werken heeft u een verloopstekker 
nodig om ze te kunnen gebruiken; deze zijn bij elke goede electronicazaak in België te koop.  

c. Maten en gewichten 
1 inch = 2,54 cm, er zitten 12 inches in een foot 
1 foot = 30,47 cm, 3 feet staat gelijk aan 1 yard 
1 yard = 0,91 m, dus bijna 1 meter 
1 mijl = 1,609 km, en 1 km = 0,621 mijl 
1 pound (lb) = 455 gram, bijna een halve kilo dus 
1 pint = 0,473 liter 
1 gallon = 3,785 liter, bij tankstations wordt de prijs per gallon benzine berekend 

d. Restaurants  
In Amerika verdienen obers in restaurants zeer weinig, vaak niet meer dan het minimumloon. 
Daarom leven ze van de fooien die ze krijgen van de gasten - in dit geval u.  

 
De gemiddelde fooi ligt rond de 15% van de rekening ('check'), 10% als u een slechte service 
heeft gehad en 20% als u bijzonder tevreden bent. Maak er in ieder geval geen halszaak van en 
wees ruim met uw fooi: zoals gezegd moeten de obers daarvan leven. 

 
In restaurants moet u meestal wachten tot u door een ober naar een tafel wordt geleid; dit staat 
aangegeven d.m.v. een bord met opschrift 'Please wait to be seated'. Staat dit bord er niet, dan 
kunt u over het algemeen meteen doorlopen naar een tafeltje. Vooral in fast food restaurants is 
dit laatste gebruikelijk. 

 
Amerikanen hebben wat met keuzes in restaurants: zo kunt u uw ei op verschillende manieren 
krijgen, net als uw vlees, en bestaat er een rij verschillende slasauzen waar je niet goed van 
wordt. Voor uw eieren zijn er de volgende opties: 'scrambled' (roerei), 'sunny side up' 
(spiegelei), 'over easy' (dooiers op de kop). 

 

Formaliteiten 
a. Paspoorten : 

Mia :  EM083929 
Peter :  EM088013 
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b. Esta Visums : 

 
 

 
 
 
Bijlage : Esta zie pagina 173 
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) : het elektronisch systeem van het Department of 
Homeland Security (Ministerie van Binnenlandse Veiligheid) om vooraf toestemming te krijgen om 
onder het Visa Waiver Programma (VWP), dus zonder visum, naar de V.S te reizen. 
ESTA is een geautomatiseerd systeem om vast te stellen of bezoekers zonder visum naar de V.S. 
kunnen reizen, en of het bezoek een mogelijk veiligheidsrisico voor de V.S. inhoudt. 
ESTA is verplicht voor alle reizigers die voor zaken of vakantie naar de V.S. willen reizen onder het 
Visa Waiver Programma.  Alle VWP reizigers moeten ESTA toestemming verkrijgen alvorens zonder 
visum naar de V.S. te reizen.   ESTA is ook verplicht voor VWP reizigers die in de V.S. een 
transitvlucht willen nemen naar een ander land. 
 

c. Verzekeringen 

Annulatie verzekering : NO GO Europe Assistance 
vergoeding tot 2.500€ per persoon en per reis 
terugbetaling wijzigingskosten bij aanpassing van de verblijfsdata 
terugbetaling van de niet genoten vakantiedagen 
alle reserveringswijzen zijn gedekt (zowel van korte als van lange duur) 
POLISNUMMER :7243251927 
Extra info :  zie DROPBOX 

Reisbijstandsverzekering : Europe Assistance 
één enkel contract om het hele jaar door beschermd te zijn 
repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of ongeval en van de begeleidende 
medereizigers 
medische kosten in het buitenland tot 1.250.000€ 
vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname of overlijden van een verwant in België 
POLISNUMMER : 7243483884 
Extra info :  zie DROPBOX 

Bagageverzekering 
Extra info :  zie DROPBOX 7243251927 

 
ZIE BIJLAGE : 180 
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Kredietkaartenverzekering 

  
 
Extra info :  zie DROPBOX 

Routeafstanden 
 
 
Zondag 09/9 Mol   - Schiphol   = 175 km 
Maandag 10/9 Phoenix  - Tucson   = 168 km 
Dinsdag 11/9 Tucson   - Wilcox   = 348 km 
Woensdag 12/9 Wilcox   - Silver City   = 373  km 
Donderdag 13/9 Silver City  - Alamongordo  = 472  km 
Vrijdag  14/9 Alamongordo - Albuquerque  = 431 km 
Zaterdag 15/9 Albuquerque - Albuquerque  = 348  km 
Zondag 16/9 Albuquerque - Canyon de Chelly = 549 km 
Maandag 17/9 Canyon de Chelly - Farmington  = 452 km 
Dinsdag 18/9 Farmington  - Mesa Verde  = 316  km 
Woensdag 19/9 Mesa Verde  - Mexican hat  = 331  km 
Donderdag 20/9 Mexican hat  - Capital Reef  = 346  km 
Vrijdag  21/9 Capital Reef  - Capital Reef  = 179  km 
Zaterdag 22/9 Capital Reef  - Bryce    = 378  km 
Zondag 23/9 Bryce   - Kanab   = 186 km 
Maandag 24/9 Kanab   - Page    = 404 km  
Dinsdag 25/9 Page   - Grand Canyon  = 302  km 
Woensdag 26/9 Grand Canyon - Laughlin   = 399  km 
Donderdag 27/9 Laughlin  - Blythe   = 546  km 
Vrijdag  28/9 Blythe   - Phoenix   = 313  km 
 
Zaterdag 29/10 Schiphol  - Mol    = 175 km 
 
Totaal Usa : 6841 km 



 Rondreis 4 Staten Pagina 16 / 194 
 September 2018 

Overzichtsplan 
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Auto : 
 
  

 
 
 
Geachte heer Vansteenkiste,  
Hartelijk dank voor uw boeking bij Hotel Chariot,we wensen u een prettig verblijf,mocht u nog 
vragen hebben kunt u contact opnemen met de afdeling reserveringen tel: 0031-*297388100 
 
Uw boekingsnummer is: 
1838589 
Uw boeking is bevestigd door uw credit card; uw boeking is gegarandeerd. Let op dit is geen 
betaling, u kunt tijdens uw verblijf in het hotel betalen. 
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  Hotel 
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Vluchten : GATE NL 
 
 

 
 
Bijlage : Peter en Mia 
 

Aankomst in Phoenix 
a. Luchthaven 

Het vliegveld werd in 1935 gekocht door het stadsbestuur van Phoenix. In 1952 werd het eerste 
terminalgebouw, terminal 1, geopend. In de jaren 1950 werd het vliegveld door vier 
luchtvaartmaatschappijen bediend. In 1962 werd Terminal 2 geopend met 19 gates. Terminal 3, 
geopend in 1979, heeft 23 gates en terminal 4, geopend in 1990 en genoemd naar de vroegere 
senator van Arizona en predidentskandidaat Barry M. Goldwater, omvat 70 gates. De oude 
terminal 1 werd in 1990 gesloopt. In 2006 werd een nieuwe verkeerstoren gebouwd van 102 
meter hoog. 
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Afhalen huurwagen Phoenix 
 
 
Reservatie van de auto, info  
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Routeplan 
 

 

Tussenpunten en timing 
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Wallmart 
 
Tucson 
Walmart Supercenter #5031 
8280 N Cortaro Rd 
 
24/24 open 
Inkopen 
 
Afhankelijk van gevoel eventueel ook morgenvroeg winkelen. 
 

Hotel 
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Routeplan 
 

 

Tussenpunten en timing 

 
 



 Rondreis 4 Staten Pagina 24 / 194 
 September 2018 

 

Info Arizona 
 

a. Geografie 
De staat Arizona beslaat 
295.254 km², waarvan 294.312 
km² land. Arizona grenst in het 
zuiden aan Mexico, in het 
noorden aan de staten Utah en 
Colorado, in het westen aan 
Nevada en Californië en in het 
oosten aan New Mexico. Het 
punt waar de grenzen met 
Utah, New Mexico en 
Colorado samenkomen, heet 
Four Corners. In Arizona 
bevinden zich uitgestrekte 
indianenreservaten. 
 
Arizona ligt in de Mountain-tijdzone, maar gebruikt geen zomertijd (de indianenreservaten 
uitgezonderd). 
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Geografisch gezien is Arizona, dat bekendstaat om zijn natuurschoon, een staat van extremen. 
De staat bestaat voor een groot gedeelte uit woestijn, terwijl een ander gedeelte van de staat 
wordt doorsneden door de Rocky Mountains, met 
Humphreys Peak als hoogste punt (3851 meter), 
tevens het hoogste punt in de staat. 
 
De belangrijkste rivier is de Colorado, die een 
gedeelte van de westgrens vormt. De rivier stroomt 
onder meer door de beroemde Grand Canyon. 
Andere opmerkelijke natuurgebieden zijn de 
Painted Desert, Monument Valley (op de grens met 
de staat Utah) en The Wave. 
 
 
 
 
 

 
 

Saguaro NP 
 
Zij bijlage pagina : nationaal park Saguaro 180 

a. Saguaro cactus 
De veelarmige saguaro-cactus is het symbool van de staat Arizona. Het is de grootste en een 
van de langzaamst groeiende van alle cactussoorten. Op een leeftijd van 50 jaar is de cactus 
nog maar 2 meter hoog. Als hij rond de 75 is, vertakt hij zich voor de eerste keer, hij kan wel 40 
'armen' krijgen. De saguaro bereikt zijn volle lengte als hij ongeveer 150 jaar oud is. De cactus 
kan 15 meter hoog worden en een leeftijd van 200 jaar bereiken.  
 
De saguaro groeit voornamelijk is de Sonoran Desert, een van de warmste en droogste 
gebieden van Amerika. In de zomer  wordt het al gauw 40º Celcius, en in de meeste jaren valt er 
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minder dan 30 cm neerslag. Soms is het maanden achtereen droog. De planten en dieren die 
hier leven, hebben zich aan deze omstandigheden aangepast. Volwassen planten wegen tot 8 
ton, vooral omdat ze ontzettend veel water kunnen vasthouden. Het wortelstelsel van een 
saguaro spreidt zich in alle richtingen tot 30 meter uit, en ligt maar 5 centimeter onder de 
oppervlakte.  

 
 Na een regenbui kan de 
cactus zoveel water opzuigen, 
dat hij er twee jaar op kan 
teren.  
De meest populaire periode 
om het park te bezoeken, is 
eind april, mei en juni. Aan de 
saguaro bloeien dan vele 
tientallen witte bloemen, die 
's nachts opengaan en die 
enkele uren na zonsopgang 
verwelken. Dit herhaalt zich 
dan gedurende ongeveer vier 
weken. De zoete nectar in de 
bloemen trekt veel vliegende 
dieren aan, die zo voor de bestuiving zorgen. In juni en juli wordt de rode vrucht die aan de 
saguaro groeit rijp. Ook dit fruit trekt veel dieren aan, zoals coyotes, vossen en eekhoorns. De 
Tohono O'odham Indianen slaan de vruchten met lange stokken van de cactussen, ze maken er 
jam, siroop en wijn van. De saguaro biedt onderdak aan insecten, vogels, zoogdieren en 
reptielen. Spechten en uilen maken gaten in de stam om hun nest te bouwen. De plant dekt de 
wond af met litteken-weefsel, zodat er permanente holen ontstaan. Deze goed geïsoleerde 
holen zorgen voor koelte in de zomer, en voor warmte in de winter. 
 
Tot voor kort was het aantal saguaro's dat voortijdig doodging groter dan de groei van nieuwe 
cactussen. Biologen wijten deze terugval aan de strenge winters, en aan het feit dat mensen hun 
vee in de saguaro-bossen hebben laten grazen. Ook vandalisme speelt een rol. Het grazen 
wordt nu niet langer toegestaan, sinds enkele jaren gaat het weer veel beter met de groei van 
de jonge cactussen. 

 

b. Park 
Grootte: 370 vierkante kilometer  
Nationaal park sinds: 1994 
Aantal bezoekers in 2015 : 753.446 

 
Saguaro National Park dankt z'n naam aan de grote en veelarmige saguaro-cactus, die 
voornamelijk in de Sonoran Desert voorkomt. Het park bestaat uit twee gebieden, die ongeveer 
36 mijl van elkaar verwijderd liggen. Een indrukwekkend uitzicht op een bos volwassen 
saguaro's, met de mooie Rincon Mountains als achtergrond, vind je in het Rincon Mountain 
District ten oosten van de stad Tucson. Behalve de saguaro komen in het park ook veel andere 
woestijnplanten en dieren voor. In het westelijke deel van het park, het Tucson Mountain 
District, is een openluchtmuseum waar je veel informatie over de flora en fauna vindt.  
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c. West Saguaro 
Het Red Hills Visitor Center ligt aan de toegangsweg Kinney Road. In dit Visitor Center vind je 
een tentoonstelling en ook veel brochures, boeken ed. Rangers organiseren diverse activiteiten, 
vooral van december tot april. Bij het Visitor Center kan je een korte wandeling maken, de 
Cactus Garden Trail. Er staan daar diverse woestijnplanten tentoongesteld. Ongeveer 1 mijl 
voorbij het Visitor Center ligt aan de linkerkant van de weg het begin van de: 
 

Valley View Overlook Trail  
Lengte: 2,4 kilometer (heen en terug)  
Tijdens de wandeling passeer je twee zanderige rivierbeddingen, en aan het eind klim je 
een stukje omhoog. Je hebt dan een schitterend uitzicht over de bergen, de woestijn en 
de saguaro's. 
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ROUTE op wandelgps 

Desert Discovery Nature Trail 
Lengte: 800 meter (loop) 
Dit is een zeer geschikte wandeling, zelfs op erg warme dagen, om kennis te maken met het 
park. Er staan borden die informatie geven over de flora en fauna van de Sonoran Desert.  
Aan het einde van de Kinney Road begint de 6 mijl lange Scenic Bajada Loop Drive, over de 
goed begaanbare onverharde Hohokam Road. Op een klein gedeelte van deze weg geldt 
eenrichtingverkeer, je kan daarom het beste rechtsom rijden. Neem daarvoor de eerste 
afslag rechts. Vanaf de Hohokam Road leidt een kort pad linksaf naar de Sus Picnic Area. 
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Mission San Xavier Del Bac 
 

Vanaf het begin van de 16e eeuw werden door Europese missionarissen (voornamelijk afkomstig uit 
Spanje) veel kerkgemeenschappen gesticht in het gebied dat nu bestaat uit Mexico en uit delen van 
zuidwest Amerika. Dit gebied werd New Spain genoemd. De missionarissen behoorden tot de 
katholieke orde Sociëteit van Jezus, beter bekend als de Jezuïten. Een van hen was de  Italiaan 
Father Eusebio Francisco Kino, die 24 jaar in New Spain heeft gewerkt. Hij won het vertrouwen van 
de Pima Indianen, die vooral leefden van de landbouw. Hij liet hen kennismaken met Europese 
zaden, kruiden, granen en fruit, en hij leerde hen hoe ze vee konden houden. Op deze manier heeft 
hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische groei in het gebied waar hij werkzaam 
was. Father Kino stichtte meer dan 20 kerken, waaronder Mission San Xavier del Bac en Mission San 
Cayetano de Calabazas (de voorganger van Mission San José de Tumacácori). 
 
De oorspronkelijke Mission San Xavier del Bac werd gesticht in het jaar 1692, met de bouw van het 
bijbehorende kerkje werd 8 jaar later begonnen. In het jaar 1770 werd het door de Apache Indianen 
vernietigd. Dertien jaar later werd gestart met de bouw van het huidige kerkje, dicht bij de plek 
waar de oorspronkelijke Mission had gestaan. De arbeiders die betrokken waren bij de bouw 
behoorden tot de stam van de Tohono O’odham indianen, zij voltooiden hun werkzaamheden in het 
jaar 1797. Ook in het interieur zijn het de vele versieringen, o.a. in de vorm van beeldhouwwerken, 
muur- en plafondschilderingen, die de aandacht trekken. Er is niet veel bekend over de makers 
hiervan. 
 
In het jaar 1828 werden alle Spaanse priesters verbannen, waardoor het kerkje leeg kwam te staan 
en in staat van verval raakte. Dankzij de inspanningen van lokale bewoners werd het nog wel 
enigszins onderhouden. In 1859 kwam de Mission onder het bestuur van de Sante Fe Diocese, er 
kwam toen geld beschikbaar voor een 
renovatie. Vanaf 1868 werden er weer 
regelmatig kerkdiensten gehouden, later 
deed de kerk ook dienst als school. 
 
De kerk is een aantal malen beschadigd 
geraakt. In 1887 als gevolg van een 
aardbeving, en in 1939 als gevolg van een 
blikseminslag. Beide keren vonden enige tijd 
later de benodigde reparaties plaats. Aan het 
einde van de vorige eeuw werd de kerk 
nogmaals uitgebreid gerenoveerd. Mission 
San Xavier del Bac wordt beschouwd als een 
van de belangrijkste gebouwen uit de 
Spaanse koloniale tijd in Amerika, in 1963 
kreeg het daarom de status van National Historic Landmark. De bijnaam van het kerkje luidt “White 
Dove of the Desert” (vertaling:  de Witte Duif van de Woestijn). 
Er worden nog dagelijks kerkdiensten verzorgd. Daarnaast is Mission San Xavier del Beac 
tegenwoordig een bekende bedevaartplaats en toeristische attractie, jaarlijks komen er ongeveer 
200.000 bezoekers. Je kan uiteraard het kleine kerkgebouw bezichtigen, en daarnaast ook een 
naastgelegen kapel, een mooie cactustuin en een gift shop. Bij de kerk bevindt zich een grote 
parkeerplaats, waar lokale bewoners regelmatig etenswaren te koop aanbieden. 
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Sky Island Scenic Byway 
 

a. Inleiding 
Travel along one of the most scenic highways in the Southwest, complete with mountain forests, 
canyons, deserts, and breathtaking vistas. One of the only paved roads leading up to the top of 
Mt. Lemmon, it begins in the Lower Sonoran region and climbs up to the forests of the Canadian 
zone, providing a unique chance to experience four seasons in one trip. The parkway gets its 
name from areas of biological diversity in the Coronado National Forest that rise dramatically 
from the desert floor to stand wreathed in clouds as twelve widely scattered "sky islands." 

 

b. Details 
The scenic drive begins at the outside edge of Tucson. If you are coming from I-10, take exit 256 

and follow East Grant Road for 8 miles. 
Turn left onto East Tanque Verde Road 
and continue for three miles until East 
Catalina Highway on your left. The start 
of this scenic drive is in 4 miles as you 
enter the Coronado National Forest. This 
road is sometimes referred to as Mount 
Lemmon Highway or Hitchcock Highway. 
 
If you are traveling this route in the 
winter, keep in mind that temperature 
differences from bottom to top is around 
30 degrees and that upper portions may 
be closed due to snow. And in any 
season — bring water, extra clothes and 
gas up beforehand as there are no 
stations along the Catalina Highway. 
 

As the road climbs among the Saguaro cacti and brittlebush, enjoy hairpin curves as you arrive 
at the Babad Do’ag Viewpoint (V1) which overlooks the desert cacti studded Tucson Valley, the 
Rincon Mountains, and the Tucson Basin. There are interpretive signs at the lookout and if you’re 
up for a longer hike — try the moderate 5-mile round trip Babad Do’ag Trail. Incredible desert 
vistas of saguaro, wildflowers and mountains await. 
 
Continuing up the road, you enter the Molino Canyon. The road hugs the canyon’s cliff until the 
Molino Canyon Overlook (V2). The overlook offers a short hike to a creek and series of waterfalls. 
Towards the center of the canyon is the Molino Basin, home a campground and trailheads for a 
variety of hikes. Hiking here is especially fascinating due to the transition from desert to a forest 
dominated by cottonwood, oak, sycamore and willow trees within a very short distance. 
 
Each turn of the road reveals a new perspective. As you enter Bear Canyon, the forest transforms 
once again into a lusher, cool environment with flourishing cypress, juniper, pine, sycamore, and 
walnut trees. Granite pinnacles soar into the sky, and with rocky outcroppings and stony 
hoodoos, some of Arizona’s best rock climbing is found here. 
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Next stop, Windy Point (V3) offers the most amazing views along the entire drive. Wind-whipped 
rock formations, views of the Huachuca, Patagonia, and Santa Rita Mountains, and the Tucson 
Basin await at 6,400 feet of elevation. On clear days, you may even see the Sierra de San 
Antonio in Mexico. 
 
Geology Point Vista (V4), offers another spectacular viewpoint. Sweeping panoramas and 
precariously perched rocks create a surreal and photogenic landscape. 
 
From here, you climb through forests of ponderosa pine. Rose Canyon Lake (W1) is stocked with 
trout and surrounded by absolute beauty; this seven-acre lake is a perfect stop for fishing, 
picnics, and camping in the Rose Canyon Campground. Keep an eye out for the turn off to Rose 
Canyon. Shortly afterwards, you arrive at the San Pedro Vista (V5) which overlooks the San Pedro 
River Valley, a desert between the Tortilla and Galiuro Mountains. From this stop, enjoy the 4-
mile hike around Green Mountain to the General Hitchcock Campground. 
 
Shortly after the viewpoint is the Palisade Information Center (I1). Self-guided displays inform 
about the Coronado National Forest and 
it’s a great location to get more information 
about hikes. Two of the most popular are 
the Butterfly Trail (H2) and Crystal Springs 
Trail (H3) with trailheads one mile from the 
center. Both trails are long, but you need 
not do the entire trail to enjoy the shaded, 
dense forests. Butterfly Trail (H2) features 
such a diverse biology, it has been 
designated a Research Natural Area. 
Wildflowers and butterflies are abundant 
and having a species field guide will come 
in handy. If you are up for a challenge, the 
medium-to-difficult Crystal Springs Trail will 
bring you to Mount Lemmon’s summit. 

 
Experience the sky up close at the Mount 
Lemmon SkyCenter (A1). There are daytime and after-dark programs using their new 32-inch 
Schulman Telescope which is open to the public. 
 
This scenic drive officially comes to an end as you arrive in the quaint town of Summerhaven, 
which features a General Store, shops and restaurants. While here, consider a few short side 
trips. For spectacular views in every season, Mount Lemmon Ski Valley, the southernmost ski 
area in the US, can be reached via East Ski Run Road. The ski hill offers an opportunity to ride 
the ski lift for breathtaking vistas at 9100 feet. Continue a few miles further and join onto Summit 
Road (T1). At the road end is the actual summit of Mount Lemmon, an amazing way to end this 
scenic drive.  

c. Wandelingen 
 

 
H1: Molino Basin 
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The overlook offers spectacular views, including that of Tucson sprawling in the distance. 
Short hikes from here lead to a creek and series of waterfalls. 
 
H2: Butterfly Trail 
 
The Butterfly Trail is 10-mile trek that heads through the shaded, dense forests of the 
Coronado National Forest. There is considerable elevation gain, which makes this a trail for 
more experienced hikers, but enjoy at least the first couple of miles on this trail. Featuring 
such a diverse biology, it has been designated a Research Natural Area. Wildflowers and 
butterflies are abundant and having a species field guide will come in handy. 
 
H3: Crystal Springs Trail 

 
The Crystal Springs Trail is a 10-mile medium-to-difficult trail with high elevation grains that 
brings you to Mount Lemmon’s summit. You do not need to do the entire trail to enjoy the 
beauty of the Coronado National Forest. 

Saguaro Oost NP 
a. Oost Saguaro 

Dit gedeelte van het park bevat een al wat ouder wordend saguaro-bos aan de voet van de 
mooie Rincon Mountains. Hier vind je ook veel andere planten en dieren. Slechts een klein deel 
van het park is met de auto bereikbaar. 

 
 
 
Bij het Visitor Center begint de 8 mijl lange Cactus Forest Drive. Via deze verharde 
eenrichtingsweg ga je door het hart van een groot saguaro-bos. In het begin rijd je in 
noordelijke richting. De weg buigt naar het oosten af, je kan daar via een korte onverharde weg 
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nog verder naar het noorden, tot aan de picknickplaats Mica View. Kort voorbij de afslag naar 
Mica View ligt een kort wandelpad: 

 

Desert Ecology Trail  
Lengte: 400 meter (loop)  
Langs het pad staan borden waarop wordt uitgelegd hoe planten en dieren met de beperkte 
waterhoeveelheid in dit gebied omgaan. 
 
De weg kruist de Cactus Forest Trail, en buigt dan af naar het zuiden. Op het meest 
zuidelijke punt gaat een korte, verharde zijweg naar de Javelina Picnic Area. Dichtbij deze 
picknickplaats begint de 
 

Homestead Trail 
Lengte: 1600 meter (loop) 
Langs het pad staan borden waarop het moderne Tucson wordt vergeleken met het 
vroegere Tucson. Ook wordt informatie gegeven over het wonen in de woestijn laat in de 
19e en vroeg in de 20e eeuw. 

Hotel 
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Routemap 
 

 
 

Tussenpunten en timing 
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Chiricahua national monument 
Omdat Chiricahua National Monument niet in de buurt van de klassieke toeristische routes ligt, is 
het een relatief onbekend park. Toch is een bezoek aan dit park een omweg meer dan waard, je 
vindt hier een prachtig landschap dat bestaat uit duizenden smalle rotspilaren en balancerende 
rotsblokken. De rotsen bestaan uit vulkanisch gesteente, de overblijfselen van een honderden 
meters hoge as- en puinlaag die hier 27 miljoen jaar geleden als gevolg van een vulkanische eruptie 
is terechtgekomen. De rotsen zijn voornamelijk grijs en groen van kleur; de groene tinten worden 
veroorzaakt door de aanwezigheid van vele mossen. 

 
Er loopt maar een weg door het park, de 8 mijl lange Bonita Canyon Drive. Je rijdt het park binnen 
aan de westzijde. Bij de ingang staat een Entrance Station, waar je het entreegeld kan betalen of 
waar je de America the Beautiful Pass kan laten zien. Je krijgt dan een betalingsbewijs, dat je op de 
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voorruit van je auto moet plakken. Als het Entrance Station niet bemand is, moet je daarvoor 
doorrijden naar het Visitor Center. 
 
Direct voorbij de ingang ligt aan de rechterzijde van de weg een heel kleine begraafplaats, de 
Erickson Cemetery. Neil en Emma Erickson waren Zweedse immigranten die, na hun huwelijk in 
1887, een van de eerste permanent bewoonde ranches in deze omgeving stichtten. Behalve Neil en 
Emma liggen ook hun twee jongste kinderen, Ben en Hildegarde, op het kleine kerkhofje begraven. 

 
Even verder ligt aan de linkerkant van de weg 
een parkeerplaats, vanwaar je naar de Faraway 
Ranch kan lopen. Dit was de woning van Neil en 
Emma Erickson en hun drie kinderen. In de 
jaren ’20 van de vorige eeuw werd het een 
guest ranch voor bezoekers die de Chiricahua 
Mountains wilden bezoeken. Tegenwoordig 
worden er rondleidingen in de oude gebouwen 
georganiseerd, in het Visitor Center kan men 
informeren naar de tijden. Je kan ook (zonder 

begeleiding) de buitenzijde van de ranch bekijken. 
 
Na ongeveer 2 mijl bereik je het Visitor Center. Voor voertuigen die langer zijn dan 29 feet 
(ongeveer 8,84 meter) is dit het eindpunt, je mag daarmee niet verder de Bonita Canyon Drive op. 
Voorbij het Visitor Center is de weg erg smal en bochtig, over een afstand van 6 mijl ga je omhoog 
van 1.646 meter naar 2.094 meter. Je rijdt hier midden tussen de spires (de rotspilaren) waar het 
park zijn bekendheid aan te danken heeft. De rotsen worden deels aan het oog onttrokken door de 
dichte begroeiing; er zijn enkele kleine pull-outs zodat je wel even kan stoppen om de omgeving 
wat beter te kunnen bekijken. 
 
De weg eindigt 6 mijl voorbij het Visitor Center bij een parkeerplaats, vandaar is het een klein stukje 
lopen naar een van de beste uitkijkpunten in het park: Massai Point. Vanaf deze plek heb je een 
panoramisch zicht over duizenden dicht op elkaar staande spires 
 

b. Wandelingen 
 
Spoor op wandelgps 
 

In het park is een netwerk van paden aanwezig, die samen zo’n 18 mijl lang zijn. Doordat je 
verschillende paden met elkaar kunt combineren, kan je je eigen wandelroute samenstellen. 
 
De meest populaire route is de combinatie van de Echo Canyon Trail, de Hailstone Trail en de 
Ed Riggs Trail. Als je via de Bonita Canyon Drive naar het oosten rijdt, dan zie je ongeveer een 
halve mijl voor Massai Point aan de rechterkant een zijweg. Aan die zijweg ligt, direct na de 
afslag, de parkeerplaats vanwaar de Echo Canyon Trail begint.  
Via dit wandelpad loop je over een afstand van 1,6 mijl (2,6 kilometer) midden tussen de 
spectaculaire rotsformaties door naar beneden, in totaal ga je 137 meter omlaag. Je komt dan 
uit in het dicht begroeide Echo Park. De wandeling gaat verder via de vrij vlakke Hailstone Trail 
(0,8 mijl – 1,3 kilometer), dit is een smal pad dat – omdat het aan de zuidzijde ligt – meestal vol 
in de zon ligt. Vervolgens ga je via de Ed Riggs Trail (0,7 mijl – 1,1 kilometer) weer omhoog, 
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richting de parkeerplaats. Je loopt hier tussen grote dennenbomen door. Omdat het pad niet 
erg steil is, valt de klim omhoog niet al te zwaar. De totale lengte van deze combinatie-
wandeling is 3,1 mijl (5 kilometer). 

 
 
 
Een keer per dag, ’s ochtends om 8.30 uur, vertrekt vanaf het Visitor Center een hikers 
shuttlebus die plaats biedt aan 14 personen. Je kan je af laten zetten bij de trailhead voor de 
Echo Canyon Trail, en vandaar via achtereenvolgens de Echo Canyon Trail, de Upper Rhyolite 
Canyon Trail en de Lower Rhyolite Canyon Trail te voet afdalen naar het Visitor Center. Omdat 
je voortdurend naar beneden loopt, is deze wandeling niet erg zwaar. De totale lengte 
bedraagt 4,2 mijl (6,8 kilometer). Het is niet mogelijk om vooraf plaatsen voor de shuttlebus te 
reserveren. 

 

 



 Rondreis 4 Staten Pagina 38 / 194 
 September 2018 

c. Waar 
Chiricahua National Monument ligt in het zuidoosten van de staat Arizona. De meest 
gebruikelijke aanrijroute is die vanaf Interstate 10. Neem bij de plaats Willcox de afslag naar 
State Route 186 in zuidelijke richting. Volg die weg over een afstand van ongeveer 32 mijl. Ga 
vervolgens linksaf, via State Route 181. De ingang van het park ligt 4 mijl verder. Houd er 
rekening mee dat je voorbij Willcox geen benzinestations meer tegenkomt. 

d. Weer 
Het park is erg hoog gelegen, ongeveer 2.700 meter boven de zeespiegel. Tijdens de 
wintermaanden sneeuwt het vaak, de Bonita Canyon Drive wordt dan ook regelmatig 
afgesloten. De temperatuur valt mee, gemiddeld wordt het zo’n 13° Celcius, maar er komen ook 
periodes voor met strenge vorst. In de zomer ligt de temperatuur rond de 30° Celcius, met 
uitschieters naar 40° Celcius. Heel kenmerkend is dat van begin juli tot half september de kans 
op onweer bijzonder groot is, vrijwel elke avond komen er thunderstorms met veel wind en 
regen voor. De beste periodes om het park te bezoeken zijn dan ook de lente en de herfst, met 
aangename temperaturen en minder kans op regen. 

 

Fort Bowie NHS 
 

 
 
Indien zin kan hier een wandeling gestart worden. 
Is wel ongeveer 5/6 km. ook timing na vorige park een beetje bekijken. 
 
The Fort Bowie and Apache Pass site was declared a National Historic Landmark in 1960.[ 
 
The remains of Fort Bowie are carefully preserved, as are the adobe walls of various post buildings 
and the ruins of a Butterfield Stage Station.  
 
The site is located on the unpaved Apache Pass Road which can be accessed from Interstate 10 near 
Bowie, Arizona or from Arizona Highway 186 just north of the entrance to Chiricahua National 
Monument.  
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Access to the ruins of Fort Bowie and the visitor center is via a 1.5-mile (2.4 km) foot trail which 
begins at a parking area along Apache Pass Road. This trail to the old fort passes other historic sites 
such as Apache Spring, Siphon Canyon, the ruins of the Butterfield Stage Stop and Bascom's Camp. 
 
In 1958 a Western entitled Fort Bowie was made, starring Ben Johnson. The film charted one of the 
disputes between the US Cavalry based at the fort and the Apaches. 
 
Bijna 4 uur rijden naar City of Rocks 
 

New Mexico 
 
 
New Mexico heeft een oppervlakte van 
315.194 km². De gemiddelde hoogte is 
1735 m boven zeeniveau; het hoogste 
punt is Wheeler Peak (4011 m), 

onderdeel van de Rocky Mountains, die New Mexico van 
noord naar zuid doorkruisen. De belangrijkste rivier is de Rio 
Grande. 
 
New Mexico grenst aan het land Mexico en aan de staten 

Texas, Oklahoma, Arizona, Colorado en Utah. Het punt waar de grenzen met de laatste drie kruisen 
heet Four Corners. New Mexico ligt in de Mountain-tijdzone. 
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De staat beschikt over veel natuurschoon, zoals de druipsteengrotten bij Carlsbad en het witte zand 
van White Sands National Monument. 
 

City of Rocks State Park 
 

a. Info 
City of Rocks State Park bestaat uit een doolhof van kleine vulkanische rotsen, de grootsten 
daarvan zijn ongeveer 15 
meter hoog. 
De geologische 
geschiedenis van het park 
begon zo’n 35 miljoen jaar 
geleden, ten tijde van de 
enorme vulkaanuitbarsting 
die bekend staat als the 
Kneeling Nun Tuff 
Eruption. Ter vergelijking: 
deze vulkaanuitbarsting is 
1.000 keer heftiger 
geweest dan de eruptie 
van Mount St. Helens in het jaar 1980. Het huidige City of Rocks State Park bevindt zich op 
ongeveer 30 kilometer afstand van de plek waar de eruptie plaatsvond. De lava en vulkanische 
assen waren, op het moment dat ze op deze plek neervielen, nog vloeibaar en bijzonder heet. 
Tijdens het afkoelingsproces versteenden de vulkanische materialen, daarbij ontstonden veel 
zogenaamde fractures, dat zijn scheuren in het gesteente. Gedurende de miljoenen jaren na de 
vulkaanuitbarsting heeft erosie het park gemaakt tot wat het nu is. De fractures hebben daarbij 
een belangrijke rol gespeeld: er verzamelde zich regenwater in de scheuren, tijdens de koude 
winters bevroor dat water en zette daardoor uit, de scheuren werden daardoor langzaam aan 
steeds groter. Daarnaast bleken de fractures een ideale plek te zijn voor plantengroei, ook 
hierdoor werden de scheuren steeds groter. Wind- en watererosie zorgde voor de rest.  

 

b. Het park bezoeken 
Je rijdt het park aan de zuidzijde binnen, via een korte zijweg aan de rechterzijde kan je naar een 
uitkijkpunt rijden. Als je rechtdoor gaat kom je eerst bij het Visitor Center, daarna bereik je de 
rotsformaties. Tussen de rotsen groeien veel kleine bomen, cactussen en andere planten. Je 
vindt hier kleine dieren zoals konijnen, slangen en hagedissen. Daarnaast komt er ook een rijke 
verscheidenheid aan vogelsoorten voor, waaronder de bald eagle en de golden eagle. 
 
De rotsen beslaan een oppervlakte van ongeveer 275 hectare, er loopt een weg rondom de 
rotsen heen. Er zijn geen wandelpaden aanwezig, maar je mag wel overal tussen de rotsen 
doorlopen en er overheen klimmen. Omdat het park zo klein is, kan je het in twee of drie uur 
heel goed bekijken. Langs de weg die rondom de rotsen loopt staan veel (deels schaduwrijke) 
picknicktafels, en er zijn kampeerplaatsen voor zowel tenten als RV’s. Gemiddeld trekt het park 
ongeveer 50.000 bezoekers per jaar, vooral tijdens de weekenden is het vaak erg druk. 
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c. Openingstijden 
Tijdens de maanden april tot en met oktober zijn de hekken geopend van 07.00 tot 21.00 uur, 
tijdens de overige maanden kan je het park binnenrijden van 07.00 tot 18.00 uur. Het Visitor 
Center is geopend van 08.00 tot 17.00 uur. 

d. Wandeling 
Liefst wandeling TABLE MOUNTAIN, duurt wel +/- 1u30 = 5,5km en klimmen 

 

 

Silver City 
 
Als je even het gevoel van het oude wilde westen wilt krijgen, kun je downtown bezoeken in Silver 
City. In deze historische buurt vind je gebouwen en straten uit de tijd dat mijnwerkers door de 
straten klosten en er repen zilver wachten op transport in bewaakte koetsen. In downtown Silver City 
vind je restaurantjes, koffiehuizen, kunstgalerieën, antiekwinkeltjes en souvenirwinkels. Bezoek ook 
de Big Ditch, een groen park. 
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Hotel 
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Routeplan 
 
Heel lange dag in km en met avondactiviteit 
 

 

Tussenpunten en timing 
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Gila cliff dwellings 
 
ZIE BROCHURE  Gila Cliff Dwellings PAGINA 187 

a. Info 
Cliff Dwelling is de archeologische term voor prehistorische woningen die zijn gebouwd in 
nissen en onder overhangende rotsen. De Gila Cliff Dwellings zijn omstreeks het jaar 1280 
gebouwd door de Pueblo Indians die behoorden tot de Mogollon Culture. Dit volk leefde van 
landbouw, de jacht en van handel 
met andere stammen, en de 
stamleden waren zeer bedreven in 
het vervaardigen van houten 
gereedschappen, kleden, potten 
en manden. 
De trail in het park gaat naar een 
rotswand met diverse natuurlijke 
grotten; in enkele van die grotten 
bevinden zich in totaal 40 kamers 
waarin 10 tot 15 gezinnen hebben 
gewoond. Niet erg lang 
overigens, kort na het jaar 1300 
zijn de woningen alweer verlaten. 
De reden daarvoor is niet bekend. 
De rotswoningen zijn grotendeels gemetseld, al is er ook gebruik gemaakt van andere 
technieken zoals het inbouwen van ondersteunde houten balken en het afsmeren met modder. 
De woningen zien er nog grotendeels hetzelfde uit als 7 eeuwen geleden, ongeveer 80% van 
alle materialen verkeert nog in originele staat. Ook de natuurlijke omgeving is vrijwel niet 
veranderd, je krijgt tijdens een bezoek aan dit park dus een heel goed beeld van de 
omstandigheden waarin de Pueblo Indians hebben geleefd 
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b. Aanrijroute 
Gila Cliff Dwellings National Monument ligt in het zuidwesten van de staat New Mexico, 44 mijl 
ten noorden van de toeristische plaats Silver City. Je kan het park via twee verschillende routes 
bereiken. 
 
De eerste route begint in Silver City en gaat via New Mexico State Route 15. Dit is een zeer 
bochtige, 44 mijl lange weg, die door het mooie Gila National Forest en de Gila Wilderness 
heen loopt. De gemiddelde snelheid op deze route ligt vrij laag, trek hiervoor dan ook 1½ tot 2 
uur uit. 
 
Als je de bochtige route wilt vermijden, bijvoorbeeld omdat je in een camper rijdt, dan kan je 
ook via State Route 35 naar het park rijden. Deze weg begint bij de plaats Mimbres, 27 mijl ten 
oosten van Silver City. De afstand van Mimbres tot aan het park is 42 mijl, het laatste deel van 
deze route gaat via State Route 15. 
 
Het Visitor Center ligt niet in het park zelf. Kort voor het einde van State Route 15 bereik je een 
splitsing: voor je ligt het Visitor Center (op korte afstand van de splitsing), het park zelf bereik je 
als je op de splitsing linksaf gaat. Vanaf de splitsing is de afstand minder dan 2 mijl. De weg 
eindigt bij een ruime parkeerplaats met toiletten en een Ranger Station. De hieronder 
genoemde trail begint bij het Ranger Station. 

 

c. De trail 
 
Route en spoor op wandelgps 
 

De enige trail in het park is een loop-trail met een lengte van 1 mijl (1,6 kilometer). Allereerst 
steek je de West Fork of Gila River over, daarna ga je linksaf via een mooi aangelegd pad dat 
over de bodem van de groen begroeide Cliff Dweller Canyon loopt. Er zijn een aantal kleine 
trapjes en houten bruggetjes. Op gegeven moment bereik je een uitkijkpunt vanwaar je de cliff 
dwellings voor het eerst kan zien, je hebt dan iets minder dan de helft van de wandeling 
afgelegd. Voorbij het uitkijkpunt begint het pad flink te stijgen, over een korte afstand ga je 55 
meter omhoog. Er zijn overal traptreden in de rotsen uitgehakt, de klim is voor iedereen die 
goed ter been is eenvoudig te doen. 
 
Kort nadat je het hoogteverschil hebt overwonnen bereik je de eerste grot waarin enkele 
overblijfselen zijn gevonden, waarschijnlijk bevonden zich hier 700 jaar geleden drie kleine 
opslagruimtes en een haard. De vierde en de vijfde grot zijn het mooist. De oude rotswoningen 
zijn hier heel goed bewaard gebleven; je mag via een ladder naar boven klimmen zodat je alles 
van dichtbij kunt bekijken. In de grotten is over het algemeen een vrijwilliger aanwezig die 
eventuele vragen kan beantwoorden. 
 
Voorbij de grotten gaat het wandelpad nog een paar honderd meter verder, je loopt hier vooral 
bergafwaarts. Uiteindelijk kom je weer uit bij de brug over de West Fork of Gila River. 
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White Sands National monument 
 

a. Omschrijving 
De duinen van White Sands 
National Monument bestaan 
niet, zoals de naam doet 
vermoeden, uit zand, maar uit 
puur gypsum (gipskristallen). De 
duinen beslaan in totaal een 
oppervlakte van ongeveer 710 
km², het is daarmee het 
grootste gypsumveld ter wereld. 
Ongeveer 40% daarvan bevindt 
zich binnen de grenzen van het park, de overige 60% valt onder een gebied dat militair terrein 
is. 
Het duinenveld ligt geheel in de Tularosa Basin. In de omliggende gebergten komt veel gypsum 
voor; gedurende miljoenen jaren is er veel gypsum door regen- en smeltwater opgelost en 
meegevoerd naar dit laaggelegen basin. Van daaruit kon er geen verdere afvloeiïng van het 
water plaatsvinden. De hete zon en droge wind zorgden ervoor dat het water verdampte; de 
mineralen bleven achter en kristalliseerden, zodat uiteindelijk alleen het pure, witte gypsum 
overbleef. 
De harde wind, vrijwel altijd vanuit het zuidwesten, verplaatste de gipskristallen naar het 
noordoosten. Daar hebben zich dus de duinen gevormd, waaraan het park haar bekendheid te 
danken heeft. Het duinenveld verandert ook nu nog steeds, de meest actieve duinen kunnen 
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per jaar ongeveer een meter in noordoostelijke richting opschuiven. Er zijn echter ook stabiele 
duinen, die nauwelijks meer veranderen. 

 

b. Info 
De enige ingang van het park ligt direct langs Interstate 70, daar ligt ook het Visitor Center. Bij 
het Visitor Center begint een 8 mijl lange weg die tussen de witte zandduinen  doorloopt, de 
Dunes Drive. De eerste helft van de weg is verhard, tijdens de tweede helft van de rit rijd je over 
het witte zand. Het zand is hier helemaal vlak, dus de rit is voor alle auto’s prima te doen. Aan 
het einde vormt de weg een lus, je gaat daarna via dezelfde weg terug naar de ingang van het 
park. Onderweg gelden er diverse snelheidslimieten, je mag achtereenvolgens 45, 35 en 25 mijl 
per uur rijden. Zonder stops duurt de 16 mijl lange rit (heen en terug) ongeveer 40 minuten. 

c. Wandelingen 
Er bevinden zich vier officiële wandelpaden in het park, maar het is niet verplicht om op die 
paden te blijven. Je mag overal de duinen inlopen. De vier officiële wandelingen zijn: 

Playa Trail 
Lengte:  500 yards (457 meter) – loop 
Trailhead:  2,5 mijl (4 km) voorbij het Visitor Center 
Dit is een vlakke trail naar een kleine playa; dat is een ondiepe, laaggelegen uitholling 
die na regen vol kan lopen met water. 

Dune Life Nature Trail 
Lengte:  1 mijl (1,6 km) – loop 
Trailhead:  2,75 mijl (4,4 km) voorbij het Visitor Center 
Je loopt hier rondom de rand van een duinenveld. In het begin is de trail vlak, na 
ongeveer 400 meter moet je een stuk omhoog klimmen. Je treft in dit gebied meer 
vegetatie aan dan in de andere delen van het park. De route wordt aangegeven door 
middel van bruine paaltjes. 
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Interdune Boardwalk 
Lengte:  650 yards (585 meter) – 
loop 
Trailhead:  4,5 mijl (7,2 km) 
voorbij het Visitor Center 
Je loopt hier over een boardwalk 
door een gebied met fragiele, 
beginnende vegetatie. Je gaat 
naar de top van een duin, 
vanwaar je een mooi zicht hebt 
over de omgeving. 
 

Backcountry Camping Loop 
Trail 
 
Route en spoor op wandelgps 
 
The Backcountry Camping Trail is 
a moderate, 2-mile (3.5 km), 
round-trip hike. Though 
backpackers most frequently hike 
the trail, it is also open to visitors 
who want a shorter hike through 
the heart of the dunes. This trail 
is for foot travel only. No 
bicycles, horses, or motorized 
vehicles are allowed on the trail. 
 
Follow the orange trail markers 
with a spade symbol into an area 
of beautifully varied dunes and 
vegetation. This trail requires 
hikers to climb over several steep 
dunes and loose sand. Look 
carefully for the next trail marker 
before continuing. If you cannot 
see the next trail marker because 
of blowing sand or because the 
trail marker is knocked down, do 
not proceed—return to your car. 
Strong winds, especially in the 
spring, can reduce visibility to a few feet, making it easy to become lost. You do not 
have to hike the entire trail to enjoy the spectacular scenery. Make sure that you are off 
the trail by sunset. 
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d. Alkali Flat Trail NIET 
Lengte:  4,6 mijl (7,4 km) – loop 

Alamogordo 
 
'The friendliest place on earth', zo profileert Alamogordo zich. Of dat waar is, moet elke bezoeker 
voor zichzelf bepalen, maar het is wel duidelijk dat Alamogordo een veelzijdige stad is waar veel te 
beleven is voor het hele gezin. Ontdek de banden die de stad met de Amerikaanse ruimtevaart 
heeft in het Space Museum en bezoek hagelwitte zandduinen in het White Sands National 
Monument. Verder is Alamogordo bekend vanwege het Atari videogame kerkhof uit 1983 en de 
Trinity-test; de eerste ontploffing van een nucleaire bom. 

Hotel 
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Routeplan 
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Tussenpunten en timing 
 
 

 

Three Rivers Petroglyphs 
 

The Three Rivers Petroglyphs are outstanding examples of 
prehistoric Jornada Mogollon rock art. The basaltic ridge rising 
above the Three Rivers Valley contains over 21,000 petroglyphs, 
including masks, sunbursts, wildlife, handprints, and geometric 
designs. The number and concentration of petroglyphs make this 
one of the largest and most interesting rock art sites in the 
Southwest. A rugged 0.5-mile trail begins at the visitor shelter and 
links many of the most interesting petroglyphs. Another short trail 
begins on the east side of the picnic area and leads to a partially 
excavated prehistoric village. 
 
The Three Rivers Petroglyph Site is one of the few locations in the 
Southwest set aside solely because of its rock art. It is also one of 
the few sites giving visitors such direct access to petroglyphs. The 
number and concentration of petroglyphs here make it one of the 
largest and most interesting petroglyphs sites in the Southwest. 
More than 21,000 glyphs of birds, humans, animals, fish, insects 

and plants, as well as numerous geometric and abstract designs are scattered over 50 acres of New 
Mexico's northern Chihuahuan Desert. The petroglyphs at Three Rivers, dating back to between 
about 900 and 1400 AD, were created by Jornada Mogollon people who used stone tools to 
remove the dark patina on the exterior of the rock. A small pueblo ruin is nearby and Sierra Blanca 
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towers above to the east. A detailed petroglyph guide is available at the Three Rivers Petroglyph 
Site. 

Valley of fires 
Four miles west of the Town of Carrizozo on US 380, Valley of Fires Recreation Area is located 
immediately adjacent to the Malpais Lava Flow.  

 
Approximately 5,000 years ago, Little Black 
Peak erupted covering 125 square miles of 
the Tularosa Basin with molten rock up to 
160 feet thick. The lava flow is considered 
to be one of the youngest flows in the U.S. 
From a distance, Valley of Fires appears as 
barren rock but when you walk along the 
nature trail there are many varieties of 
flowers, cactus, trees and bushes typical of 
the Chihuahuan desert. Animals include 
bats, roadrunners, quail, cottontails, mule 

deer, barberry sheep, and lizards. It's also a virtual birdwatcher's paradise with great horned owls, 
burrowing owls, turkey vultures, hawks, gnat 
catchers, cactus wrens, sparrows, and golden 
eagles.  
 
There is a small visitor center and bookstore.  
 

Malpais Nature Trail.  

 
 
 

Bosque del Apaches 
 

a. Auto Tour Route (tour loop): 
The tour loop is (approximately) 12 miles long, bisected by a two way road. Please observe one-way 
directional signs. The tour loop is open every day from one hour before sunrise to one hour after 
sunset. 
Wandeling 
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b. Canyon National Recreation Trail  
(2.2 miles) 
 
Route en spoor op gsp 
This trail takes visitors through native Chihuahuan 
desert and into Solitude Canyon, a deep ravine 
carved into sandstone by flash floods over the 
ages. Scenic vistas of the canyon and the refuge 
are favorite photo opportunities. The abundance 
of burrows, holes, nests, and middens gives 
evidence to the snakes, lizards, birds, bats, rabbits, 
kangaroo rats, and other desert wildlife that are 
active along the trail, especially in the cooler 
morning and evening hours. This trail loops 
through the southern edge of the Indian Well 
Wilderness Unit. 
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c. Marsh Overlook Trail 
(1.5 miles) 
 
Walk through willows and cattails and around a seasonally-flooded wetland on this trail. Look for 
secretive marsh birds like bitterns and Virginia rails in the marsh. The trail includes a quarter-mile 
(round-trip) spur trail to a reflection bench on top of a bluff that overlooks the south end of the 
refuge and is well worth the ten minute detour. 

 

Quebradas Back Country Byway 
 
ZIE BIJLAGE Quebradas Backcountry Byway op pagina 189 
 
The Quebradas Backcountry Byway is an unpaved county road traversing about 24 miles of rugged, 
colorful landscapes east of Socorro. Two National 
Wildlife Refuges are only a few miles from this 
Byway - Sevilleta to the north and Bosque del 
Apache to the south. Much of the Byway includes 
rolling bench lands that rise above the Rio Grande 
floodplain to the west and rugged north-south 
running ridges of alternating bands of red and 
yellow sandstone, red and purple shale, and white 
to gray limestone. 
 
The Rio Grande and its associated vegetation 
provide important habitat for a variety of wildlife, 
including mule deer, coyote, bobcat, gray fox, 
raccoon, porcupine, opossum, ground squirrel, 
cottontail, and jack rabbit. Typical bird species you 
may see include the snow goose, sandhill crane, 
quail, red-tailed hawk, American kestrel, 
roadrunner, horned lark, raven and numerous 
songbirds. The endangered whooping crane is 
also occasionally sighted along the river. Common 
reptiles include the collared lizard, eastern fence lizard, bull snake, king snake, whip snake, and 
western diamondback rattlesnake. 
 
The region includes upper Chihuahuan desert mountain ranges with sparse vegetation. The 
Quebradas road crosses several arroyos which drain into the Rio Grande. Erosion has created scenic 
geological settings such as the Arroyo de la Presilla, Arroyo del Tajo, and the Loma de las Canas 
ridgeline. Many areas along the road contain near vertical, multicolored cliffs, twisted and 
convoluted badlands, narrow box canyons, and other topographic landforms. Colorful soils and 
banding of rock formations can be viewed midway through the drive. 
 

Albuquerque 
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Albuquerque is de grootste stad in de Amerikaanse staat New Mexico en telt 555.417 inwoners 
(2012). Het is hiermee de 32e stad in de Verenigde Staten (2007). De oppervlakte bedraagt 467,6 
km², waarmee het de 30e stad is. 
 
Albuquerque ligt in het uiterste noorden van de Chihuahuawoestijn aan de rivier de Rio Grande. Het 
is met 1600 meter een van de hoogstgelegen steden van de Verenigde Staten. 

a. Apple Store 
 

Bevindt zich in: ABQ Uptown 
Adres: 2240 Q St NE, Albuquerque, NM 87110, Verenigde Staten 
Openingstijden: Geopend ⋅ Sluit om 18:00 

b. Bezienswaardigheden 

Route 66:  
Albuquerque bezienswaardigheden Een deel van de historische Route 66 loopt dwars 
door Albuquerque. Langs de Central Avenue herinneren uithangborden en 
neonverlichting aan de hoogtijdagen van de Mother Road. Als je de Route 66-sfeer wilt 
proeven, kun je de Route 66-tour volgen, die je langs verschillende 
bezienswaardigheden voert. Een routemap is verkrijgbaar bij het informatiecentrum in 
Old Town Albuquerque.  

Old Town:  
San Felipe de Neri Church, Albuquerque Ten oosten van de Rio Grande Boulevard ligt 
Old Town, de 'geboorteplaats' van Albuquerque. Old Town ontstond in 1706 en wordt 
gekenmerkt door veel gebouwen van adobe: een materiaal dat bestaat uit zand, water, 
klei en stro. Het centrum van Old Town bestaat uit een groot plein, de plaza. Bekijk hier 
vooral de San Felipe de Neri-kerk, het oudste gebouw van Albuquerque. 

c. Geschiedenis 
Albuquerque werd in 1706 door Spanjaarden gesticht als een koloniale en militaire buitenpost 
aan de Camino Real, een oude handelsroute tussen Santa Fe (New Mexico) en Mexico-Stad. De 
stad werd Ranchos de Albuquerque genoemd, naar de Spaanse stad Albuquerque. 
 
De Amerikaanse stad Albuquerque werd gebouwd volgens een typisch Spaans patroon, met 
een centraal plein (plaza) dat omringd is door overheidsgebouwen, woonhuizen en een kerk. 
Tegenwoordig vormt dit het zogenaamde Oldtown. Het plein is bewaard gebleven en geldt 
tegenwoordig als een culturele ontmoetingsplaats. 
 
In 1821 kwam Albuquerque in handen van Mexico, als gevolg van de onafhankelijkheid van 
Spanje. In 1846 werd Albuquerque een voorpost van het Amerikaanse leger en het groeide in 
de daaropvolgende jaren snel. Rond 1920 werd de Route 66 in het leven geroepen, de weg die 
Chicago met Los Angeles verbond en dwars door Albuquerque liep. De 'Mother Road' bracht 
het stadje grote welvaart. 
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Hotel 
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Routeplan 
 

 

Tussenpunten en timing 
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Jemez mountain trail 
 
 

 
  
 
 
One of 8 official “byways” in the state, the Jemez Mountain Trail National Scenic Byway has an 
abundance of scenic, natural, cultural and historic assets. This 132-mile loop accommodates most 
vehicles and offers a convenient and rewarding way to experience the best of Northern New 
Mexico—in just one day! Depart west from Los Alamos via State Road 501 and turn right onto State 
Road 4 (SR 4) toward Jemez (HEY-mess) Springs, traveling through Bandelier National Monument. 
The road leads up more than 1,000 feet through dense forest, cresting at an elevation of 9,000. 
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It is at this point that the view will open up to reveal the incredible Valles Caldera, a volcanic crater 
with grazing elk and trails to fishing and hot springs. From here, continue on to Jemez Falls 
campground where a 1/4-mile easy hiking trail leads down to a lovely waterfall. Back on SR 4, see 
the majestic Battleship Rock (on left). A short, but steep, hike takes you to McCauley Warm Springs. 
 
Further along SR 4, you will see Soda Dam and then the Jemez State Monument, site of the historic 
pueblo and mission. If time permits, drive 5-1/2 miles to the Gilman Tunnels on SR 485 (a remnant 
of the old D&RG “Chili Line” railroad that ran in the early 1940’s). An extra three miles will take you 
to Ponderosa Valley Vineyard (575-834-7487) on SR 290 or the red rocks of Jemez Pueblo and 
Walatowa Visitor Center (575-834-7235) on SR 4. Return to Los Alamos to refresh, relax and regroup 
at one of our fine lodging establishments and eateries. 

a. Coronado state monument 
Coronado State Monument includes the partially reconstructed ruins of the ancient Pueblo of 
Kuaua, a Tiwa word for "evergreen." This monument is named for Francisco Vasquez de 
Coronado who is thought to have camped near this site with his soldiers in 1540 while searching 
for the fabled Cities of Gold but instead found thriving agricultural villages inhabited since 1300 
AD. 

b. Battleship Rock 
 

Battleship Rock is a spectacular basalt rock cliff at the confluence of the Jemez River and the 
East Fork of the Jemez River. The formation is located in north-central New Mexico in the Jemez 
Mountains. Battleship Rock rises nearly 200 feet, creating an impressive rock formation seen 
from the Hwy 4. It resembles Navy warship, therefore its name. 

Bandalier Nat. Monument 
 

a. Toegang 
Het park is elke dag geopend, behalve op 25 december en op 1 januari. Sinds mei 2013 is het 
niet altijd meer toegestaan om met de eigen auto naar het park te gaan. Van eind mei tot eind 
oktober mag je het park alleen nog binnen 
rijden voor 09:00 uur of na 15:00 uur. Op de 
overige tijden ben je verplicht gebruik te maken 
van een shuttlebus. De bus vertrekt in het 
plaatstje White Rock bij het visitor center. 

b. Overlook 
Uitzichtpunt 

c. Info 
Bandelier National Monument is een park waar de overblijfselen van oude indianenwoningen 
bezichtigd kunnen worden. Het park bestaat uit twee delen, de druk bezochte Frijoles Canyon 
Area en de veel minder bekende Tsankawi Section. Omdat het park op de hellingen van de 
Jemez Mountains ligt, komen er nogal wat hoogteverschillen voor. Dit veroorzaakt grote 
verschillen in temperatuur, sneeuwval ed, en daardoor kent dit betrekkelijk klein gebied een 
grote variëteit aan flora en fauna. De diversiteit aan planten en dieren, en de constante 
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aanwezigheid van stromend water, zorgden ervoor dat de oude volkeren hier een goede kans 
hadden om te overleven. 
 
Waarschijnlijk zijn er zo’n 10.000 jaar geleden voor het eerst mensen in dit gebied geweest, het 
waren nomaden die hier hebben rondgetrokken. De eerste sporen van meer permanente 
bewoning dateren uit de 12e eeuw, de Ancestral Pueblo People zijn toen begonnen met de 
aanleg van woningen. In eerste instantie bouwden zij vooral pithouses, dit zijn ondergrondse 
ruimtes. Later werden er ook bovengrondse stenen woningen gebouwd. Het materiaal daarvoor 
was afkomstig van de rotswanden van Frijoles Canyon; deze wanden bestaan uit zacht vulkanisch 
as, waarin door wind en regen makkelijk gaten ontstaan. Met behulp van gereedschappen 
werden deze gaten groter gemaakt, en de stenen woningen werden direct onder deze plekken 
gebouwd. 
De Ancestral Puebloans leefden van de landbouw, ze verbouwden mais, bonen en moessoorten. 
Hun voedsel werd aangevuld door de jacht op herten en kleine dieren. Zij waren zeer bedreven 
in het weven van kleding en dekens, en ze maakten allerlei soorten gereedschappen zoals 
messen, bijlen en hamers. Er werd ook handel gedreven met andere stammen. 

 
 

Archeologen hebben binnen de grenzen van het huidige Bandelier National Monument meer 
dan 3.000 plekken ontdekt waar mensen hebben gewoond, al was dat overigens niet 
gelijktijdig. Halverwege de 13e eeuw bestonden de grootste dorpen uit ongeveer 40 kamers, 
daarna groeiden sommige gemeenschappen uit tot meer dan 600 kamers. Vanaf de tweede 
helft van de 15e eeuw trokken steeds meer gezinnen weg, voornamelijk naar dorpen rondom 
de Rio Grande River. Halverwege de 17e eeuw kwamen er nieuwe bewoners, dit keer waren 
het Spaanse kolonisten die zich in Frijoles Canyon vestigden. 
 
Het park heeft een oppervlakte van 136 km², maar slechts een klein deel daarvan is met de 
auto bereikbaar. De enige weg in het park begint aan State Route 4, en eindigt 3 mijl verder 
bij het Visitor Center. In het park zijn wel veel wandelpaden aangelegd, met een totale lengte 
van 70 mijl. We beschrijven hier de twee populairste trails. 
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d. Wandelingen 

Main Loop Trail 
Via de 1,2 mijl (2 kilometer) lange Main Loop Trail kan je de overblijfselen van diverse 
oude rotswoningen bekijken. Deze wandeling duurt ongeveer 1 uur. Het pad begint 
direct achter het Visitor Center. 
Na ongeveer 300 meter bereik je The Big Kiva, een ceremoniële plek die o.a. werd 
gebruikt voor religieuze activiteiten. Oorspronkelijk had deze kiva een dak dat bestond 
uit hout en aarde, en dat werd ondersteund door zes houten pilaren. Een klein stukje 
voorbij de kiva kom je bij Tyuonyi, een van de grootste pueblos (woongemeenschappen) 
die in Bandelier zijn 
gevonden. Tyuonyi 
bestond uit 
ongeveer 400 
kamers die in een 
grote circel waren 
gebouwd, er 
hebben hier zo’n 
100 mensen 
gewoond. In het 
middenplein lagen 
drie kiva’s. De 
gebouwen van deze 
pueblo waren deels 
een verdieping 
hoog, en deels twee 
verdiepingen. 
Voorbij Tyuonyi 
splitst het 
wandelpad zich. Als 
je rechtsaf gaat, 
moet je een aantal 
smalle steile trapjes 
beklimmen, dit is 
zeer eenvoudig en 
zal voor de meeste 
mensen dan ook 
geen probleem zijn. Als je slecht ter been bent kan je dit deel overslaan, en voor het 
pad kiezen dat linksaf gaat. Je komt dan uit bij The Long House. In deze beschrijving 
gaan we uit van het pad dat rechtsaf gaat. 
Je loopt nu direct langs de rotswand, waarin je veel cavates kan zien. Dit zijn de 
natuurlijke gaten in de rotsen die door de Ancestral Puebloans groter zijn gemaakt. Het 
zachte gesteente werd door middel van rook harder gemaakt; er zijn enkele korte 
ladders geplaatst zodat je bij de cavates naar binnen kan kijken: je ziet dan dat de 
plafonds door de rook helemaal zwart zijn geworden. 
Tijdens dit deel van de wandeling passeer je een gereconstrueerde woning. De 
reconstructie geeft overigens niet accuraat weer hoe een woning er vroeger moet 
hebben uitgezien; men betrad de woning destijds namelijk niet via de voorzijde, maar 
via het dak. Daarna loop je langs de overblijfselen van twee groepen cliff dwellings, de 
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eerste groep heet Talus House, de tweede groep heet The Long House. In de rotswand 
zie je veel kleine ronde gaten, die worden viga holes genoemd. Deze viga holes geven 
aan hoe hoog de woningen vroeger zijn geweest. 
Voorbij The Long House gaat het pad steil naar beneden, via een bruggetje steek je 
Frijoles Creek over. Direct voorbij het riviertje kom je bij een t-splitsing; de Main Loop 
Trail gaat hier naar links, terug naar het Visitor Center, je kan de wandeling uitbreiden 
door rechtsaf te gaan, via de Alcove House Trail. 

 
Extra mogelijkheid 40min. 

Alcove House Trail 
Een hoog gelegen alcove (een ondiepe uitholling in de rotswand) is ooit de woonplaats geweest 
van een groep van ongeveer 25 Ancestral Puebloans. Van hun oude woningen is niet veel 
overgebleven, er zijn alleen nog enkele viga holes en nissen te herkennen. De National Park 
Service heeft de kiva waar deze mensen hun gebedsdiensten hielden gerenoveerd. De alcove 
werd vroeger meestal Ceremonial Cave genoemd, tegenwoordig wordt vaker de naam Alcove 
House gebruikt. Als je Alcove House wilt bezichtigen, moet je de hierboven genoemde afslag van 
de Main Loop Trail nemen. Vervolgens loop je 0,5 mijl (800 meter) over een mooi bospad, vlak 
langs Frijoles Creek. Daarna klim je ongeveer 42 meter omhoog via vier houten ladders; voor 
mensen met hoogtevrees is dit niet aan te raden. Deze wandeling is vooral mooi in de late 
namiddag, omdat de kiva dan het best wordt belicht door de dalende zon. Je mag de kiva ook 
van binnen bekijken, je kan via een opening in het dak naar binnen gaan. Je gaat via dezelfde 
weg – dus via de vier ladders en het bospad – weer terug naar de Main Loop Trail. 

Kasha-Katuwe Tent Rocks Nat. Mon. 
 
Dit kleine park (oppervlakte 16,6 km²) in New Mexico dankt z’n beschermde status aan de 
aanwezigheid van de unieke kegelvormige rotsformaties, de Tent Rocks. De rotsen zijn ontstaan 
doordat hier, 6 tot 7 miljoen jaar geleden, als gevolg van een aantal vulkanische erupties dikke 
lagen as en puimsteen terecht zijn 
gekomen. Er zijn twee belangrijke 
rotslagen: de oudste laag bestaat uit 
wit-oranje Peralta Tuff gesteente, de 
grijs getinte laag hoort tot  de Cochiti 
Formation. De meeste rotsen in het 
park zien er ongeveer hetzelfde uit, 
kegelvormig dus, maar de grootte 
verschilt wel enorm. Sommige Tent 
Rocks zijn maar een paar meter hoog, 
maar er zijn er ook die bijna 30 meter 
groot zijn. Veel van de rotsen hebben 
een hardere bovenlaag, een 
zogenaamde caprock, waardoor ze tegen slijtage zijn beschermd. Als een rots zo’n beschermende 
kap verliest, gaat het erosieproces aanmerkelijk sneller. Terwijl sommige Tent Rocks dus – naar 
geologische maatstaven gemeten – snel slijten, worden door erosie op andere plaatsen in het park 
nog steeds nieuwe exemplaren gevormd. 
 
Er zijn twee wandelpaden in het park, de Cave Loop Trail en de Canyon Trail. 
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a. De Cave Loop Trail  
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begint bij de parkeerplaats, en is 1,2 mijl (bijna 2 kilometer) lang. Het is een eenvoudige 
wandeling, waarbij je langs de onderzijde van enkele grijs getinte Tent Rocks loopt. In een van 
die Tent Rocks zie je een grote natuurlijke opening, dat is de Cave (de grot) waarnaar deze trail 
is vernoemd. De trail vormt een lus, je komt dus vanzelf weer bij de parkeerplaats uit.

 

b. Canyon trail 
Om de Canyon Trail te bereiken, moet je eerst 0,5 mijl (800 meter) van de Cave Loop Trail 
volgen. Het begin van de Canyon Trail staat duidelijk aangegeven. Je volgt nu een 1 mijl (1,6 
kilometer) lang pad dat eerst over de bodem van de vallei gaat. Een klein deel van dat pad gaat 
door een hele smalle kloof, een zogenaamde slotcanyon. Direct nadat je de slotcanyon hebt 
verlaten, bevind je je midden tussen een groep wit-oranje gekleurde Tent Rocks.  
Even verder begint het pad flink te stijgen, in totaal moet je bijna 200 meter omhoog klimmen. 
Op het pad liggen een paar kleine rotsblokken waar je op moet klimmen, dit zal voor de meeste 
mensen geen probleem zijn. Eenmaal boven splitst het pad zich. Het pad dat naar links gaat is 
heel kort, aan het einde daarvan kijk je uit over een groep Tent Rocks beneden je. Het pad naar 
rechts lijkt in eerste instantie ook maar kort te zijn, maar het loopt toch nog een heel stuk door. 
Ook aan het einde van dit pad heb je aan de ene zijde geweldig zicht over een groep Tent 
Rocks, aan de andere zijde kan je ver wegkijken over de Rio Grande Valley en de Sangre de 
Cristo, de Jemez en de Sandia Mountains. Je loopt via dezelfde weg terug naar de Cave Loop 
Trail; als je vandaar de kortste weg (linksaf) naar de parkeerplaats neemt dan is de totale hike 3 
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mijl (4,8 kilometer) lang. Je kan natuurlijk ook rechtsaf gaan en op die manier ook het tweede 
deel van de Cave Loop Trail erbij nemen, de wandeling wordt daardoor enkele honderden 
meters langer.  

 
 
Houd er rekening mee dat tijdens de zomermaanden de temperatuur flink op kan lopen, 
hierdoor wordt vooral de Canyon Trail flink wat zwaarder.  

c. Veterans Memorial Scenic Overlook 
Als je, gerekend vanaf de parkeerplaats, nog 3,6 mijl (5,8 kilometer) verder rijdt over de 
onverharde Tribal Route 92, dan bereik je een punt vanwaar je een weids uitzicht hebt over de 
Dome Wilderness, de Jemez Mountains, Camada Canyon en Peralta Canyon. Het uitkijkpunt is 
in 2004 opgedragen aan alle Amerikaanse veteranen. De weg is erg smal en ongelijk, je hebt 
hier absoluut een auto met high clearance nodig. 

 

Albuquerque 
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Hotel 

 



 Rondreis 4 Staten Pagina 66 / 194 
 September 2018 

Routeplan 
 
! 550 km 
 

 

Tussenpunten en timing 
 

 
 



 Rondreis 4 Staten Pagina 67 / 194 
 September 2018 

 
 

El malpais national 
a. Info 

There is much evidence of past volcanic action in New Mexico, including Capulin Volcano in the 
northeast, several lava plugs - inner remnants of ancient volcanoes - near Shiprock in the 
northwest, and large lava fields around Carrizozo, south of Socorro and south of Grants, 
together with various smaller areas. The deposits near Grants are the largest, and most are 
contained within El Malpais National Monument, a relatively little-visited preserve to which entry 
is free and facilities are somewhat limited, to one extended trail, three shorter loop trails and a 
few overlooks, though there is much scope for off-trail, backcountry exploration. 
 
The lava covers an area of 60 by 35 miles; interstate 40 crosses the northern margin, location of 
the visitor center, but the scenery is much better viewed from NM 117 which heads south from I-
40 exit 89, right along the edge of the twisted black rocks which stretch westwards to the 
horizon. The far side of the monument is reached by NM 53 starting at exit 81 of the interstate, 
also running next to the lava for a while before moving away to the west as the land becomes 
more hilly (sloping up to the continental divide) and wooded; most of the western parts of the 
monument are only accessible by unpaved forest tracks. El Malpais National Conservation Area 
is a separate preserve with slightly less regulation that encloses the national monument on most 
sides and also contains volcanic remnants, together with sandstone cliffs, mountains and forests. 
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b. Bezoeken 
The lava is bordered in the east by a long sandstone escarpment, with cliffs up to 400 feet high; 
NM 117 runs along the base for 15 miles, past one side road to the Sandstone Bluffs Overlook, 
an excellent viewpoint both of the cliffs to the east and the lava to the west. One well-known 
natural landmark along the highway is La Ventana Natural Arch, the largest in New Mexico, 
which has formed in a bend in the sandstone cliffs that flank the lava to the east. It is clearly 
visible just west of the road about 20 miles south of I-40, and a short trail leads directly 
underneath. 

 
 

El Morro 
a. Info 

El Morro is de naam van een grote, langwerpige zandstenen klif. Aan de voet van de rots 
bevindt zich een kleine, permanente waterpoel, en mede daardoor is El Morro eeuwenlang een 
belangrijke stopplaats geweest voor reizigers van verschillende culturen. El Morro wordt ook 
vaak Inscription Rock genoemd. 
 
De eerste bezoekers waren de Zuni Indians, die rond het jaar 1275 bovenop de rots twee 
dorpen hebben gesticht. Waarschijnlijk hebben daar toen ongeveer 1500 mensen geleefd, tot 
halverwege de 14e eeuw. Van het grootste dorp, Atsinna genaamd, zijn nog enkele 
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overblijfselen zichtbaar. Ook bevinden zich nog diverse door de Indianen gemaakte petroglyphs 
op de rotswand. Atsinna betekent: de plaats van schrijfsels op de rots. 
 
Het huidige New Mexico is over een periode van zo’n 200 jaar vaak doorkruist door Spaanse 
expedities.De eerste vermelding van El Morro dateert uit 1583, de Spanjaard Antonio de Espejo 
noemt de stopplaats in zijn verslag El Estanque del Peñol (de Poel bij de Grote Rots). Op 16 
april 1605 was het een andere Spanjaard, Don Juan de Oñate, die als eerste een inscriptie in de 
rotswand achterliet. Zijn voorbeeld werd door andere expeditieleden opgevolgd, tot aan het 
jaar 1774 hebben veel Spanjaarden hun namen en andere inscripties in de rotswand gekerfd. 
 
In het jaar 1848 stond Mexico na het verlies van de Mexicaans-Amerikaanse oorlog een groot 
gebied af aan Amerika, waaronder een belangrijk deel van het huidige New Mexico. In verband 
met de politieke onrust trokken regelmatig Amerikaanse legerexpedities door het gebied. 

 
In september 1849 werd El Morro aangedaan door 
Luitenant J.H. Simpson en een artiest, R.H. Kern 
genaamd. Kern heeft twee dagen gespendeerd aan 
het kopiëren van de door de Zuni People gemaakte 
petroglyphs, en de door de Spanjaarden gemaakte 
inscripties. Ook lieten hij en Simpson de eerste 
Engelstalige inscriptie achter in de rots. 
 

Er zijn ook burgers die hun namen in de rots hebben gekerfd, voornamelijk emigranten die zich 
in het westen wilden vestigen. Een van de weinige vrouwen van wie een inscriptie te zien is, 
heette America Frances Baley; in het jaar 1858 trok zij samen met haar familie en  ongeveer 40 
andere gezinnen van Missouri naar California. Andere inscripties zijn afkomstig van medewerkers 
van The Union Pacific Railroad, die hier onderzoek deden naar de mogelijkheid om een spoorlijn 
aan te leggen. 
In het jaar 1906 kreeg El Morro de status van National Monument. Vanaf dat moment werd het 
illegaal om nieuwe inscripties aan te brengen, de namen die daarna toch nog werden 
aangebracht zijn in 1920 door de National Park Service verwijderd. Sommige van de oudere 
inscripties zijn in de loop der jaren vervaagd, kort nadat El Morro een National Monument werd 
zijn enkelen daarvan door de NPS ingekleurd, zodat ze goed zichtbaar zouden blijven. Deze 
methode wordt al jarenlang niet meer toegestaan. 

b. Wandelingen 

Inscription Trail  
is 0,5 mijl (800 meter) lang, het is een loop-trail via een aangelegd pad, er is maar weinig 
hoogteverschil. De trail begint bij het Visitor Center, je loopt vandaar naar de rotswand 
toe waar je de kleine waterpoel kan zien. Vervolgens loop je langs de rotswand met de 
vele inscripties. Het pad buigt om een smal gedeelte van El Morro heen, aan de andere 
zijde van de rotswand tref je over een korte afstand ook nog veel inscripties aan. Je hebt 
nu twee keuzes: je kan vanaf dit punt verder gaan via de Headland Trail, je kan ook 
teruglopen naar het Visitor Center. 

 
Vanaf het punt waar de Inscription Trail eindigt gaat de  
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Headland Trail  
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verder, allereerst loop je nog een stuk verder langs de voet van El Morro. Even later 
begint het pad via switchbacks flink te stijgen, je klimt nu naar de top van de rots toe. 
Het hoogteverschil bedraagt 250 feet (76 meter). El Morro is geen massieve rots, als je 
boven bent zie je binnen in Box Canyon met daarin een alleenstaande rotspilaar. Je 
loopt om deze canyon heen. Bovenop de rots kan je de overblijfselen van de Atsinna 
Ruïne bekijken. Daarna ga je via een trap en een eenvoudig begaanbare rotspad weer 
naar beneden; de trail eindigt bij het Visitor Center. De Headland Trail is 2 mijl (3,2 km) 
lang, dit is inclusief de afstand die je al hebt gelopen via de Inscription Trail. 
In het Visitor Center kan je een gids krijgen waarin uitgebreide uitleg wordt gegeven 
over de belangrijkste inscripties. Op de plek waar de Inscription Trail eindigt (en de 
Headland Trail begint) staat een box waarin je de gids kan achterlaten. 

 

Canyon de Chelly 
 

 

a. Info 
Binnen de grenzen van het Navajo Reservation in de staat Arizona liggen een aantal canyons, 
die samen het Nationale Monument Canyon de Chelly vormen. De naam “Canyon de Chelly” 
(spreek uit: canyon de sjée) is de Spaanse vertaling van het Navajo woord Tséyi, dat ‘binnen in 
de rots’ ofwel canyon betekent.  
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Het gebied kreeg de status van National Monument vanwege de vele archeologische 
vondsten die hier zijn gedaan, er zijn bewijzen dat hier 5.000 jaar lang vrijwel onafgebroken 
mensen hebben gewoond. Eerst waren dat de zogenaamde Archaic People, die geen 
permanente woningen hadden maar die sporen van hun verblijf in de canyons hebben 
achtergelaten in de vorm van rotstekeningen en overblijfselen van hun tijdelijke woonplaatsen. 
Met de komst van de Basketmakers, omstreeks het jaar 200 voor Christus, werd op de 
vruchtbare grond van Canyon de Chelly voor het eerst landbouw toegepast. Gedurende de 
bijna 1000 jaar dat de Basketmakers hier woonden, werden de landbouwtechnieken steeds 
beter. Het volk kon na verloop van tijd dan ook goed in hun eigen onderhoud voorzien. Net 
als de Archaic People hebben ook de Basketmakers veel rotstekeningen achtergelaten, 
waardoor archeologen inzicht hebben gekregen in hun manier van leven. Na de Basketmakers 
volgden diverse andere groepen, onder wie de Hopi en de Navajo Indianen. 
 
Canyon de Chelly National Monument is niet alleen interessant vanwege de rijke menselijke 
historie, maar ook vanwege de indrukwekkende natuur. In feite bestaat het National 
Monument uit vier grote canyons, en veel kleine zijcanyons. De vier grote kloven zijn – van 
noord naar zuid – Canyon del Muerto, Black Rock Canyon, Canyon de Chelly en Monument 
Canyon. De ondiepe, modderige Chinle Wash stroomt door de canyons heen, de 
voortdurende aanwezigheid van water zorgt ervoor dat er altijd veel vegetatie is. In het westen 
zijn de rotswanden nog geen 10 meter hoog, maar naarmate je verder naar het oosten gaat 
worden de canyons steeds dieper. In het oosten rijzen de wanden zo’n 300 meter boven de 
bodem van de canyons uit. Er zijn diverse indrukwekkende monolieten (alleenstaande rotsen), 
waarvan Spider Rock de meest bekende is. 
 
Canyon de Chelly wordt ook nu nog steeds bewoond, door de Navajo Indianen. Omdat de 
grond privébezit is, mogen bezoekers niet overal komen.  

b. Kaart 
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c. autotoer 
Je kan met de auto langs de bovenzijde van Canyon de Chelly (de South Rim Drive) en Canyon 
del Muerto (de North Rim Drive) rijden, en de verschillende uitkijkpunten aandoen. 

d. Wandeling 

White house overlook 
Bij heel veel tijd (2 uur) kan dit ’s avonds nog gewandeld worden 

 

Hotel 
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Routeplan 
 

 
 

Tussenpunten en timing 
 

 
 
LANG RIJDEN +/- 3,5 u naar volgende stop. 
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Canyon de Chelly North Rim
 
Diverse fotostops 
Vervolg van gisteren, doch noordelijker 
 

Burnham Badlands 
 
De 12.000 km² grote San Juan Basin is een gebied dat ligt in het noordwesten van New Mexico, het 
zuidwesten van Colorado, en kleine delen van Utah en Arizona. In het droge, ruige landschap vind 
je veel ondiepe canyons, badlands en markante rotsformaties. De Burnham Badlands maken deel uit 
van de San Juan Basin, het gebied is veel minder bekend dan de dichtbij gelegen Bisti Badlands 
Wilderness. Enkele andere badlandsgebieden binnen de San Juan Basin zijn de De-Na-Zin 
Wilderness en de Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness. 
 
De Burnham Badlands liggen aan de onderzijde van een plateau, in de Brimhall Wash. Ze strekken 
zich uit over een afstand van ongeveer 3 mijl. Het landschap bestaat vooral uit gladde, ronde 
heuvels met hoofdzakelijk gele, grijze en roestbruine tinten. Er zijn diverse hoodoos en andere 
rotsformaties, en hier en daar tref je ook stukken versteend hout aan. Volgens sommige bronnen 
heb je een permit van de Navajo nodig om naar de Burnham Badlands te mogen gaan.  

Chaco Culture park 
a. Geschiedenis 

De Ancestral Pueblon People nemen een belangrijke plaats in in de culturele geschiedenis van 
het zuidwesten van de Verenigde Staten. Dit volk leefde vooral in het gebied dat nu bekend 
staat als de Four Corners Area, de plek waar de huidige staten Arizona, Utah, New Mexico en 
Colorado elkaar raken. 
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Gedurende een periode van ruim 
300 jaar lag het politieke en 
culturele middelpunt van de 
Ancestral Pueblon People in een 
brede vallei in het noordwesten 
van de huidige staat New Mexico, 
deze vallei heet Chaco Canyon. 
De vroege bewoners van deze 
Canyon worden de Chacoan 
People genoemd. De Chacoan 

People hebben zich vooral onderscheiden op het gebied van architectuur en wegenbouw. 
 
De bouwwerken van de Chacoan People worden vaak “Great Houses” genoemd. Aan de bouw 
van de Great Houses is een duidelijke planning voorafgegaan, er is rekening gehouden met veel 
factoren zoals de stand van de zon, de watervoorziening en zichtlijnen waardoor communicatie 
met de andere Great Houses mogelijk was. Ook technisch gezien zijn de bouwwerken van de 
Chacoan People erg opvallend, de muren zijn aan de onderzijde meestal vrij breed en worden 
naar boven toe steeds smaller. De stenen zijn door middel van een uit modder bestaand cement 
aan elkaar gemetseld, daarna zijn de muren afgesmeerd zodat er minder onderhoud nodig zou 
zijn. In Chaco Canyon is hout een schaars goed; het hout dat nodig was om de daken te bouwen 
is te voet vanuit de verre omtrek naar de canyon gebracht. De grootste structuren zijn vier 
verdiepingen hoog, en bestaan uit bijna 700 kamers. 
De Chacoan People hebben een wegennet aangelegd dat bestond uit brede rechte wegen die 
samen ruim 600 kilometer lang waren. Dankzij die wegen werden tientallen pueblos in de regio 
met elkaar verbonden, en konden de dorpelingen onderling makkelijk handeldrijven. De 
belangrijkste handelsproducten waren voedingswaren zoals maïs en bonen, aardewerk en 
dierenhuiden. 

b. Canyon Loop Drive 
De voornaamste pueblo’s liggen allemaal dicht bij de verharde weg die door het park 
heenloopt. Deze Canyon Loop Drive is 9 mijl lang, en vormt een smalle lus. Op het grootste 
deel geldt eenrichtingverkeer. De route begint bij het Visitor Center, vanaf daar kom je 
achtereenvolgens de volgende bouwwerken tegen:  

Una Vida 
Afstand roundtrip = 1.600 meter 
Deze pueblo is te voet bereikbaar vanaf het Visitor Center, via een pad dat op sommige 
plaatsen steil en rotsachtig is. De bouw van Una Vida is gestart omstreeks het jaar 850, en 
heeft zo’n 250 jaar geduurd. Una Vida bestaat uit ongeveer 100 kamers en kiva’s, er is ook een 
grote kiva op een binnenplein. De pueblo ziet er nog vrijwel hetzelfde uit als toen die 
halverwege de 19e eeuw voor het eerst werd omschreven. Vlakbij Una Vida tref je ook diverse 
petroglyphs aan. 

Hungo Pavi 
Afstand roundtrip = 400 meter 
Op twee mijl afstand van het Visitor Center kom je bij de parkeerplaats voor Hungo Pavi. 
Vanaf die parkeerplaats kan je via een kort pad (200 meter) naar de pueblo lopen. Ook Hungo 
Pavi is nog niet uitgegraven, het gaat dan ook deels verborgen onder zand en vegetatie. De 
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pueblo bestaat uit 150 kamers met een grote kiva. Aan de bouw ervan is gewerkt tussen de 
jaren 1000 en 1150.  

 

Chetro Ketl 
Afstand roundtrip = 800 meter 
Na 4,5 mijl bereik je de parkeerplaats vanwaar je naar de twee grootste pueblo’s kan 
lopen. Vanaf de parkeerplaats loopt een 400 meter lang pad naar de pueblo. Chetro 
Ketl is de op één na grootste Great House, het is een zeer goed voorbeeld van de 
Chacaon architectuur. De muren zijn hier twee en op sommige plekken ook drie 
verdiepingen hoog. De kamers (ongeveer 500) zijn gebouwd rondom een grote kiva. 
Van Chetro Ketl kan je via een 400 meter lang pad rechtstreeks naar Pueblo Bonito 
lopen, je loopt dan langs een rotswand af waarin je petroglyphs kan zien, alsmede 
inscripties die zijn aangebracht door reizigers en bewoners van Europese afkomst. De 
naam van het pad is de Petroglyph Trail. 

Pueblo Bonito 
Afstand roundtrip = 960 meter 
De tweede pueblo die je kan bereiken vanaf de hierboven genoemde parkeerplaats (4,5 
mijl voorbij het Visitor Center) is Pueblo Bonito (vertaald: Beautiful Village). Dit is de 
mooiste en dus ook drukst bezochte Great House in het park, het is toegestaan om in de 
pueblo zelf rond te lopen. Zoals bij de meeste Great Houses het geval is, is Pueblo 
Bonito niet in één keer gebouwd, maar in verschillende fases. De bouw is gestart 
omstreeks het jaar 850, en de laatste bouwactiviteiten hebben rond het jaar 1100 
plaatsgevonden. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat Pueblo Bonito tot 
ongeveer het jaar 1200 bewoond is geweest, waarschijnlijk hebben hier steeds 50 tot 
100 mensen geleefd. Het complex telt ongeveer 650 kamers.   

Pueblo del Arroyo 
Afstand roundtrip = 400 meter 
Op het verste punt van de Canyon Loop Drive gaat een korte zijweg naar de parkeerplaats 
vanwaar je naar Pueblo del Arroyo kan lopen. Deze pueblo is een twee fases gebouwd, tussen 
de jaren 1025 en 1125. 
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Kin Kletso 
Afstand roundtrip = 1000 meter 
Vanaf de parkeerplaats bij Pueblo del Arroyo loopt een 500 meter lang pad naar het 
middelgrote Kin Kletso (vertaald: Yellow House). Deze rechthoekige pueblo bevat 55 
kamers en een twee verdiepingen hoge ronde toren die misschien als kiva heeft dienst 
gedaan. Kin Kletso is gebouwd omstreeks het jaar 1130. 

Casa Rinconada 
Afstand roundtrip =  800 meter 
Op zes mijl afstand van het Visitor Center ligt de parkeerplaats vanwaar je de laatste van de 
sites kan bezoeken. De belangrijkste bezienswaardigheid hier is een zeer grote kiva 
(ceremoniële plek). 
In het park liggen nog vier andere Great Houses, die niet via de Canyon Loop Drive 
bereikbaar zijn. 

 

Ah-Shi-Sle-Pah 
Ah-Shi-Sle-Pah is de naam van een brede wash waarin zich diverse groepen hoodoos bevinden. Het 
gebied ligt in New Mexico, midden in de uitgestrekte vlakte die aan de oostzijde wordt begrensd 
door Highway 550 en aan de westzijde door Highway 371. Het is alleen bereikbaar na een rit van 
enkele tientallen mijlen via (over het algemeen) goed berijdbare dirtroads.  
 
In de Ah-Shi-Sle-Pah Wash zijn bijzonder veel 
fossielen gevonden die miljoenen jaren oud 
zijn: van planten, vissen, schildpadden, 
krokodilachtigen en ook van dinosaurussen. 
Er is zelfs een bijna compleet skelet van een 
dinosaurus aangetroffen. Vanwege deze 
vondsten heeft een deel van de wash een 
beschermde status gekregen, dit deel wordt 
de Ah-Shi-Sle-Pah Wilderness Study Area 
genoemd en het is ruim 26 km² groot. Binnen 
dit gebied ligt ook het gedeelte dat voor 
toeristen het meest interessant is, vanwege 
de aanwezigheid van hoodoos en kleurrijke badlands. 

a. Wandeling 
 
Zie wandel gps 
 
Je bevindt je nu aan de zuidrim van de Ah-Shi-Sle-Pah Wash, als je vanaf de rand naar beneden 
kijkt zie je al veel hoodoos staan. Het is niet mogelijk om vanaf deze plek naar beneden af te 
dalen. 
Aan de rechterzijde van de parkeerplaats zie je enkele paaltjes staan, die de oude Jeep Trail 
blokkeren. Volg die Jeep Trail over een afstand van (naar schatting) 100 meter. Ga nu linksaf, je 
loopt zo vanzelf een lagergelegen gedeelte in waar je diverse hoodoos kunt zien. Er is geen 
zichtbaar pad, je moet dus zelf zoeken waar je in de wash kunt afdalen. Je kan de hoodoo op de 
foto hiernaast daarbij eventueel als richtpunt gebruiken, wij zijn tijdens onze afdaling direct langs 
deze hoodoo gelopen.  
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De mooiste hoodoos liggen vooral aan de zuidzijde van de wash, de noordzijde (de overkant 
dus) is minder interessant. Als je veel tijd hebt zou je beide richtingen van de wash kunnen 
volgen (zowel richting het westen als richting het oosten), maar als je slechts enkele uren aan dit 
gebied wilt besteden kan je je beter richten op het westelijke deel. Vooral de eerste 1,5 mijl in 
westelijke richting leveren de meeste fotogenieke plekjes op. 

 
De bekendste plek wordt gevormd door een groep met geel gekleurde hoodoos. Die hoodoos 
staan niet op de bodem van de wash, als je ze van dichtbij wilt bekijken en fotograferen moet je 
via de zachte badlands omhoog klimmen. Er lopen geen paden, zoek zelf op welke plek je het 
meest eenvoudig naar boven kunt. De zogenaamde Rock Garden (een gebied dat is bezaaid 
met kleine rotsblokken) ligt wel op de bodem van de wash. Je komt ook allerlei kloven tegen die 
je kan gaan verkennen, de kans is groot dat je nog meer hoodoos of versteend hout tegen zal 
komen. 

 

Bisti Badlands 
a. Info 

Een doolhof van kleine kloven, bizar gevormde hoodoos en veel zwarte, grijze, groene en bruine 
lemen heuvels, vrijwel geen vegetatie, maar wel veel fossielen en versteend hout. Dat is – in het 
kort – een beschrijving van het fascinerende landschap van de Bisti Badlands in het noordoosten 
van de staat New Mexico. Het woord Bisti is afkomstig van het Navajo woord Bis-ta-hie, het 
betekent ‘slecht land’.     
 
Miljoenen jaren geleden zag het landschap er volkomen anders uit. Dit deel van het huidige 
New Mexico was toen een moerassig kustgebied met donkere regenwouden. Er groeiden hier 
grote coniferen, palmen en veel andere planten, het klimaat was warm en klam. Deze 
leefomgeving was ideaal voor reptielen, er leefden dan ook veel slangen, salamanders, 
krokodillen, hagedissen enz. Daarnaast kwamen er ook kleine zoogdieren en amfibieën voor, 
maar het meest opvallend was toch wel de aanwezigheid van dinosaurussen, waaronder de 
Tyrannosaurus Rex. Ongeveer 70 miljoen jaar geleden begon het klimaat te veranderen, de 
moerassen maakten plaats voor brede rivieren die grote vlaktes onder water zetten. Uit deze tijd 
dateren de vele fossielen die nu nog in de Bisti Wilderness worden gevonden. Toen ook het 
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water verdween, bleef er een honderden meters dikke laag achter, die bestond uit zandsteen, 
modder, leisteen en kool. Zo’n 6.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd, begon het erosieproces 
dat het landschap z’n huidige vorm heeft gegeven, en dat de vele fossielen heeft blootgelegd. 
De koollagen hebben ook een belangrijke rol gespeeld, de aanwezigheid daarvan zorgde voor 
ondergrondse branden die de leemlagen hebben gebakken en uitgehard, en die de roestige 
kleuren in het landschap hebben veroorzaakt. De twee belangrijkste geologische formaties zijn 
de Fruitland Formation en de Kirtland Shale. De Fruitland Formation is vooral herkenbaar aan de 
door erosie vormgegeven zandstenen pilaren en hoodoos. De Kirtland Shale bevat veel 
kleurrijke rotslagen, en 
domineert het oostelijke 
deel van de wilderness area. 

b. Bezoeken 
Bisti Badlands heeft een 
oppervlakte van 16 km², het 
is een onderdeel van de 
182 km² grote Bisti/De-Na-
Zin Wilderness. Het gebied 
wordt beheerd door het 
Bureau of Land 
Management (BLM). De 
toegang is gratis, je hebt 
geen permit nodig. 
Het is toegestaan om op de parkeerplaats direct naast de Wilderness Area te kamperen, er zijn 
hier echter totaal geen voorzieningen aanwezig. De dichtstbijzijnde plaats met motels en hotels 
is de stad Farmington. 

c. Wandelen 
 

Zie wandel gps 
De Wilderness Area is helemaal omheind, het gebied begint direct achter de parkeerplaats. Je 
ziet een breed pad in oostelijke richting lopen, The Gateway Wash. Deze brede wash verdeelt 
de Bisti Badlands in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. 
 De beste manier om de Bisti Badlands te verkennen is om vanuit de Gateway Wash een van 
de zijdalen in te lopen en van daaruit rond te gaan dwalen. Er zijn geen paden aangelegd, en er 
staan nergens borden of cairns om de richting aan te geven.Je zal dus zelf op zoek moeten gaan 
naar de mooiste plekken. Omdat je makkelijk kan verdwalen tussen de talrijke heuvels en in de 
vele kloven, is het erg handig om een GPS mee te nemen. Als je geen GPS hebt, zal je je vooraf 
goed moeten oriënteren, bijvoorbeeld door de positie van enkele ver weg gelegen gebouwen 
in je op te nemen. Vanaf de hoger gelegen plekken in de Bisti Badlands kan je die gebouwen 
soms ook zien. Ook de Gateway Wash is een goed oriëntatiepunt. 
 
Omdat er geen vaste routes door de Bisti Badlands lopen, is het niet echt mogelijk vooraf aan te 
geven hoe ver je moet lopen, en hoeveel tijd een bezoek in beslag zal nemen. Ter indicatie: als 
je via de noordelijke badlands tot het uiteinde van de Gateway Wash loopt, en via de zuidelijke 
badlands terug naar de auto, dan is de wandeling 7 tot 8 mijl (ongeveer 12 kilometer) lang. Het 
terrein is op sommige plekken lastig begaanbaar, reken daarom op een lage gemiddelde 
loopsnelheid. 
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Als je alleen maar een indruk op wilt doen, kan je er het beste voor kiezen om de zuidzijde te 
gaan verkennen. Het eerste zijdal aan de zuidzijde (rechts van de Gateway Wash) bereik je al na 
een paar minuten lopen, in dit dal liggen diverse zeer fotogenieke hoodoos. 
om hier ver te gaan lopen, overdag is er vrijwel geen schaduw te vinden. Ook tijdens de lente 
en de herfst kunnen de temperaturen nog flink oplopen, zorg er dus voor dat je een ruime 
hoeveelheid water bij je hebt. Als je diep in de badlands gaat lopen, kom je ook moeilijk 
begaanbaar terrein tegen, draag daarom stevige wandelschoenen. 

d. Snelle indruk 
Als je niet genoeg tijd hebt om Bisti Badlands te bezoeken, of als je geen inspiratie hebt voor de 
lange hike in dit gebied, dan is er een heel goed alternatief voorhanden. Want net buiten de 
officiële Wilderness Area ligt een klein plateau dat helemaal vol staat met de meest prachtige 
hoodoos en andere bizarre rotssculpturen. Rijd via de hierboven beschreven route naar de 
zuidelijke parkeerplaats, steek te voet de dirtroad over en ga verder in west/noordwestelijke 
richting (dat is richting highway 371). Al snel zie je het plateau rechts voor je liggen, je bereikt 
het na 5 tot 10 minuten lopen. 

 
Ook hier zijn geen paden aangelegd. Je kan vrij over het plateau ronddwalen, en op zoek gaan 
naar de meest fotogenieke plekken. De badlands en de hoodoos worden vooral in de vroege 
ochtend en de late namiddag mooi belicht, overdag is het zonlicht vaak te fel. Trek minstens 1 
tot 2 uur uit om dit plateau te bekijken. 

 
Wandeling is inkortbaar 

e. Klimaat 
Waarschuwing: De Bisti Badlands worden door slechts enkele duizenden mensen per jaar 
bezocht, de kans dat je tijdens je hike andere mensen tegenkomt is erg klein. Tijdens de 
zomermaanden kan het te warm zijn Farmington 
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Hotel 
 

 

betaald 
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 Routeplan 
 

 
 
 



 Rondreis 4 Staten Pagina 83 / 194 
 September 2018 

Tussenpunten en timing 
 

 

Algemeen Colorado : 
a. Info 

De regio waartoe het huidige Colorado behoort, wordt al meer dan 13.000 jaar bewoond door 
Indianen. Bij opgravingen in Larimer County zijn voorwerpen gevonden, die dateren uit de 
periode van 11.200 v.Chr. tot 3000 v.Chr. De Anasazi woonden in het gebied van de dalen en 
mesas van het Coloradoplateau. De Ute bevolkten de bergdalen van de zuidelijke en westelijke 
Rocky Mountains. De Arapaho en de Cheyenne trokken westwaarts om te jagen op de High 
Plains. 

b. Geografie 
De Rocky Mountains hebben in Colorado meer dan 53 toppen boven de 14.000 voet (4267 
meter). Deze toppen staan bekend als de fourteeners. De bergen zijn er van 3700 m in het 
zuiden tot 3200 m in het noorden van Colorado. Ze zijn begroeid met coniferen en populieren; 
boven de boomgrens groeit alleen nog alpiene vegetatie. De toppen van de Rocky Mountains 
zijn in Colorado niet continu met sneeuw bedekt; de meeste sneeuw is, met uitzondering van 
enkele gletsjers, aan het einde van de zomer gesmolten. De Colorado Mineral Belt, die loopt 
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van de San Juan Mountains in het zuidwesten tot aan Boulder en Central City, bevat de meeste 
historische goud- en zilvermijndistricten 
van Colorado. 

 
 

Angel Peak Recreation 
 
De 12.000 km² grote San Juan Basin is een gebied dat ligt in het noordwesten van New Mexico, het 
zuidwesten van Colorado, en kleine delen van 
Utah en Arizona. In het droge, ruige landschap 
vind je veel ondiepe canyons, badlands en 
markante rotsformaties. De Angel Peak Scenic 
Area maakt deel uit van de San Juan Basin, het 
gebied is veel minder bekend dan de dichtbij 
gelegen Bisti Badlands Wilderness. Enkele 
andere badlandsgebieden binnen de San Juan 
Basin zijn de De-Na-Zin Wilderness en de Ah-
Shi-Sle-Pah Wilderness.  
 
De Angel Peak Scenic Area ligt dicht bij de plaats Bloomfield. Rijd vanuit die plaats via State Route 
550 naar het zuiden (richting Cuba). Na ongeveer 15 mijl bereik je de afslag Country Road 7175, dit 
is een goed begaanbare gravelweg. De afslag staat slechts summier aangegeven, d.m.v. een klein 
bordje. Rijd via de gravelweg verder in oostelijke richting. Direct langs de gravelweg liggen vier 
uitkijkpunten, de eerste daarvan kom je na 1 mijl tegen en de laatste na 8 mijl. Het gebied wordt 
beheerd door de BLM (Bureau of Land Management). 
Vanaf de uitkijkpunten heb je een mooi zicht over de uitgestrekte badlands, die een oppervlakte 
hebben van ongeveer 40 km². De belangrijkste blikvanger is de ruim 2100 meter hoge Angel Peak. 
Het gebied is niet helemaal ongerept, er worden diverse gasbronnen geëxploiteerd en dat is vooral 
in het eerste stuk te zien. Bij het eerste uitkijkpunt kan dit wat storend zijn, maar verderop heb je 
daar geen last meer van. De kleuren in het park zijn het mooist rondom zonsopgang en 
zonsondergang, overdag kunnen de badlands – in het felle zonlicht – te flets worden. Houd er 
rekening mee dat het vaak erg hard waait. Er zijn geen officiële wandelpaden, maar op diverse 
plaatsen is het wel mogelijk om af te dalen en de badlands zo van dichterbij te bekijken. In het park 
zijn pit toilets en overdekte picknickplaatsen aanwezig. 
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Mesa Verde National Park 
a. Info 

Grootte : 211 vierkante kilometer 
Hoogte : gemiddeld 2121 meter 
Nationaal Park sinds : 29 juni 1960 
Aantal bezoekers in 2012 : 488.860 
 
Mesa Verde 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. 

b. Plan 
 

c. Bereikbaarheid 
 
Mesa Verde National Park ligt in het 
uiterste zuidwesten van de staat 
Colorado. Het park is het hele jaar 
geopend, maar de hoog gelegen 
bezienswaardigheden zijn in de winter 
niet bereikbaar. De voorzieningen zijn 
alleen geopend van april tot half 
oktober. 
 

d. Geschiedenis 
Enkel laatste gedeelte aangehaald 
geschiedenis gaat veel langer terug 
 

e. 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 
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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 
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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. 
 

f. Parkgedeeltes 
 

g. De Wetherill Mesa Area 
 

De Wetherill Mesa Road is een 
steile en bochtige weg, met een 
lengte van 12 mijl. Voertuigen 
die langer zijn dan 7,60 meter 
worden niet toegelaten, ook 
fietsen is niet toegestaan. De 
weg is alleen geopend van de 
laatste zondag in mei tot de 
eerste zondag in september. De 
weg is dan dagelijks open van 
08.00 uur tot 16.30 uur. Er zijn 
verschillende uitkijkpunten, 
vanwaar je op heldere dagen 
enorm ver weg kunt kijken. 
De Wetherill Mesa Area is 
vernoemd naar Richard Wetherill, 
die samen met zijn broers aan 
het einde van de 19e eeuw veel 
archeologisch onderzoek in Mesa 
Verde heeft verricht. Aan het einde van de Wetherill Mesa Road ligt een parkeerplaats. Er is hier 
een Ranger Station, een snackbar, en er zijn toiletten. Je kan te voet naar Step House, of met 
een minitram naar enkele andere bezienswaardigheden 

Step House 
Deze Cliff Dwelling is vrij toegankelijk via een steil pad. Van 10.00 uur tot 16.30 uur is er 
een Ranger aanwezig, die vragen kan beantwoorden. Step House is uniek, omdat zowel 
de Modified Basketmakers als de Classic Pueblo Indianen hier hebben gewoond, 
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respectievelijk rond 626 na Chr. en 1226 na Chr. Step House is naar het oosten gericht, 
en in de ochtenduren kan het hier vrij warm zijn. Het is hier meestal niet erg druk, zodat 
je de gelegenheid hebt rustig rond te kijken. 

 
OPTIE 
De minitram stopt bij de volgende punten: 

Badger House Community Trail 
Lengte: 1200 meter (enkel, vanaf het eindpunt kan je weer verder met de tram) 
Tijdens deze wandeling kan je diverse ruïnes van verschillende bouwjaren bekijken. Het 
gaat hier niet om Cliff Dwellings (onder de rand van het plateau), maar om bouwwerken 
op de top van de mesa. Achtereenvolgens zie je enkele pithouses (van omstreeks het 
jaar 650), vroege pueblos (750), een kiva (800), Badger House Pueblo (900 tot 1200) en 
Two Raven House (900 tot 1100). Badger House Pueblo heeft zowel een toren als een 
kiva, die door middel van een tunnel met elkaar verbonden zijn. Bij Two Raven House 
kan je duidelijk zien hoezeer de bouwtechnieken destijds waren verbeterd, ten opzichte 
van de oudere bouwwerken. Er zijn hier meerdere kivas, en er is een pleintje. 

Kodak House 
Dit is een niet toegankelijke Cliff Dwelling. Je kan deze ruïne vanaf een uitkijkpunt zien. 

Long House 
Dit is op één na de grootste Cliff Dwelling van het park. De woningen zijn gebouwd onder een 
zeer lange, overhangende rots. In de 150 kamers hebben waarschijnlijk 150 tot 175 mensen 
gewoond. Er zijn 21 kivas, en er is een uitzonderlijk groot binnenplein. 
Boven het dorp bevinden zich twee richels, waar ook kamers zijn gebouwd. Het moet erg moeilijk 
zijn geweest de bouwmaterialen naar boven te brengen. Bij een van de richels is een muur 
gebouwd waar veel gaten inzitten, waardoor men het dorp van bovenuit van alle kanten kon 
bekijken. 
 
Je kan Long House vanaf een 
uitkijkpunt bekijken, en je kan ook 
kiezen voor een rondleiding onder 
begeleiding van een Ranger. Je 
moet dan wel vooraf kaartjes kopen 
bij het Visitor Center. Via een steile 
trap met 50 treden ga je 30 meter 
naar beneden. De totale lengte van 
de wandeling is ongeveer 1,5 
kilometer. De rondleiding duurt 1,5 
uur. 

h. Far View Ruins 
Via de Ruins Road kan je naar het 
zuidoosten rijden, richting Chapin 
Mesa. Na ruim 1 mijl ligt aan de 
linkerkant een korte zijweg, die 
uitkomt bij de Far View Ruins. 
Bezichtiging is mogelijk - zonder 
begeleiding - van 07.00 uur tot 21.00 
uur, behalve in de winter. 
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Far View House 
De bouwwerken hier moeten uit twee of drie verdiepingen hebben bestaan. Er zijn 40 
kamers op de begane grond gevonden, en 5 kivas. Het Far View House is bewoond 
geweest van 1100 tot 1300. Wat vooral opvalt is dat de kamers erg groot zijn, heel recht 
en gelijkmatig. De kivas vertonen in bouwstijl opmerkelijke overeenkomsten met kivas 
die gevonden zijn in het noordwesten van New Mexico. Archeologen veronderstellen 
dat de bewoners van Mesa Verde handelden en ook kennis uitwisselden met de 
bewoners van het aldaar gelegen Chaco Canyon. 

Pipe Shrine House 
Dit dorp had ongeveer 20 kamers op de begane grond. In een kiva zijn een aantal 
pijpen gevonden, die waarschijnlijk werden gebruikt tijdens de ceremoniële rituelen. Het 
platte dak van de kiva heeft in dit dorp gediend als middenplein. Naast de kiva heeft 
een grote ronde toren gestaan. Mogelijk is Pipe Shrine House niet bewoond geweest, 
maar diende het alleen voor ceremoniële doeleinden. Opvallend is de vondst van 12 
lichamen, die samen met aardewerk en andere goederen in uitgestrekte positie waren 
begraven. Normaal gesproken werden lichamen in een gebogen positie begraven. 

Far View Tower 
Hier vind je 16 kleine rechthoekige kamers, twee kivas en een ronde toren. Er is nog een 
derde kiva, maar die is niet zichtbaar omdat de toren en een van de twee wel zichtbare 
kivas er bovenop zijn gebouwd. De toren is oorspronkelijk net zo hoog geweest als de 
omringende bomen. 

Mummy Lake en Far View Ditch 
Mummy Lake is een bijna 4 meter diep reservoir met een doorsnede van 27 meter. 
Waarschijnlijk werd hier water opgeslagen, dat via een systeem van greppels werd 
aangevoerd (de Far View Ditch). Sommigen denken echter dat dit een ceremoniële 
plaats is. 

 Megalithic House 
 Hier heeft men de resten gevonden van acht of negen kamers, en een kiva. Mogelijk is 
dit het enige dat is overgebleven van een groter dorp. Deze ruïne dankt z'n naam aan 
een aantal opvallend grote stenen die in de kamers zijn gevonden. 

Coyote Village 
Dit dorp bestaat uit 30 kamers op de begane grond, vijf kivas en een ronde toren. 
Waarschijnlijk hebben hier rond het jaar 1000 ongeveer 40 tot 50 mensen gewoond. De 
toren schijnt te zijn gebouwd boven een pithouse, wat erop duidt dat hier ook eerder al 
mensen woonden. 
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i. The Headquarters and Museum Area 

 
 
Voorbij de afslag naar de Cedar Tree Tower kom je bij een kruising. Je kan niet rechtdoor 
(eenrichtingverkeer!). De Ruins Road gaat verder naar links. Je kan ook rechtsaf gaan, je komt dan 
uit in de Headquarters and Museum Area. In dit gedeelte van het park vind je het Chapin Mesa 
Museum, waar de geschiedenis van Mesa Verde centraal staat. Er wordt ook elk half uur een film 
vertoond. Dichtbij het museum staan een snackbar, een giftshop, een boekenwinkel en een 
postkantoor. Er zijn hier ook toiletten aanwezig. 

Spruce Tree House 
Tijdens de zomer kan je zelf, tussen 09.00 uur en 18.30 uur, via een bochtig pad 
ongeveer 30 meter naar beneden lopen, om deze ruïne te gaan bezichtigen. Het pad is 
(enkel) 600 meter lang. Tijdens de lente en de zomer sluit de trail om 17.00 uur. Er zijn 
Rangers aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 
Tijdens de winter mag deze wandeling alleen onder begeleiding van een Ranger worden 
gemaakt, om 10.00 uur, 13.00 uur of 15.30 uur. De tour is gratis, maar gaat alleen door 
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als de weersomstandigheden het toelaten. Spruce Tree House is de op twee na grootste 
Cliff Dwelling van Mesa Verde. Het is gebouwd tussen 1200 en 1276, en het heeft 114 
kamers en 8 kivas. De grot waarin Spruce Tree House lgt, is maximaal 66 meter breed en 
27 meter diep. Er hebben hier ongeveer 125 tot 150 mensen geleefd. Vanwege de zeer 
beschermde ligging is de bebouwing hier in heel goede staat gebleven, er is niet veel 
restauratie nodig geweest. Wetenschappers hebben ook veel kunnen afleiden uit de 
afvalberg die is ontstaan doordat de bewoners hun afval over de rand naar beneden 
hebben gegooid. 

 

Petroglyph Point Trail 
Lengte: 4,5 kilometer (loop) 
Je begint bij het pad dat naar Spruce Tree House gaat, en je komt uit bij een wand met 
rotstekeningen. Deze wand is "Pictograph Point" genoemd, maar dit is in feite een 
foutieve benaming omdat een 'pictograph' op de wand wordt geschilderd, terwijl een 
'petroglyph' in de wand wordt gekrast. De petroglyphen van Pictograph Point zijn 
ongeveer 700 jaar oud, er zijn hier symbolen van diverse stammen te zien. Tijdens de 
terugweg kan je uitkijken over de Navajo Canyon en Spruce Canyon. De trail eindigt bij 
het museum. 
    Let op: als je deze wandeling gaat maken moet je je vooraf laten registeren bij de 
Chief Ranger's Office naast het museum! 

 

Spruce Canyon Trail 
Lengte: 3,5 kilometer (loop) 
Ook deze wandeling begint bij het pad dat naar Spruce Tree House gaat. Het is de 
enige wandeling in Mesa Verde die een canyon in gaat. Vanwege het hoogteverschil van 
170 meter is dit een zware trail. 
Let op: als je deze wandeling gaat maken moet je je vooraf laten registeren bij de Chief 
Ranger's Office naast het museum! 
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j. Chapin Mesa Area 

 
In de Headquarters and Museum Area geldt eenrichtingverkeer. Je komt vanzelf weer uit op 
de splitsing, waar je nu rechtsaf kan gaan, via de Ruins Road. Je komt dan al snel bij een 
splitsing. Rechtdoor kan je naar de Mesa Top Loop Road, linksaf ga je naar de Cliff Palace 
Loop Road. 

De Mesa Top Loop Road 
Het laatste gedeelte van de weg vormt een 6 mijl lange lus, waarop eenrichtingverkeer 
geldt. Vanaf de weg kan je diverse pithouses en Cliff Dwellings zien. Voor sommige 
uitkijkpunten geldt, dat je eerst een korte wandeling moet maken. 
Op vijf van de stopplaatsen staan exposities die de ontwikkeling volgen van de 
Basketmakers tot aan de Classic Pueblo periode. Achtereenvolgens kom je bij: 

 
•  een 'early pithouse' 
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•  Het punt waar je, na een wandeling van 150 meter, uitkijkt op de Cliff Dwelling 
Square Tower House, met 80 kamers. Het dorpje dankt z'n naam aan de hoogste 
toren van het park: dit gebouw telt vier verdiepingen en is acht meter hoog. 

•  vier 'late pithouses' 
•  Enkele pithouses met de naam 'Pueblo Ruins' 
•  Sunset Point, met uitzicht op de Cliff Dwelling Sunset House (alleen van veraf te zien) 
•  een uitzichtpunt op Oak Tree House (ruim 50 kamers, 6 kivas) 
• een uitzichtpunt op New Fire House (20 kamers en 3 kivas, gebouwd op twee 

verschillende richels die door middel van een ladder met elkaar verbonden waren) 
 

De Cliff Palace Loop Road 
Ook hier vormt het laatste gedeelte van de weg een 6 mijl lange lus, waarop 
eenrichtingverkeer geldt.  
Je kan vijf Cliff Dwellings zien, en twee daarvan kan je onder begeleiding van een 
Ranger bezoeken.  
 
Als eerste bereik je het uitkijkpunt vanwaar je Sun Temple kunt zien. Dit bouwwerk heeft 
waarschijnlijk nooit een dak gehad, men vermoedt dan ook dat de bouw abrupt is 
gestopt toen de Pueblo Indianen dit gebied verlieten. Sun Temple staat centraal ten 
opzichte van de andere Cliff Dwellings, en was waarschijnlijk niet bedoeld voor 
bewoning, maar als een ceremoniële ruimte voor de verschillende stammen. Dit zou dan 
de grootste ceremoniële ruimte in Mesa Verde zijn.  
 
Direct voorbij deze uitkijkplaats kom je, na een korte wandeling, bij een punt vanwaar je 
een heel goed uitzicht hebt op Cliff Palace, de grootste en bekendste van de Cliff 
Dwellings in Mesa Verde. Op dit punt verzamelen zich ook de mensen die een 
begeleide tour hebben geboekt. Voor deze tour moet je vooraf kaartjes kopen bij het 
Visitor Center. 

 

 Cliff Palace 
De tour duurt 1 uur, en tijdens de tocht moet je vijf ladders beklimmen die ongeveer 3 meter hoog zijn. 
De wandeling is ongeveer 400 meter lang. De tour wordt aangeboden van begin april tot begin 
november, elk half uur van 09.00 uur tot 18.30 uur (tijdens de lente en de herfst tot 17.00 uur). 
In de 217 kamers, 30 meter onder een overhangende rotswand, woonden ooit meer dan 200 mensen. 
De 23 kivas doen vermoeden dat er 23 families waren. De grot is 27,5 meter diep en 18,3 meter breed. 

 
Voorbij Cliff Palace ligt het uitkijkpunt vanwaar je op vrij grote afstand House of the Many Windows 
kan zien. Ook de Cliff Dwelling Hemenway House is alleen van veraf te zien. Balcony House is niet 
vanaf de weg te zien, maar je kan deze Cliff Dwelling wel onder begeleiding bezoeken. Voor deze 
tour moet je vooraf kaartjes kopen bij het Visitor Center. 
 

Balcony House 
De tour duurt 1 uur, en tijdens de tocht moet je vijf ladders beklimmen waarvan de hoogste 10 meter is. 
Ook moet je op handen en voeten door een 4 meter lange, 46 centimeter brede tunnel kruipen. De tour 
begint vanaf de parkeerplaats, en wordt aangeboden van midden mei tot midden oktober, elk half uur 
van 09.00 uur tot 17.30 uur (tijdens de lente en de herfst tot 17.00 uur). 
Balcony House, met 45 kamers en 2 kivas, was een van de best verdedigbare plekken in Mesa Verde. Dit 
omdat er maar één toegangsweg was, die eenvoudig kon worden bewaakt. Aan de noordzijde van het 
dorp is een muur van 1 meter hoogte gebouwd, waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat kleine kinderen 
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niet over de rand konden vallen. Aan de zuidzijde zijn geen bewijzen van een dergelijke muur gevonden. 
Omdat Balcony House naar het oosten is gericht, hebben de bewoners maar weinig profijt van de 
winterzon gehad. Het dorp ligt gedurende een groot deel van de dag in de schaduw. Het moet hier 
tijdens de wintermaanden dan ook erg koud zijn geweest. Er zijn veel bewijzen gevonden dat hier veel 
vuren werden gestookt. Er zijn nog resten brandhout gevonden, waarvan de jongste dateert van 1278. 
Dit zou het jaar kunnen zijn waarin Balcony House werd verlaten. 

 
Een stukje voorbij de Balcony House parkeerplaats ligt het beginpunt van de: 

Soda Canyon Overlook Trail 
Lengte: 2,4 kilometer (heen en terug) 
Deze eenvoudige wandeling gaat naar de rand van de mesa-top, vanwaar je uitzicht 
hebt over Soda Canyon en op Balcony House. 

Hotel 
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Routeplan 

 
 
 

Tussenpunten en timing 
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Four Corners 
Four Corners verwijst naar het vierstatenpunt waar de Amerikaanse staten Arizona, Colorado, New 
Mexico en Utah aan elkaar grenzen. Daarnaast verwijst de benaming naar de regio rondom dit punt 
en naar het monument dat dit punt markeert. 
 
Het punt waar de genoemde vier staten aan elkaar grenzen, bestaat uit een kruispunt van grenzen 
waarvan elke hoek negentig graden is. Het is het enige punt waar vier Amerikaanse staten 
samenkomen en is daarom (ondanks de afgelegen ligging) een toeristische trekpleister, evenals het 
nabijgelegen Monument Valley. 
 
Four Corners is bereikbaar via U.S. Route 160 en New Mexico State Road 597. Het dichtstbijzijnde 
plaatsje is Teec Nos Pos. 
 
TANKEN VOOR VALLEY OF GODS geen station in de buurt van Monument Valley 

Valley of Gods 
 
Het landschap van Valley of the Gods lijkt sterk op dat van het veel bekendere Monument Valley, 
dat zo’n 30 mijl verder naar het zuiden ligt. Ook in Valley of the Gods zie je schitterende rotsen die 

her en der verspreid staan in een verder leeg, weids 
woestijnlandschap. Via een 17 mijl lange onverharde 
weg kan je door de eenzame vallei heenrijden. De 
toegang is gratis, en er zijn geen 
bezoekersfaciliteiten. 
 
De weg begint vanaf Highway 163, ongeveer 5 mijl 
ten noorden van het gehucht Mexican Hat in het 
zuiden van de staat Utah. Na 17 mijl komt de weg 
uit op Highway 261. Je kan de route ook in 
omgekeerde richting rijden. 

De beste jaargetijden om Valley of the Gods te bezoeken zijn de lente en de herfst; in de zomer kan 
het er erg heet worden. Bij slechte weersomstandigheden is de weg moeilijk begaanbaar; bij goede 
weersomstandigheden kan je de route in principe met een gewone personenauto rijden, maar high 
clearance wordt wel aangeraden. 
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a. Bezienswaardigheden  

 
• 0.5 miles  Scenic pull off.  The SEVEN SAILORS formation is on your left (west).  The SEVEN 

SAILORS appear to have flat sailor caps. 
• 1.5 miles  SETTING HEN BUTTE can be viewed straight in front of you. 
• 5 miles  BATTLESHIP ROCK is on your left (southwest). 
• 5.7 miles  If you pull over at this point, look in your rear view mirror.  The ROOSTER BUTTE, a 

monolith,  will be visible to the south. 
• 7 miles  At this point, you begin to circle CASTLE BUTTE on your left. 
• 8 miles  The drive around CASTLE BUTTE is complete. 
• 15.5 miles  VALLEY OF THE GODS BED AND BREAKFAST/LEE’S RANCH is at this point. 
• 16 miles  You have reached Utah Highway 261.  Turn left to go to the Goosenecks State 

Park, US 163, Mexican Hat and Monument Valley.  Turn right to go up the Moki Dugway, and 
access Muley Point and Cedar Mesa.   

b. Routeplan  
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Moki Dugway 
Utah State Route 261 is een 33 mijl lange weg, die net ten noorden van het plaatsje Mexican Hat 
begint en die uitkomt in de buurt van Natural Bridges National Monument. Het grootste deel van 
State Route 261 is verhard, maar er is ook 3 mijl lang gravelgedeelte. Alleen dit gedeelte wordt de 
Moki Dugway genoemd. De Moki Dugway begint ongeveer 8 mijl voorbij Mexican Hat, op een 

hoogte van 1.623 meter.  Het eindpunt – aan de 
noordzijde - is 1.958 meter hoog. In totaal stijgt de 
weg dus 335 meter, dit gaat via een aantal smalle 
bochten met een hellingspercentage van 10%. Het 
wordt afgeraden (maar niet verboden) om van de weg 
gebruik te maken met voertuigen die langer zijn dan 
8,5 meter. Het uitzicht over de omgeving is erg mooi, 
zo kan je vanaf de Moki Dugway heel duidelijk Valley 
of the Gods zien liggen, terwijl in de verte ook de 
rotsen van Monument Valley zichtbaar zijn. 
 

Iets dat direct opvalt als je informatie zoekt over de Moki Dugway 
is de schrijfwijze. Daarbij kom je de volgende variaties tegen: 
Moki, Mokee en Moqui. Spaanse kolonisten die tijdens de 18e 
eeuw dit gebied introkken, gebruikten het woord moqui voor de 
overblijfselen van de cultuur van de Pueblo Indianen, en ook voor 
de Pueblo Indianen zelf. Het woord werd later 
overgenomen door Engelstalige pioniers, waarbij het 
verbasterde tot mokee. De Moki Dugway werd in 1958 
aangelegd door de mijnbouwmaatschappij Texas Zinc., die via deze route uranium van de Happy 
Jack Mine in Fry Canyon transporteerde naar een verwerkingsfabriek in Mexican Hat. 
 

Muley Point Overlook 
 
Het noordelijke uiteinde van de Moki Dugway ligt op de Cedar Mesa. Kort voorbij het einde van de 
gravelweg ligt het begin van een 5 mijl lange onverharde weg, die in zuidwestelijke richting gaat. 
Aan deze weg liggen twee spectaculaire 
uitkijkpunten. Het eerste punt kom je na 3,7 
mijl tegen, je kan vanaf die plek de 
Goosenecks van de San Juan River zien 
liggen. 
 
Muley Point ligt aan het einde van de weg, 
het biedt een 360º panorama met zicht op 
Monument Valley, de Navajo Mountains, de 
Henry Mountains, the Abajos en Sleeping Ute 
Mountain. Vanwege de enorme 
uitgestrektheid is het vrij moeilijk om dit alles 
goed op de foto te krijgen. Muley Point is bij de meeste toeristen nog onbekend, de kans dat je 
hier geen andere bezoekers tegenkomt is dan ook erg groot. De weg die je beneden onder langs 
de rots ziet lopen, is de Johns Canyon Road. 
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Goosenecks 
 
Goosenecks State Park is een klein park in het zuidoosten van de staat Utah, dicht bij het plaatsje 
Mexican Hat. Er is alleen één uitkijkpunt, vanwaar je zicht hebt op de San Juan River die in een 
aantal grote bochten door het 300 meter lagergelegen landschap heen stroomt. Hemelsbreed legt 
de rivier hier een afstand van 1,6 kilometer af, maar de stroomafstand bedraagt maar liefst 8 
kilometer. De bochten worden in de volksmond Goosenecks genoemd, ganzennekken dus.  
 
Diverse geologische verschijnselen hebben aan het ontstaan van dit landschap bijgedragen. Zo’n 
300 miljoen jaar geleden werd het gesteente door bewegingen in de aardkorst omhoog gedrukt. 
Daarnaast zorgden plooiïngen in de aarde ervoor dat de rivier de enorme bochten heeft 
uitgeslepen. Water-, wind- en vorsterosie hebben het landschap daarna verder gevormd. 
 
Praktische informatie 
De toegangsprijs bedraagt $ 5,- per auto. Nabij het uitkijkpunt is een primitieve camping aanwezig, 
een overnachting kost $ 10,- (info 2016). Behalve enkele picknicktafels zijn er verder geen 
voorzieningen in het park aanwezig. 
Goosenecks State Park ligt in het uiterste zuidoosten van de staat Utah. Ga vanuit het plaatsje 
Mexican Hat in noordoostelijke richting via State Route 163. Ga na 4 mijl linksaf via State Route 261. 
Na iets minder dan 1 mijl ga je linksaf via State Route 316. Deze weg eindigt na 3,6 mijl bij het 
uitkijkpunt. De gehele aanrijroute is verhard. 
 
VRIJE NAMIDDAG AAN ZWEMBAD 
 
Alternatief is vroeger vertrekken en wandeling in MV van WILDCAT TRAIL 6km 
Zie wandel gps 
Monument valley bij zonsondergang 

Forrest Gump Stop 
 
Meest bekende zicht op 
monument valley 
Stoppen voor fotostop 
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Monument Valley 
 

a. Info 
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. 
 

b. Tijdstabel zonsondergang 
 

 

c. 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 mi 
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d. 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. 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.  
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e. Valley Drive details 
     

 

1. The Mittens and Merrick Butte 
The initial descent from the visitor center includes the roughest section of the whole 
road, where it traverses a steep, rocky hillside via a series of switchbacks, but this difficult 
part is quite short and the road soon levels out, then passes by three of the most famous 
Monument Valley formations, all on the east side - West Mitten Butte (which may be 
seen close up via the 3.2 mile Wildcat Trail), Merrick Butte and East Mitten Butte. On the 
right side of the road, the flat land is bordered by the eastern face of Mitchell Mesa, 
rising 1,000 feet above. A side track forks north near Merrick Butte, but like all back 
roads in the park this may only be traveled as part of a Navajo guided tour. 

 

2. Elephant Butte 
The Valley Drive takes a sharp bend to the right as it approaches an area of deep red-
colored badlands beneath the end of Elephant Butte, which has a high, sheer-sided 
block of sandstone on one side and a narrow, tapering ridge on the other. The road 
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surface becomes quite bumpy during a short climb around the west edge of the ridge 
but improves thereafter. The butte does not look very much like an elephant, although 
the resemblance is said to improve during the afternoon, as shadows lengthen. 

3. Three Sisters 
Viewpoint number three is on 
the west side of the road, 
opposite the edge of Elephant 
Butte. The Three Sisters are a 
group of thin pinnacles, eroded 
remnants of a narrow ridge 
extending southwards from one 
corner of Mitchell Mesa - 
together with adjoining Wetherill 
Mesa these two flat-topped hills 
shield this part of Monument 
Valley from US 163 further west. There are several similar groups of spires elsewhere in 
the valley including Castle Rock, and Bear and Rabbit, a few miles north near Monument 
Pass. A little way south of the viewpoint, the Valley Drive arrives at a cross-roads; right is 
a spur road to John Ford's Point, while the main route leads straight ahead, and 
becomes one-way. 

4. John Ford's Point 
Film director John Ford used Monument Valley as a location for many Westerns between 
1939 (Stagecoach) and 1960, and one site that featured often is now known as John 
Ford's Point - a promontory at the edge of a plateau overlooking a large area of uneven, 
undulating desert land around the first few miles of the Valley Drive, with several isolated 
peaks beyond. The main summits in view are Sentinel Mesa, West Mitten Butte, Big 
Indian, Merrick Butte and the Castle Rock-Stagecoach group, plus Three Sisters/Mitchell 
Mesa to the west and Elephant Mesa to the east (see 360 degree panorama). Along with 
Artist's Point (viewpoint number 9), this is the best overlook in the park and has a 
suitably large parking area to accommodate the many tour buses that stop here. A 
permanent Navajo jewelry store is located nearby, and visitors can recreate the iconic 
image of a lone rider on a horse standing at the edge of the viewpoint for just $2 per 
person - paid to the owner of one of the horses stationed here most of the day just for 
this purpose. 

5. Camel Butte 
The fifth stop is by the crossroads - a view of Camel Butte, another thin, narrowish 
sandstone peak but not one particularly interesting to look at. The road is now at its 
highest point, and next begins a gradual descent as the Valley Drive heads further south, 
running along the edge of a wide empty valley known as Tse Biyi. Several lesser tracks 
cross this sandy expanse but again these are not open to the general public. 

6. The Hub 
The next junction is reached 1.3 miles from the crossroads, where the main route bears 
east and enters a more confined valley between Rain God Mesa and Thunderbird Mesa. 
The other track leads to places in the south of the tribal park including Saddle Rock, 
Submarine Rock, Totem Pole, several sandstone arches, Anasazi dwellings and 
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petroglyphs, though this section may only be visited on an escorted tour. A little way 
southwest of the junction, The Hub is a single, solitary spire, 150 feet high, with a cluster 
of Navajo dwellings at its base. There are no rocks beyond this for about 4 miles, as far 
as Hunts Mesa which forms the southern boundary of Monument Valley. 

7. Totem Pole and Yei Bi Chei 
The one-way loop road continues close to Rain God Mesa through increasingly sandy 
ground; large dunes rise up to the south, in front of the larger Thunderbird Mesa, and a 
shallow wash (Sand Spring, the main water source in the area) runs alongside. At the 
edge of the sands is another isolated group of spires (Yei Bi Chei) next to which stands 
one of the most well known peaks in the valley. Totem Pole is a tall, red sandstone 
column, 450 feet high but only 40 foot across, slightly detached from its neighbors, and 
pointing skywards against a backdrop of wide but more distant cliffs of the Tse Biyi 
Yazzie and Hunts Mesa formations. The pinnacles are quite far from the viewpoint (one 
mile) so not easy to photograph in detail. A closer view is possible from other tracks 
further south, which form part of the extended guided tour across the southern half of 
the park. 

8. Totem Pole and Sand Spring 
The next pull-out is officially a viewpoint of Sand Spring and the nearby red-orange 
dunes but it also gives a better perspective of Totem Pole and Yei Bi Chei, since the 
overlook is a little closer to these formations than stop number 7. The parking area is 
along a side track that branches off at the south end of Spearhead Mesa, a route that 
continues across a creekbed (Gypsum Wash) and on to the southern section of the park, 
off-limits to private vehicles. Spearhead is a multi-pointed mesa that borders the main 
road for a mile northwards, as far as Artist's Point. The surface of this section is often 
partly covered by wind blown sand that may on occasions be deep enough to cause 
problems for some vehicles. 

9. Artist's Point 
Another short spur forks north and climbs 
gradually to the edge of a plateau, where 
the ground falls away quite steeply and 
ahead stretch many miles of flat land 
punctuated by the familiar peaks of West 
Mitten Butte, Merrick Butte and East 
Mitten Butte, plus the more distant 
pinnacles around Monument Pass. This is 
Artist's Point, perhaps the second best 
overlook along the drive (after John 
Ford's Point), but one rather less visited and so more peaceful. The edge of Spearhead 
Mesa towers quite high above to the east, and to the west are the smaller spans of Cly 
Butte and Elephant Butte (see 360 degree panorama). 

10. North Window 
The penultimate stop along the Valley Drive is at North Window - a gap between the 
edges of Elephant Butte and Cly Butte which frames East Mitten Butte, 3 miles to the 
north. The parking area is just off the main road, from where visitors may walk (not drive) 
along a 1/3 mile track that leads closer to the two buttes for even better views. The 
Mitten looks different from this angle as the distinctive spire on its north side is not in 
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view. North Window is one of the most visited stops so the viewpoint can get rather 
crowded. 

11. The Thumb 
The last recognized overlook along the Valley Drive is next to The Thumb, a rounded 
pinnacle at the eastern tip of Camel Butte, close to the parking area for North Window. 
Not far beyond, the Valley Drive arrives back at the crossroads near John Ford's Point, 
from where the visitor center is 3.5 miles north. 

 

Hotel 
 
5 USD VOORSCHOT 
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Routeplan 
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Tussenpunten en timing 

 

Highway 95 
State Route 95 or Bicentennial Highway is a state highway located in the southeast of the U.S. state 
of Utah. The highway is an access road for tourism in Lake Powell and does not serve any cities, 
except for the small town of Hanksville at its western terminus. Although the highway has existed 
since the 1930s as a primitive dirt road, it received its name as its dedication as a paved state 
highway coincided with the U.S. Bicentennial in 1976. The highway forms part of the Trail of the 
Ancients National Scenic Byway. 
 

Capitol Reef 
a. Info 

Grootte : 978 vierkante kilometer  
Nationaal Park sinds : 18 december 1971 
Aantal bezoekers in 2012 : 673.345 
 
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 
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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.  

 

b. Bereikbaarheid 
Capitol Reef ligt in het zuiden van de staat Utah. De belangrijkste toegangsweg is de UT-24, die 
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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Deel park scenic drive 
a. Map 

 
 
Direct daarna kom je bij het Visitor Center. Hier begint de 10 mijl lange Scenic Drive, die parallel 
loopt aan de Waterpocket Fold. Tijdens het begin van de Scenic Drive zie je enkele boomgaarden 
en ook nog een aantal oude kolonistenwoningen. De eerste trail begint bij de expositieruimte 
Blacksmith Shop, aan de rechterkant van de weg: 
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Fremont Gorge Overlook Trail 
Totale afstand: 7,2 kilometer 
Hoogteverschil: 332 meter 
Duur: 3 uur 
Het eerste deel van de trail loopt via Johnson Mesa, en is vrij vlak. Daarna begint het pad sterk te stijgen, 
totdat je uitkomt bij een uitkijkplaats op zo'n 300 meter boven de Fremont River. 

 
        
Als je via de Scenic Drive verder rijdt, passeer je de Fremont River. Daar liggen de picknickplaats 
Chestnut Picnic Area, en het kampeerterrein Fruita Campground.  
 
Twee mijl voorbij het kampeerterrein begint aan de linkerkant van de Scenic Drive een onverharde 
weg, de Grand Wash genaamd. Aan het einde van deze weg beginnen twee trails: 
 
Als je weer verder rijdt, kan je aan de linkerkant van de weg de rotsformatie Egyptian Temple zien 
liggen. Je bent nu vlak bij het einde van de Scenic Drive. Je kan nog verder rijden via twee 
onverharde wegen. Naar rechts gaat de slecht begaanbare Pleasant Creek Road, die voorbij het 
gelijknamige riviertje alleen geschikt is voor auto's met vierwielaandrijving. De weg die linksaf gaat 
is meestal goed begaanbaar, ook voor gewone personenauto’s. Je rijdt hier over een afstand van 2 
mijl tussen hoge rotswanden door. Aan het einde ligt een parkeerplaats, vanwaar twee trails 
beginnen: 
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b. Capital Gorge Trail 

 
 
Zie wandel gps 
 
Many narrow ravines cut all or part of the way across the Waterpocket Fold in Capitol Reef National 
Park - some are blocked at intervals by chokestones and dryfalls so are quite difficult to explore 
(such as Burro Wash, Cottonwood Wash or Sheets Gulch), but two are much easier to follow and 
have a recognized trail all the way through. These are Grand Wash, 3.5 miles by road south of the 
national park visitor center, and Capitol Gorge, 7 miles further south along the same scenic drive, 
which is paved for most of the way though the last 2.5 miles is unpaved, winding its way along the 
deep but relatively wide upper part of the gorge to the trailhead, beyond which the canyon narrows 
significantly. 
 
In the course of just one mile, the Capitol Gorge Trail passes a petroglyph panel, several hundred 
historic signatures (the Pioneer Register), a small natural arch and a sequence of water-filled 
potholes (the Tanks), and a narrow, rocky side canyon that also has potholes, and dryfalls. Together 
with Capitol Gorge itself - which although never particularly enclosed, and not a slot canyon, is quite 
impressive, with mostly sheer walls of multicolored Navajo sandstone - the hike encounters a variety 
of interesting features, and is very popular; a good choice for families and children. 

Details 
From the good sized parking area at the end of the unpaved section of the scenic drive, 
the Capitol Gorge Trail leads through a picnic enclosure and over bushy sandbanks on 
the north side of the gorge, soon reaching a panel of Fremont Indian petroglyphs. The 
etchings are quite plentiful, and include hands, spirals and other abstract shapes, and 
three large ghost-like effigies, but all are rather faded and indistinct. The path then joins 
the streambed and follows it the rest of the way, as the drainage constricts, and the 
water (when flowing) extends from wall to wall. The gorge is sheer-sided, except where 
the cliffs are interrupted by short, steeply-sloping side canyons, and is about 30 feet 
across at floor level, so plenty wide enough for the vehicles that used to drive through 
early in the 20th century, when the gorge was part of the main route between Notom 
and the west. The rocks are Navajo sandstone, generally dull brown/yellow/grey in color, 
but enlivened by streaks of desert varnish. 
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Om het park weer uit te rijden, moet je via dezelfde weg terug tot aan het Visitor Center. Daar kan 
je rechtsaf, en ga je via de UT-24 naar de oostelijke ingang.  
 
VRIJE NAMIDDAG aan ZWEMBAD 
 

Zonsondergang 
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Hotel 
 
50% BETAALD 
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Routeplan 
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Tussenpunten en timing 
 

  

Cathedral Valley Loop 
 
Informeren of weg open is. 
 
Detail van wandelingen in bijlages pagina 189 
 
Cathedral Valley ligt in het uiterste noorden van Capitol Reef National Park, en is alleen via 
onverharde wegen bereikbaar. Een van de meest opvallende kenmerken is de aanwezigheid van 
veel schitterende monolieten, dat zijn apart staande rotsen die hoog boven de omgeving uitsteken. 
Het woord monoliet is afgeleid van de Griekse woorden ‘monos’ (alleen) en ‘lithos’ (gesteente). Je 
kan het zeer eenzame gebied – er komen hier maar héél weinig bezoekers – bereiken via de Hartnet 
Road en de Caineville Wash Road, die samen een 58 mijl lange lus vormen. Via diverse korte 
zijwegen kan je naar een aantal punten rijden die een panoramisch uitzicht bieden over de weidse 
omgeving. De route valt deels binnen de parkgrenzen; het deel dat niet tot het park behoort wordt 
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beheerd door het Bureau of Land Management. De beste jaargetijden om de Cathedral Valley Loop 
te rijden zijn de lente en de herfst. Tijdens de winter is de weg vaak te slecht, en tijdens de zomer 
kan het ondraaglijk heet worden. Om deze route te kunnen rijden heb je een auto met hoge 
bodemvrijheid nodig.  
Informeer vooraf bij het Visitor Center naar de conditie van de weg, naar de weersvoorspellingen én 
naar de waterstand van de Fremont River, die je met de auto over moet steken. 

 

a. Inleiding 
Cathedral Valley ligt in het uiterste noorden van Capitol Reef National Park, en is alleen via 
onverharde wegen bereikbaar. Een van de meest opvallende kenmerken is de aanwezigheid van 
veel schitterende monolieten, dat zijn apart staande rotsen die hoog boven de omgeving 
uitsteken. Het woord monoliet is afgeleid van de Griekse woorden ‘monos’ (alleen) en ‘lithos’ 
(gesteente). 
Je kan het zeer eenzame gebied – er komen hier maar héél weinig bezoekers – bereiken via de 
Hartnet Road en de Caineville Wash Road, die samen een 58 mijl lange lus vormen. Via diverse 
korte zijwegen kan je naar een aantal punten rijden die een panoramisch uitzicht bieden over de 
weidse omgeving. 
De route valt deels binnen de parkgrenzen; het deel dat niet tot het park behoort wordt 
beheerd door het Bureau of Landmanagement. De beste jaargetijden om de Cathedral Valley 
Loop te rijden zijn de lente en de herfst. Tijdens de winter is de weg vaak te slecht, en tijdens de 
zomer kan het ondraaglijk heet worden. 

b. Toestand van de weg 
In principe is de weg het hele jaar door open. Vierwielaandrijving is meestal niet nodig, maar 
een hoge bodemvrijheid (high clearance) is wel absoluut noodzakelijk. Bij goede 
weersomstandigheden is de weg goed berijdbaar, maar bij slecht weer kan de toestand van de 
weg drastisch veranderen. Regen en sneeuw kunnen delen van de route onbegaanbaar maken. 
Informeer daarom altijd vooraf bij het Visitor Center in Capitol Reef National Park naar de 
conditie van de weg én naar de weersvoorspelling. 

c. Belangrijk:   
Je moet met de auto door de Fremont River heenrijden op een plek die de River Ford wordt 
genoemd. Dit punt ligt – afhankelijk van je rijrichting – helemaal aan het begin óf helemaal aan 
het einde van de route. Meestal is de waterstand in de rivier laag genoeg om de oversteek met 
een auto met hoge bodemvrijheid te kunnen maken. Maar vooral tijdens de lente (i.v.m. 
smeltwater) en tijdens periodes met veel regen kan de waterstand te hoog zijn. Informeer altijd 
vooraf bij het Visitor Center of het mogelijk is de rivier over te steken. Als je de route begint bij 
Caineville bereik je de Fremont River pas helemaal aan het einde, zorg dat je van te voren zeker 
weet dat je de oversteek kan maken, anders moet je de volledige 58 mijl weer terugrijden! Als je 
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vooraf weet dat de oversteek niet mogelijk is, kan je er ook voor kiezen om bij Caineville te 
beginnen, een deel van de route te rijden, en daarna via dezelfde weg weer terug te gaan. 

 

d. Omschrijving 
Bij de beschrijving van de route gaan we uit van de River Ford als beginpunt, en van Caineville 
als eindpunt. Deze twee plekken liggen op respectievelijk 11,7 mijl en 18,6 mijl ten oosten van 
het Capitol Reef Visitor Center, aan State Route 24. De mijlen die in de kopjes hieronder staan 
vermeld, geven steeds de afstand aan vanaf de River Ford. De afstanden die je via zijwegen 
aflegt worden daarbij niet meegeteld. 

 

Cathedral Valley Loop : details 
 

a. De River Ford 
Als je via State Route 24 van west naar oost rijdt, dan zie je 11,7 mijl voorbij het Capitol Reef 
Visitor Center aan de linkerkant van de weg een onverharde weg met daarbij het bord “River 
Ford   
Cathedral Valley”. Rijd die weg in, en ga ter hoogte van een hek (dit hek staat meestal open) 
linksaf, naar de vlakbij gelegen Fremont River. Rijd de rivier in, en maak meteen een scherpe 
bocht naar rechts, zodat je langs de oever blijft rijden. Aan de overkant zie je waar de weg 
verder gaat, zodra je op die hoogte bent maakt je een scherpe bocht naar links, en steek je de 
rivier over. De rivier heeft een harde, rotsachtige bodem. 
 
Let op: Er is nog een tweede plek waar je de rivier over kunt steken. De twee oversteekplaatsen 
liggen op enkele tientallen meters afstand van elkaar. Informeer vooraf bij het Visitor Center of 
de waterstand niet te hoog is, en vraag welke oversteekplek op dat moment het beste is. 

 

b. Van The River Ford tot aan The Bentonite Hills  (0 - 8,5 mijl) 
De onverharde weg die bij de River Ford begint heet Hartnet Road. Na 2,5 mijl rijden steek je 
Dry Wash over, een kreekje dat meestal droog staat. De weg loopt hier door de North Blue 
Flats, een vlak en weids gebied met weinig vegetatie. 
 
Je passeert een volledig verroeste truck, die tientallen jaren geleden langs de kant van de weg 
is achtergelaten. Je laat de North Blue Flats weer achter je, en bereikt nu het mooie landschap 
van de lage, ronde Bentonite Hills. Deze heuvels bestaan uit klei, en die klei is gevormd uit 
vulkanisch as. De glooiende heuvels zijn vooral rood en grijs van kleur, maar je ziet ook allerlei 
andere tinten. The Bentonite Hills worden ook wel The Rainbow Hills genoemd. Vanaf de 
stopplaats kan je in alle richtingen ver rondkijken: in het zuidoosten zie je de Henry Mountains, 
in het westen ligt Thousand Lake Mountain, en in het zuiden is de Waterpocket Fold zichtbaar. 
Bij nat weer is dit deel van de weg nagenoeg onbegaanbaar. De klei kan erg veel water 
opnemen, en wordt dan bijzonder glibberig. 

 

c. Lower South Desert Overlook  (14 mijl) 
Via een korte zijweg (1,2 mijl) rijd je naar een kleine parkeerplaats. Onderweg passeer je de 
parkgrens, het uitkijkpunt ligt in Capitol Reef National Park. Vanaf de parkeerplaats is het nog 
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400 meter lopen naar de Lower South Desert Overlook. Ongeveer 150 meter beneden je zie je 
de lange, smalle vallei South Desert. De vallei loopt 
parallel aan de Waterpocket Fold. De monoliet die 
je vrij dicht bij het uitkijkpunt ziet staan heet 
Jailhouse Rock, met een hoogte van ongeveer 150 
meter is dat een van de grootste die je tijdens deze 
route kunt zien. Op de bodem zijn nog duidelijk de 
restanten van een oude weg aanwezig, die werd 
tijdens de jaren ’50 gebruikt toen in deze omgeving 
aardolie werd gewonnen. De Lower South Desert is 
tegenwoordig alleen nog toegankelijk voor hikers 
en ruiters.  

d. Lower Cathedral Valley Overlook  (17 mijl) 
Je rijdt opnieuw het park binnen, het gebied waar je nu doorheen gaat heet the Hartnet. Het is 
een mesa-achtig hoogland met veel zanderige vlaktes en ondiepe canyons dat aan drie zijden 
wordt ingesloten door de kliffen van de South Desert en de Middle Desert. 
Aan de kant van de weg staat een bord dat aangeeft dat je vanaf daar een wandeling naar een 
uitkijkpunt kan maken. Er is geen parkeerplaats, je kan de auto langs de kant van de weg 
neerzetten. En er is ook geen wandelpad, je loopt gewoon dwars door een landschap dat 
bestaat uit zand en lage bosjes naar een heuvelrug die zich op 1 mijl afstand van de weg 
bevindt. Op het bord staat het doel van je wandeling aangegeven:  kies één van de twee lage 
gedeeltes van de heuvelrug (die zijn duidelijk herkenbaar), en klim daar omhoog. Tot aan de 
klim is het terrein vrij vlak, de wandeling is dan ook eenvoudig. De heuvelrug is vrij makkelijk te 
beklimmen. 
Aan het einde van de trail heb je een geweldig zicht op het diepe basin waarin de grote 
monolieten Temple of the Sun en Temple of the Moon liggen. Er zijn ook enkele kleinere rotsen, 
die samen Temple of the Stars worden genoemd. Tijdens de tweede helft van de rit kan je deze 
monolieten ook van dichtbij zien.  

e. Upper South Desert Overlook  (27,0 mijl) 
Ga via een zijweg van 0,2 mijl naar een parkeerplaats vanwaar je een van de mooiste uitzichten 
hebt over het basin van South Desert. Het uitkijkpunt bevindt zich op de rand van een hoge klif, 
120 meter boven de vallei. Je kan vandaar bijna heel South Desert zien. De wandeling neemt 
ongeveer vijf minuten in beslag. De vallei wordt omringd door hoge kliffen in het noordoosten 
en de Waterpocket Fold in het zuidwesten. Omdat in dit gebied meer neerslag valt dan in de 
North Blue Flats, is er ook meer vegetatie. Je kan ook nog naar de top van een nabijgelegen 
heuvel lopen, maar doe dit alleen als je geen last hebt van hoogtevrees. Vanaf de heuvel heb je 
een nog weidser uitzicht. 

Upper South Desert Overlook 
0.4 mi. (0.6 km) round trip 
<30 minutes; moderate 
This short path affords views of the upper reaches of the South Desert, flanked on the 
north side by steep cliffs, and the Henry Mountains to the east. A short spur road leaving 
the Hartnet Road 27.1 miles (43.6 km) from Highway 24 provides access to the trailhead. 
After a short stretch across relatively level terrain, the footpath climbs steeply to the top 
of a rocky outcrop with a 360-degree panorama. 
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f. Upper Cathedral Valley Overlook  (27,2 mijl) 
Aan het einde de volgende zijweg ligt een parkeerplaats met een picknicktafel. Vanaf de 
parkeerplaats loop je over een afstand van 300 meter naar de rand van een klif; de ondergrond 
is niet overal vlak, op één plek moet je je vanaf een rotsplateau naar beneden laten zakken naar 
een net daaronder gelegen rots. 
Het uitzicht vanaf de klif is overweldigend mooi. Je kan een groot deel van de Upper Cathedral 
Valley zien, je kan de enorme weidsheid ervan hier heel goed waarnemen. In de vallei staat een 
lange smalle reeks monolieten, die samen de Cathedral Buttes worden genoemd. Het is goed te 
zien dat ze samen onderdeel zijn geweest van dezelfde bergkam. 

 
 

Upper Cathedral Valley Overlook 
0.2 mi. (0.3 km) round trip 
<30 minutes; easy 

g. Hartnet Junction  (27,5 mijl) 
De Hartnet Road eindigt op een t-splitsing. De weg die rechtdoor gaat heet de Polk Creek 
Road; deze 12 mijl lange weg gaat eerst steil omhoog naar Thousand Lake Mountain en 
vervolgens weer steil omlaag naar Highway 72. Tijdens de winter en de lente is deze weg 
meestal afgesloten. De Cathedral Valley Loop gaat verder via de Caineville Wash Road, dat is de 
weg die op de t-splitsing rechtsaf gaat. 

Morrell Cabin Trail 
0.4 mi. (0.7 km) round trip 
<30 minutes; easy 
This short hike begins 1.8 miles (2.9 km) north of the junction of the Hartnet and 
Cathedral Roads, at the base of a series of steep, rocky switchbacks, approximately 28.1 
miles (45.2 km) from Highway 24 (via the Cathedral Road). Follow an old road 0.2 mile 
(0.3 km) to Lesley Morrell’s historic cabin, used as a seasonal camp for local cowboys 
from the 1930s until 1970. The cabin is now listed on the National Register of Historic 
Places. Visitors may peer through the windows to see the interior. To the south are the 
remains of a small corral near the edge of a nearby wash. 

h. Upper Cathedral Valley  (27,5 – 33 mijl) 
Dicht bij de splitsing ligt de primitieve Cathedral Campground. De 6 plaatsen hebben elk een 
picknicktafel en een grill, er is een pit toilet, maar er is geen water.  
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Je rijdt de vallei in via een aantal smalle haarspeldbochten. Twee mijl verder kom je bij een 
kleine parkeerplaats. Vanaf daar kan je naar Morrell Cabin lopen. De cabin dateert uit de jaren 
’20 van de vorige eeuw, en werd gebruikt door veehoeders. 
In het centrum van de vallei loopt de weg vlak naast drie prachtige naamloze monolieten. De 
meest westelijke monoliet is het hoogste (150 meter). Ten noorden van de Cathedral Buttes 
wordt de vallei smaller. Naar het oosten toe loopt de weg parallel aan een hoge, ranke, 
uitgestrekte bergkam, waarvoor verschillende namen worden gebruikt. Soms wordt de bergkam 
Walls of Jericho genoemd, soms Wall Street, en soms Great Basilica. 
Na 33 mijl splitst de weg zich. De Cathedral Valley Loop gaat verder in oostelijke richting – naar 
Lower Cathedral Valley – via de Caineville Wash Road.  

i. Gypsum Sinkhole en Middle Desert  (33 – 42,5 mijl) 
De Caineville Wash Road loopt nu door de 
Middle Desert, een gebied met veel rotskliffen, 
buttes en mesas in allerlei vreemde vormen. Aan 
het einde van een korte zijweg (1,2 mijl) bevindt 
zich aan de voet van een klif een diep gat met 
de naam Gypsum Sinkhole. Het gat heeft een 
doorsnede van 15 meter en is minstens 60 meter 
diep; het is ontstaan doordat een laag gips dat 
hier in de grond zat is opgelost en weggespoeld. 
Ga niet te dicht bij de rand staan, die is erg 
poreus en er kunnen dus stukken afbreken! Het is moeilijk om de Gypsum Sinkhole goed op de 
foto te krijgen. 
 
Op mijl 37,5 rijd je Capitol Reef National Park uit. In het noorden ligt Black Mountain, 
herkenbaar aan de vlakke top en de aparte bruin/rode kleurencombinaties in de rotsen. Daar 
tussendoor zie je donkere lagen lava. Naast de berg staan lava-muren (dikes). Een mijl voorbij de 
parkgrens rijd je langs een verticale wand die de Layercake Wall wordt genoemd; de wand 
bestaat uit allerlei gekleurde lagen die bestaan uit zachte rotsen. 

 

j. Lower Cathedral Valley  (42,5 mijl) 
De twee bekendste monolieten in het park zijn 
de Temple of the Sun en Temple of the Moon. 
Ze staan in Lower Cathedral Valley; je kan die 
plek bereiken via een 1 mijl lange zijweg. Via die 
zijweg ga je opnieuw Capitol Reef National Park 
in. De beide Temples zijn ongeveer 120 meter 
hoog. Een aantal kleinere rotspunten, die dicht 
bij een canyonwand staan, worden samen 
Temples of the Stars genoemd.  
 
Dicht bij de Temples staat de opvallende heuvel Glass Mountain. Die bestaat uit ‘selenite 
crystals’, een soort kristallen van gips. Het is een goede plek om de Temple of the Sun en de 
Temple of the Moon samen te fotograferen. Het beste tijdstip om de Temples te fotograferen is 
tijdens zonsopgang. De beide monolieten worden dan – heel kort – op een prachtige manier 
belicht. 
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k. The Caineville Badlands  (42,5 – 58 mijl) 
Het laatste deel van de rit gaat door een weids gebied met donkergrijze heuvels, die op veel 
plaatsen mooie verticale strepen hebben. Je ziet hier ook nog een deel van de Bentonite Hills, 
die je tijdens het begin van de route al bent tegengekomen. Het is geen goed gebied voor 
planten, het landschap is dan ook grimmig en kaal.  
Na 53,5 mijl bereik je een hoog punt, de Ridge-Top Overlook, vanwaar je helemaal rondom je 
heen kan kijken naar een vreemd, chaotisch landschap. Dit gebied wordt soms “Rocky 
Pandemonium” genoemd. Je kan ook de Waterpocket Fold zien. 

 

Oostelijke ingang 
 
Ook aan dit gedeelte van de weg zijn nog een aantal bezienswaardigheden. Na ruim een halve mijl 
zie je links van de weg het oude schoolgebouwtje Fruita Schoolhouse. Hier kan je nog de oude 
meubels en gebruiksvoorwerpen zien. Rond het jaar 1900 gaf de 14-jarige Nettie Behunin, de 
dochter van een van de eerste pioniers, les aan de kinderen van de acht families die hier woonden. 
Een stukje verder kan je vanaf een aan de linkerkant van de weg gelegen parkeerplaats een korte 
wandeling maken naar een rots, waarop tekeningen van Fremont-Indianen zijn te zien. Het is niet 
toegestaan de tekeningen van dichtbij te bekijken. Om goede foto's te kunnen maken, heb je een 
telelens nodig. 1 mijl verder, net voor de Fremont River, ligt weer een parkeerplaats. Hier vind je het 
vertrekpunt van de: 

a. Hickman Bridge Trail 
 
Zie wandel GPS 

Totale afstand: 2,8 kilometer 
Hoogteverschil: 122 meter 
Duur: 1 uur 
Eerst volg je de rivier, daarna klim je zo'n 120 meter en passeer je een open gebied. Vervolgens 
ga je omlaag, een nauwe ravijn in. Ongeveer 800 meter verder kom je uit bij Hickman Bridge, 
een natuurlijke stenen brug met een overspanning van ruim 40 meter en een hoogte van bijna 
40 meter. Je loopt onder de brug door, en komt uit bij een plek vanwaar je een fotogeniek 
uitzicht hebt op de Fremont River Valley. Dit is een van de meest populaire trails in het park. 

 
The Hickman Bridge trailhead is at a parking area two miles east of the visitor center turn-off, just 
beside the point where UT 24 crosses from the south to the north side of the Fremont River, and 
opposite the north end of the Cohab Canyon Trail. An NPS brochure is available, describing 18 
numbered points of interest. The route is along the river bank for a short while, up the steep hillside 
to the north and past the turn off for the Rim Overlook & Navajo Knobs trails, across an open area 
then down into a shallow, rocky canyon. The bridge is half a mile further at the head of the canyon, 
and has a very impressive setting, above most of its surroundings and quite far from the adjacent 
cliffs. It is comparable in dimensions to the three arches of Natural Bridges National Monument, with 
a 130 foot span and 125 foot height. 
 
 
 
 
 



 Rondreis 4 Staten Pagina 122 / 194 
 September 2018 

Hotel 
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Routeplan 
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Tussenpunten en Timing 

 

Highway 12 
 

a. Homestead Overlook  
provides dramatic panoramic views from a 9,400-foot-high vantage point. From this lookout visitors 
can see the five peaks of the Henry Mountains to the east, the magenta wedge of the Waterpocket 
Fold below, and the striated face of the Kaiparowits Plateau to the west. Far off in the distance, the 
slopes of Navajo Mountain stand as a reminder of Native American history. Above and below the 
overlook are thick groves of quaking aspen. 

b. Hogback 
Between Calf Creek Recreation Area and Boulder Town is an internationally famous stretch of byway 
known as “The Hogback.” As the asphalt clings to this thin razorback ridge of slickrock, the terrain 
spills steeply off to each side toward winding creeks and canyons below, where cottonwoods 
provide ribbons of green, gold, or gray depending on the season. Driving here is slow and cautious, 
but the vistas are incredible. 

c. Boynton Overlook  
gives visitors a bird’s-eye view of the riparian area along the twisting Escalante River. Flowing  
water and native vegetation offer ideal habitat for small birds and animals, including river otters 
which were reintroduced here in 2005. The overlook was named for John Boynton, a cattleman 
caught in a lawless confrontation involving a disagreement over livestock and a murder in 1878. 
Today, the overlook serves as a welcome stop to experience the sights and sounds of the Escalante 
River Canyons. 

d. Head of the Rocks Overlook 
Head of the Rocks Overlook provides expansive views out across the Escalante Canyons where 
colorful slickrock stretches almost as far as the eye can see. Some 168 million years ago, these 
striated cream-and-red sandstone formations were sand dunes. Today, this landscape begs for 
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visitors to grab their cameras to record the expansive vista as well as the meandering path of Scenic 
Byway 12 below. In the distance one can see the southeastern edge of the Aquarius Plateau (i.e. 
Boulder Mountain) to the north, the Henry Mountains (i.e. Mt. Ellen, Mt. Pennell,  
Mt. Hillers, Mt. Holmes, and Mt. Ellsworth from north to south) to the east, and Navajo Mountain 
and the eastern edge of the Kaiparowits Plateau to the south and west 
 

Canonville information center : 
 
Adres: 10 W Center St, Cannonville, UT 84718, Verenigde Staten 
Informeren of Cottonwood canyon road open is. 
 

Bryce Canyon 
a. Info 

Grootte : 145 vierkante kilometer 
Hoogte : variërend van 2.500 tot 2.800 meter. 
Nationaal Park sinds : 15 september 1928 
Aantal bezoekers in 2012 : 1.385.352 
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.  
 

 
 

b. weersomstandigheden 
Bryce Canyon ligt ongeveer 2.700 meter boven zeeniveau, en daarom is het hier meestal veel 
minder warm dan in de lager gelegen gebieden in Utah. 
Tijdens de winter is het erg koud (incidenteel tot -30° Celcius), maar vaak wel bijzonder helder. 
Van oktober tot april is de kans op sneeuw zeer groot; de wegen naar de viewpoints worden 
sneeuwvrij gehouden, maar de wandelpaden zijn vaak wel afgesloten. 
Het weer tijdens de lente is erg onvoorspelbaar. Overdag kan de temperatuur heel aangenaam 
zijn, maar je kan ook nog te maken krijgen met sneeuwstormen. ’s Nachts vriest het meestal 
nog. 
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Juli is de warmste maand, overdag wordt het gemiddeld 28° Celcius, ’s nachts koelt het af tot 
onder 10° Celcius. In juli en augustus heb je ’s avonds veel kans op thunderstorms.    
Tijdens de herfst is het meestal heel zonnig en helder, dit is dan ook een erg mooie tijd om het 
park te bezoeken. ’s Nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt.  

 

c. Toegang 
Bryce Canyon heeft maar één toegang, aan de noordzijde. Rijd via de UT-12, en neem daar de 
afslag UT-63. Via de UT-63 kom je na 3 mijl (5 km) bij de ingang van het park. 

d. afstanden 
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. 

e. 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. 
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f. Wandeling 
 
Zie wandel gps 

The Queen's Garden/Navajo Loop is the most popular hike in Bryce Canyon National Park, 
running through the most spectacular section of the park. This hike takes in outstanding views 
from the rim and then descends along ridges into the canyon and meanders among the 
towering hoodoos. The total length of the 
hike is 2.9 miles, and the elevation gain is 
about 600 feet. It's long enough and diverse 
enough to give you a good feel for the park 
but easy enough that anyone in reasonable 
shape can do it. Although this a technically 
easy hike on a solid and obstacle-free path, 
the park ranks this hike as moderate, but this 
is likely due to the length of the trail and the 
elevation. 
 
The best way to do this hike is in a clockwise 
direction beginning at either Sunrise or 
Sunset Point. From Sunrise Point, the trail 
winds down the canyon on the Queen's 
Garden trail, with fabulous perspectives at 
every turn. At the bottom, you can see a 
short detour to the Queen's Garden, where 
you'll find a hoodoo resembling Queen 
Victoria. At this point, the trail joins with 
Navajo Loop and eventually begins a gradual 
ascent up the canyon. On the last section of 
Navajo Loop, two trails lead up to Sunset 
Point; the most popular is Wall Street; the 
second option is Two Bridges. Both of these 
eventually lead to a series of switchbacks, where you gain considerable elevation over a short 
distance. The trail then pops up at Sunset Point, and if you've parked at Sunrise Point, you can 
walk along the paved Rim Trail back to where you started. 
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Bryce Canyon Scenic Drive 
 
(van zuid naar noord, afstanden gemeten vanaf de toegang van het park): 

1. Rainbow Point en Yovimpa Point (18 mijl) 
Een zeer weids uitzicht over zuidelijk Utah tot aan het Kaibab Plateau in Arizona (90 
mijl). Bij helder weer zelfs uitzicht tot in New Mexico. Dit zijn de twee hoogst gelegen 
uitkijkplaatsen van het park. 

3. Ponderosa Canyon (17 mijl) 
Een goed uitzicht op de veelkleurige hoodoos in de gelijknamige vallei en op het 
Aquarius Plateau in het noorden.  

4. Agua Canyon (16 mijl) 
Dit is een van de mooiere scenic views, met veel contrasten in licht en kleur. 
Let op de kleine bomen die boven op een hoodoo staan die bekend is als The 
Hunter.  
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5. Natural Bridge (11 mijl) 
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is dit geen natuurlijke brug maar een 
boog. 
Een natuurlijke brug wordt gevormd door stromend water, maar deze boog is 
gevormd door regen en vorst-erosie. De boog is 29 meter hoog en ruim 16 meter 
breed.  

 

6. Farview Point (9 mijl) 
Een weidse uitblik over aangrenzende plateaus en bergen. Het is zelfs mogelijk om in 
het zuiden het Kaibab Plateau van de Grand Canyon te zien liggen. 

7. Piracy Point 
Dit punt is alleen bereikbaar via een korte wandeling vanaf de parkeerplaats van 
Farview Point. 

9. Het Bryce Amphitheater (dichtbij de ingang van het park) 
De vijf uitkijkpunten zijn te bereiken via drie dicht bij elkaar gelegen zijwegen. 

9a. Paria View 
Kijkt uit over hoodoos in het Amphitheater, die zijn gevormd door de Yellow Creek. In 
het zuiden zie je de White Cliffs. Je kijkt uit over de Paria River Valley en over het 
Aquarius Plateau. 
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9b. Bryce Point 
Dit is het hoogste uitkijkpunt langs deze canyon, en het is vooral een goede plek 
tijdens de zonsopkomst en in de vroege ochtend. 

9c. Inspiration Point 
Een goed uitzicht op het Bryce Amphitheater en op de rotsformatie Silent City. 

9d. Sunset Point 
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan je hier de zon niet goed zien 
ondergaan. Wel heb je hier in de namiddag een goed uitzicht over het Bryce 
Amphitheater. 

9e. Sunrise Point 
Een erg goede plek om het Bryce Amphitheater tijdens de zonsopkomst te zien. 
De veranderingen in de kleurschakeringen zijn dan erg indrukwekkend. 

10. Fairyland Point 
Net voorbij de parkgrens (en zelfs nog vóór het Park Entrance Station) begint de één 
mijl lange Fairyland Road, die leidt naar het Fairyland Point. Een sprookjesachtig 
mooi amphitheater, Fairyland Canyon genaamd, met uitzicht op de Pink Cliffs. De 
rotsformatie Boat Mesa heeft de vorm van een boot. In de verte ligt de 2.257 meter 
hoge rotsformatie Sinking Ship. 

 

Hotel 
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Routeplan 

 

Tussenpunten en timing 
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Visitor centers Canonville information center : 
 
Escalante Interagency Visitor Center 
Adres: 755 W Main St, Escalante, UT 84726, Verenigde Staten 
 
Canonville information center : 
Adres: 10 W Center St, Cannonville, UT 84718, Verenigde Staten 
Informeren of Cottonwood canyon road open is. 
 

Kodakchrome Basis State Park 
 
Het belangrijkste kenmerk van Kodachrome Basin State Park is de aanwezigheid van veel 
rotspilaren, die meestal "chimneys" of "sand pipes" worden genoemd. In totaal zijn er 67 pilaren, 
waarvan de hoogte varieert van 2 tot 52 meter. De pilaren bestaan uit beige gekleurde rotsen, 
waarin ook rode, gele, roze en witte tinten voorkomen. De kleuren komen vooral bij zonsondergang 
mooi tot hun recht. Het park heeft haar naam gekregen in 1948 van een expeditie van de National 
Geographic Society, vanwege de mooie foto's die je hier kan maken. 

a. Map 
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b. Activiteiten 
Je kan in het park mountainbiken, paardrijden en natuurlijk ook wandelen. 
Nadat je het park bent binnengereden kan je via een verharde weg linksaf gaan. Aan die weg 
liggen diverse trails. 
 
 

 
De Grand Parade Trail (2700 meter, loop) is een eenvoudige wandeling langs veel mooie 
rotspilaren en andere rotsformaties. Er komen ook enkele smalle passages in voor.  
De Angels Palace Trail (1900 meter, loop) gaat naar een hoog gelegen punt, voor een mooi 
uitzicht over het park. 
 

 
 

De kortste wandeling is de Nature Trail (800 meter, loop), je loopt over een mooi aangelegd verhard 
pad, onderweg zie je verschillende rotspilaren. 
Een van de mooiste trails is de Panorama Trail (4,8 km, loop), enkele belangrijke punten onderweg zijn 
de rotspilaar Ballerina, de groep pilaren bij Hatshop, en een smal gedeelte tussen rotswanden door die 
Secret Passage heet. Via verschillende zijpaden kan je dichtbij de mooiste plekken komen. 
 
De Big Bear Geyser Cool Cave Trail (8 km, loop) is de langste trail, waarbij je een deel van de Panorama 
Trail loopt. Je gaat dan nog verder naar een groep ongebruikelijk witte rotspilaren, en naar een mooie 
kloof met de naam The Cool Cave. 
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Aan het einde van de weg ligt de Eagle View Trail (800 meter heen, via dezelfde weg terug). Het pad is 
smal en gaat steil omhoog, bij het eindpunt heb je een weids uitzicht over het park. 

 
Je kan nadat je het park bent binnengereden ook rechtsaf gaan. Voorbij de camping kan je 
rechtdoor rijden via een onverharde weg, je komt dan uit bij Chimney Rock, die in september 1949 
een belangrijke plaats innam in de fotoreportage in het National Geographic Magazine.  
 
Ga je voorbij de camping rechtsaf, dan kom je bij het beginpunt van twee korte trails: 
De Shakespeare Arch Trail (300 meter heen, via dezelfde weg terug) gaat naar een kleine natuurlijke 
boog, die overigens niet echt indrukwekkend is. 
De Sentinel Trail (1600 meter, loop) begint bij Shakespeare Arch. Je loopt vervolgens rondom de 
rotsformatie waarin die arch zich bevindt. 

Cottonwood Canyon Road 
De Cottonwood Canyon Road is een grotendeels onverharde weg van 47 mijl lang, die van noord 
naar zuid door het Grand Staircase Escalante National Monument heenloopt. De weg is aangelegd 
tijdens de jaren ’60 van de vorige eeuw, tegelijk met de stroomvoorziening voor de in Bryce Canyon 
gelegen plaatsen. 
 
Cottonwood Canyon Road loopt parallel aan de Cockscomb Ridge (de hanekam); dat is een schuin 
overhellende heuvelrug met scherpe rotspunten, die zich heeft gevormd boven een breuklijn in de 
aardkorst. De Cockscomb Ridge verdeelt de regio in het Grand Staircase Plateau in het westen en 
het Kaiparowits Plateau in het oosten. 

Toestand weg 
De toestand van de weg kan sterk variëren. Soms wordt de weg gedurende langere tijd 
niet goed onderhouden, de algemene conditie van de weg kan daarom in het ene jaar 
slechter zijn dan het andere jaar. Bovendien hebben ook de weersomstandigheden veel 
invloed, na regen of sneeuw kan de weg onbegaanbaar worden. Onder goede 
omstandigheden is de route prima berijdbaar voor auto’s met high clearance en ook – zij 
het met enig risico – voor gewone personenauto’s. Je kan bij het Paria Ranger Station 
(aan Highway 89) of in het Cannonville Visitor Center informeren naar de actuele 
toestand van de weg. Houd er rekening mee dat de Cottonwood Canyon Road in een 
zogenaamde ‘open range’ ligt; dat betekent dat koeien hier vrij rond kunnen lopen en 
dus ook op de weg kunnen komen. 

a. Grosvenor Arch 
deze afslag wordt met een bord aangegeven. Na 1 mijl bereik je een parkeerplaats met een 
paar picknicktafels en een toilet. Vanaf de parkeerplaats zie je een vrijstaande dubbele 
rotsboog, die bestaat uit geelachtig/wit zandsteen. De grootste van de twee openingen is 18 
meter hoog, de totale hoogte bedraagt ruim 27 meter. De boog werd in 1949 ontdekt door Dr. 
Gilbert Grosvenor van de National Geographic Society, en is naar hem vernoemd. Je kan 
Grosvenor Arch vanuit allerlei verschillende hoeken goed fotograferen, het resultaat is vooral 
erg mooi als je helemaal onder de boog gaat staan. 
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Yellow Rock 
Yellow Rock is een massieve 100 meter hoge heuvel die bestaat uit zeer kleurrijk slickrock. De 
voornaamste kleur van de rotsbodem is geel, zoals al blijkt uit de naam.  
 
De rots is bijzonder mooi dankzij de prachtige lijnen, vlakken en andere patronen in het 
rotsoppervlak, en 
dankzij de vele 
subtiele 
kleurnuances, vooral 
in de tinten rood, 
oranje, bruin en wit. 
Het is mogelijk om 
tot helemaal 
bovenop de rots te 
klimmen, je hebt dan 
een weids uitzicht 
van 360° over het 
fantastische 
rotslandschap van 
zuid-Utah. 
 

Wandeling 
 
Zie wandel gps 
 

De parkeerplaats grenst aan het kleine stroompje Cottonwood Creek. Loop tussen de 
begroeiïng door langs de oever van de Cottonwood Creek naar het zuiden, het kreekje 
bevindt zich dan rechts van je. Aan de overkant van het kreekje zie je een rotswand die 
tot aan de oever van Cottonwood Creek komt, zodra je dat punt voorbij bent kan je het 
water te voet oversteken (het water staat meestal maar heel laag). De afstand tussen de 
parkeerplaats en het punt waar je het water oversteekt bedraagt ongeveer 300 meter. 
 
Loop op de tegenoverliggende oever verder in zuidelijke richting, totdat aan je 
rechterzijde een zijcanyon begint. Ter oriëntatie: dit is hemelsbreed op ongeveer 400 
meter van de parkeerplaats vandaan; de zijcanyon begint precies tegenover de plek 
waar – aan de andere kant van de Cottonwood Canyon Road – de zijweg Brigham Plain 
Road begint. 
 
Loop een klein stukje (hooguit 100 meter) de zijcanyon in, en zoek naar het begin van 
een smal pad dat via een steile helling omhoog gaat. Dit pad ligt aan je rechterzijde. 
Klim over een afstand van ongeveer 400 meter via dit pad naar boven, houd er rekening 
mee dat je vrijwel nergens houvast hebt en dat je makkelijk weg kan schuiven omdat er 
veel losse steentjes liggen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat je schoenen met 
een goede grip draagt. 
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Als je boven bent, zie je de Cottonwood Canyon Road diep beneden je liggen, Yellow 
Rock is vanaf dit punt nog niet zichtbaar. Ga linksaf, de route is hier vrij eenvoudig te 
volgen, mede dankzij de cairns die je her en der tegenkomt. Op gegeven moment zie je 
Yellow Rock vanzelf voor je verschijnen, je moet dan nog wel een wat lager gelegen en 
met struiken begroeid slickrockgedeelte oversteken. 
 
Als je de voet van Yellow Rock eenmaal hebt bereikt, dan is het meer dan de moeite 
waard om ook de klim naar de top ervan nog te ondernemen. Het uitzicht vanaf die top 
is adembenemend mooi. Als je naar het noorden kijkt zie je o.a. de duidelijk herkenbare 
Castle Rock, in het zuidwesten ligt het Paria River Plateau, en aan de oostzijde ligt de 
schuin overhellende heuvelrug Cockscomb Ridge. 
 
De totale afstand van de parkeerplaats tot aan de top van Yellow Rock bedraagt 
ongeveer 2 kilometer, en het totale hoogteverschil is 230 meter. 

Plan 
 

 

Tip:   
 

De afdaling via de steile helling kan voor sommige mensen wat lastig zijn. Om de 
afdaling makkelijker te maken, kan je ervoor kiezen om de meest steile gedeeltes niet 
lopend, maar zittend en glijdend te doen. Je kan je handen als steun gebruiken, 
neem dan wel handschoenen mee om je handen te beschermen. Ook een oude 
lange broek kan handig zijn. 

Paria River Road 
De Paria River Road is een onverharde weg, die begint tussen de milemarkers 30 en 31 aan 
Highway 89. Dat is ongeveer 30 mijl ten oosten van Kanab (Utah) en 44 mijl ten westen van Page 
(Arizona). Vanuit Kanab gezien ligt de zijweg aan de linkerkant. De weg wordt beheerd door het 
Bureau of Land Management, en heeft wegnummer BLM 585. 
Tijdens het begin van de jaren ’60 werden in deze omgeving scenes opgenomen voor de film 
Sergeants 3, met Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis jr. De houten gebouwtjes die speciaal 
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voor deze film waren gebouwd, zijn daarna blijven staan en hebben als decor gediend bij diverse 
andere westerns, televisieseries en commercials. De laatste film die hier werd opgenomen is The 
Outlaw Josey Wales uit 1976, met Clint Eastwood. In september 1998 is de filmset tijdens een 
overstroming weggespoeld. Een groep lokale vrijwilligers heeft zich er daarna voor ingezet om de 
herinnering aan het filmverleden weer in ere te herstellen; twee van de saloons zijn – geheel 
identiek aan die van de originele filmset – door hen herbouwd. Op 25 augustus 2006 zijn de 
gebouwen afgebrand, er zijn geen plannen om de Movie Set opnieuw te herbouwen. 
De afstand van het begin van de Paria River Road tot aan de Paria Movie Set is net iets minder dan 
vijf mijl. Bij droge weersomstandigheden is de weg redelijk goed te berijden, ook voor gewone 
personenauto’s. Alleen het laatste stuk kan lastig zijn, de weg gaat hier steil omlaag. 
Let op: de verzekering van een huurauto is op onverharde wegen niet geldig, eventuele schade 
wordt niet vergoed. 
De Paria River Road loopt door een gebied met bijzonder mooie badlands, met kleurrijke verticale 
strepen. 
Enkele honderden meters voorbij de plek waar de Paria Movie Set stond, ligt een oud kerkhofje. 
Van 1871 tot 1912 heeft hier een groep Mormoonse settlers gewoond; hun dorpje heette de 
Pahreah Townsite. Enige tijd geleden heeft de BLM, in samenwerking met nakomelingen van de 
vroegere bewoners, het kerkhofje opgeknapt en grafstenen geplaatst. Op een plaquette worden de 
namen, geboorte- en sterfdatums vermeld van de mensen die hier begraven liggen. 
 
Avondactiviteit of indien Yellow Rock niet bereikbaar was 

Coral Pink Sand Dunes 
 
In het zuiden van Utah bevindt zich, op een 
hoogte van 1.800 meter, het duinenveld Coral 
Pink Sand Dunes, dat sinds 1963 de status van 
State Park heeft. Het duinenveld is 14 km² groot. 
 
Het zand van het duinenveld bestaat uit korrels 
die – als gevolg van erosie – zijn losgeraakt van 
het in Utah veelvuldig voorkomend Navajo 
Sandstone. In de buurt van het State Park 
bevinden zich de dicht bij elkaar gelegen 
Moquith Mountains en de Moccasin Mountains. 

De harde wind, die kenmerkend is voor dit gebied, zoekt zich een weg door de smalle opening 
tussen de beide bergketens. Het tunneleffect zorgt ervoor dat de snelheid van de wind wordt 
versterkt tot het punt waarop zandkorrels omhoog worden gezogen en worden meegevoerd. Dit 
fenomeen wordt ook wel het Venturi Effect genoemd. Nadat de wind door de smalle tunnel is 
gegaan en een open vallei bereikt, neemt de kracht ervan flink af. De zandkorrels kunnen niet langer 
worden vastgehouden, en vallen dus neer. Op deze manier heeft zich, 10 tot 15 duizend jaar 
geleden, het duinenveld gevormd. 
 
Het gebied kent relatief veel neerslag. Daardoor is er ruimschoots vegetatie aanwezig, zoals de 
ponderosa pine, duingrassen en veel wilde bloemen die vooral in juni tot bloei komen. In het park 
leven vooral kleine knaagdieren en veel insecten, waaronder de unieke Coral Pink Tiger Beetle die 
nergens anders ter wereld voorkomt. 
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Vanaf de parkeerplaats kan je direct de duinen inlopen. De duinen zijn niet erg hoog, 12 meter 
ongeveer, maar omdat de zandkorrels erg fijn zijn en je er dus diep in wegzakt, is het nog een flinke 
klim naar de top. Het grootste deel van het park is vrij toegankelijk, niet alleen voor voetgangers, 
maar ook voor off-road buggy’s. 

Hotel 
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Routeplan 

 

Tussenpunten en timing 
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Grand Canyon North Rim 
 

a. Info 
Grootte van het park : 4.927 vierkante kilometer 
Lengte van de Canyon : 446 kilometer 
Diepte van de Canyon : maximaal 1.829 meter 
Breedte van de Canyon : gemiddeld 16 kilometer, maximaal 29 kilometer 
Nationaal Park sinds : 26 februari 1919 
Aantal bezoekers in 2015 : 5.520.736 
 

 

b. Uitleg 
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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c. Bereikbaarheid North Entrance 
Tussen Page en Kanab lopen twee wegen met State Route nummer 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 State Route 67 naar het zuiden. Na ongeveer 44 mijl bereik je de 
Grand Canyon North Rim. Bij sneeuwval wordt State Route 67 gesloten, dit komt voor van 
midden oktober tot midden mei. 

North Rim 
 
Zie detail map bijlages pagina : 192 

 
 
Hemelsbreed gezien is de North Rim (gemiddeld) slechts 10 mijl verwijderd van de South Rim. Maar 
via de weg is de afstand tussen deze twee punten ruim 200 mijl. 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. 
 
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, waarin ook het North Rim Visitor Center is gevestigd. De lodge heeft 
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. 
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Point Imperial 
Op de AZ-67 kan je, 3 mijl vóór de Grand Canyon Lodge, linksaf via de Cape Royal 
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 kijkt 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. 
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Roosevelt Point Trail 

 
 

Cape Royal 
Op de AZ-67 kan je, 3 mijl vóór de Grand Canyon Lodge, linksaf via de Cape Royal 
Road. Na 5 mijl kom je bij een splitsing. De weg die rechtsaf gaat, loopt door een bosrijk 
gebied over het Walhalla Plateau. 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. 
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Bij vroeg tijdstip misschien nog The new wave gaan bekijken 
bij zonsondergang, zou beter zijn, geeft meer tijd morgen  
Zie info morgen 

Hotel 
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Routeplan 
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Tussenpunten en timing 

 

Page 
In het noorden van Arizona, tegen de grens met Utah ligt het plaatsje Page. Page is eind jaren ’50 
ontstaan om huisvesting te bieden aan de bouwers van de Glen Canyon dam. Na de voltooiing van 
de dam zorgde het stuwmeer, Lake Powell, dat Page populair werd bij watersporters. Page heeft 
meer  te beiden dan watersport. Als u  een roadtrip maakt door het zuidwesten van de VS bezoek 
dan vooral  Page niet alleen voor Lake Powell. Vul uw “to do lijstje” aan met Antelope Canyon en 
Horseshoe Bend. 

Lake Powell 
Lake Powell is populair bij watersporters.Vooral in het vakantieseizoen en met namen in 
de weekenden kan het daarom flink druk zijn in Page en dat merk je ook goed aan de 
hotelprijzen. Hou daar rekening mee als je een trip gaat plannen. Lake Powell en een 
groot deel van de omgeving behoort tot de Glen Canyon National Recreation Area en 
dit gebied wordt beheerd door de National Park Service. Voor toegang tot dit park 
moet entree worden betaald.  De Annual Pass is ook geldig in dit park. 

Glen Canyon dam 
Een mooi uitzicht over de Glen Canyon dam en de Colorado river heeft u bij het 
uitzichtpunt van de  Scenic View Road, een zijweg van Hwy 89. Scenic View Road is de 
weg die achter het Denny’s restaurant loopt. Vanaf het bij de dam gelegen Carl Hayden 
visitor center kunt u een tour van ongeveer 1 uur maken naar de Glen Canyon dam 
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Horseshoe Bend 
Horseshoe bend is een hoefijzervormige bocht in de Colorado rivier ten zuiden van 
Page. Vanaf de Horseshoe Bend Overlook heeft u  een fantastisch uitzicht over de bocht 
en de wijde omgeving. De parkeerplaats voor Horseshoe Bend Overlook ligt aan Hwy 
89, een paar mijl zuidelijk van Page en staat duidelijk aangegeven. Vanaf deze 
parkeerplaats is het nog ¾ mijl (iets meer dan 1 kilometer) lopen over een zandpad tot 
aan het uitzichtpunt. 
 

Canyon X 
info 
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. Bij de plaats 
Page in Arizona liggen – op het grondgebied van de Navajo Indianen – een aantal slot 
canyons die voor toeristen zijn opengesteld. Upper Antelope Canyon en Lower 
Antelope Canyon worden de laatste jaren heel drukbezocht, maar Canyon X is bij de 
meeste toeristen nog niet bekend. 

 
Hoe de naam Canyon X is ontstaan is niet precies bekend, er zijn verschillende theoriën 
in omloop. Een daarvan duidt op het bovenaanzicht van de canyon, die uit verschillende 
takken bestaat. Als je met een vliegtuigje over de canyon heen vliegt kan je zien dat de 
delen van de canyon samen min of meer de letter X vormen.  
 
Het is niet toegestaan om Canyon X zelf te bezoeken, je kan er alleen naartoe met een 
gids die toestemming heeft om het Navajo grondgebied te betreden. 
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Bereikbaarheid 
Vanuit Page rijd je via Highway 98 naar het zuidoosten, richting Kaibito. Na 16 mijl 
verlaat je de verharde weg, je gaat nu verder over het grondgebied van de Navajo 
Indianen via slecht begaanbare onverharde wegen. 
Vanaf de parkeerplaats ga je te voet naar de ingang van het eerste deel van Canyon X. 
Je moet hiervoor afdalen via een enigszins steile en met rotsblokken bezaaide helling, 
dit zal voor de meeste mensen geen probleem zijn. Al na enkele minuten lopen bereik je 
de grotachtige ingang van Canyon X. Er valt hier geen licht via de bovenzijde naar 
binnen, je hebt dan ook even tijd nodig om je ogen aan het donker te laten wennen. 
Direct voorbij de grot kom je in het bijzonder mooie slot canyon gedeelte uit, de 
wanden zijn grillig gevormd en bestaan uit een heel donker gesteente, op sommige 
plekken zijn de wanden maar liefst 45 meter hoog. Wat ook opvalt zijn de vele 
breuklijnen, en de lange sleuven die van boven naar beneden lopen. De canyon is vrij 
kort, na ongeveer 100 meter sta je alweer buiten. Tijdens het tweede deel van de tour 
bezoek je een van de andere takken van Canyon X, dit gedeelte is nog korter (± 50 
meter) en ook wat minder indrukwekkend. 

Reservatie : 
 Zie bijlage pagina 193 Canyon X INVULLEN EN TEKENEN 
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Bezoeken omgeving page 
a. Horseshoe Bend 

Actueel 
De laatste jaren is het aantal mensen dat Horseshoe Bend bezoekt enorm toegenomen. 
De National Park Service en de stad Page hebben daarom gezamenlijk diverse 
maatregelen aangekondigd. In november 2017 is men gestart met de aanleg van een 
viewing platform met reling. De parkeerplaats zal worden uitgebreid, en er zullen 
toiletten worden geplaatst. Het wandelpad van de parkeerplaats naar Horseshoe Bend 
zal zodanig worden aangepast, dat het ook geschikt wordt voor gehandicapten.  

Omschrijving 
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. 

Bereikbaarheid 
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. 
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b. The new wave 
In het zuiden van Utah en het noorden van Arizona kom je op veel plaatsen plateaus tegen met 
daarop mooi gevormde zandsteenduinen en rotsformaties. Sommige van deze gebieden zijn 
alleen bereikbaar na een lange dirtroadrit en/of een stevige wandeling, denk daarbij aan The 
Wave, White Pocket of de Coyote Buttes South. Voor wie daar liever niet zoveel tijd en moeite 
aan wil besteden, zijn er twee eenvoudig bereikbare alternatieven te vinden in de omgeving van 
Page, Arizona. De gebieden hebben geen officiële naam, maar vanwege de (vage) gelijkenis 
met de befaamde The Wave worden ze soms “New Wave” en “Wrong New Wave” genoemd. 
Er zijn geen paden aangelegd, ook vind je hier geen cairns of andere vormen van 
bewegwijzering. Maar omdat beide gebieden klein zijn, kan je eenvoudig zelf je weg zoeken. Er 
zijn kleine hoogteverschillen, dit levert nergens problemen op. 
 
Beide gebieden liggen op slechts enkele minuten rijden ten noordwesten van Page, Arizona. Ga 
vanuit Page via State Route 89 richting de Glen Canyon Dam. Ongeveer 1 mijl voorbij de dam 
ga je linksaf via een onverharde weg. Na korte afstand splitst die weg zich, aan het ene uiteinde 
ligt New Wave en aan het andere uiteinde Wrong New Wave. De onverharde weg is redelijk 
goed begaanbaar, houd er wel rekening mee dat er kuilen in en bulten op het wegoppervlak 
voor kunnen komen 

 

c. Radio Tower 
250 yards to the south-southeast of The 
New Wave is a rock formation I'm calling 
Radio Tower Rock, named after the 
nearby radio towers. This formation is also 
Wave like and is more photogenic than 
The New Wave. It should definitely be 
seen if you're stopping at The New Wave. 
If you only have a little time in Page skip 
The New Wave and go here first. Like The 
New Wave the formation opens to the 
northeast. It is best shot mid to late 
afternoon. In spring and summer the other side of the formation should get light at sunrise. The 
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formation frames Tower Butte and Navajo Mountain, and shooting to the north brings in Lake 
Powell. The radio towers and US89 will work their way into some of your images. They will be 
small and can be cloned out if you wish to bring your image to a more natural state. 

 
 

PAGE VERLATEN 1u30 naar ingang Grand Canyon 
 

Desert View Drive Grand Canyon 

 
 

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. 
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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.  

Moran Point 
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. 

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. 

Yaki Point 
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. 

 

Grand Canyon National Park 
a. Algemene info Grand Canyon 
• Grootte van het park: 4.927 vierkante kilometer 
• Lengte van de Canyon: 446 kilometer 
• Diepte van de Canyon: maximaal 1.829 meter 
• Breedte van de Canyon: gemiddeld 16 kilometer, maximaal 29 kilometer 
• Nationaal Park sinds: 26 februari 1919 
• Aantal bezoekers in 2010: 4.388.386 
• Toegangsprijs : 25 usd per auto (kan met beautifull pass) 
 

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) 
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naar de noordzijde (de North Rim) wilt rijden, dan moet je een afstand van maar liefst 315 
kilometer afleggen! 

b. Uitleg 2 
De Grand Canyon is een zeer breed en diep ravijn in het noorden van de Amerikaanse staat 
Arizona. In de loop van miljoenen jaren heeft het water van de Colorado rivier deze kloof in de 
bodem ingeslepen. Deze extreme erosie werd mogelijk doordat het gebied waarin de kloof ligt 
steeds verder omhoog rees. De Colorado rivier slijpt ongeveer 16 cm per 1000 jaar uit de 
canyonbodem. De canyon is ongeveer 435 kilometer lang en heeft een breedte die varieert 
tussen 15 en 29 kilometer. 
 
Ondanks de grote breedte is de overkant van de Canyon vanaf vrijwel elk punt goed te zien. Dit 
komt door de extreem lage luchtvochtigheid in het woestijnachtige gebied waardoor de 
lichtabsorptie hier uitermate gering is. De wanden van de Grand Canyon zijn roodachtig 
gestreept. De verschillende lagen in de bodem komen hierdoor goed tot uitdrukking. 

 
De Grand Canyon is een grote toeristische attractie, vooral op de bekende uitzichtpunten zoals 
de South Rim en de North Rim, maar er zijn ook bijzonder rustige plekken te vinden. De canyon 
is meer dan een 1600 meter diep. Het is mogelijk erin af te dalen maar dit vergt, vanwege de 
grote diepte en de enorme hitte, een goede conditie en een nog betere voorbereiding. Hoe 
lager men komt, des te hoger de temperatuur wordt. 

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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Normaal deze nemen 

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. 

 
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. 
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Hier volgt een opsomming van de acht uitkijkpunten aan de Hermits Rest Route, en 
de onderlinge afstanden (te voet): 
1) 1100 meter: Trailview Overlook  
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. 
 
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 omhoogklimmen. 
 
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. 
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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. 

Village Route (blauw) : korte route center toer 
Staat normaal niet op het programma, geen uitzichtpunten enkel stadstoer 
 
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 (oranje) 
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. 

Hotel 
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Routeplan 

 

Tussenpunten en timing 
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Grand Canyon zonsopgang 
For a memorable sunrise, try Mather or Yaki Points. 
For Sunrise 
Arrive 30 minutes before the sun clears the horizon and stay 
an hour or longer after. Dress warmly; even summer dawns 
can be quite chilly. 
 
Which is Best, Sunrise or Sunset? 
Sunrise: If the night has been calm and clear, sunrise may 
offer great clarity before breezes stir dust into the 
atmosphere. Colder morning temperatures and the difficulty of rising early frequently result in fewer 
people at canyon viewpoints. 
 
Sunset: During the summer viewpoints can be crowded. Late summer may bring dramatic 
thunderstorms, but too many clouds could mean no sunlight in the canyon. Just the right amount of 
dust or smoke can make a sunset more colorful. 
 

Route 66 Williams – Oatman 
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Williams 

 

a. Geschiedenis Williams, Arizona 
Williams ligt in het noorden van Arizona, in Coconino County, thuisbasis van het Grand Canyon 
National Park. Er wonen tegenwoordig nog steeds verscheidene indianenvolken in Coconino, 
waaronder de Havasupai, die ook al in de Grand Canyon woonden toen de eerste Europeanen in 
het gebied arriveerden. 
 
In 1874 werd vlakbij de Grand Canyon door een groepje herders een dorpje gesticht, dat Willams 
werd gedoopt. Het dorp werd vernoemd naar de beroemde avonturier, jager en gids Willam Sherly 
Williams, beter bekend als ‘Old Bill’. Old Bill leefde van 1787 tot 1849 en had in zijn eentje onder 
andere grote gebieden in Texas, Californië en de Rocky Mountains verkend. Hij was zo bekend 
onder de inheemse bevolking dat hij opgenomen werd als lid in de Osage-indianenstam. Het stadje 
Williams werd vanaf 1880 vooral bewoond door spoorwegwerkers, die meehielpen met de aanleg 
van de Santa Fe-spoorlijn.  
 
Toen in 1882 de aanleg van de spoorlijn voltooid was, bestond de economie in Williams 
voornamelijk uit houtbewerking en het houden van ranches. Aangezien de bevolking van Williams 
voornamelijk bestond uit cowboys, houthakkers en mijnwerkers, zorgden saloons, prostitutie, drugs 
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en gokken ook voor de nodige inkomsten. Williams kreeg al snel een reputatie van bandeloosheid 
en was dan ook een typisch ‘Wild West’ dorpje. 
 
In september 1901 werd de laatste hand gelegd aan 
de Grand Canyon Railway, waarmee een directe 
verbinding met de Grand Canyon tot stand kwam. 
Williams kwam in één klap bekend te staan als 
‘Gateway to the Grand Canyon’, waardoor er opeens 
bezoekers van over de hele wereld het dorpje 
bezochten. Door de opkomende concurrentie van de 
auto’s werd het spoor een kleine twintig jaar gesloten 
(in 1989 werd de Grand Canyon Railway weer in ere 
hersteld) en kwam in 1926 de beroemde Route 66 
ervoor in de plaats. Williams gold als de laatste halte van Route 66, die in de jaren 1980 opgeheven 
werd ten gunste van het nieuwe Interstate Highway systeem. In 1984 werd het centrum van het 
stadje op de nationale monumentenlijst geplaatst. 

b. Info 
Williams Arizona Aan de voet van de hoge Bill Williams Mountain ligt het voormalige cowboystadje 
Williams. Het staat vooral bekend als de toegangsweg tot de Grand Canyon en gold tot de jaren 
1980 als de laatste stopplaats aan de beroemde Route 66. Bij Williams ligt een deel van de 'Historic 
Route 66', met prachtige uitzichten. 

c. Historic Downtown:  
Route 66 Williams. In het historische centrum van Williams, dat in 1984 een nationaal monument 
werd, zijn veel historische gebouwen en winkeltjes te bekijken. Je kunt er allerlei souvenirs kopen 
met het beroemde logo van Route 66. Tussen Seligman en Kingman kun je een flink stuk van de 
échte Route 66 rijden. Je neemt de afslag van de Interstate en komt langs typische gehuchten met 
garages, benzinepompen en diners, waaronder de parel Hackberry 

Seligman 
 
Met historische motels, een karakteristiek tankstation en kleine winkeltjes is Seligman op en top een 
Route 66-stadje. Het kleine Seligman werd vermoedelijk in 1895 opgericht en werd in de jaren 
twintig een belangrijke stopplaats voor reizigers die de Mother Road afreden van Chicago in het 
oosten naar Santa Monica in het westen. In Seligman ga je even terug naar die tijd: stil je honger 
met een hamburger of scoor leuke Route 66-souvenirtjes in het winkeltje. Seligman strekt zich 
grotendeels uit over één straat, die je gemakkelijk te voet kunt verkennen.    
 

Kingman 
a. Old Town:  
Muurschildering bij het Mohave Museum Kingman heeft een oud centrum met circa zestig 
historische gebouwen, waaronder de St. Mary’s Catholic Church, de Little Red School House en 
Hotel Beale. Een leuke manier om het historische centrum te ontdekken is door een stadswandeling 
te maken. Je kunt de routegids ophalen bij het Mohave Museum of History and Arts of bij het 
Powerhouse Visitors Center aan 120 W Andy Devine Ave. In het museum kom je aan de hand van 
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verschillende kunstvoorwerpen veel te weten over de geschiedenis van het noordwesten van 
Arizona. 
 

b. Route 66:  
Hackberry Route 66 bij Kingman Dé publiekstrekker in 
Kingman is de Route 66. Bezoek het Route 66-museum, dat 
is ondergebracht in een pand dat nog steeds aan de 
historische Route 66 ligt. Hier zie je onder andere foto’s van 
mensen die de 'Mother Road' hebben bereisd. Dit museum 
vind je, net als het bezoekerscentrum, aan 120 West Andy 
Devine Avenue.  
Tussen Kingman en Seligman kun je overigens nog een echt 
deel van de Route 66 rijden. Je gaat dan van de snelweg af 
en rijdt langs kleine plaatsjes, zoals Peach Springs en 
Hackberry. Hier zie je oude benzinestations, diners en 
cadillacs. 

Oatman 
a. Info 
Dit is een Ghosttown die weer in ere hersteld is. Het ziet eruit als een oud cowboy dorpje, met een 
oud postkantoor, restaurant, saloon en verschillende stores. Ook de lijkkist van een Town Marshal 
staat gewoon in de straat opgesteld. Verder lopen er ezels los rond in de straat. Dus als je tegen 
een slingerweg door de bergen en enorme hitte (46 graden in augustus) kunt, is dit absoluut een 
aanrader. 

b. Historiek 
Oatman verkreeg definitief zijn naam als postume eer aan Olive Oatman, een meisje uit Illinois, 
gekidnapt door (vermoedelijk) Yavapai en verplicht te werken als slavin. Ze werd later verkocht aan 
Mohave-indianen en door hen in het gelaat getatoeëerd volgens het gebruik van de stam. Ze werd 
in 1855 vrijgelaten in de buurt van Oatman. 
 
In 1921 verwoestte een brand veel van Oatmans kleinere gebouwen maar Oatman Hotel bleef 
gespaard. Gebouwd in 1902 is dit hotel het oudste tweeverdiepingenhoog gebouw uit adobe in 
Mohave County. Het hotel is vooral bekend omdat hier Clark Gable en Carole Lombard verbleven 
tijdens hun huwelijksreis na hun huwelijk in Kingman op 18 maart 1939. Gable ging vaak terug naar 
Oatman om er poker te speler met de mijnwerkers. De suite waarin het beroemde filmkoppel uit 
Gone with the Wind verbleven is de hoofdattractie van het hotel (gesloten wegens restauratie in 
2012), naast "Oatie the Ghost", een vriendelijk spook wiens identiteit teruggaat op die van William 
Ray Flour, een Ierse mijnwerker die achter het hotel overleed, vermoedelijk door excessief 
alcoholgebruik. Hij werd twee dagen na zijn overlijden teruggevonden en haastig begraven in een 
ondiep graf vlak bij de plaats waar hij stierf.  

c. Toeristen in plaats van goudzoekers 
In 1924 stopte de belangrijkste werkgever, United Eastern Mines, zijn activiteiten in Oatman. 
Oatman overleefde dankzij de reizigers tussen Needles en Kingman die zich via de Route 66 
verplaatsten. De route wordt lokaal Oatman Highway genoemd. Tegen 1960 was Oatman 
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nagenoeg verlaten omdat de Interstate 40 werd aangelegd en men zo de 1113 m hoge Sitgreaves 
Pass tussen Oatman en Kingman kon vermijden. 
 
Oatman herleefde in de recente jaren 
door de wereldwijde interesse in Route 
66 en de explosieve groei van de 
nabijgelegen gokstad Laughlin, die 
bezoeken aan Oatman promoot. Wilde 
burro's (kleine ezels) lopen er vrij door 
de straten van Oatman en bijna iedere 
winkel in Oatman verkoopt voer voor 
hen. Borden waarschuwen overal om 
toch voorzichtig te zijn met deze dieren. 
Ze stammen af van de pakezels die 
door de prospectors werden gebruikt 
en ze zijn beschermd door de federale 
regering.  
 
Vrije late namiddag in Hotel 
Ligt in Nevada, casino in hotel 
 

Hotel 
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Routeplan 

 

Tussenpunten en timing 
 
Lange dag rijden, +/- 4 uur naar Joshua Tree 
Totaal 550 km 
 
Best nogmaals tanken voor NP Joshua Tree 
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Joshua Tree National park 
a. Info 
Grootte : 3.196 vierkante kilometer 
Hoogte : variërend van 270 tot 1500 meter 
Nationaal park sinds : 1994 
Aantal bezoekers in 2012 : 1.396.117 
 
In Joshua Tree National Park komen drie 
ecosystemen bij elkaar. De oostelijke helft van 
het park ligt in de Colorado Desert, een 
laaggelegen gebied waarin de overvloedig 
aanwezige creosotestruik het dorre landschap overheerst. De westelijke helft ligt in de hoger 
gelegen Mohave Desert, waar het enigszins koeler en vochtiger is. Weinig gebieden illustreren 
duidelijker het contrast tussen hoog en laaggelegen woestijn. Het derde ecosysteem wordt 
gevormd door de vijf oases van waaierpalmen, die in het park verspreid liggen. Zij geven daarmee 
de weinige plaatsen aan waar water dicht aan de oppervlakte komt.  Het park werd ingesteld ter 
bescherming van de Joshua Tree. Dat is, anders dan de naam doet vermoeden, geen boom maar 
een grote plant, die behoort tot de familie van de Yucca's. De grillig gevormde Joshua Tree is een 
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van de meest karakteristieke planten in de Mohave Desert. De grootste exemplaren zijn ongeveer 
12 meter hoog, en zijn naar schatting ongeveer 900 jaar oud. De Joshua Tree vormt een erg 
belangrijke schakel in het ecosysteem van de woestijn, de plant biedt onderdak aan talrijke vogels, 
zoogdieren, insecten en hagedissen. 
Het park is niet erg geliefd bij backpackers, vanwege het gebrek aan water. Korte wandelingen in 
de wildernis zijn daarentegen wel populair, en ook voor fietsen en het beklimmen van rotsen zijn 
hier goede mogelijkheden. 
Vroeger zijn hier ongeveer 300 verschillende mijnen operationeel geweest. Op diverse plaatsen kan 
je de (soms goed bewaarde) overblijfselen hiervan zien. 
 

b. BEREIKBAARHEID 
Joshua Tree National Park ligt in het zuiden van de staat Californië, op 145 mijl ten oosten van Los 
Angeles. 

Toegangen 
Aan de noordzijde van het park loopt de Ca-62. Zes verschillende afslagen vanaf die 
weg geven toegang tot het park. De toegangswegen heten, van west naar oost gezien: 
 
Joshua Lane: toegang tot Black Rock Canyon 
Park Boulevard: toegang via het West Entrance Station naar het westelijke deel van het 
park 
Indian Cove Road: toegang tot Indian Cove 
Canyon Road: toegang tot Fortynine Palms Oasis 
Utah Trail, overgaand in Park Boulevard: toegang via het North Entrance Station naar het 
westelijke deel van het park en naar de Pinto Basin Road. Nog buiten het park ligt hier 
het Oasis Visitor Center. 
Gold Crown Road (onverhard): toegang tot het oostelijke deel van het park 

 
Aan de zuidzijde van het park loopt de I-10 (de snelweg tussen Los Angeles en Phoenix). 
Aan deze kant zijn twee toegangen: 

 
de onverharde Berdoo Canyon Road (zijweg van de Dillon Road) 
Pinto Basin Road (Ca-195); hier ligt het Cottonwood Visitor Center 
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BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 

 

a. Black Rock Canyon 
 
De noordwest hoek van het park kan worden bereikt door vanaf de Ca-62 de afslag Joshua Lane te 
nemen. Direct voorbij de parkgrens stopt de weg bij Black Rock Campground. Deze camping ligt bij 
het beginpunt van een ravijn, de Black Rock Canyon. Je treft hier veel Joshua Trees en andere 
planten aan. In de heuvels die achter de camping liggen kan je diverse wandelingen maken, onder 
andere de: 

b. Park Boulevard 
De 26 mijl lange Park Boulevard doorkruist 
het noordwestelijke deel van het park, van 
het West Entrance Station naar het North 
Entrance Station. We beschrijven Park 
Boulevard en de bijbehorende zijwegen hier 
van west naar oost. Een kleine 9 mijl nadat je 
het park via de West Entrance bent 
binnengereden, kom je bij de eerste korte 
zijweg (naar rechts). Die korte zijweg eindigt 
bij een parkeerplaats, vanwaar de Hidden Valley Nature Trail begint.  Er ligt daar ook een 
picknickplaats.  

Hidden Valley Nature Trail 
Lengte: 1600 meter (loop) 
Hidden Valley is een gebied dat compleet omsloten wordt door opeengestapelde granieten 
rotsblokken. De plek was vermaard als schuilplaats van veedieven. Tussen de keien ligt een 
pad met een lengte van 1 mijl, waarlangs veel cactussen, Joshua Trees en andere planten 
groeien en waar ook veel dieren leven. De trail is eenvoudig begaanbaar, het hoogteverschil 
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bedraagt ongeveer 30 meter. Hidden Valley is een van de drukstbezochte plaatsen van het 
park. Ook bij rotsbeklimmers is de vallei erg populair. 

 
Direct voorbij de zijweg die naar de Hidden Valley Nature Trail gaat, kom je opnieuw een zijweg 
tegen, deze keer naar links de Barker Dam Road, doch we rijden eerst de Keys View road 

c. Keys View,  
De 5,5 mijl lange Keys View Road gaat pal naar het zuiden.  
Aan het einde van de weg bereik je het uitkijkpunt  
 
je bevindt je hier op 1.581 meter hoogte. Op een heldere dag heb je een heel goed uitzicht op de 
bergen in het zuidwesten, en over Coachella Valley, je kan in de verte de buitenwijken van Palm 
Springs zien. Je kijkt ook uit over grote delen van het park zelf. Het uitzicht is al erg mooi vanaf de 
parkeerplaats, maar het loont ook de moeite om een korte klim naar boven te maken. Helaas wordt 
het goede uitzicht vaak belemmerd als gevolg van luchtverontreiniging, afkomstig vanuit Los 
Angeles. 
Je kan alleen via dezelfde weg terugrijden naar Park Boulevard. Als je daar in oostelijke richting rijdt, 
passeer je Ryan Campground.  

d. Barker Dam Road.  
Via de korte Barker Dam Road kan je diverse plekken bereiken, namelijk de toegangsroute naar de 
Keys Ranch, de trailhead voor de Barker Dam Trail en de Wall Street Mill Trail, en de onverharde 
wegen Queen Valley Road en Bighorn Pass Road. 
 
Aan het uiteinde van de parkeerplaats begint de onverharde  

e. Queen Valley Road.  
Al snel bereik je een splitsing, de Queen Valley Road 
gaat linksaf en de rechts kan je kiezen voor de 
eveneens onverharde Bighorn Pass Road. Beide wegen 
zijn zeer goed berijdbaar, ook voor personenauto’s. 
Omdat ze erg smal zijn, zijn ze niet geschikt voor grote 
voertuigen. De Queen Valley Road en de Bighorn Pass 
Road gaan beiden door een zeer uitgestrekt veld waar 
duizenden Joshua Trees staan, met op de achtergrond 
kale rotsen en granieten boulders. De Bighorn Pass Road is ruim 2 mijl lang, de Queen Valley Road 
is ruim 5 mijl lang. Beide wegen eindigen op Park Boulevard, dicht bij de Jumbo Rocks Area.  
    
Je passeert nu Sheep Pass Campground, en kort daarna kruist de weg de onverharde  

f. Geology Tour Road.  
 
Dit is een zandweg die door enkele van de meest boeiende landschappen van het park kronkelt. 
Onderweg kan je op 16 verschillende plaatsen stoppen. Tot en met de negende stopplaats is de 
weg (bij goede weersomstandigheden) geschikt voor normale personenauto's. Als je verder wilt 
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rijden, wordt een auto met vierwielaandrijving aanbevolen. 

 
De complete route is 17 mijl lang, en neemt ongeveer twee uur in beslag. Je rijdt eerst 5,5 mijl in 
zuidelijke richting. Daarna kan je een 6 mijl lange loop rondom Pleasant Valley rijden (hier geldt 
eenrichtingsverkeer). Vervolgens rijd je weer 5,5 mijl terug naar het beginpunt op Park Boulevard. 
 
Voorbij de Geology Tour Road passeer je opnieuw een camping. Dit is de Jumbo Rocks 
Campground, die ligt in een omgeving die populair is bij rotsbeklimmers. Je kan hier kiezen uit een 
groot aantal mogelijkheden, variërend van heel eenvoudige tot technisch zeer moeilijke 
beklimmingen. 

Skull Rock Nature Trail 
Lengte: 400 meter 
Skull Rock. Zoals de naam al aangeeft, kan je met een klein beetje fantasie in de vorm 
van deze rots een doodshoofd zien.
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g. Pinto Basin Road 
De Pinto Basin Road is een zijweg van Park Boulevard. Het beginpunt ligt tussen het North Entrance 
Station en Jumbo Rocks Campground. De weg is ongeveer 34 mijl lang, en komt in het zuiden uit 
bij het Cottonwood Visitor Center. 
 
Aan het begin van de weg liggen twee campings, Belle Campground en White Tank Campground. 
Bij deze laatste camping ligt het beginpunt van de: 

Arch Rock Trail 
Lengte: 500 meter (loop) 
Deze eenvoudige wandeling geeft een goed zicht op de unieke geologische 
omstandigheden die verantwoordelijk zijn voor de vele rotsformaties in het park.

 
Enkele mijlen verder naar het zuiden ligt de volgende trail: 

Cholla Cactus Garden Nature Trail 
Lengte: 400 meter 
Dit is een van de meest opzienbarende verzamelingen van de Cholla Cactus ter 
wereld. De cactus groeit hier dankzij een zeldzame combinatie van grondsoort, 
hoogte, en de droge omgeving. Vooral tijdens de ochtend kan je hier erg mooie 
foto's maken. De cactus heeft erg veel naalden, die bij de geringste aanraking van 
een dier (of een mens!) loslaten en in de huid doordringen. Omdat de naalden zo 
makkelijk loslaten, wordt de cactus ook wel "Jumping Cholla" genoemd. Tijdens de 
wandeling kan je informatie vinden op borden die naast het pad staan. 

 
 
Voorbij de Cholla Cactus Garden rijd je 22 mijl verder in zuidelijke richting, je komt dan uit bij het 
Cottonwood Visitor Center.  
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Ten zuiden van het Cottonwood Visitor Center kan je het park uitrijden, via de Pinto Basin Road. De 
weg sluit aan op de I-10.  
 

Hotel 
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Routeplan 

 

Tussenpunten en timing 

 

Phoenix Premium Outlet 
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Phoenix Premium Outlets is strategically located off I-10 at Wild Horse Pass Blvd., and is easily 
accessible by the Loop 101 (Price) and Loop 202 (Santan) Freeways. The Center is approximately 15 
miles from Phoenix Sky Harbor International Airport and is situated on the Gila River Indian 
Community. The shopping center features extraordinary savings of 25%-65% off exceptional brands 
including exclusive to Arizona retailers such as: A|X Armani Exchange, Elie Tahari, kate spade new 
york, Movado Company Store, Rawlings Sporting Goods, and more. Wake up at the AAA Four 
Diamond Sheraton Grand at Wild Horse Pass ranked as the No. 2 Sheraton Hotel & Resort in the 
country by U.S. News and just minutes from the mall property. 
 
Phoenix Premium Outlets® 
4976 Premium Outlet Way , Chandler, AZ 85226-5501 
 

Phoenix 
 
Phoenix is de hoofdstad van Arizona en behoort tot de grootste en snelst groeiende steden van de 
Verenigde Staten. De stad, die midden in de Sonora-woestijn ligt, heeft een rijke geschiedenis en 
staat bekend om de vele culturele voorzieningen. Daarnaast zijn er veel parken te vinden, 
waaronder South Mountain Park, een van de grootste stadsparken van Noord-Amerika. Populaire 
attracties in Phoenix zijn het Phoenix Art Museum, Heritage and Science Park en Mystery Castle. 
 

Hertz Car 
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a. Bijlage : Peter 

 
 
 
 

b. Bijlage : Mia 
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a. Bijlage : Peter en Mia 
 



 Rondreis 4 Staten Pagina 175 / 194 
 September 2018 

 
 
 

a. Parking 
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b. Reservatie 
 
 
 

029 738 8100

Personeel ParkFly

Plaats voertuig

Parkeerdienst shuttle service

BBR ja nee

shuttle201804020014

Overdekt parkeren

Reisgegevens

Vertrekdatum : 09-09-2018 20:00
Retourdatum : 29-09-2018 18:30
Dagen : 21

Parkeerbedrag : €94,00
Overige / Diensten : €5,00

BTW 21% : €17,20

Betaald : €0.00

Totaal : €99,00

Persoonlijke gegevens

Naam : peter vansteenkiste Telefoon : =32473781624
Mobiel : E-mail : info@peter-mia.be
Vluchtnummer terug : BA440 Personen : 2

Voertuig gegevens

Merk auto : MERCEDES

Type auto : C BREAK

Kleur auto : GRIJS

Kenteken auto :

Personen : 2

Schade locaties
Krassen

Deuken

Pitten

Ruitschade

Vies (vogelpoep) Opties

Overdekt

Aangenomen door  : Datum en tijd : Van : Naar :

Handtekening klant (aankomst) : Handtekening klant (retour) :ParkFly
Aalsmeerderweg 191
1432CL
Aalsmeer

NL 807478702 B01

Hierbij ga ik akkoord met de  
algemene voorwaarden Parkfly;
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Account : 68103319 – Petermia7959
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a. Bijlage : info  
Als u meerdere National Parks gaat bezoeken, is de America the Beautiful - National Parks 
and Federal Recreational Lands Pass misschien iets voor u. Deze National Park Pass kost $80 
en is geldig in alle National Parks en andere federale parken. Bij sommige grote parken 
scheelt de pas zelfs tijd, omdat u meteen langs een 'snelloket' mag. De pas geeft toegang 
aan één auto en maximaal 4 volwassenen; kinderen jonger dan 16 jaar krijgen gratis 
toegang. 
 
http://store.usgs.gov/pass/annual.html 
 
Normaal 1 pass per auto. 
Geldig voor alle inzittenden. 
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Contract 7243483884 

 

 

 

Saguaro 
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Saguaro U.S. Department of the Interior
National Park Service

Saguaro National Park

DUTCH

De Saguaro (Carnegiea gigantea) wordt
de vorstin van de Sonora woestijn
genoemd, of de stekelige griezel. Ze is
het symbool bij uitstek van het
Amerikaanse Zuidwesten en een plant
met persoonlijkheid. Ze staat bekend
om de vele vreemde vormen die ze
kan aannemen, die soms op mensen
lijken. Vormen die wonderlijke en
fantastische beelden oproepen. Deze
buitengewone grote cactus is sinds
1933 beschermd in het Saguaro Na-
tional Park. Samen met de Saguaro
worden ook vele andere leden van de
Sonora woestijngemeenschap
beschermd zoals andere soorten
cactussen, bomen, struiken en dieren.
De weelde en verscheidenheid aan
leven in de Sonora woestijn overtreft
verreweg die in alle andere Noord-
Amerikaanse woestijnen en dat terwijl
de Sonora woestijn een van de heetste
en droogste gebieden van het conti-
nent is. In de zomer stijgt de
middagestemperatuur gewoonlijk tot
boven de 40°C. Normaal gezien valt er
per jaar minder dan 30 cm regen.
Daarbij is het niet ongewoon dat er
tussen de regenseizoenen van de
zomer en de winter maandenlang
geen druppel regen valt. In de Sonora
woestijn tref je de interessantste en
vreemdste verzameling ann leven ann
van de gehele Verenigde Staten. De
planten en dieren die in staat zijn om
in deze woestinjn te overleven zijn
aangepast aan deze omstandigheden.
Deze wereld staat u te wachten in de
woestijnvlakte, de heuvels en de
bergen van het Saguaro National Park.

Al eeuwenlang gebruiken de bewoners
van de Sonora woestijn de natuurlijke
produkten van de Saguaro. In de
zomer levert de Saguaro een overvloed
aan voedzame en sappige vruchten die
op vijgen lijken. De inheemse Tohono
O’Odham indianen oogstten de
vruchten door ze met een lange stok

van de cactussen af te slaan. De
Tohono O’Odham indianen maakten
van de verse vruchten jam, siroop en
voor hun godsdienstige ceremonies
wijn.  De vrucht was zo belangrijk voor
de indianen dat ze het oogstseizoen
bestempelden als het begin van een
nieuw jaar. De Saguaro leverde ook
zaden aan de indianen, die als voedsel
en kippenvoer gebruikt werden; en de
stevige verhoutte steunribben, die de
cactus gebruikt om haar gewicht te
dragen, werden voor de bouw van
hutten en hekken gebruikt.

De Saguaro heeft vele eigenschappen
die haar helpen water op te slaan en
waterverbruik te verminderen. Plooien,
als die in een accordeon, zorgen
ervoor dat de Saguaro kan opzwellen
en dat het via de wortels verzamelde
water kan worden opgeslagen. Het
sponsachtige “vlees” in de stam en de
zijarmen dient als reservoir waar het
water als langzaam  verdampende
gelatine-achtige substantie wordt
opgeslagen. In tegenstelling tot de
meeste planten heeft de Saguaro cactus
geen conventionele bladeren waaruit
veel water ontsnapt. De fotosynthese,
het voedsel leverend proces dat
normaal gezien wordt uitgevoerd in de
groene bladeren, vindt plaats in de
stam en de zijarmen. De doorns
schrikken de dieren af, die het
cactusvocht willen bemachtigen, maar
ze leveren ook schaduw aan de plant
en beschermen de plant tegen droge
lucht. De wasachtige huid  beschermt
de plant tegen overmatig vochtverlies.

Het wortelnetwerk, waarmee de
Saguaro het water verzamelt, ligt niet
dieper dan 10 cm onder de
bodemoppervlakte en strekt zich uit in
alle richtingen zover als de cactus hoog
is. Deze ondiepe wortels zuigen samen
met de kleine wortelharen, die groeien
in reactie op vocht, tijdens een enkele
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regenbui ongeveer 750 liter op. Dit is
genoeg voor een heel jaar.

De grote forse en talrijke bloemen van
de Saguaro bloeien vanaf eind april tot
en met juni en geven de woestijn een
kleurig uiterlijk.  Iedere bloemknop
opent in de koele nacht enkele uren na
zonsondergang. De volgende middag
is de bloem verwelkt en is de korte
bloeitijd beëindigd. Deze vertoning
herhaalt zichzelf iedere nacht
gedurende 4 weken totdat er wel 100
bloemen zijn verschenen op iedere
Saguaro. Gedurende de enkele uren
dat de bloemen open zijn zal een
verscheidenheid aan vliegende dieren
erin slagen om meerder bloemen te
bestuiven. Whitwinged doves (Zenaida
asiatica, zie tekening) en Longnose
bats (Leptonycteris nivalis, vleermuizen,
zomermigranten uit Mexico),
Honingbijen (Apis mellifera) en motten
raken bepoederd met kleverig
stuifmeel als ze proberen de zoete
nectar in de bloem te bemachtigen. Ze
transporteren het stuifmeel van bloem
naar bloem waardoor de bloemen
worden bevrucht.

Gedurende juni en juli rijpt de vrucht
van de Saguaro. Het suikerzoete
vruchtvlees bevat wel 2000 zaden per
vrucht. Javelina’s (Tayassu tajacu) ,
coyotes, vossen, eekhoorns en andere
knaagdieren, mieren en vele vogels
smullen van de vrucht en de zaden.

Een verscheidenheid aan planten leeft
samen met de Saguaro in de Sonora
woestijn. Er zijn meer dan 50 soorten
cactussen, zoals de (1) Hedgehog
cactus (Echinocereus engelmannii), (2)
Barrel cactus (Ferocactus acanthodes),
(3) Fishhook cactus (Mammillaria
microcarpa), (4) Teddybear cholla
(Opuntia bigelovii) en de (5) Prickly
pear (Opuntia engelmannii), die net als
de Saguaro zijn aangepast aan de
extreme hitte en droogte van de
woestijn. Verder zijn er de (6) Creo-
sote bush (Larrea tridentata), de meest
verspreide Noord-Amerikaanse
woestijnplant en (7) de Mesquite
(Prosopis velutina), een veel
voorkomende woestijnboom. De (8)
Ocotillo (Fouquieria splendens) laat
enkele dagen na een regenbui
bladeren uitlopen die ze weer laat
vallen als het water weer verdwijnt. De
Palo verde (Cercidium microphyllum,
groene stok) met haar kleine
vochtsparende bladeren biedt vaak
bescherming aan jonge Saguaro’s die
in haar schaduw groeien. Eenjarige

bloemen, zoals de (9) Desert marigold
(Baileya multiradiata), bloeien in de
lente of de zomer wanneer de
omstandigheden gunstig zijn.
Ofschoon de woestijngemeenschap
overheerst in het Saguaro National
Park is er ook bosland te vinden op
hoger gelegen berghellingen.

De Saguaro lijkt op een flat, veel dieren
leven dicht op elkaar en de bewoners
verandern voortdurend.  Twee veel
vorkomende bewoners zijn de (10) Gila
woodpecker (Melanerpes uropygialis) en
de (11) Gilded flicker (Colaptes
chrysoides). Deze vogels wonen in
nestopeningen die ze in de stam en de
grotere zijarmen van de Saguaro
maken. De vogels hakken iedere lente
nieuwe gaten in de Saguaro’s en maken
vaak meerdere nesten per
broedseizoen, om er vervolgens eentje
uit te kiezen en hierin een gezin te
stichten. Deze vlijtigheid laat veel holen
over voor andere dieren, die snel zo’n
vrij hol bezeeten. De vogels die
wedijveren om de gaten zijn de (12)
American kestrel (Falco sparverius), (13)
Lucy’s warblers (Vermivora luciae), (14)
de Cactus wrens (Campylorhynchus
brunneicapillus), (15) Western kingbirds
(Tyrannus verticalis), (16) Phainopeplas
(Phainopepla nitens), de Elf owls
(Micrathene whitneyi), (17) de Screech
owls (Otus kennicottii) en de (18) Purple
martins (Progne subis).  Ook (19) Hon-
eybees (Apis mellifera) bewonen
sommige holen. De holen dienen als
schuilplaats tegen de extreme
woestijntemperaturen. Door de goede
isolatie, afkomstig van de dikke
wanden, is de temperatuur in de holen
in de zomer wel 10 graden lager dan de
buitentemperatuur en in de winter 10
graden hoger dan de
buitentemperatuur. Andere Saguaro
bewoners laven niet in de holen maar
in grote nesten, zoals de (20) Redtailed
hawks (Buteo jamaicensis) en de (21)
Harris hawks (Parabuteo unicinctus).

Woestijndieren zijn goed aangepast
aan het leven in hun veeleisende
omgeving. Veel dieren vermijden de
hitte door alleen ‘s avonds actief te zijn.
Deze nachtdieren zijn (22) de Cactus
mouse (Peromyscus eremicus) en (23) de
Western diamondback rattlesnake
(Crotalus atrox). Andere dieren
beperken hun activiteiten tot de koele
ochtend en de avond. De (24)
Gambel’s quail (Callipepla  gambelii),
(25) de  Roadrunner (Geococcyx
californianus) en andere vogels eten
rond deze tijd, maar ook vele reptielen 2
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Het leven van de
Saguaro

zoals (26) de Desert tortoise (Gopherus
agassizi) en (27) het Gila monster
(Heloderma suspectum). Dieren die
rond de middag erop uittrekken
hebben speciale aanpassingen om de
hitte te verdrijven. De Jackrabbit
(Lepus californicus, zie tekening)
verliest warmte via zijn extra grote
oren. Woestijindieren hebben ook
manieren gevonden om om te gaan
met het watertekort. Tijdens droogte
eet (28) de Javelina (Tayassu tajacu) de

sappige “cactusschijven” van de Prickly
pear. De (29) Kangaroo rat (Dipodomus
deserti) hoeft nooit een druppel water
te drinken omdat zij voldoende heeft
aan het water in de zaden die ze eet.
Sommige dieren zoals (30) de Cactus
wren (Campylorhynchus
brunneicapillus) gebruiken
woestijnplanten in hun voordeel. Deze
vogel bouwt haar nest in de stekelige
Cholla, alwaar de jongen goed
beschermd zijn.

Het gevecht om te overleven begint.
De Saguaro begint haar leven als een
zwart glimmend zaadje dat niet groter
is dan een speldenknop. Maar het
gebrek aan grootte wordt door het
aantal gecompenseerd. Een Saguaro
produceert honderdduizenden zaden
per jaar en wel 40 miljoen gedurende
haar hele leven, dat 175 tot 200 jaar
duurt. De overlevingskans van de
zaden is klein. Uit alle zaden die een
Saguaro produceert gedurende haar
leven zullen maar enkele het overleven
en uitgroeien  tot een volwassen
exemplaar. Zaden en jonge Saguaro’s
hebben de meeste kans op overleven
als ze groeien onder bescherming van
een “pleeboom” zoals de Palo verde of
de Mesquite. Saguaro kiemplantjes die
groeien onder deze pleegbomen zijn
beschermd tegen de intense
zonnestralen, bedekt tegen de
winterse kou en verstopt voor
knaagdieren, vogels en andere dieren
die Saguaro’s eten. Rotsblokken bieden
dezelfde bescherming aan de jonge
Saguaro’s. De Saguaro’s groeien het
beste op bajadas, zacht hellende
landvlakten aan de voet van het
woestijngebergte.

De groei van een groene reus.  Een
Saguaro groeit extreem langzaam. De
cactus groeit met vlagen, waarbij de
meeste groei plaatsvindt in de
regenperiod van de zomer. Aan het
eind van het eerste jaar is het Saguaro
kiemplantje slechts een halve centime-
ter groot. Na 15 jaar is de Saguaro
nauwelijks 30 centimeter groot. Na
ongeveer 30 jaar krijgt de Saguaro
bloemen en produceert zij haar eerste
vruchten. Na 50 jaar kan de Saguaro
een hoogte bereikt hebben van 2
meter. Na ongeveer 75 jaar kunnen de
eerste zijtakken ontstaan, ook wel
armen genoemd. De zijtakken
verschijnen als stekelige ballen, deze
worden dan langer en groeien
vervolgens omhoog.

Na 100 jaar kan de Saguaro een hoogte
bereiken van 7 meter. De grootste
cactussen zijn minstens 150 jaar oud,
ongeveer 14 meter hoog en 7300 kilo
zwaar. Ze zijn de grootste cactussen
van de Verenigde Staten van Amerika.
Hun reuzengestalte wordt
ondersteund door een sterk maar
buigzaam cylindervormig geraamte
bestaande uit houten ribben.

Dood en wedergeboorte.  Saguaro’s
sterven normaal gezien aan ouderdom
maar ze kunnen ook sterven door
andere oorzaken. Dieren eten de
zaden en zaailingen, onweer en sterke
winden doden grote cactussen en
ernstige droogte verzwakt en doodt
cactussen van alle leeftijden. De
Saguaro is kwetsbaar gedurende alle
fasen van haar leven.

De Saguarobossen gedijen daar waar
er een balans is tussen leven en dood.
Tot voor kort had de dood de overhand
in sommige delen van het nationale
park. Wat was de oorzaak van de
vermindering van het aantal cactussen
in deze gebieden? Biologen geloven dat
vorst de grootste oorzaak is van de
Saguaro sterfte. Dit is het
noordoostelijkste deel van het
verspreidingsgebied van de Saguaro
waar vaak de koudste
wintertemperaturen worden bereikt.
Ook mensen hebben een rol gespeeld
in de daling van het aantal cactussen.
Grazend vee, tussen 1880 en 1979,
verwoestte sommige cactusgebieden.
Zaailingen werden gedood doordat ze
vertrapt werden of omdat ze geen
geschikt plekje konden vinden om te
groeien omdat de bodem te vast
aangestampt was, of omdat de
pleegbomen gedood waren.

Nu het grazend vee is verdwenen vindt
er herstel plaats van de
Suguaropopulatie in sommige gebieden.
Duizenden jonge Saguaro’s hebben
wortel kunnen schieten en kunnen 3
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Het park

Saguaro West

Saguaro National Park bestaat uit twee
delen,  Saguaro West en het veel
grotere Saguaro Oost. De twee delen
liggen ongeveer 50 kilometer van
elkaar, met de stad Tucson in het
midden. Samen beschermen ze
ongeveer 35000 hectare van de Sonora
woestijn.

Saguaro’s woestijnklimaat. Veel
mensen vinden dat het weer het
aangenaamste is tussen oktober en
april. Gedurende die maanden is de
middagtemperatuur tussen de 15 en
25º C. ‘s Nachts kan het afkoelen tot
beneden het vriespunt. De heetste tijd
van het jaar is van mei tot en met
september. In die maanden is de
middagtemperatuur normaal boven de
40ºC maar de temperatuur kan ‘s
nachts wel 15ºC dalen en hoog in het
Rincon gebergte is het ‘s nachts zelfs
kouder. Twee maal per jaar is er een
regenseizoen. Van juli tot en met
september kan kort maar hevig
onweer voorkomen en in januari tot
en met maart kan het zacht regenen.
De rest van de tijd is het zonnig.

Uw bezoek plannen. Saguaro’s beide
gebieden, Oost en West, hebben allebei
bezoekerscentra, schilderachtige
wegen, wandelpaden en
picknickplaatsen.  Geen van beiden
heeft een camping of hotel. Voor meer
informatie kunt u schrijven naar
Saguaro National Park, 3693 South Old
Spanish Trail, Tucson AZ 85730-5699
of bellen naar (520) 733-5158 (west) of
(520) 733-5153 (oost).

Voor uw veiligheid.  Wandelen in
extreme hitte en andere inspannende

activiteiten kunnen gevaarlijk zijn. Doe
het rustig aan en rust vaak. Neem
genoeg water mee en drink zelfs als u
geen dorst heeft. Bij de
picknickplaatsen en langs de meeste
paden is geen drinkwater beschikbaar.
- Pas op voor pijnlijke ontmoetingen
met cactussen en andere stekelige
planten. Ben vooral op uw hoede voor
Cholla cactus stekels die bij de
geringste aanraking in uw huid blijven
steken. Gebruik twee stokken of een
kam als een deel van een cactus aan uw
huid blijft hangen.
-Het park is beschermd gebied.  Laat
planten en dieren met rust.  Neem ‘s
nachts een zaklamp mee en steek uw
handen en voeten niet onder stenen of
in andere schuilplaatsen om
ontmoetingen met giftige ratelslangen,
schorpioenen en Gila monsters te
voorkomen.
-Alle wapens zijn verboden.
-Gedurende onweer is er gevaar van
blikseminslagen en overstromingen.
Vermijd open en lager gelegen
gebieden.
-Parkwegen zijn bestemd voor
toeristische rondritten. Houdt u aan de
maximum snelheid. Rijden is alleen
toegestaan op de wegen.  Draag altijd
uw gordel.
-Huisdieren zijn niet toegestaan op de
wandelpaden en moeten aangelijnd
zijn in de overige delen van het park.
-In geval van nood kunt u hulp krijgen
van een parkwachter of 911 bellen.
-Als u de langere routes loopt of paard
rijdt dient u een topografische kaart
mee te nemen.

Drinkwater is essentieel. Iedereen
dient minstens vier liter water mee te
nemen per dag.

Saguaro West bezit een verscheidenheid
aan woestijnleven, met het woeste
Tucson gebergte op de achtergrond.

Bezoekerscentrum. In het Red Hills
bezoekerscentrum zijn er
tentoonstellingen, audio en visuele
voorstellingen, brochures, boeken,
kaarten, wandel- en
autoroutebeschrijvingen te vinden, en
bovendien parkwachters die uw
vragen kunnen beantwoorden.
Aankondigingen voor wandeltochten
en praatjes zijn aangeplakt. De meeste
activiteiten worden tussen december
en april georganiseerd.

Schilderachtige rondrit.  De 9 mijl (14
km) lange Bajada rondrit begint bij het
Red Hills bezoekerscentrum en gaat
door een dicht Saguarobos. Zes mijl (10
km) van deze rondrit bestaat uit
onverharde weg. Mensen met campers
of aanhangers worden aangeraden om
naar de toestand van de weg to
informeren alvorens te vertrekken. Een
routebeschrijving is beschikbaar.

Wandelpaden.  Een wandeling door
Saguaro West kan een gemakkelijke
wandeling op een natuurpad of een
urenlange trektocht door de woestenij
zijn. Er zijn twee natuurpaden dichtbij 4

gedijen. Maar tot op de dag van
vandaag zijn de Saguaro’s in gevaar

door natuurverschijnselen, vandalisme
en diefstal voor gebruik in tuinen.
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het bezoekerscentrum. Het “Cactus
Garden” (cactustuin) pad bestaat uit
een verhard vlak wandelpad dat
tussen een verzameling cactussen
doorloopt. Het gemakkelijke “Desert
Discovery” (woestijnontdekking) pad
van 800 meter loopt over de zacht
hellende vlaktes aan de voet van het
Tucson gebergte. Een derde pad, het
“Valley View Overlook” (vallei
vergezicht) pad is 2.4 km lang (retour)
en biedt spectaculaire uitzichten op
bergen en woestijnlandschap en
uitgestrekte Saguarobossen. Langere
wandelpaden dringen door tot in de
woestenij van het Tucson gebergte en
de heuvels er omheen. Deze
wandelpaden kruisen elkaar, dus kunt
u uw wandeling zo lang of zo kort
maken als u zelf wil.  Paardrijden is
toegestaan op de meeste paden. Voor
vragen kunt u terecht in het
bezoekerscentrum.  Wandelaars en
ruiters moeten op de paden blijven.

Verlaten mijnschachten maken de rest
van het park gevaarlijk. Kamperen is
niet toegestaan.

Picknickplaatsen. Er zijn vier
picknickplaatsen langs de wegen.  Een
vijfde ligt langs een wandelpad. U moet
al uw afval opruimen, dus niet
achterlaten in de natuur. Iedere
picknickplaats is voorzien van tafels,
barbecues, schaduwplaatsen en
toiletten.

Bezienswaardigheden in de buurt.
Ten zuiden van Saguaro West bevindt
zich het Arizona-Sonora
woestijnmuseum. Het bezit een
verzameling van ongeveer 200 soorten
dieren en 300 soorten planten uit de
woestijn. Ten zuiden van het park
bevindt zich ook het Tucson Mountain
County Park met wandel- en
ruiterpaden en een camping.

Saguaro Oost Saguaro Oost bezit een verouderend
Saguarobos aan de voet van het
machtige Rincon gebergte en een
uitzonderlijke verzameling ander
woestijnleven.

Bezoekerscentrum.  In het
bezoekerscentrum kunt u boeken,
brochures, kaarten, wandel- en
autoroutebeschrijvingen,
tentoonstellingen, en een
diavoorstelling over de Saguarocactus
en de Sonora woestijn vinden.
Parkwachters kunnen uw vragen
beantwoorden en helpen uw bezoek te
plannen.  Programma’s voor
wandeltochten met de parkwachters
en andere activiteiten gedurende de
winter zijn aangeplakt. Het
bezoekerscentrum is iedere dag open.

Schilderachtige rondrit. De 8 mijl (13
km) lange Cactusbos rondrit kronkelt
door het midden van een uitgebreid
Saguarobos en biedt een intieme en
gemakkelijke kennismaking met een
afwisselend woestijnlandschap. Deze
eenrichtingsweg begint bij het
bezoekerscentrum en is verhard.

Wandelpaden. Ongeveer 128 mijl
(200km) aan paden doorkruist het
woestijn- en berglandschap van
Saguaro Oost. Korte wandelingen
kunnen u een snelle indruk geven van
de flora en fauna van de Sonora
woestijn. Het 400 meter lange “Desert
ecology” (woestijnecologie) pad dat
langs de rondrit ligt geeft uitleg over de

belangrijke rol die water speelt in de
woestijn. Dit pad is aangepast voor
gehandicapten. Andere paden die aan
de rondrit liggen zijn geschikt voor
korte wandelingen in de bijna
onaangetaste woestijnomgeving. Voor
informatie over deze paden kunt u in
het bezoekerscentrum terecht.
Verscheidene langere paden dringen
door in de woestenij van het Rincon
gebergte. Dit deel van het park wordt
niet door veel mensen bezocht omdat
het alleen te voet of per paard te
bereiken is.  Het lijkt niet op het lager
liggende, alleen met cactussen
begroeide, deel van het park. In het
Rincon gebergte groeien bossen met
eiken, dennen en sparren. Deze
bossen lijken meer op de bossen in het
noorden van de Verenigde Staten van
Amerika.

Omdat de wandelpaden elkaar kruisen
kunt u uw wadeling zo lang of zo kort
maken als u zelf wilt. Paardrijden is
toegestaan op alle paden behalve het
“Tanque Verde” pad, het “Miller
Creek” pad en het “Rincon Peak” pad.
Voor dat u op wendel- of ruiterocht
gaat in het Rincon gebergte dient u zich
in het bezoekerscentrum op de hoogte
te stellen van de actuele toestand van
de paden.

Het achterland.  Kamperen in het
achterland is toegestaan, maar alleen
op de aangewezen kampeerplaatsen.
Een vergunning om te overnachten in

 5
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het achterland kunt u krijgen in het
bezoekerscentrum.

Picknickplaatsen. Er zijn twee
picknickplaatsen in Saguaro Oost.
Ze liggen allebei ann de rondrit en
bestaan uit tafels, barbecues en

toiletten. Er is geen drinkwater
beschikbaar.

Bezienswaardigheden in de buurt.
Coronado National Forest omringt
Saguaro Oost aan de noord-, oost-en
zuidkant en biedt kampeerplaatsen,
wandelpaden en picknickplaatsen.
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Gila Cliff Dwellings 
 
 

 

ABOUT YOUR VISIT 
Gila Cliff Dwellings National Monument is a 44-mile drive north from 
Silver City on New Mexico Highway 15.  The suggested route for RVs 
and trailers over 20 feet is New Mexico Highway 35. The driving time is 
about two hours.  There is no public transportation to the Monument, 
which is open all year except December 25. 
 
Your first stop should be at the Visitor Center.  Here you will find 
information, exhibits, a short video, and a bookstore.  Staff can answer 
questions and help you plan your visit.  Hours at the Visitor Center and 
Cliff Dwellings vary seasonally.  Call for information:  505-536-9461. 
 
The Cliff Dwellings are a short drive from the Visitor Center along the 
West Fork of the Gila River.  Park your vehicle in the parking area.  The 
self-guiding Gila Cliff Dwellings Trail begins at the trailhead Contact 
Station.  At the trailhead is a self-pay station; admission to the Monument 
is $3 per person or $10 per family.  Trail guides (small fee) at the 
trailhead describe sights along the trail. 
 
The one-mile loop trail leads to and through the Cliff Dwellings, about 
180 feet above the canyon floor.  The trail is steep in places and is not 
wheelchair accessible. You should take water, wear good walking or 
hiking shoes, walk carefully and watch your step.  The round trip takes 
about one hour. 
 
ACCOMMODATIONS AND SERVICE   
Campgrounds and picnicking areas are available.  For information on 
their locations and use, inquire at the Visitor Center.  Although there are 
no accommodations or food within the Monument, the nearby community 
of Gila Hot Springs has overnight lodging and a convenience store that 
sells basic camping supplies and gasoline. 
 
FOR YOUR SAFETY 
You are entering a natural/cultural area preserved in as natural a 
condition as possible, which can be potentially hazardous.  Although 
every effort is made to provide for your safety, you must remain alert and 
exercise individual caution. 
 
WHAT IS EXPECTED OF YOU 
Please leave all natural and cultural objects undisturbed; all are protected 
by federal law.  Hunting is not permitted within the monument.  Pets are 
not allowed within the monument; kennels are available at the trailhead 
free of charge.  The speed limit within the area is 25 miles per hour, and 
five miles per hour in the parking lot.  Drive carefully and enjoy the 
scenery.  Trash containers are not available; please pack out your trash 
and leave the places you visit clean for those who follow you.   

GILA WILDERNESS 
The Gila Wilderness, the nation’s first designated wilderness area, is 
administered by the U.S. Forest Service, U.S. Department of Agriculture. 
The wilderness area offers hiking, horseback riding, camping, and other 
activities in rugged country. 
 
More information   Stop at the Visitor Center or contact the U.S. Forest 
Service.  Write:  Wilderness Ranger Station, HC 68 Box 50, Mimbres, 
NM 88049.  Call: 505-536-2250.  Internet: www.fs.fed.us/r3/gila. 
 
GILA CLIFF DWELLINGS NATIONAL MONUMENT  
The Monument preserves and protects the dwellings of the Mogollon 
people who lived here from the 1270s through the early 1300s. 
 
More information   Stop at the Visitor Center or contact the National 
Monument.  Write:  Superintendent, Gila Cliff Dwellings National 
Monument, HC 68, Box 100, Silver City, NM 88061.  Call: 505-536-
9461.  FAX: 505-536-9344.  Internet: www.nps.gov/gicl. 
 
ADMINISTRATION 
Gila Cliff Dwellings National Monument, containing 533 acres, was 
established on November 16, 1907.  Administration of the Monument 
was transferred from the U.S. Department of Agriculture to the U.S. 
Department of the Interior on August 10, 1933.  The Visitor Center is 
jointly operated by the National Park Service and the U.S. Forest Service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATIONAL PARK SERVICE 
U. S. DEPARTMENT of the INTERIOR 
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Seven centuries ago, the people who traveled to the area that is now 
Gila Cliff Dwellings National Monument did so on foot, following 
trails across mesas and mountains, and along the streams.  Until 
recently, the routes we use today were still little more than trails, and 
the few people who made the trip to the Cliff Dwellings did so on foot, 
on horseback, and by 4-wheel-drive vehicle.  Today, you can drive to 
the Monument over a paved road, which ends at the Monument. 

The Monument also is the site for later structures, those prevalent in the 
area until about AD 1000.  These rectangular structures, unlike their 
predecessors, were built entirely above ground.  In constructing the 
buildings, the Mogollon usually used masonry, although some were 
made of wattle (interwoven twigs and layered mud).  It was around this 
time that they developed their style of white pottery with black designs. 
They continued to be both farmers and hunter-gatherers. 

  
Gila Cliff Dwellings National Monument is surrounded by the Gila 
National Forest and lies within the Gila Wilderness, the nation’s first 
designated wilderness area.  This designation means that the intrusions 
of roads or other evidence of human presence will not alter the 
wilderness character of the area. 

The Cliff Dwellings, built by the Tularosa Mogollon, date to the late 
1200s.  Seven natural caves occur high in the southeast-facing cliff of a 
side canyon, and five of the caves contain the ruins of dwellings --- a 
total of about 40 rooms.  Walls of the dwellings were constructed of 
stone from the formation in which the caves were formed, the Gila 
Conglomerate.   The timbers in the dwellings are the originals and tree-
ring dates obtained from them range from the late 1270s through the 
1280s. 

 
THE PEOPLE WHO LIVED HERE 
 
The Monument offers a glimpse of the homes and lives of Native 
Americans who lived here from the late 1270s through the early 1300s.  
The surroundings probably look today very much like they did when 
the cliff dwellings were inhabited.  There is evidence that this area may 
have been more savannah-like. 

 
Probably not more than 40 to 60 people lived in the Cliff Dwellings at 
any one time.  The dwellings were only used for about one generation.  
 
The people continued farming on the mesa tops and along the river, 
raising squash, corn, beans and other crops.  They supplemented their 
crops with animals that they hunted or snared, and with wild plant 
foods gathered from the surrounding area. 

 
The earliest type of structure found within the Monument are pithouses 
constructed from about AD 100 to 400.  Built in the open, these 
circular dwellings have a narrow, east-facing entrance.  People of this 
period, referred to by archeologists as the Mogollon, were both farmers 
and hunter-gatherers.  They made plain brown pottery and were skilled 
in crafts making such things as nets and snares, baskets, and wooden 
tools. 
 
 

They were excellent weavers and skilled potters, producing handsome 
brown bowls with black interiors and black-on-white pottery. 
 
Materials obtained by trade with other peoples included pottery, cotton, 
obsidian for arrow points, turquoise for beads, and shell for ornaments. 
 
What was their appearance?  The women averaged 5 feet, 1 inch and 
the men about 5 feet, 5 inches in height.  They were slight of build, yet 
muscular.  They had dark hair and eyes and brown skin. 
 
Women’s clothing consisted of small cotton blankets worn around the 
shoulders, “skirts” or “aprons” of yucca cord, and sandals plaited of 
yucca, agave leaves, and bark.  The men wore headbands, small cotton 
blankets draped over their shoulders and probably sometimes tied 
around their waists as kilts, breechclouts of woven cotton, and plaited 
sandals.  Both men and women probably wore their sandals only while 
walking on rocky hillsides.  Few objects of adornment, such as 
bracelets and beads, have been found here. 
 
And so these people lived in their cliff houses and riverside villages, 
planting  their  fields with digging sticks,  grinding their cornmeal with  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mano and metate, fashioning their pottery and cloth, carrying on trade 
with peoples of other communities, hunting, and gathering wild plants 
and fruits.  For generations, the sounds of their voices and laughter 
echoed in the canyons.  And then there were only the sounds of the 
streams and birds. 
 
The cliff dwellers had abandoned their homes and fields by the early 
1300s.  Why they left and where they went are as yet unknown.  
Perhaps they joined other pueblos in surrounding areas. 
 
The area may have been uninhabited for a period of years after the cliff 
dwellers left.  In any case, nomadic bands of Apaches then made it 
their homeland.  Later, Spanish colonists settled in the areas to the east 
and south of the Monument, and many of their descendants still reside 
in the vicinity. 
 
After acquisition of the region by the United States under the terms of 
the Gadsden Purchase, the Apaches resisted the encroachment of 
American settlers into their homeland. In the late 1800s the United 
States Government established a small military camp at Gila Hot 
Springs to guard local homesteaders and miners. 
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Quebradas Backcountry Byway 
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Leave No Trace: Plan ahead and prepare - Travel and camp on durable 
surfaces - Dispose of waste properly - Leave what you fi nd - Minimize
campfi re impacts - Respect wildlife - Be considerate of other visitors.

Contact us at:
Bureau of Land Management

Socorro Field Office
901 South Highway 85

Socorro, New Mexico 87801
505/835-0412

or
www.nm.blm.gov

immediately following heavy 
rain. Vehicle speeds should 
not exceed 25 mph on 
straight stretches of road and 
10 mph on hills and curves.

ACCESS
The Quebradas Back 
Country Byway can be 
accessed from either 
Interstate 25 or State 
Highway 380 (see map).

From I-25, take the 
Escondida exit, head east 
and then north about one 
mile. Turn right and pass 
Escondida Lake. Cross the 
Rio Grande and proceed 
east through the settlement 
of Pueblitos. Turn right (south) on Bosquecito road following 
the east side of the Rio Grande (watch out for sand). After 
6/10 of a mile there will be a dirt road to the left (east). Stay 
on this road and follow the Back Country Byway signs and 
markers.

From State Highway 
380, proceed 
approximately 11 miles 
east of San Antonio, 
New Mexico, then turn 
left on County Road A-
129, and travel about 
3 miles north. Turn left 
(west) before the cattle 
guard and follow the 
Back Country Byway 
signs.

WHAT YOU WILL SEE
The Quebradas Back 
Country Byway 
meanders through 
approximately 24 
miles of BLM land with 
interesting geologic and 
scenic regions.

Pioneers crossing the great expanse of the Old West 
experienced early the vast scenic wonders of this 
country. The Bureau of Land Management’s (BLM) 

National Back Country Byways program offers you an 
opportunity to rediscover the splendor of the West’s public 
lands. The National Back Country Byways program is the 
BLM’s unique contribution to the larger National Scenic 
Byways program. Both are the result of a study by the 
President’s Commission on American Outdoors that found 43 
percent of American adults drive for pleasure. In fact, next to 
walking, driving for pleasure is America’s most popular form 
of recreation. Back Country Byways usually traverse scenic 
corridors and offer a wide variety of outdoor experiences.

QUEBRADAS BACK COUNTRY BYWAY
The Quebradas (kay-brah’das) Back Country Byway traverses 
approximately 24 miles of rugged land east of Socorro, New 
Mexico (see map). Two National Wildlife Refuges are only a 
few miles from this byway, Sevilleta to the north and Bosque 
del Apache to the south. Most of the land you will cross is 
public land administered by the Bureau of Land Management 
(BLM).

The Quebradas, which means “breaks,” road is an annually 
maintained dirt road. A high-clearance type vehicle, such 
as a truck, or 4-wheel drive is recommended. However, the 
road can be negotiated in a passenger car, unless the road is 
wet (clay soils become very slippery) or eroded from rains. 
The road crosses several small arroyos (drainages) which 
carry water during intense thunderstorms. The crossings can 
contain deep pockets of sand. Use is discouraged during or 

When accessing the road from I-25, you immediately 
cross the scenic Rio Grande. The River and its associated 
vegetation provide important habitat for a variety of 
wildlife,such as mule deer, coyote, bobcat, gray fox, raccoon, 
porcupine, opossum, ground squirrel, cottontail, and jack 
rabbit. Typical bird species you may see are the snow goose, 
sand-hill crane, quail, red-tailed hawk, American kestrel, 
roadrunner, horned lark, raven, and numerous songbirds. 
Common reptiles include the collared lizard, eastern fence 
lizard, bull snake, king snake, whip snake, and western 
diamondback rattlesnake.

Much of the area 
along the Byway 
is characterized 
by rolling bench 
lands which 
rise above the 
Rio Grande 
floodplain to the 
west and rugged 
north-south 
running ridges 
of alternating 
bands of red 
and yellow 
sandstone, red 
purple shale, and white to gray limestone.

The region contains upper Chihuahuan desert mountain 
ranges with sparse vegetation. The Quebradas Road crosses 
several arroyos which drain into the Rio Grande. Over time 
erosion created scenic geological settings such as the Arroyo 
de la Presilla, Arroyo del Tajo, and the Loma de las Cañas 
ridgeline (see map). Many areas along the road contain near 
vertical, multi-colored cliffs, twisted and convoluted badlands, 
narrow box canyons, and other topographic landforms. 
Colorful soils and banding of rock formations can be viewed 
midway through the drive.

A variety of recreation opportunities exist along the route, 
some of which include back country vehicle touring, rock 
hounding, photography, hiking, wildlife observation, hunting, 
and historical/cultural sightseeing. The Arroyo del Tajo, 
Arroyo de Tio Bartolo, and Arroyo de la Presilla Boxes are 
areas of outstanding visual quality characterized by various 
erosional features, including water-sculpted limestone and 
granite walls. These areas provide excellent back country 
opportunities.

MULTIPLE-USE MANAGEMENT
A variety of land uses occur along the byway – primarily 
recreation, mineral exploration, and livestock grazing. Many 
livestock developments along the road and surrounding 
area are private property. Please respect these uses and 
developments while driving the byway. Your cooperation is 
sincerely appreciated.

The BLM is currently managing some of the area along the 
byway as Wilderness Study Areas (WSAs) because of their 
natural character and primitive recreation opportunities.
The byway actually separates the Presilla and Sierra de las 
Cañas WSA about midway through the drive. Congress will 
ultimately make a final determination as to their wilderness 
suitability.

PLEASE BE PREPARED
Always check ahead when planning an outing on a back 
country byway. Carry plenty of water with you and make 
sure you have enough gasoline to make the entire trip. This 
Byway has no services and takes about 2 or 3 hours to drive 
at a leisurely pace. Keep a spare tire, jack, tool kit, shovel, 
and blankets in your vehicle. Please obey all signs and respect 
private property. Please be alert, take your time, stay on 
existing roads, always let someone know of your plans and 
have a good time when you visit a back country byway.

Full services and medical help are available in Socorro, 
New Mexico.

A collared lizard basks in the warm 

sunshine.

Ph
ot

o 
by

 B
re

nd
a 

W
ilk

in
so

n

Early morning or evening light best refl ects some of the beautiful and 

vast colors of the Quebradas. 

Early morning or evening light best refl ects some of the beautiful and 
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Dirt roads are well maintained 

making the Byway a great place to 

bike ride.
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Ocotillos are “indicator” plants for the 

Chihuahuan Desert and are not found much 

further north of Socorro County.
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Springs, such as Ojo de Amado, provide valuable water 

for wildlife. They are rare along the Byway.
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Grand Canyon North Rim  
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Canyon X 
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TAADIDIIN TOURS – WAIVER FORM 
 

HIKING AND PHOTOGRAPHY TOUR RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF LEGAL 
RIGHTS AND ASSUMPTION OF RISK 

 
In consideration for the opportunity for event participation and utilization of Antelope Canyon X, Cardiac 
Canyon, hiking trails, vehicles, all facilities, equipment and premises of Taadidiin Tours of Milepost 308 
Highway 98. This waiver shall commence on the date first signed and shall remain binding for all the time 
thereafter. By signing this document, I hereby understand and agree for me and/or my minor child to this Release 
of Liability, Waiver of Legal rights and Assumption of Risk and to the terms hereof as follows:   
 
 1. I agree to observe and obey all posted rules and warnings, and further agree to follow any oral 
instructions or directions given by Taadidiin Tours, or the employees, representatives or agents of Taadidiin 
Tours.                      
  2. I understand and acknowledge that Hiking and Photography Tours have inherent dangers that no 
amount of care, caution, instruction or expertise can eliminate and I EXPRESSLY AND VOLUNTARILY 
ASSUME ALL RISK OF DEATH OR PERSONAL INJURY OR OTHER FORMS OF DAMAGES 
SUSTAINED WHILE PARTICIPATING IN HIKING AND PHOTOGRAPHY TOUR ACTIVITIES 
WHETHER OR NOT CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF THE TAADIDIIN TOURS. 

3. I further agree that I WILL NOT SUE OR OTHERWISE MAKE A CLAIM on behalf of me and/or on 
behalf of my minor child, against Taadidiin Tours for damages or other losses sustained as a result of my 
participation in Hiking and Photography Tour activities.                      

4. I also agree to INDEMNIFY AND DEFEND TAADIDIIN TOURS from all claims, damages, 
judgments and costs, including attorneys’ fees, incurred in the connection with any action brought against them, 
jointly or severally, as a result of my or my minor child’s’ participation in Hiking and Photography Tours.                    

5. I am in good health and physical condition. I am voluntarily participating with knowledge that dangers 
are involved and agree to assume all risks. I also understand that if I am injured or become ill, I agree that 
Taadidiin Tours, or any of its employees, volunteers or guests will not be held liable should they render medical 
assistance to me or my minor child.                                      
 
I HAVE READ THIS RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF LEGAL RIGHTS AND ASSUMPTIONS 
OF RISK AND FULLY UNDERSTAND ITS CONTENTS. I SIGN IT WILLINGLY, VOLUNTARYLY 
AND HAVING HAD AMPLE OPPORTUNITY TO RAISE ANY QUESTIONS OR CONCERNS THAT I 
MAY HAVE, I ACKNOWLEDGE THAT I AM PARTICIPATING VOLUNTARILY WITH 
KNOWLEDGE THAT DANGERS ARE INVOLVED AND I AGREE TO ASSUME ALL THE RISKS.  
 
PRINT MINOR’S NAME AND GUARDIAN SIGN IN THE “SIGNATURE” SECTION.    
 
DATE:    TOUR TIME:    
 
1. PRINT NAME:     SIGNATURE:       

2. PRINT NAME:     SIGNATURE:      

3. PRINT NAME:     SIGNATURE:      

4. PRINT NAME:     SIGNATURE:      

5. PRINT NAME:     SIGNATURE:      

6. PRINT NAME:     SIGNATURE:      

7. PRINT NAME:     SIGNATURE:      


