


                        

                                        MET  URANIA  NAAR

   DE WESTKUST VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA  
                                                           
                                               van 27 mei tot 10 juni 2012
                                              met Venusovergang op 5 juni    

Beste reisgenoten,

Hierna volgt een verslag van deel 2 van onze prachtige reis langs de Westkust van de V.S..
Dit bundeltje kwam tot stand dankzij eigen notities, aangevuld met paragrafen uit het info-boek van 
Marc G. en een aantal artikels geplukt van Internet.
Mijn dank aan de verschillende fotoleveranciers! Daar waar toch geen foto beschikbaar was, ben ik 
dan maar gaan googelen...

Tekstinfo
Weetjes en detailinfo's over specifieke onderwerpen staan in italic.

Varia
Dit  reisverslag  zal  ook  op  de  website  www.freddyhordies.com te  lezen 
zijn, samen met andere reisverslagen en talrijke foto's. Omwille van die 
publicatie op Internet zal in deze bundel geen lijst van deelnemers en e-
mail adressen worden opgenomen om de privacy te garanderen.

Reisorganisatie
Het samenstellen en organiseren van deze reis is verzekerd door Urania 
v.z.w. en Omnia Travel.
De reisleiding is in handen van onze voorzitter Marc Gyssens.
De 18 (en heel even 20) medereizigers zijn verdeeld over 4 huurauto's.
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Reisprogramma 
Zondag 27 mei:      Vlucht Brussel - Chicago - San Francisco
                               Overnachting in Fisherman's Wharf Holiday Inn Express
Maandag 28 mei:    San Francisco - Muir N.P. - Sausalito - Golden Gate Bridge
Dinsdag 29 mei:     Alcatraz en stadsbezoek
Woensdag 30 mei:  Point Reyes schiereiland - Petrified forest – Old Faithfull Geyser of California
                                Overnachting in Holiday Inn Express Fort Bragg
Donderdag 31 mei: Humbold Redwood N.P. - Redwood N.P. - Klamath River Overlook 
                               Overnachting in Holiday Inn Express Grants Pass
Vrijdag 1 juni:        Crater Lake N.P. - Cascade Range – Portland
                               Overnachting in Holiday Inn Express Portland Downtown-Northwest
Zaterdag 2 juni:      Ecola Point  -  Mount St Helens
Zondag 3 juni:        Portland City – Columbia river – Multnomah Falls
Maandag 4 juni:     Seattle – Anacortes – ferry naar Orcas Island
                               Overnachting in Rosario Resort & Spa
Dinsdag 5 juni:      Walvis cruise – Venusovergang – Mount Constitution – ferry naar Anacortes
                               Overnachting in Marina Inn
Woensdag 6 juni:   Deception Pass – Coupeville – ferry naar Port Townsend – Olympic Mountains -
                               Marymere Falls – Port Angeles
                               Overnachting in Days Inn Port Angeles
Donderdag 7 juni:  Seattle. Overnachting in Holiday Inn Express Seattle City Center
Vrijdag 8 juni:        Boeing fabrieken in Everett – Seattle
Zaterdag 9 juni:     Terugvlucht via Chicago naar Brussel.

Zondag 27 mei.
-------------------

Marc D. en Freddy H. gaan vandaag, na lange uren vliegen, de Uranianen vervoegen die al 10 
dagen de Zuidelijke Westkust van de V.S. verkennen.
Marc komt mij om 07.00u ophalen in Kontich, en we rijden naar het Car-hotel in Zaventem.
Door ons babbelen slagen we erin om verkeerd te rijden!
Bij de check-in aan de balie van United Airlines, een heel lange wachttijd. Niet omwille van het 
aantal mensen, maar wel omwille van die éne dame die juist vóór Marc staat.  De bediende duwt per 
vergissing op de knop die de bagageband activeert, waardoor de koffer van die dame verdwijnt 
zonder enige label. Tumult en paniek... en meer dan 20 minuten wachten, zonder dat er ook iets of 
iemand beweegt in deze wachtrij!
We verlaten Brussel in een B767-300 om 11.10u, richting Chicago, waar we na 8 uur en 6.672km 
vliegen aankomen. Het is hier nu 12.28u. Onze verbinding zou nipt zijn geweest, ware het niet dat 
onze  vlucht  2  uur  vertraging  oploopt.  We  verwittigen  onze  vrienden  die  ons  zouden  komen 
oppikken in San Francisco.
Na 4u40' vliegen (3.053km) landen we om 19.55u lokale tijd.
Te laat om met de andere leden van de groep te gaan eten.
We overnachten allen samen in de Fisherman's Wharf Holiday Inn Express.
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Maandag 28 mei.
---------------------

Ontbijt tussen 07.00u en 08.00u. De collega's geraken uitgekeken op dat soort ontbijt, omdat ze al 
een tiental identieke breakfasts hebben meegemaakt.
Vandaag  en  morgen  staan  in  het  teken  van  San  Francisco,  zonder  twijfel  de  meest  Europees 
aandoende stad van de Westkust.    

San Francisco werd gesticht door Spaanse kolonisten in 1776. Zij bouwden een fort aan de Golden 
Gate (de monding van de baai waarover nu de gelijknamige brug ligt) en een missie gewijd aan St.  
Franciscus van Assisi. De Gold Rush van 1849 zorgde voor een zeer snelle groei van de stad. De  
zwartste pagina in de geschiedenis van San Francisco is zonder twijfel de aardbeving van 1906 die  
driekwart van de stad vernielde. De stad werd echter heel snel terug opgebouwd. De veerkracht en  
het dynamisme van San Francisco mag ook blijken uit het feit dat geen enkele bank over kop ging 
na de beurscrash van 1929. De haven van San Francisco was een vertrekbasis voor veel militairen  
die in de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan vochten. In de naoorlogse periode profileert San 
Francisco zich als een zeer liberale stad, die in de jaren ’70 het centrum wordt van de beweging  
voor  gelijke  rechten  voor  homo’s.  Ook  economisch  gaat  het  San  Francisco  voor  de  wind. 
Hoogtechnologische industrie,  in  het  bijzonder  in  de ICT,  neemt  er  een belangrijke  plaats  in. 
Momenteel telt de agglomeratie San Francisco-Oakland-Fremont ongeveer 4,3 miljoen inwoners. 

We verlaten het hotel om 08.30u, richting Muir National Park.
Eerst steken we de beroemde en zeer mooie Golden Gate Bridge over.
Deze brug werd, samen met de San Francisco-Oakland Bay Bridge, gebouwd tussen 1936 en 1937, 
op het hoogtepunt van de grote depressie. Het was toen de langste en hoogste hangbrug van de 
wereld, met een lengte van 2,7 km en een hoogte van 227 m. 

Aan de overkant houden we een fotostop en genieten we van een zicht op de brug, de skyline van 
San Francisco en het eiland Alcatraz. Het weer valt mee: geen staalblauwe lucht, maar ook geen 
mist zoals het hier dikwijls het geval is.
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We rijden verder naar Muir N.P.. Hier wordt gekozen voor een korte maar zeer mooie wandeling 
tussen de gigantische sequoia's. We zien er, naast deze gekende reuzen, ook de piepkleine klavertjes 
die  als  groene  tapijten  aan  de  voeten  van  deze  sequoia's  groeien.  Het  gaat  hier  om Redwood 
klaverzuur  (Redwood  sorrel  -  Oxalis  oregana),  die  absoluut  geen  familie  is  van  de  gekende 
klavertjes in onze tuinen en bossen. De “onze” zijn vlinderbloemigen (Papilionaceae) terwijl de 
“Redwood klaver” tot de familie van de Klaverzuringachtigen horen (Oxalidaceae). Ze groeien op 
schaduwrijke plaatsen aan de voet van de sequoia's, en nergens anders!

Sequoia’s domineerden ooit het landschap van de regio rond San Francisco. Nu vind je over de hele 
wereld  nog  slechts  drie  soorten,  waarvan  één  in  China  en  twee  in  de  Verenigde  Staten.  De 
mammoet-boom (Sequioadendron giganteum) groeit in beschermde valleien van de Sierra Nevada, 
waar we tijdens deze reis niet komen. De andere soort, de sequoia of, in het Engels, “redwood” kon 
overleven langs de Californische kust, vanaf ongeveer Santa Barbara tot de zuidwestelijke hoek van 
Oregon. In tegenstelling tot de mammoetboom, waarvan het hout enkel geschikt is voor het maken 
van lucifers, is het mooie, rode hout van de sequoia’s zeer hard en daardoor uitstekend geschikt  
voor de houtindustrie. Men schat dat ongeveer 95% van het areaal van deze boomsoort gerooid is. 
In het begin van de 20ste eeuw kocht federaal congreslid William Kent en zijn vrouw een stuk land  
waar zich één van de laatste sequoiabossen in de buurt van San Francisco bevond om het te  
beschermen. Toen de druk van de houtindustrie te groot werd, schonk hij het aan de Verenigde  
Staten. President Theodore (“Teddy”) Roosevelt maakte er in 1908 een National Monument van, en  
sneed  zo  de  houtlobby  de  pas  af.  Op  voorstel  van  Kent  en  met  volmondige  instemming  van 
Roosevelt werd het park genoemd naar John Muir. Zijn campagnes voor natuurbehoud lagen aan 
de basis van het systeem van nationale parken (waaronder ook de nationale monumenten vallen) 
dat we vandaag nog steeds kennen en waarderen.

Rond 11.00u ruilen we Muir voor Sausalito waar we gaan lunchen. We zijn op het strand, en kunnen 
er  de  beroemde  bootwoningen  zien.  Enkele  ervan  hebben  toebehoord  aan  film  stars,  gekende 
artiesten uit de muziekwereld, schrijvers en andere beroemdheden, van de hippie-periode tot nu.
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Op deze plek genieten we van een lekkere picknick lunch. Hoedje af voor Hilde en Werner die er 
dagelijks voor zorgen dat ons dat lukt: 's middag lunchen zonder tijdverlies. De meesten onder ons 
schuiven al dan niet chaotisch aan en kiezen tussen de 10 of 15 soorten brood, kaas, charcuterie, 
aardappeltjes, groentjes, enz. enz. Maar dat valt allemaal niet zomaar uit de lucht: er komt een hele 
organisatie bij kijken! er moeten op tijd en stond inkopen worden gedaan, al dat eten en drinken 
moet koel worden bewaard, er moeten bordjes en bestekken beschikbaar zijn, alles moet worden 
ingepakt,  uitgepakt,  uitgestald,  afgewassen  of  gesorteerd,  weerom  ingepakt  en  opnieuw 
weggemoffeld  in  één  van  de  auto's.  Zij  worden  daar  dagelijks  in  geholpen  door  enkele 
medereizigers, o.a. Henriette, en Fritz, de kampioen van inpakken, uitpakken en stapelen!

Deze  namiddag  wordt  de  groep  in  tweeën  gesplitst.  Groepsbezoeken  aan  Alcatraz  Island  zijn 
immers  onderworpen  aan  erg  bureaucratische  procedures  die  niet  noodzakelijk  het  gewenste 
resultaat  opleveren.  Door  onder  de  grens  te  blijven  van  wat  als  een  groep  wordt  beschouwd, 
omzeilen we deze procedures! Eén groep bezoekt Alcatraz Island nu, terwijl  de andere de stad 
verder verkent. Morgenvoormiddag draaien we de rollen om. 
Wij kiezen om terug te keren naar de Golden Gate Bridge, die we bewonderen van op een zeer hoog 
gelegen View point. Prachtig uitzicht op de brug en de ganse baai.  

En daarna duiken we de stad in. San Francisco straalt een overweldigende warmte en gastvrijheid 
uit, samen met een gevoel van veiligheid. Terwijl ik dit deel van het reisverslag neerpen, hoor ik op 
het  Journaal  dat  Scott  McKenzie  vandaag  20/08/2012 is  overleden  op  73-jarige  leeftijd.  Deze 
Amerikaanse zanger,  die zich aansloot bij  de The Mamas and The Papas,  bracht in 1967 “San 
Francisco”  uit. Het werd een top vijf-hit in Amerika, en bereikte in verschillende landen de #1-
positie, waaronder Nederland.  San Francisco (be sure to wear flowers in your hair) was over de 
hele wereld succesvol, en geldt tegenwoordig als een echt hippielied.
Eerst doen we de Lombard street aan.  Met zijn acht scherpe bochten heeft de straat de bijnaam 

gekregen van de meest kromme en bochtige straat in heel  
de wereld. Het bochtige ontwerp is het eerst  voorgesteld 
door  de  eigenaar  van  het  stuk  grond,  Carl  Henry,  en  
gerealiseerd  in  1922. Het  is  eigenlijk  ontstaan  uit  de 
noodzaak  om  de  natuurlijke  helling  van  27  graden  te 
overbruggen, daar deze te steil was om er met voertuigen te 
rijden. Op het bochtige stuk van Lombard Street is enkel  
eenrichtingsverkeer  toegelaten,  in  heuvelafwaartse 
richting. De zigzagformatie werd in 1923 gebouwd. In 1999 
werd  er  een  studiebureau  opgericht  om  de 
verkeersproblemen op te lossen in de buurt van de bochtige 
sectie  van  Lombard  Street.  In  2001  kwam  men  tot  de  
conclusie  dat  het  niet  wettelijk  mogelijk  was  om  het 
straatblok permanent af te sluiten voor al het verkeer. In 
plaats daarvan kwam er een parkeerverbod gedurende de 
zomerperiodes, om zo de grote verkeerstoename tijdens de 
vakantieperiodes  uit  de  buurt  te  bannen.  Wie  er  toch 
parkeert kan rekenen op een boete. Het studiebureau stelde 

ook voor om minibussen in te zetten voor de toeristen die aan sightseeing willen doen bij  het  
beroemde huizenblok, hoewel de bewoners van de buurt vonden dat één van de attracties nu juist is  
om in de bochtige straat met de auto te rijden.
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Rond  15.00u  trekken  Inneke,  Marc  D.  en  Fred  naar  Pier  39,  om er  de  kolonie  Californische 
zeeleeuwen (California Sea Lion - Zalophus californianus) te gaan bewonderen. 
Vroeger  was dit  de aanlegplaats  van vele grote  schepen.  Na een brand werd die herbouwd als 
winkelcentrum met vele speciaalzaken: chocola, ijskastmagneten, speeldozen, kunst, noem maar op. 
En verschillende eetgelegenheden, voornamelijk visrestaurants. Maar dé attractie moet nog komen: 
hoe dichter we het einde van de pier naderen, hoe meer volk, en hoe duidelijker een scherpe geur 
ons tegemoet komt.  Ook het  kabaal  overstemt werkelijk elk geluid in de omgeving.  Hier staan 
honderden  mensen  te  genieten  van  de  leuke  taferelen  die  tientallen  zeeleeuwen  ons  bezorgen: 
spelen, zwemmen, ruziën, duiken, blaffen... 
Er zijn speciaal enkele vlonders in het water verankerd, waar dankbaar gebruik wordt van gemaakt 
door deze prachtige dieren. 

Pier 39 in het hart van Fisherman's Warf staat bekend om de Californische zeeleeuwen die er altijd 
liggen te zonnen. Toch zijn deze zeezoogdieren er niet altijd geweest. In januari 1990 arriveerden ze  
en sindsdien zijn ze nooit meer weggegaan. Die wonderlijke gebeurtenis was het gevolg van een  
grote aardbeving in 1989. In die tijd waren er nog maar 10 tot 50 zeeleeuwen, maar na enkele  
maanden was de populatie gegroeid tot zeker 300 zeeleeuwen. In 2009 werd er het grootste aantal  
geteld, nl. 1701 individuen! In de zomer vertrekken de meeste dieren voor het paarseizoen, maar in  
de winter komen ze terug. Mannetjes zeeleeuwen worden tot 2 m lang en 390 kg zwaar, wijfjes resp.  
1,8 m en 110 kg. Ze zijn herkenbaar aan uitwendige oorschelpen die ontbreken bij de zeehonden. Ze  
kunnen tot 25 jaar oud worden.
Om  deze  leuke  beestjes  te  bekijken,  kan  je  gebruik  maken  van  de  link  naar  de  webcam: 
http://www.pier39.com/SeaLion/sea_lion_webcam.htm

En dan is het de beurt aan die andere attractie van San Francisco: de “cable car” of kabellijn.
Dit vervoersysteem werd in 1873 in gebruik genomen, en is gezien de talrijke steile heuvels geen 
overbodige luxe.
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We genieten van de trip op en af door de stad, de speciale sfeer die zowel op als naast het voertuig 
aanwezig is en zien hoe de trams manueel worden gedraaid aan hun terminus. Een hele belevenis 
die mooie kiekjes oplevert.

Om 20.00u gaan we naar  het Ana Mandara Restaurant op Ghirardelli Square. Aan dit gezellig plein 
liggen de voormalige chocoladefabrieken van Ghirardelli. Dit chocolademerk, opgericht in 1852, 
bestaat nog steeds, maar wordt nu elders in Californië gemaakt en is eigendom van het Zwitserse 
Lindt & Sprüngli.
“Ana Mandara” brengt een lekkere moderne Vietnamese keuken. Leuke anekdote: bij de vraag van 
Ronny voor een aangepaste lokale wijn, met de nadruk op “lokale”, antwoordt de ober prompt
“This one, from South Africa, is the best we have”...!

Dinsdag 29 mei
-------------------

Vandaag  bezoekt  de  2de  groep  Alcatraz.  Deze  maximaal  beveiligde  federale  gevangenis  werd 
gebouwd in  dezelfde periode  als  de  Golden  Gate  Bridge,  nl.  1936-1937.  Bekende gevangenen 
waren Al Capone en Robert Franklin Stroud, de Vogelman van Alcatraz. 

De Spanjaarden ontdekten het eiland in 1775 en vernoemden het naar de vogels die ze daar zagen:  
alcatraces,  dat  een  leenwoord  was  uit  het  Arabisch,  al-qatras,  wat  zeearend  betekende.  Hij  
refereerde hiermee naar de bruine pelikanen die daar veel voorkwamen.
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In de negentiende eeuw werd er een fort gebouwd op Alcatraz om de baai van San Francisco te  
beschermen. Vooral toen er in 1848 goud werd ontdekt, was dat hard nodig. Er kwamen toen een 
heleboel  goudzoekers  naar  dat  deel  van  Amerika.  In  de  burgeroorlog  en  de  oorlog  met  de  
Spanjaarden werd het fort een militaire gevangenis. Alcatraz was een zwaarbeveiligde gevangenis.  
Het beleid was zo streng, dat gevangenen zelfs niet met elkaar mochten praten. Toen de gevangenen 
toch boodschappen konden uitwisselen door de wc op een bepaalde manier door te spoelen, werd  
het spreekverbod afgeschaft.

In totaal hebben hier 1.576 gevangenen gezeten; de gemiddelde bezetting was 260 voor 378 cellen  
waarvan  42  isoleercellen.  Er  waren  90  personeelsleden  nodig  om  Alcatraz  te  runnen. 
Hier werden geen terechtstellingen uitgevoerd. Van de 28 veroordeelden die hier overleden zijn,  
werden er 8 vermoord door medegevangenen en 5 pleegden zelfmoord. De overige 15 stierven een 
natuurlijke dood.                                                                           
Het was  bijna onmogelijk om uit The Rock (de bijnaam van Alcatraz) te ontsnappen. Dit kwam 
vooral vanwege het ijskoude water en de heel sterke stroming. Officieel is er daarom niemand van 
het  gevangeniseiland  ontsnapt.  Toch is  het  misschien  drie  mensen  gelukt  om van Alcatraz  te  
ontsnappen. Gevangenen Frank Morris en de broers Anglin deden dit door met onder andere lepels  
een gat in de muur van hun cel te maken. Om de bewakers te misleiden legden ze levensechte  
poppen  in  hun  bed.  Nadat  ze  de  gevangenis  uitkwamen  ontsnapten  ze  door  een  boot  van  
regenjassen te maken. Niemand weet of  ze het  gered hebben, want nooit  meer is iets van hen 
gehoord.
Afspraak in de lobby om 08.00u. We nemen één van de boten die speciaal zijn ingezet als “shuttle” 
naar de beroemde gevangenis. Het bezoek is zeker de moeite waard, voor de meesten één van de 
hoogtepunten van de reis: perfecte organisatie, zeer goed “getimede” audio-tour (bijzonder is dat 
deze uitleg ingesproken is  door de ex-gevangenen en bewakers  zelf!),  zeer verstaanbare uitleg, 
boeiende verhalen van verblijf en ontsnappingen, zeer goed bewaarde en gerestaureerde gebouwen.

Ook de tuinen, aangelegd door de families van 
het  gevangenispersoneel  en  enkele 
“permanente  residenten”,  zijn  de  moeite 
waard.  Vanaf  1963,  toen  de  gevangenis  haar 
deuren  sloot,  verwilderden  deze  tuinen 
volledig.  Pas  40  jaar  later,  in  2003,  sloegen 
officiële instanties en heel veel vrijwilligers de 
handen in elkaar om deze historische tuinen te 
restaureren en tot op heden te onderhouden.

De zon is helemaal van de partij en we doen een paar mooie waarnemingen van vogels, zoals de 
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Californische meeuw (Western Gull - Larus occidentalis), die tot 25 jaar oud kan worden en die 
hybrideert  met  zijn  soortgenoot  Larus  glaucescens.  Verder  zien  we  de  Duifzeekoet  (Pigeon 
Guillemot - Cepphus columba) (foto links), familie van de alken, die nestelt in rotsholten dicht bij 
het water; in tegenstelling tot andere alkensoorten is deze Duifzeekoet dagactief; daardoor kan hij 
zijn 2 jongen de ganse dag door  voeden en zullen zij sneller dan andere soorten het nest verlaten. 
De  Bruine  pelikaan (Brown Pelican - Pelecanus occidentalis) is er ook bij,  met zijn 1,30m de 
kleinste van zijn soort; hij voedt zich door van ca. 10m met hoge snelheid naar vis te duiken die hij 
met zijn “snavelzak” schept. Halverwege de wandeling in de tuinen krijgen we een mooi beeld van 
een Amerikaanse kleine zilverreiger (Snowy Egret - Egretta thula) (foto midden) op nest met jong. 
Helemaal op het einde observeren we een grote kolonie broedende Brandt's Aalscholvers (Brandt's 
cormorants - Phalacrocorax penicillatus) (foto rechts). De Latijnse soortnaam penicillatus staat voor 
“kleine verfborstel” en verwijst naar fijne witte pluimen in de nek en op de rug, en die alléén maar 
in het broedseizoen te zien zijn. De prachtige foto, waar de delicate borstelpluimpjes goed te zien 
zijn, is van een  fotograaf uit Arizona: http://www.stephenbrunophotography.com/ 

De boot brengt ons terug aan wal rond 12.00u, waarna we de namiddag vrij zijn.
Inneke, Ivan en Fred genieten van een keilekker middagmaal met o.m. oesters, bij een Italiaan aan 
Pier 39. Het is zonnig en warm, de terrasjes zitten vol... en de zeeleeuwen zijn uiteraard van de 
partij!
Om 14.00u sluit Marc D. zich bij ons aan en gaan we alle kabellijnen uitproberen, van Oost naar 
West en van Zuid naar Noord, met her en der een wandeling, zoals in Chinatown. 

Chinatown San Francisco is na die van New York de grootste Chinese wijk in Noord-Amerika. Er 
wonen ongeveer 100.000 mensen. De ingang van dit stadsdeel (of beter "stad in de stad") wordt  
duidelijk  gemarkeerd  door  een  Chinese  toegangspoort.  Overigens  staan  er  twee  leeuwen 
geposteerd aan weerskanten van de poort die je verwelkomen. Het straatbeeld wordt gekenmerkt  
door Chinese straatverlichting, vlaggen en gebouwen die versierd zijn met pagodedaken. Zover het  
oog reikt kan men Chinese karakters zien op affiches, uithangborden, vlaggen en neonverlichting.  
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Er zijn ook  honderden Chinese restaurantjes; het zou in deze restaurants zijn dat de traditie van de 
typische gelukskoekjes is uitgevonden en dus niet in China!

We sluiten onze stadsexpeditie af met de Lombard street, die we deze keer te voet afdalen. Heel 
toffe ervaring! We horen en zien een groepje Halsbandparkieten die het ook leuk vinden in deze 
bijzondere straat.
Om 17.10u komen we uitgeteld aan in het  hotel.  Er  resten ons nog 2 uurtjes  om te rusten,  te 
douchen  en  ons  “op  te  tutten”  om  naar  een  chic  Italiaans  restaurant  te  trekken,  met  name 
Acquarello.
We worden ontvangen in een mooi privé-salon waar we genieten van een prachtig en uitgebreid 
menu, vergezeld van uitstekende klassewijnen! Echt super chic!! Je vergeet  écht dat je in de V.S. zit 
te  eten!  Als  kers  op  de  taart  kondigt  de  Voorzitter  aan  dat  hij  ons  dit  schitterend  avondmaal 
aanbiedt! Whouawhh!
Op de terugweg doen we nog 'ns de originele Lombardstreet aan, voor diegenen die ze toch zouden 
hebben gemist tijdens de dag. Pas om 23.00u zijn we terug in het hotel. Iedereen direct naar bed...

Woensdag 30 mei 
----------------------   
We ontbijten rond 7.00u en wuiven Wim en Willem uit. Voor hen zit de reis er op. Een taxi brengt 
hen naar de luchthaven... Bye bye, en tot in België.
Vandaag  verlaten  we  San  Francisco.  Het  is  mistig 
wanneer  we vertrekken,   wat  een heel  speciale sfeer 
creëert wanneer we over de deels in de mist gehulde 
Golden Gate Bridge rijden.
Anderhalf uur later komen we aan op het Visitor Center 
van Point Reyes National Seashore N.P..
Het Point Reyes schiereiland is geen onderdeel van het  
Amerikaanse vasteland, maar is ervan gescheiden door 
de  San  Andreasbreuk.  Het  schuift  tegen  de 
Amerikaanse plaat aan in noordelijke richting. In de 
buurt van het bezoekerscentrum kan je mooi zien hoeveel het schiereiland is verschoven tijdens de  
grote aardbeving van 1906, namelijk 7 meter! Op de punt van het schiereiland staat een vuurtoren  
(die de dag van ons bezoek jammer genoeg gesloten is). Merkwaardig aan deze vuurtoren is dat  
deze lager staat dan het niveau van de kliffen. Toen deze vuurtoren werd gebouwd, was het namelijk 
de  bedoeling  dat  deze  onder de  vooral  in  de  zomer  veelvuldig  optredende  mistbanken  kon 
doorschijnen en zo zichtbaar zou zijn van op zee. In de buurt van deze vuurtoren heb je een mooi  
uitzicht over Drake’s Bay.
Tijdens de wandeling zien we een Zwartstaarthert (Black-tailed Deer - Odocoileus hemionus) en als 
eerste reptieltje een Western Sagebrush lizard - Sceloporus graciosus gracilis).
Deze hagedis heeft een gedrongen, cilindrisch lichaam, de totale lengte is ongeveer 14 centimeter.  

De kleur is bruin, met meestal  twee geelbruine strepen aan weerszijden van de flanken. Zowel  
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mannetjes als vrouwtjes hebben een blauwwitte nek en buik, bij mannetjes is deze met name rond de 
paartijd felblauw gekleurd, met uitzondering van een brede witte strook op het midden van de buik.  
Sceloporus graciosus leeft  in dorre en rotsachtige streken in  het  zuidwesten van de Verenigde  
Staten. Overdag is de hagedis zonnend op rotsblokken te zien, 's nachts zoekt het dier een rotsspleet  
op of schuilt onder een steen. Het voedsel bestaat uit insecten en andere ongewervelden. 

Dan trekken  we naar  Chimney Rock,  met  heel  mooie  vergezichten.  We zien  er  Kalkoengieren 
(Turkey Vulture - Cathartes aura) die net als andere gieren afvalopruimers zijn die aangespoelde vis, 
dode en rottende dieren en fruit eten. Deze aaseter heeft een voorkeur voor kleine karkassen, maar 
ook op grotere dode dieren zal deze roodkopgier af komen. Roodkopgieren gaan regelmatig langs 
snelwegen op zoek naar dieren die slachtoffer zijn geworden van het verkeer. Daarnaast staan ook 
eieren  van  andere  vogels  en  kleine  diertjes  zoals  hagedissen  en  insecten  op  het  menu.  We 
observeren  hier  ook  Zeeleeuwen  en  Zeeolifanten  (Northern  Elephant  Seal  –  Mirounga 
angustirostris).  De zeeolifant komt erg veel voor in de wateren aan de kust van Californië. De  
mannetjes kunnen ruim 4,5 m lang worden, de vrouwtjes “amper” 3 m. Het mannetje wordt 2.400  
kg zwaar en is daarmee de grootste en zwaarste rob. Het grootste deel van zijn massa bestaat uit  
zijn gigantische vetlaag. 

Tegen het einde van de 19e eeuw was het aantal zeeolifanten sterk gedaald omdat er zoveel op hen 
werd  gejaagd.  Er  waren  nog  slechts  ongeveer  100  dieren  over,  deze  waren  allemaal  op  één  
bepaalde  paarplaats  te  vinden.  Dankzij  drastische  beschermende  maatregelen  is  het  aantal  
zeeolifanten binnen enkele tientallen jaren weer sterk toegenomen. Het voedsel van zeeolifanten  
bestaat  voornamelijk  uit  inktvissen  en  vissen,  die  ze  op  grote  diepte  vangen. 
Eind november,  wanneer de paringstijd begint, komen de mannetjes aan land. In deze periode 
beginnen de gevechten om de vrouwtjes. De stieren stoten dan dreigende geluiden uit  met hun  
grote, slurfachtige neus. Ze proberen op deze wijze hun rivalen te imponeren. Enkele weken later  
begeven ook de vrouwtjes zich aan wal. De jongen worden geboren en vier weken lang gezoogd. In 
deze periode worden ze geen minuut alleen gelaten. De vrouwtjes teren dan op hun dikke vetlaag.  
Later vormen de jonge dieren afzonderlijke kolonies. Ze blijven nog enige tijd op de paarplaats en  
teren op het  vet  dat  zich gedurende de zoogtijd heeft  gevormd.  De vrouwtjes worden opnieuw 
bevrucht en verlaten de paarplaats. Zeeolifanten voeden zich met o.m. inktvissen, roggen en kleine  
haaien. Ze kunnen tot 100 minuten lang onder water blijven en duiken tot 1.500m diep!

Tijdens de wandeling slagen Dirk en 
Johan erin om een slangetje te 
fotograferen dat rustig het 
wandelpad oversteekt. Links de 
“echte” foto, rechts ééntje geplukt 
van Internet Het gaat hier om de 
Kousenbandslang (Common Garter 
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Snake - Tamnophis sirtalis), het meest algemeen voorkomend reptiel in Noord-Amerika, met een 
enorm verspreidingsgebied gaande van Alaska tot Centraal-Amerika. Het is trouwens de enige 
slang die in Alaska voorkomt, en op één na de slang met de meest noordelijke verspreiding. Alléén 
“onze” Gewone adder (Vipera berus), die o.a. in Wallonië en op enkele plaatsen in Vlaanderen te 
vinden is, leeft nog noordelijker dan de Kousenbandslang, meer bepaald  tot boven de Poolcirkel!  

Na de picknick trekken we verder noordwaarts, naar het stadje Caligosta in de Napa Valley. We 
bezoeken het kleine maar zeer authentieke Petrified Forest of California. 
De attractie  is  niet  spectaculair.   Het  versteend  woud is  klein (niet  te  vergelijken met  dat  van 
Arizona,  bijvoorbeeld),  maar  het  is  interessant  omdat  het  ons  er  aan  herinnert  dat  Californië 
overdekt was met sequoiabossen - daarvan zijn de versteende bomen overblijfselen, en ook dat de 
streek geologisch actief is. Een vulkaanuitbarsting is mee verantwoordelijk voor het ontstaan van dit 
versteend bos. 
We zien er de Schorshagedis (Western Fence Lizard - Sceloporus occidentalis bocourtii). 
Omwille van de fel blauwgekleurde onderkant, wordt deze hagedis ook de Blue-belly genoemd. 

Deze soort komt voor in talrijke biotopen: grasland, dennenbos, landbouwgebied, enz., en van 
zeeniveau tot 3.500 m hoog. Alléén in woestijngebieden is hij afwezig. Omwille van het feit dat hij  
de “slechte” gewoonte heeft om open en bloot op verhoogde plekken te zonnen, valt hij gemakkelijk  
ten prooi aan vogels en slangen. De Schorshagedis voedt zich met spinnen en insecten. Recente  
studies wijzen erop dat de ziekte van Lyme (veroorzaakt door beten van geïnfecteerde teken) minder  
voorkomt in de streken waar de Schorshagedis leeft. Wanneer Lyme-dragende teken zich voeden 
met het bloed van de hagedis (wat ze veelvuldig doen door zich vast te bijten in de omgeving van 
het  oor),  blijkt  een proteïne in het  bloed van ons reptiel  de bacterie,  die de ziekte van Lyme 
veroorzaakt, in het bloed van de teek te vernietigen!  
 
Ook de Californische kuifkwartel (Californian quail - Callipepla californica) is van de partij. Deze 

kwartel komt voor in het westen van Noord-Amerika en is 
sinds 1931 officieel staatsvogel van de staat Californië. 
Rond 1870 is hij met succes uitgezet in Chili en in Nieuw-
Zeeland.
Het haantje is erg mooi getekend en heeft een fraaie zwarte 
kuif. De hen is overwegend bruin en heeft een kleinere, 
bruine kuif. De haan kan hard "kukelen" en ook heeft 
alleen de haan een witomrande zwarte keelvlek. Deze 
vogels leven in zeer verschillende habitats, van droge, 
woestijnachtige vlaktes, tot moerasachtige graslanden. 

Daar zoeken ze hun voedsel op de grond, ze eten zaden en bladeren, bessen en allerlei 
bodeminsecten. Ze eten onder andere de zeer zure bessen van de Toyonstruik (Heteromeles 
arbutifolia). De bessen bevatten bepaalde zuren die de vogels gebruiken bij de spijsvertering. 
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Een  uurtje  later  staan  we  bij  een  geiser,  opnieuw  een  bewijs  van  geologische  activiteit.  Niet 
verstoken van  enige  zelfspot  heeft  men deze  geiser  The Old 
Faithful genoemd, net zoals zijn wereldberoemde grote broer in 
Yosemite National Park. 
De naam is echter niet misplaatst in die zin dat ook deze geiser  
trouw uitbarst.  Ongeveer  om het  half  uur  wordt  een  kolom 
stoom de lucht ingespoten tot 20 à 30 m hoog. De geiser kan 
aardbevingen voorspellen. Enkele dagen tot enkele weken vóór 
een  belangrijke  aardbeving  wijkt  hij  af  van  zijn  normale 
patroon.  Het  tijdsinterval  tussen  twee  erupties  wordt  groter, 
terwijl  de  geiser  in  dit  tijdsinterval  om  de  paar  minuten  
“sputtert”, waarbij een stoomkolom van nog geen meter hoog 
wordt uitgestoten. 
Het is hier meer dan 30° warm. De meesten onder ons zoeken 
de  schaduw  op,  in  afwachting  van  de  eerstkomende 
warmwaterfontein.

Om 17.15u verlaten we deze site; we hebben nog heel wat kilometers te rijden om Fort Bragg te 
bereiken. Daar gaan we eten in Maria's kitchen.
We verliezen heel wat tijd onderweg, moeten nog tanken (wat heel wat tijd vergt met 4 wagens), en 
dreigen heel laat aan te komen bij Maria. Onze reisleider houdt het restaurant op de hoogte van onze 
vorderingen  in  hun  richting,  maar  ook  in  de  stad  zelf  lopen  we  een  beetje  verloren.  Maria  is 
moeilijk te vinden... Na opnieuw een telefoontje van Marc stelt de bediende van het restaurant zich 
op aan een hoek van de straat om ons de weg te wijzen. Leuk en attentvol.
Met  2  uur  vertraging  komen  we  eraan,  en  het  wordt  een  gezellige  en  leuke  ervaring,  in  alle 
eenvoud!
Tussen 22.00u en 23.00u kruipt iedereen in bed.
Hoed af voor de chauffeurs die er weeral een lange dag op hebben zitten.

Donderdag 31 mei
------------------------
Vandaag  hebben  we 520  km voor  de  boeg.  Deze  dag  staat  in  het  teken  van  de  kern  van  het 
sequoialand: het zogenaamde Redwood Empire.
We vertrekken om 08.00u, en zien bij het verlaten van het hotel een mooie Stellers gaai (Steller's 

Jay - Cyanocitta stelleri),  een Noord-Amerikaanse gaai 
met een opvallend blauw verenkleed en een kuif. 
De Stellers  gaai  komt  in een groot  deel  van  Midden-
Amerika en de westelijke helft van de V.S. (incl. Alaska) 
en Canada voor. Hij vervangt daar de Blauwe gaai. In  
Colorado zijn gevallen van bastaardering waargenomen. 
De Stellers gaai komt voor in naaldbos en gemengd bos  
met  een open karakter.  De vogel  leeft  in de winter  in 
troepen en zoekt dan vaak eikenbos op. Het dieet van de  
Stellers  gaai  is  erg  gevarieerd  en  bestaat  voor  twee 
derde uit plantaardig materiaal en een derde uit dierlijk  
voedsel. Op het menu staan onder andere eikels, zaden,  

bessen en kleine ongewervelden. De vogel scharrelt graag rond bij picknick- en kampeerplaatsen.

Rond 11.00u komen we aan in  het  Humboldt  Redwood N.P. waar we genieten van een mooie 
rustige  wandeling,  o.m.  langs  de  spectaculaire  “Avenue  of  the  Giants”.  We  zitten  hier  in  het 
epicentrum van de indrukwekkende Sequoia sempervirens, de hoogste boom ter wereld.
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Het hoogste exemplaar, ontdekt in 2006 en genaamd “Hyperion”, meet meer dan 115 m. We mogen  
echter niet vergeten dat 95% van het redwood-areaal gerooid is! In 1914 heeft men een sequoia 

omgezaagd die bijna 130 m hoog was. Mogelijk groeiden er in Australië eucalyptusbomen die tot  
140 m hoog konden worden, maar die zijn ook al gekapt… De bomen kunnen tot 2200 jaar oud 
worden.  Ter  vergelijking:  de mammoetboom in  de Sierra  Nevada  (Sequoiadendron  giganteum) 
wordt maar iets van een 80 m hoog, maar is wel dikker en kan tot 3000 jaar oud worden. De meest  
volumineuze boom ter wereld behoort tot deze laatste soort. Het is de “General Sherman”, die in  
Sequioa National Park groeit. 
Men houdt de locaties van de oudste sequoia’s vaak bewust geheim, omdat door te veel menselijke 
aanwezigheid in hun buurt de bodem rond de wortels wordt aangedrukt waardoor die minder vocht  
gaan bevatten.  Omdat  de naalden van sequoia’s  kleiner  worden met  de ouderdom,  hebben de  
grootste en oudste exemplaren meer moeite om water tot in hun top te pompen. Aandrukken van de 
bodem kan leiden tot het afsterven van die top. 
De dikke tannine-rijke  schors van  de redwood beschermt  hem tegen schade door  insecten  en 
bosbranden, wat bijdraagt tot de lange levensverwachting van deze boom. Voor hun voortplanting  
rekenen deze giganten zelfs op bosbranden die het woud vrijmaken van andere bomen en struiken  
waardoor  voldoende  licht  de  grond  kan  bereiken  om  de  zaden  van  de  sequoia’s  in  goede  
omstandigheden te doen ontkiemen. Enkele milieubewuste Californiërs hebben in 1918 the  Save-
the-Redwoods League  opgericht om de laatste sequoia’s te beschermen. In 1921 konden zij het  
huidige  Humboldt Redwoods State Park  kopen van de Pacific Lumber Company. Het park heeft  
momenteel een totale oppervlakte van 210 km2. Het park herbergt het grootste aaneengesloten  
oorspronkelijk redwood-woud ter wereld, groter dan de redwood-wouden in de Redwoods National 
and State Parks.
Tijdens  de  wandeling  kunnen  we  de 
Californische  slanke  salamander  (California 
Slender  Salamander  -  Batrachoseps  attenuatus) 
observeren, een longloze salamander die leeft in 
rottend  hout  en  ongeveer  zo  groot  is  als  een 
regenworm  (maar  dan  mét  pootjes).  Longloos 
houdt in dat de ademhaling door de huid heen 
gebeurt!  Het  is  een  slanke  en  langgerekte 
amfibie  met  4  gereduceerde  teentjes  aan  de 
achterpoten.  Hij  komt  voornamelijk  voor  in 
vochtige  bossen.  Typisch  leefgebied  is...  the 
Avenue of Giants; leuk om dat te lezen op Internet! Door de kleine mondopening zijn deze jagers  
eerder aangewezen op zeer kleine prooidieren die zich in de moslagen in en rond rot hout thuis 
voelen.
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Tot in 2001 werd deze salamander beschouwd als de meest voorkomende soort in Californië. Maar 
na grondig onderzoek is nu duidelijk dat deze  aparte soort één van de 19 verschillende soorten 
longloze salamanders is in deze Staat. Het diertje is beschermd onder alle mogelijke vormen:
“ In 2002, the Department of Fish and Wildlife adopted a rule  
to protect  ...by making it  illegal  to hunt, trap,  pursue, kill,  
take, catch, angle for, or have in possession, either dead or  
alive, whole or in part, a California slender salamander.” ... 
en wij vangen dat zomaar! Foei!
Op één van de wandelpaden staat een brandweervoertuig. Op 
zich niet zo speciaal in een groot beschermd bos, ware het niet 
dat  de  opschrift  “Department  of  Corrections”  ons  duidelijk 
maakt  dat  hier  veroordeelden/gevangenen  worden  ingezet 
voor  brandweeertaken.  Een  uitstekende  werkwijze  om  die 
mensen nuttig aan 't werk te zetten en tevens niet sociaal geïsoleerd te geraken.
Voor onze picknick vinden we een goede en schaduwrijke plek met grote tafels en banken. We zijn 

wel  omringd  door  Poison  Oak.   Gifeik  (Western 
Poison  Oak  -  Toxicodendron  diversilobum)  is  een 
gevaarlijke plant waar mensen in de Verenigde Staten  
en  ook  in  Canada  heel  bang  voor  zijn.
De  meeste  planten  uit  de  familie  Anacardiaceae 
hebben harsholten en sommige scheiden hars-achtige 
stoffen  af,  die  ernstige  huidaandoeningen 
veroorzaken.  Deze  stof  heet  Urushiol.  Meer  dan 
vijfenzeventig  procent  van  de  Amerikanen  is  
allergisch voor deze stof. Eén ounce van deze stof is  

voldoende om een allergische reactie bij alle wereldbewoners te bezorgen. De Gifeik is een zeer  
algemene struik  die vele slachtoffers  maakt,  vooral  Park Rangers en brandweermannen.  Deze 
laatsten zijn het meest kwetsbaar omdat ze niet alleen het risico lopen de struik aan te raken, maar  
vooral omdat de dampen van een brandende Poison Oak zeer toxisch  
zijn en het longweefsel zeer snel en zwaar aantasten, met verstikking 
als gevolg.                                                                        
De Urushiol kan in alle plantendelen worden gevonden; ook contact  
met  dode  planten  kan  tot  huidaandoeningen  lijden.  Vaak  lijdt  de 
eerste keer niet tot een huidreactie, maar ontstaat de reactie pas na  
een tweede of volgende keer contact met de stof. In enkele geval-  
len  kan  de  allergische  reactie  bij  regelmatige  blootstelling  aan 
urushiol  zo  groot  zijn,  dat  de  persoon  er  aan  overlijdt.  
Urushiol is het voornaamste bestanddeel van de irriterende olie van 
de plant. Het is geen vergif, maar wel een krachtig allergeen dat een 
ernstige  huiduitslag  kan  veroorzaken.  De  naam  is  afgeleid  van 
urushi, het Japanse woord voor het sap van de Japanse lakboom of  
kiurushi, dat gebruikt wordt voor Japans lakwerk. 
De Fred moet weer experimenteren en streelt  enkele blaadjes van die Poison Oak, zonder nare 
gevolgen. En toch is Marc G. niet helemaal gelukkig met de handeling van Fred, en terecht! 

Na de lunch maken we een 2de wandeling tussen en onder de gigantische sequoia's, met name in 
Redwood N.P., waar we de Lady Bird Johnson Grove Nature Trail doen, genoemd naar de vrouw 
van  wijlen President  Lyndon B.  Johnson.  Het  was  in  1969 dat  Nixon,  Johnson en gouverneur 
Reagan dit gebied noemden naar de Lady, omwille van haar inzet om de natuurlijke schoonheid van 
Amerika te beschermen. 
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We zien er de Stellers gaai en de Banaanslak (Banana Slug - Ariolimax californicus).  De Banana 
slug komt voor langs de kust van de Grote Oceaan, van het noorden van Alaska tot in het zuiden 
van  Californië  en  leeft  daar  op  de  bodem  van  bossen.  Omdat  ze  gedeeltelijk  door  de  huid  

ademhaalt,  heeft  ze  een  vochtige  omgeving 
nodig. Ze is herbivoor; ze eet bladeren, dood 
plantmateriaal,  schimmels  en  uitwerpselen 
van andere dieren. Tijdens het eten verspreidt  
ze zaden en sporen. Ze eet  het voedsel  door 
haar  radula  te  gebruiken.  Deze  rasptong 
bestaat  uit  verschillende rijen van “tandjes”  
die gebruikt worden om het voedsel te malen.
Deze  slak  is  de  tweede  grootste  slak  ter  
wereld; ze kan een lengte van 25 centimeter 
bereiken. De meeste exemplaren zijn makkelijk  
te  herkennen  omdat  ze  de  kleur  van  een 

banaan hebben. 
Er zijn er ook die een groenige, bruine of witte kleur en vele hebben bruine vlekken. Hun kleur kan  
veranderen als de voedselsamenstelling of de vochtigheid van de omgeving wijzigt.  De 2 paar  
tentakels  die deze slak  heeft,  kan  ze intrekken om ze te beschermen.  Het  grootste paar  wordt  
gebruikt  om  licht  waar  te  nemen;  het  kleinste  paar  dient  als  reukorgaan.
Net als de meeste slakken is de  Banana slug hermafrodiet;  ze heeft  mannelijke en vrouwelijke 
voortplantingsorganen. Ze kan zichzelf bevruchten maar zoekt meestal een andere soortgenoot op.  
Als een slak rijp is om te paren laat ze een bepaalde stof in het slijm achter dat een signaal betekent  
voor soortgenoten. Voor de paring, die meestal ’s nachts plaatsvindt, eten de partners van elkaars  
slijm. Deze slak kan het sperma dat ze ontvangt weken opslaan om eieren te bevruchten die op het  
moment  van paring nog niet  voldoende gerijpt  waren.  Ze kan ongeveer  20 eieren leggen,  die 
meestal onder boomstammen of tussen dode bladeren worden achtergelaten, waar het vochtig is. 
De Banaanslak kan een soort zomerslaap  houden. Ze graaft zich dan in, in het plantmateriaal dat  
op de bodem van het bos ligt, scheidt een beschermende slijmlaag uit en wordt inactief. Dit gebeurt  
tijdens hete, droge periodes om uitdroging te voorkomen. Als de temperatuur erg laag wordt kan ze 
overigens ook in winterslaap gaan. 

Er  komt  ook  nog  een  Douglas'  eekhoorntje 
poseren.  Deze  Douglas's  Squirrel  (Tamiasciurus 
douglasii)  staat  bekend  om zijn  grote  repertoire 
aan  geluiden  en  lawaaierig  gedrag.  Deze 
eekhoorn, in tegenstelling tot de nauw gerelateerde 
Rode  eekhoorn,  heeft  een  geelgrijze  tot  
pompoenoranje gekleurde buik en een  bruine rug.
Deze boomeekhoorn leeft alleen in bossen met veel  
coniferen. Het voedsel bestaat uit groene vegetatie,  
eikels, paddenstoelen, en fruit maar ook kegels van 
coniferen.  Een  Douglas’s  squirrel rent  over  de 
takken  van  een  boom,  knaagt  de  kegels  af  die 
vervolgens op de grond vallen. Als hij er genoeg 
heeft laten vallen, wordt alles verzameld meestal bij boomstompen of onder omgevallen bomen.  
Deze eekhoorn bouwt twee keer per jaar een nest. Soms is het een herinrichting van een oud nest.  
Het zomernest is hoog in een boom en lijkt op een bal van mos, twijgjes, korstmos en schors. In de  
winter zoekt deze eekhoorn naar een geschikte spleet of holte in een boom. Een vrouwtje krijgt in de  
lente 4 tot 6 jongen maar soms ook nog een tweede nest in de herfst. 
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Om 16.30u verlaten we het park en trekken we naar de Klamath river Overlook. 
De monding van de Klamath River is een van de spectaculairste uitzichten van Noord-Californië.  
Tot 40 km landinwaarts is dit het voorouderlijk gebied van de Yurok-indianen. Ze zijn de grootste 
indianenstam in de staat die hun oorspronkelijk land continu hebben bewoond, en zij genieten nog  
steeds privileges om in de rivier zalm op traditionele wijze te vissen. 
Dit  uitkijkpunt  zou  ons  grandiose  zichten  op  de  monding van  de  rivier  en  de  oceaan  moeten 
opleveren, maar we zitten letterlijk in de wolken. Een stevige mist gooit roet in het  eten,  maar 
tevens brengt het een zeer speciale sfeer teweeg. “Het heeft iets”. 

En het volgende gebeurde op deze plek in augustus 2011:
Met een mooie ceremonie heeft de Yurok-indianenstam in Californië gisteren afscheid genomen van  
een veertien meter lange grijze walvis. De walvis was twee maanden geleden met haar kalf beland 
in  een  uitloper  van  de  Klamath  River  en  kon  de  weg  terug  naar  zee  niet  vinden.  
De walvis overleed nadat ze gisterochtend in alle vroegte was gestrand op de noordelijke oever van 
de rivier. Eind juni had het beest zichzelf de Klamath River in gemanoeuvreerd. Het zwom steeds  
verder stroomopwaarts.  Biologen denken dat  het  zich misschien door orka's opgejaagd voelde.
Het kalf, groot genoeg om zelfstandig verder te kunnen gaan, vond na een maand de weg terug naar 
de Grote Oceaan. Onder een brug van Highway 101 groeide de moeder uit tot toeristische attractie.  
Verrukte toeschouwers staken met gevaar voor eigen leven de snelweg over om maar een glimp van  
het dier te kunnen opvangen. Vanaf de oevers brachten violisten en fluitisten de walvis serenades.
Intussen probeerden steeds bezorgder rakende walvisliefhebbers het dier terug te drijven naar open  
zee. Tevergeefs, bleek gisteren. De plaatselijke stam van Yurok-indianen, die zich het lot van de  
walvis bijzonder aantrok, heeft het beest gisteren op de oever van de rivier te rusten gelegd in een 
speciaal daarvoor gegraven gat. Er werd gezongen en gebeden. 

Na een tankbeurt rijden we naar ons restaurant voor vanavond, 'The Vine”. Gezellig Italiaans, met 
lekkere minestrone, pasta's en een speciale zoete rode wijn... dat allemaal opgediend door een zeer 
lieve dame.
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Om 21.45u komen we aan in ons hotel Holiday Inn Express in Grant's Pass.
Freddy doet nog een korte avondwandeling,  zonder veel  overtuiging omdat  we hier toch in de 
bewoonde wereld zitten met verlichting en verkeer. En toch lukt het ons: we vinden een kleine 
Oregon Alligatorhagedis (Oregon Alligator Lizard - Gerrhonotus multicarinatus scincicauda). Zeer 
bizarre en zwaar gekielde hagedis met speciale staart die qua structuur erg lijkt op de staart van een 
skink.

Deze Alligatorhagedis (recentelijk herdoopt tot Elgaria multicarinata) is een hagedis uit de familie  
van onze Hazelworm (Anguidae). Deze wat vreemde hagedis ziet er uit als een uitgerekte krokodil  
vanwege het langgerekte lichaam, lange kop en met name de zeer grove schubben en tekening van 
de  rug.  Omdat  de  hagedis  maar  20  centimeter  lang  wordt  ziet  hij  er  hoogstens  op  een  foto  
gevaarlijk  uit.  Ondanks  de  kleine  lengte  eet  de  alligatorhagedis  soms  knaagdieren  en  zelfs  
schorpioenen maar  voornamelijk  insecten.  Deze hagedis komt alleen voor in  en rond de staat  
Californië. Omdat de soort niet algemeen voorkomt, is er niet veel bekend over de levenswijze van  
deze dieren. Om te voorkomen dat de soort nog verder achteruit gaat, is hij beschermd en mag niet  
meer worden gedood of gevangen. Vanwege het bizarre uiterlijk van de mini-krokodil is deze soort  
zeer populair in de handel van exotische dieren.

Vrijdag 1 juni
------------------

Na het ontbijt en de nodige fotosessie rond de vangst van 
ons vreemd specimen gisterenavond, vertrekken we om 
08.20u om het uiterste zuiden van Oregon te ruilen voor 
de grootste stad van deze staat, Portland.
De grootste stad van de meest  noordoostelijk  gelegen 
staat,  Maine,  een  deel  van  de  regio  die  men  New 
England noemt, heet ook “Portland”. Portland, Maine is  
echter  veel  kleiner  dan  Portland,  Oregon.  Identieke 
plaatsnamen in de Verenigde Staten duiden verschillende 
steden in verschillende staten aan. De reden hiervoor is  
dat kolonisten die wegtrokken om zich te hervestigen hun 

nieuwe nederzetting vaak de naam gaven van de plaats waar ze vandaan kwamen.  
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Maar we zijn er nog niet. Eerst nog een heel mooie rit met zicht op besneeuwde bergen van 2.000 
tot 2.800m hoog. We steken de  Mill Creek over (vrij vertaald door Werner: Molenbeek...) en maken 

een korte stop aan de Rogue river waterval, waar ook de ingang van een lava-tube te zien is. Heel 
groene omgeving, met prachtig bruisend water dat met een enorme kracht door de bossen stroomt.
Deze Rogue river  ontspringt dichtbij  Crater Lake, doorkruist  de High Cascades  en de Klamath 
Mountains, om zich 346 km verder in de Stille Oceaan te storten.

We  zien  er  twee  soorten  eekhoorns:  de  vrij  algemene 
Gestreepte eekhoorn (Striped Chipmunk - Neotamias sp.) en 
de minder algemene, Gouden mantelgrondeekhoorn (Golden-
mantled  Ground  Squirrel  –  Callospermophilus  lateralis) 
(foto).  Deze beestjes zijn zuivere grondbewoners en graven 
nestgangen tot 30 m lang. Anders dan de andere soorten  legt 
de  Mantelgrondeekhoorn  een  voedselvoorraad  aan  in  zijn 
nest, om onmiddellijk te kunnen eten bij het wakker worden 
uit winterslaap.

Onderweg krijgen we, in de verte, de 2.723m hoge Mount Scott te zien, een smalle stratovulkaan 
die voor het eerst 420.000 jaar geleden uitbarstte. We zitten in de Cascade Range en naderen  Crater 
Lake National Park. De Cascade Range markeert een subductie-zone waar de San Juan de Fuca-
plaat onder het Amerikaanse continent verdwijnt. Dit  gebergte bestaat dan ook uit slapende en 
actieve vulkanen. Crater Lake is het gevolg van het in zichzelf instorten van zo’n vulkaan, Mount  

Mazama, naar schatting rond 5700 v. Chr. De reusachtige caldera die hierdoor ontstond vulde zich  
geleidelijk op met regenwater en smeltwater van sneeuw. Het kratermeer is op het diepste punt 590  
m diep. Hierdoor vriest het slechts zelden dicht, ook al ligt de rand van de krater op een hoogte 
tussen 2100 m en 2400 m. 
De legendes van de Klamath-indianen zijn erg gelijklopend met het natuurfenomeen waarvan hun  
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verre voorouders getuigen moeten zijn geweest. Ze vertellen dat de god van de Bovenwereld, Skell,  
en de god van de Onderwereld, Llao, met elkaar slaags raakten, wat leidde tot de verwoesting van  
het huis van Llao, Mount Mazama, en de vorming van Crater Lake. 
De instorting van Mount Mazama moet zijn gebeurd met een kracht die ongeveer 150 maal groter  
was dan die van de laatste grote uitbarsting van Mount Saint Helens in 1980. Stof van de collaps 
van  Mount  Mazama  is  teruggevonden  tot  in  centraal  Nevada  in  het  zuiden,  zuidelijk  British 
Columbia (Canada) in het noorden, en Yellowstone National Park in het oosten. 

Om 11.30u staan we daar, midden in de sneeuw, met een staalblauwe hemel en 16° C! Ongelooflijk 
prachtig weer en indrukwekkende mooie zichten. We genieten hier van een unieke picknick op het 
zonovergoten ruime terras van de Giftshop, naast het Visitor Center! 

We krijgen een Clarks Notenkraker (Clark's Nutcracker - Nucifraga columbiana) op bezoek!
De Notenkraker voedt zich voornamelijk met zaden van dennenbomen. Om zijn voedsel te vervoeren 
en later te verbergen beschikt hij over een soort keelzak onder de tong waarin hij tot 150 zaadjes  

kan stockeren! Hij graaft kuiltjes in de grond om er  
telkens 1 à 15 zaadjes (gemiddeld 4) in te leggen. Op  
het einde van het seizoen zal hij tot 95.000 zaadjes 
hebben begraven voor latere consumptie! Dit gedrag 
helpt ook in belangrijke mate de verspreiding en de 
instandhouding van dit soort bomen: een aantal van 
die opbergplaatsen wordt  niet  teruggevonden en de 
zaadjes krijgen een kans...

Een  paar  uur  later  verlaten  we  deze  idyllische  en 
onvergetelijke plek en maken we een lange rit  door 
een  Douglas  dennenbos  (Oregon  Pine).  Deze 

geelgroene puntige bomen kunnen tot 85m hoog groeien en worden meer dan 800 jaar oud.
Het is 13.30u en de temperatuur is gestegen tot 25° gr. C!
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We rijden “voorbij” Mount Thielsen, met zijn 2.799m één van de hoogste vulkanen uit de Cascade 
Range. Weeral een echte ansichtkaart!

Om 16.15u stoppen we in Oakridge voor een tankbeurt. Freddy kan er een jonge Noordwestelijke 
kousenbandslang vangen (Northwestern Garter Snake - Tamnophis ordinoides). 
Dit is één van de meest voorkomende soorten in de Verenigde Staten. Er werd lang gedacht dat deze  
slang niet giftig was, maar recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat ze wel gif produceert, zij  
het  in kleine hoeveelheden en ongevaarlijk voor de mens. De vergrote giftanden bevinden zich 
achteraan het gebit, waardoor het gif alleen kan toegediend worden bij het kauwen van de prooi en  
niet bij de aanvalsbeet. Onmiddellijk na het wakker worden uit winterslaap begint de paartijd. De 
slangen  gaan  op  zoek  naar  een  partner  terwijl  hun  huid  feromonen  afzet  op  de  grond.  Dit  
geurspoor,  verschillend  voor  mannetje  en  wijfje,  laat  toe  om  sneller  een  partner  te  vinden.  
Merkwaardig  is  dat  bepaalde  mannetjes  soms  zowel  mannelijke  als  vrouwelijke  feromonen 
tegelijkertijd kunnen afzetten. Doel zou kunnen zijn om andere mannetjes op een vals spoor te  
brengen.  Een ander voordeel  van dit  gedrag is dat,  
wanneer een mannelijke Kousenbandslang probeert te 
paren met een ander mannetje, er een soort gevecht 
ontstaat,  waardoor de lichaamstemperatuur stijgt  en 
wordt  overgedragen van het  ene  mannetje  naar  het  
andere.  Dit  proces  noemt  kleptothermie.  Deze 
verwarming  komt  goed  van  pas  na  de  lange 
winterslaap en laat de slang toe sneller actief te zijn.  
Er  is  aangetoond  dat  mannetjes  die  de  2  soorten  
feromonen kunnen verspreiden juist  diegene zijn  die 
nadien  met  het  grootst  aantal  verschillende  wijfjes  
kunnen paren!

We maken een kleine omweg om de Lowell covered bridge uit 1870 te bezichtigen.
Een covered bridge is een brug met een dak en dichte zijkanten. Het is geen typisch Amerikaans  
verschijnsel: overdekte bruggen komen wereldwijd voor. Gebieden met erg veel rivieren en kreken 
trokken  in  de  19e  eeuw  veel  mensen  aan,  en  tegelijk  met  de  behoefte  aan  meer  transport-
mogelijkheden ontstond ook de noodzaak om veel bruggen te bouwen. In de bosrijke omgeving was  
hout hiervoor het meest voor de hand liggende materiaal. De vaak strenge weersomstandigheden  
tastten de houten  bruggen echter  flink  aan:  gemiddeld  moesten ze na 10  jaar  alweer  worden 
vervangen. Het overdekken van de bruggen bleek een goede oplossing te zijn: een covered bridge 
heeft een levensduur van ongeveer 80 jaar. In de loop der jaren zijn veel covered bridges verloren 
gegaan door slecht onderhoud, vandalisme of overstromingen. In 1987 oordeelde het Amerikaanse 
Congres dat de covered bridges een belangrijke historische waarde hebben en sindsdien zijn veel  
bruggen geplaatst op de lijst National Register of Historical Places. 
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De Lowell Bridge werd gebouwd in 1907. Door een zwaar ongeval met een vrachtwagen, in 1945,  
werd de brug vernield. Ze werd vervangen door de huidige constructie. In 1953, ter voorbereiding 
van de verwachte overstromingen omwille van de bouw van de Dexter-dam werd de volledige brug  
met 1,80m “opgetild”. De berekeningen van de ingenieurs waren perfect: in 1955 kwam het gebied  
helemaal onder water te staan en bleef er 58 cm speling tussen het waterpeil en de vloer van de 
brug! 

Daarna volgt een lange rit op de autosnelweg tot in Portland. 
Portland, the “City of Roses”, ligt aan de Willamette River, waar deze uitmondt in de Columbia  
River. De agglomeratie telt ongeveer 2,2 miljoen inwoners. Het klimaat, zachte, natte winters en 
droge, warme zomers, is ideaal voor het telen van rozen. Portland werd officieel opgericht in 1851.  
In  de  jaren  daarvoor  kibbelden  de  landeigenaars  Asa  Lovejoy  uit  Boston,  Massachusetts,  en  
Francis  W.  Pettygrove uit  Portland,  Maine,  over  de  naam van  de nieuwe stad.  Ze  wilden  ze  
namelijk elk naar hun thuisstad noemen. Het dispuut werd beslecht door het opgooien van een  
muntstuk. Deze Portland Penny wordt nog steeds bewaard! 
Om 20.00u komen we aan in Ruth's Chris Steak House, waar we ons uitgebreid te goed doen aan, 
hoe kan het anders,  heel lekkere steaks! Twee uur later arriveren we in de Holiday Inn Express 
Portland Downtown-Northwest, waar we drie nachten zullen blijven (met zo'n lange naam moet je 
wel meerdere nachten blijven).

Zaterdag 2 juni
-------------------
Rustig ontbijten om 07.30u en vertrek om 08.10u. Er wordt beslist een kleine verandering in het 
reisplan door te voeren omwille van de weersomstandigheden: het is zwaar bewolkt, er valt lichte 
regen.  Niet  ideaal  om  naar  Mount  St  Helens  te  trekken.  Dus  éérst  het  namiddagprogramma 
afwerken. We rijden langs de kust naar het Ecola State Park, met als doel een wandeling naar Ecola 
Point, van waar we een schitterend uitzicht hebben over de plaatselijke kust die bezaaid is  met 
reusachtige monolieten. Eén daarvan, bij Cannon Beach, is de derde grootste monoliet op een kust 
ter wereld! 

Qua fauna krijgen we Zeeleeuwen, Pelikanen (Californian Brown Pelican - Pelecanus occidentalis 
californicus), Alken, Brandt's Aalscholvers en in de verte twee 2 Amerikaanse Zeearenden. Meer 
over deze soort op 5 juni...
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Na deze supergezonde en verfrissende wandeling, waar we volop genieten van zuivere zeelucht, 
trekken we naar Fort Columbia State Park om het enorm lelijke – maar daardoor tegelijk ergens ook 
mooie – imposante stalen gevaarte te bewonderen dat de brug over de Columbia-riviermonding is.
Deze brug is meer dan 6 km lang en werd gebouwd om stormen van 220 km/u te doorstaan, alsook  
stromingen  van  meer  dan  20  km/u,  een  snelheid  waarmee  dikke  bomen  kunnen  worden 
meegesleurd. Deze brug werd ingehuldigd in 1966, na 4 jaar werkzaamheden. Voordien was hier,  
vanaf 1921, een veerboot in dienst. Het verkeer over de brug overtrof alle verwachtingen. Daar-
door kon er 2 jaar vroeger dan voorzien worden gestopt met het innen van tol.
Aan de voet van deze constructie is er een KFC waar we kunnen gaan eten. 

Een deel van de groep beslist om van het zonnetje te genieten en outdoors de lekkere overschotten 
van de vorige lunch te verorberen. 
Naast onze wagens staat er een oud minibusje en zijn een klein groepje hippie-achtige mannen en

 vrouwen plezier aan 't maken. 
Ze zien er niet echt fris uit, hebben een stoere uitstraling, de 
soort die je niet zou aanpakken zonder zware handschoenen. 
Maar niets is minder waar.  We beginnen er een babbel mee 
naar aanleiding van hun lief pupje dat komt schooien. 
De enige vrouw van het gezelschap verklapt ons dat er nog 
méér beestjes tot de groep behoren, o.m. een witte rat. De Fred 
mag de  rat  even  vastpakken  en  strelen,  maar  die  verdwijnt 
bijna  onmiddellijk  in  zijn  mouw  en  geraakt  tot  onder  zijn 
hemd  op  zijn  rug.  Gegiechel  alom,  natuurlijk!  De  “dame” 

verlost  de Fred van zijn  dierlijke bezoeker  door zijn  bovenhemd te helpen uitspelen.  Hilarisch 
moment en leuk videoclipje, want Werner heeft de volledige scène gefilmd.
Deze namiddag begeven we ons naar de vulkaan Mount Saint Helens, in de staat Washington. 
Mount Saint Helens werd genoemd naar de Britse diplomaat Lord Saint Helens, een vriend van 
George Vancouver die dit gebied op het einde van de 18de eeuw in kaart bracht. Het is de meest  
actieve vulkaan van de Cascade Range. 
Op 20 maart 1980 ondervond de sinds 1857 slapende vulkaan een  
aardbeving van magnitude 4.2 waardoor hij  begon te ontwaken.  
De noordelijke flank van de vulkaan begon dikker te worden. Een  
tweede aardbeving op 18 mei, dit keer van magnitude 5.1, deed de 
hele noordflank van de vulkaan naar beneden storten. Door het  
wegvallen van de druk, ontstond er een krachtige pyroclastische  
uitbarsting  van as  en  stof.  In  totaal  57  personen en  duizenden 
wilde  dieren  verloren  het  leven  bij  deze  uitbarsting.  In  1982 
creëerde  President  Ronald  Reagan  het  Mount  Saint  Helens 
National Volcanic Monument om dit gebied te bewaren en toe te  
laten de evolutie van de vulkaan en het herstel van de omliggende natuur beter te bestuderen. De  
vulkaan vertoonde tot ongeveer 2008 nog tekenen van activiteit met vooral rond Nieuwjaar 1990 en 
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1991 spectaculaire uitbarstingen. 
Om 15.00u zijn we aan de ingang van het  park en dan zijn we nog 75 km verwijderd van de 
beroemde vulkaan.  Bij  een korte stop onderweg,  zien  we een Tule Wapiti  (Tule  Elk – Cervus 
canadensis nannodes), een Noord-Amerikaanse hertensoort.  Deze soort werd ook wel beschouwd 
als een ondersoort van het Europese edelhert (Cervus elaphus). Wapiti's zijn door de band genomen 
een flink stuk groter dan het Europese edelhert. De wapiti is op de eland na de grootste hertensoort.  
De naam wapiti betekent 'witte achterzijde' en is afkomstig van de Shawnee-Indianen. 

We observeren  ook van zeer  nabij  een  2de  soort  Alligatorhagedis  (Northern  Alligator  Lizard  - 
Gerrhonotus  coeruleus  principis,  nu  Elgaria 
coerulea principis),  een neefje van de Elgaria 
multicarinata van 31 mei, blz.18.
Deze krokodilachtige hagedis van max. 25 cm 
lang, is één van de 5 soorten hagedissen die  
ook op Canadees grondgebied voorkomen. Hij  
is  dagactief,  houdt  van koelere  temperaturen 
en  zijn  voedsel  bestaat  voornamelijk  uit  
sprinkhanen, duizendpoten, spinnen en motten, 
hoewel  hij  ook  jonge  muizen  en  kleine 
hagedissen aandurft.  

Om 16.00u zijn we aan de Mount St Helens, die (tijdelijk) in de mist zit. We staan hier op 1.400m 
hoogte,  aan  de  Johnston  Ridge  Observatory,  bij  een  temperatuur  van  8°C.  Het  gebouw  is 
architecturaal heel geslaagd, volledig in harmonie met de ruwe omgeving. We krijgen er een film te 
zien met indrukwekkende beelden van de krachtige pyroclastische uitbarsting van 20 maart 1980.

Na  een  korte  frisse  wandeling  met  prachtige 
vergezichten op de weggeblazen flank van de vulkaan, 
haasten we ons naar de giftshop om er vóór sluitingsuur 
nog  een  paar  hebbedingetjes  te  kunnen  kopen,  zoals 
zand en vulkaanas. Net op tijd, maar de meisjes zijn zo 
vriendelijk  om  hun  winkeltje  ietwat  langer  open  te 
houden...
Heel goede gok,  vanmorgen, om de volgorde van het 
programma  om  te  gooien!  Nu  terug  naar  Oregon, 
Portland en onze Holiday Inn. 
Net tijd genoeg om een korte warme douche te nemen 
en  te  vertrekken naar  de restaurants.  De groep wordt 
opgesplitst over twee zusterrestaurants, Le Pigeon en The Little Bird. 
We werden op de hoogte gebracht  dat  er  één en ander  te doen was in de stad en daardoor de 
bereikbaarheid van de parkings niet vanzelfsprekend zou zijn. En inderdaad, de tweede groep moest 
de grote brede lange Washington Street oversteken, maar daar was geen sprake van. Een parade (de 
volledige naam klinkt als “Portland General Electric/Solve Starlight Parade) besliste er anders over. 
Dit event trekt 250.000 bezoekers aan en wordt rechtstreeks uitgezonden op Channel Fox 12.  Na 
een tijdje gewacht te hebben met de hoop te kunnen “overglippen”, beslissen we om toch maar een 
ander eettentje aan te doen, en de keuze viel op Mama's Mother Bistro, een gezellig en eenvoudig 
restaurant met heel lekkere rode wijn. Per vergissing hadden we eerst witte besteld, maar zelfs na 
het ontkurken en uitschenken van het eerste glas was er geen enkel probleem om te wisselen. Toch 
niet zo courant... Pas om 23.15u waren we terug in ons hotel....
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Zondag 3 juni
------------------

Na het vermoeiende programma van gisteren doen we het vandaag wat rustiger aan. We beginnen al 
met een vrije voormiddag. Iedereen vult die in op zijn eigen manier.
Koen, Patrick, Dirk en Fred nemen de Streetcar, een tram 
die  de  binnenstad  aandoet.  We  gaan  naar  Pioneer 
Courthouse  Square.  Deze  plek  is,  met  haar  26.000 
bezoekers per dag en 300 evenementen per jaar, de drukst  
bezochte plek in de staat Oregon. Ook het winkelcentrum 
trekt  veel  volk  aan:  Pioneer  Place  biedt  een  verschei-
denheid  aan  elegante  winkels,  restaurants  en  een 
bioscoop. Hier vindt u onder meer de bekende winkels van 
Saks Fifth Avenue, Louis Vuitton,  Gap en het  decadente  
Moonstruck Chocolate Cafe. 
We verlaten dit mooie plein en lopen de markt af onder de Burnside Bridge, waar we een  groepje 

medereizigers  tegen  het  lijf  lopen,  met  name  Rita, 
Jacqueline,  Johan  en  Ronny,  die  van  de  Ira  Keller-
fontein komen (foto links).
De  Portland  Saturday  Market,  één  van  de  grootste 
kunst- en handwerkmarkten in de Verenigde Staten, is 
ondanks  de  naam  ook  op  zondag  geopend.  Deze 
openluchtmarkt  vindt  plaats  aan de  westkant  van  de 
Burnside  Bridge  en  bij  de  vele  stalletjes  kunt  u  een 
grote verscheidenheid aan regionale producten kopen,  
zoals 

kleding, kunst, juwelen en aardewerk. 
We  neuzen  rond  in  de  beroemde  Powell's  City  of 
Books,  waarvan  wordt  beweerd  dat  het  de  grootste 
boekenwinkel  ter  wereld is,  met  zowel  een nieuw als 
tweedehands-assortiment. U vindt hier maar liefst meer  
dan  één  miljoen  boeken  in  een  winkel  die  een  heel  
stadsblok in beslag neemt. 
Hier komen we Denise en Jan tegen, en even later, aan 
de  tramhalte  van  de  Streetcar,  is  het  de  beurt  aan 
Inneke, Ivan en Marc D. 
Deze namiddag zouden we een uitstap naar de Mount Hood doen, maar de weersverwachtingen zijn 
slecht. Na het middagmaal vertrekken we naar de rozentuin, the International Rose Test Garden. 

Prachtig aangelegde tuin met honderden soorten rozen. Verrassend is het feit dat de toegang tot dit 
bloemenpark volledig gratis is. Het aantal verschillende rozen is geweldig. De planten zijn mooi in 
bedden aangelegd zodat alle bloemen kunnen worden benaderd en “besnuffeld”. 
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Een uurtje later rijden we langs de machtige Columbiarivier en stoppen we aan de druk bezochte 
Multnomah  Falls.   Deze  watervallen bestaan  uit  twee  delen:  de 
onderste  is  21  m  hoog  en  de  bovenste  165  m  hoog.  Vanop  een  
voetgangersbrug op 32 m hoogte  (Benson  Bridge)  heb  je het  beste 
uitzicht over beide trappen van deze waterval. Het water is afkomstig 
van bronnen, en daarom staat de waterval ook nooit droog. Volgens een 
indianenlegende werd deze waterval gecreëerd om het hart te winnen 
van een prinses die graag een verborgen plek had om te baden. 
Marc D., Patrick en Fred trekken samen naar de top van de waterval, 
langs een wandelpad van 2 km steil bergop. Daar helemaal boven, in het 
koud en snelstromend water, vindt de Fred de endemische en relatief 
zeldzame  Kezers  Olympische  salamander  of  Stroomsalamander 
(Columbian  Torrent  Salamander  -  Rhyacotriton  kezeri).  Het 
verspreidingsgebied is zeer klein en beperkt zich tot 2 smalle zones ten 
noorden en ten zuiden van de Columbiarivier,  dicht  bij  de  monding  

ervan.
Deze salamanders hebben een vrij kleine kop met relatief grote ogen en een zijdelings afgeplatte  
korte staart. De Olympische salamanders kennen een land- en waterfase, deze laatste enkel tijdens 

de paartijd. De rest van het jaar leven de salamanders in bossen en andere begroeide plaatsen in de 
bladerlaag.  Bij  verstoring  rollen  de  salamanders  op  de  rug  en  laten  zo  de  kwetsbare,  maar  
felgekleurde buik zien om vijanden af te schrikken, dit  wordt het unkenreflex genoemd. Van de 
andere leefgewoonten zoals voeding en paargedrag is zo goed als niets gekend.

We haasten ons op de terugweg  om de reisgezellen zo min mogelijk op ons te laten wachten. Te 
laat  zijn  we  sowieso!  Maar  het  wordt  ons  niet 
kwalijk genomen.
Langs de rivier zien we een grote boot volgeladen 
met  schroot.  Volgens  Marc  D.,  die  beroepshalve 
heel goed thuis is in deze materie, is de lading naar 
schatting zo'n slordige 400 à 600.000 € waard! 

Rond 18.00u zijn we terug in het hotel en kunnen 
we genieten van een lekker warmwaterzwembad en 
een hete jacuzzi met waterstraal-massage voor rug 
en  voeten.  Dat  is  althans  wat  Henriette,  Koen, 
Werner en Fred meepikken. Zalig!
Rond 20.00u vertrekken we naar het restaurant dat 
op wandelafstand van het hotel ligt. En het is weeral genieten, met o.a. oesters, limoncello, lekkere 
wijn en heerlijke koffie.
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Maandag 4 juni
-------------------
 
Vertrek om 07.45u. We verlaten vandaag definitief Portland en de staat Oregon. Ons einddoel is 
Orcas Island, in de staat Washington. We volgen lange tijd de Columbiarivier... in de regen.
De Columbia River heeft een lengte van 2.044 km en een stroomgebied van 668.000 km² (ter 
vergelijking: de Schelde is 350 km lang en haar stroomgebied dekt 21.860 km²). Qua volume is het 
na de Mississippi de grootste rivier in Noord-Amerika en het is de waterloop met de grootste afvoer 
naar de Grote Oceaan op het westelijk halfrond. Door het grote volume heeft ze als bijnaam de 
Machtige Columbia (the Mighty Columbia). De rivier is de belangrijkste bron voor het opwekken 
van waterkracht in Noord-Amerika.                                                                                                   
De Columbia is vernoemd naar het schip van kapitein Robert Gray, de Columbia Rediviva, het 
eerste Europese schip dat de rivier stroomopwaarts bevoer.                                                                  
De rivier stroomt vanuit het Columbiameer in de Canadese Rockies in het zuiden van Brits-
Columbia richting Noorden naar Winderemeremeer en vervolgens naar het noordwesten, naar het 
Kinbasketmeer. Ze maakt een scherpe bocht naar het zuiden en vervolgt haar weg richting de grens 
met de Amerikaanse staat Washington. De rivier vormt over een lengte van 480 kilometer de grens 

tussen de staten Washington en Oregon en 
mondt uit in de Grote Oceaan bij Ilwaco in 
Washington en Astoria in Oregon. Ze wordt 
gevoed door meer dan 40 verschillende  grote 
zijrivieren die op hun beurt ook veel 
aftakkingen tellen.

Het is een lange rit op de Interstate 5 richting 
de voorsteden van Olympia. 
In Centralia (Washington) maken we een stop 
om te tanken. En opnieuw vangt de Fred een 
kleine  slang,  en  opnieuw  gaat  het  om  de 
alomtegenwoordige Noordwestelijke Kousen-
bandslang (cfr. blz 21).

Olympia is de hoofdstad van de Amerikaanse staat Washington. De stad ligt aan het zuidelijke eind  
van de Puget Sound en telt ongeveer 45,000 inwoners. Het gebied rondom Olympia werd in de  
jaren 1830-1840 door Amerikaanse pioniers bevolkt en in 1853 werd het de hoofdstad van het  
toenmalige Washington Territory. In 1889 werd het de hoofdstad van de staat Washington en in  
1912 begon de bouw van het Capitool, waar de volksvertegenwoordiging van de staat bijeenkomt.

In 1949 en 2001 werd Olympia getroffen door aardbevingen. De stad ligt niet ver 
van The Olympic National Wilderness, een natuurgebied op het schiereiland 
tussen Puget Sound en de Stille Oceaan. Dit gebied geniet al sinds de 
negentiende eeuw bescherming en is een van de weinige resterende oerbossen in 
de Verenigde Staten. Dankzij de aanwezigheid van een bron in de stad werd hier, 
van 1896 tot 2003, Olympia Beer (lokaal bekend als de "Oly") gebrouwen door 
de Olympia Brewing Company. 

 Om 11.00u komen we aan in Seattle, de grootste stad van de staat. Da's andere 
koek, vergeleken met de “hoofdstad” Olympia. 

Het is het economische hart van het noordwesten van de Verenigde Staten. De stad heeft ruim 
620.000 inwoners en een agglomeratie met bijna 3,8 miljoen inwoners (anno 2010). In 1990 was  
dat nog resp. 516.000 en 2,4 mj.. Ongeveer 5,3% van de bevolking van Seattle bestaat uit hispanics 
en latino's, 8,4% is van Afrikaanse oorsprong en 13,1% van Aziatische oorsprong. Volgens een 
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studie van de universiteit van Los Angeles heeft Seattle de tweede grootste homo- en lesbopopulatie  
(12,9% van de inwoners) van de Amerikaanse grote steden, na San Francisco. 

                       
Seattle is gelegen aan de Puget Sound, een zeearm van de Stille Oceaan, die een natuurlijke haven  
vormt. De eerste Europeaan die het gebied waar nu Seattle ligt verkende, was George Vancouver in  
1792. Rond 1850 ontstond er een dorp dat Seattle werd genoemd, naar Chief Sealth (“Seattle”) van 
de Duwamish- en Suquamish-indianenstammen. In 1865 kreeg Seattle een officiële status. De groei  
van Seattle ging met schokken. De eerste schok was die van de houtindustrie die veel boomhakkers  
naar Seattle bracht. Daarna kwam de goudkoorts. Seattle werd de belangrijkste doorvoerhaven  
voor het goud dat gevonden werd in Alaska en Yukon. 
In het begin van de 20ste eeuw werd scheepsbouw belangrijk, en het  
belang daarvan groeide nog tijdens de Eerste Wereldoorlog. Seattle  
was  tamelijk  welvarend  in  de  jaren  ’20,  maar  werd  zeer  zwaar  
getroffen  door  de  Grote  Depressie.  Door  een  gewelddadige 
havenstaking in 1934 verloor Seattle veel trafiek aan Los Angeles. Na 
de Tweede Wereldoorlog kon Seattle zich herpakken. De steeds groter 
wordende  dominantie  van  Boeing  in  de  luchtvaartindustrie  zorgde 
voor extra werkgelegenheid. In de jaren ’70 boomde de informatica-
industrie,  waarvan  Microsoft  uiteraard  de  grootste  en  bekendste 
exponent is. In meer recente tijden zien we vooral een sterke groei van  
de  biotechnologie. De  best  bekende  mensen  uit  Seattle  zijn  Jimi  
Hendrix en Bill Gates. De stad kent een grote en actieve Nederlandse 
gemeenschap. Zo is er een Nederlandstalige weekendschool en worden 
Nederlandse feestdagen uitgebreid gevierd. 

We gaan lunchen in het ronddraaiend panoramisch restaurant van de Space Needle, hét  Historic 
Landmark bij uitstek van deze stad. Het restaurant draait rond in 47 minuten. 

De toren is een belangrijk herkenningspunt voor het noordwestelijk kustgebied van de Verenigde 
Staten  en  het  symbool  van  Seattle.  Hij  is  geplaatst  in  het  Seattle  Center  ter  ere  van  de 
wereldtentoonstelling  van  1962.  Tijdens  deze  wereldtentoonstelling  kwamen  er  dagelijks  bijna  
20.000 bezoekers. De Space Needle is 184 m hoog, 42 m breed op zijn breedste punt en weegt 9550  
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ton. Toen de Space Needle klaar was, was het het hoogste gebouw ten westen van de Mississippi.  
Het is gebouwd om winden tot 320 km/h en aardbevingen tot 9.5 op de schaal van Richter te  
weerstaan. De aardbevingsbestendigheid van de Space Needle werd verzekerd door een gat van 10  
m  diep  en  40  m  diameter;  dit  gat  werd  in  één  dag  volgestort  met  beton,  hier  waren  467  
vrachtwagenladingen  voor  nodig.  De  fundering  zelf  weegt  6.000  ton  waarvan  250  ton  
wapeningsstaal.  Vanwege  het  feit  dat  het  ondergrondse  gewicht  bijna  gelijk  is  aan  het  
bovengrondse ligt  het  massa-centrum slecht  1,5 m boven grondniveau.  De toren wordt  op zijn  
plaats gehouden met 72 bouten,  elk  10 m lang.  Op het  dak staan 25 bliksemafleiders  om het  
gebouw en zijn bezoekers te beschermen.

De Space Needle heeft onder andere een souvenirwinkel, een draaiend restaurant op 152 m en een  
observatieplatform  op  160  m  hoogte.  Vanaf  de  top  heeft  men  niet  alleen  een  goed  zicht  op  
downtown Seattle maar ook op de Olympic Mountains, de Cascade Range en Mount Rainier. Op 
foto's van de skyline van Seattle neemt de Space Needle vaak een prominente positie in en lijkt vaak 
boven de wolkenkrabbers uit te steken. Dit gebeurt vooral vanwege het feit dat de Space Needle 
ongeveer 1.3 km buiten het centrum staat en vaak op de voorgrond wordt gefotografeerd, dit doet  
de  toren  groter  lijken  dan  hij  in  werkelijkheid  is.  Bezoekers  kunnen  via  een  lift  het  
observatieplatform bereiken. Het duurt 43 seconden om boven te komen met de lift die 16 km/h  
gaat. Tijdens drukte kan de rij voor de lift oplopen tot meer dan een uur.   

Na het lekker eten, maken we een wandeling op het observation deck; spijtig genoeg is het 
regenachtig en zeer winderig. En toch blijft het een indrukwekkend zicht over de ganse stad en de 
Puget Sound, de baai waaraan Seattle gelegen is.                                                                             
Om 14.00u gaan we naar beneden om terug bezit te nemen van de auto's, 
maar dat is even wachten op de “Valet Parking”... het is er heel druk.

We rijden tot helemaal in het noorden van de staat Washington, naar het 
stadje Anacortes, waar we straks een ferry gaan nemen voor de oversteek 
naar Orcas Island, dat deel uitmaakt van de San Juan-eilanden. 
Zij vormen een archipel die begrensd wordt door de Straat van San Juan 
de Fuca in het zuiden, Haro Straat in het westen, Boundary Pass in het  
noorden en Rosario Straat in het oosten. De belangrijkste eilanden zijn  
San Juan, Orcas, Shaw en Lopez. De naam “San Juan” werd in 1791  
gegeven door de Spaanse zeevaarder Francisco de Eliza, die de eilanden  
zo noemde ter ere van de (Spaanse) onderkoning van Mexico, Juan Vicente  
de Güemes Padilla Horcasitas y Aguayo. De naam “Orcas” is afgeleid  
van “Horcasitas” en heeft geen uitstaans met de populaire naam voor de 
zwaardwalvis. 
Een zeer vermeldenswaardige anekdote met betrekking tot de San Juan-eilanden is de zogenaamde  
Varkensoorlog (“Pig War”).  In  1846 bepaalde het  Verdrag van Oregon dat  in het  westen van 
Noord-Amerika de grens tussen Brits Noord-Amerika (het latere Canada) en de Verenigde Staten 
zou lopen langs de 49ste breedtegraad. Daar waar de grens het vasteland verliet, boog hij af naar  
het zuidoosten, opdat Vancouver Island in zijn geheel tot Brits Noord-Amerika zou behoren. De 
beschrijving van dat meest westelijke stuk van de grens in het verdrag was echter dubbelzinnig; het  
kon zowel Haro Straat als Rosario Straat volgen. In de eerste interpretatie behoorde de San Juan-
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eilanden tot de Verenigde Staten; in de tweede tot  het  Britse Rijk.  De Britse belangen werden  
behartigd door de Hudson Bay Company die schapenboeren installeerde op de eilanden. Anderzijds  
vestigden er zich ook Amerikanen om de belangen van de Verenigde Staten veilig te stellen. Alles 
verliep echter vredig tot op 15 juni 1859 een Amerikaanse kolonist een varken van een Ierse boer 
doodschoot dat altijd van zijn aardappelen at. Ze slaagden er niet in tot een minnelijke schikking te  
komen, en uiteindelijk dreigden de Britse autoriteiten ermee de Amerikaan te arresteren.  Deze  
laatste deed een beroep op Amerikaanse bescherming, wat de Britten op hun beurt interpreteerden 
als een poging van de Amerikanen om de eilanden gewapenderhand in te nemen. Een en ander  
escaleerde,  en  uiteindelijk  stonden er  461 Amerikanen met  14  kanonnen  tegenover  vijf  Britse  
oorlogsschepen met 70 kanonnen en 2140 manschappen. 
Gelukkig wou geen van beide partijen de schuld krijgen een oorlog te zijn begonnen omwille van  
een varken, en dus probeerden ze elk de andere te provoceren om het eerste schot te lossen, maar  
de discipline hield stand in beide kampen. Toen de autoriteiten in Londen en Washington, D.C.  
lucht  kregen  van  de  situatie,  schrokken  ze  zich  uiteraard  een  hoedje  en  werden  meteen  
onderhandelingen opgestart. Er werd afgesproken om in afwachting van een definitieve oplossing  
de eilanden gemeenschappelijk te bezetten met een symbolische troepenmacht van hoogstens 100 
manschappen aan elke zijde. Dit werkte zeer goed, en Britse en Amerikaanse eenheden kwamen 
zeer goed overeen gedurende de volgende twaalf jaar. 
In 1871 slootten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een nieuw verdrag, het Verdrag 
van  Washington,  waarin  talrijke  resterende  meningsverschillen  tussen  beide  landen  aan  bod 
kwamen, waaronder grensgeschillen tussen de Verenigde Staten en het pas gevormde “Dominion of  
Canada”. Er werd onder andere in bepaald dat het dispuut rond de San Juan-eilanden zou worden 
beslecht door internationale arbitrage, waarbij de Pruisische keizer Wilhelm I werd gekozen als  
scheidsrechter. Deze besliste dat de grens zou lopen via Haro Straat en niet via Rosario Straat,  
waardoor de eilanden definitief Amerikaans werden. 
Uiteraard waren de Canadese burgers en politici misnoegd over het resultaat, wat er alleszins toe  
heeft bijgedragen dat Canada actief is gaan streven naar meer autonomie ten opzichte van het  
Verenigd Koninkrijk inzake internationale aangelegenheden. 
Ondertussen blijft de Varkensoorlog de enige oorlog zonder gesneuvelden of gewonden, … met 
uitzondering dan van één dood varken.

Omdat op de meeste ferry-lijnen geen reservaties mogelijk zijn, en er ingescheept wordt op een 
first-come first-serve  basis,  moeten  we hier  goed  op  tijd  zijn.  Maar  we  zijn  veel  te  vroeg en 
profiteren  ervan  om  het  gezellig  stadje  te  voet  te  ontdekken.  De  naam  Anacortes  is  een 
“verspaansing” van Anna Curtis, de naam van de echtgenote van Amos Bowman, de stichter van 
het  stadje.  Anacortes  is  de  “hoofdstad”  van  Fidalgo  eiland,  genoemd  naar  de  Spaanse 

ontdekkingsreiziger en cartograaf Salvator Fidalgo die deze streken in 1790 in kaart bracht. De 
nederzetting was niet meer dan een haven, toen het in 1879 een naam en een postkantoor kreeg, in 
de hoop geselecteerd te worden als westelijke terminus voor de transcontinentale spoorweg. Maar  
dat  feestje ging niet door, en Anacortes werd een centrum voor de visindustrie, o.m. het inblikken 
van  zalm.  In  de  jaren  '50  bouwden  Shell  en  Texaco  twee  grote  raffinaderijen,  nu  nog  de  
belangrijkste economische spelers van de streek. 
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Met haar 15.000 inwoners, een rustig oord waar heel wat originele zaken te zien zijn: afbeeldingen 
van bekende personages uit de geschiedenis van het dorp, de stoomboot, de zalmindustrie...

Om 18.30u vertrekt onze ferry voor een mooie overtocht tussen de verschillende eilandjes, richting 
Orca's Island. Spijtig genoeg regent het en is het minder gezellig dan verwacht om zeezoogdieren te 
spotten. Toch slagen we er in om de Bruinvis (Harbour Porpoise - Phocoena phocoena) en de Dall's 
Bruinvis  (Dall's  Porpoise  -  Phocoenoides  dalli)  (foto  onder)  te  zien,  en  ook  enkele  alken  en 
zeemeeuwen. 

De naam bruinvis is op het eerste gezicht vreemd, omdat deze dieren geen vissen zijn en ook geen  
bruine kleur hebben. De verklaring hiervoor is dat vroeger, toen de mensen nog niet zo veel van  
dieren wisten, ze alles wat in de zee leefde vissen noemden, en grauwe kleuren, zoals bruin, grijs en  
zwart, allemaal bruin noemden.
De bruinvis of het zeevarken (hoewel meer dieren die naam dragen) is een tandwalvis met een  
lengte van maximaal 1,80 m en een gewicht van maximaal 60 kg. Bruinvissen hebben een stompe  
snuit, een lage, driehoekige rugvin en (zoals alle walvisachtigen) een platte staartvin. De rug is  
donkergrijs, de buik helderwit. Ze leven alleen of in kleine groepen van 2 à 10 dieren en incidenteel  
in grotere groepen tot enkele tientallen dieren. 
De  trekbewegingen  van  de  bruinvis  zijn  onvoldoende  gekend,  maar  er  lijken  verschillende  
populaties  te  bestaan  die  elk  eigen  zomer-  en  winterverblijven  bezoeken.  Ze  kunnen  ook 
riviermondingen inzwemmen en werden recentelijk (anno 2006) bijvoorbeeld in de Oosterschelde 
waargenomen en gestrand aangetroffen. In Leest, op een boogscheut van Mechelen, werd in 1936  
een  bruinvis  doodgeschoten  door  een  cafébaas  uit  Hombeek.  Het  onfortuinlijke  dier  was  ver  

landinwaarts verzeild geraakt, met name op de rivier  de 
Zenne. Het plaatselijke dorpscafé draagt al sinds 1994 de 
naam "Den bruinvis".
Onze ferry legt aan in Deer Harbor. Vandaar is het nog 20 
minuten rijden om het Rosario resort te bereiken. Tijdens 
deze mooie rit zien we konijntjes, geiten, schapen en een 
jong  Columbia-zwartstaarthert  (Columbian  Black-tailed 
deer  -  Odocoileus  hemionus  columbianus),  inheems 
zoogdier van deze eilandengroep. Wordt ook muildierhert 
genoemd, omwille van de lange oren. 
Tijdens een lekker avondmaal met zicht op de baai, zwemt 

er in het ondiepe water een schattig zeehondje voorbij. 
Daarna is het even zoeken om het juiste gebouw te vinden waar onze kamers zijn. Het ligt aan een 
rustige baai en elke kamer beschikt over een zeer ruim terras met prachtig uitzicht over de baai. Het 
is 23.15u wanneer we onder de lakens kruipen.

Dinsdag 5 juni
------------------

Vandaag is de dag van de walviscruise en van de Venusovergang!
We staan op rond 07.00u. Het is vrij fris en ... het regent! We ontbijten in het centrale gebouw en 
begeven ons nadien naar de kleine haven van Rosario, op wandelafstand van ons resort.
Om 09.45u, net vóór het instappen op de boot zien we talrijke zeesterren, waaronder de Zonzeester 
(Purple Sunstar - Solaster endeca) (foto links) en de Okerzeester (Ochre Sea -Pisaster ochraceus). 
Beide soorten hebben een mondopening aan de onderkant van het lichaam, en kunnen beschadigde 
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of afgerukte delen van hun lichaam regenereren. Ze voeden zich voornamelijk met mosselen.

Op hetzelfde strandje kunnen we de Beringmeeuw (Glaucous-winged Gull -  Larus glaucescens) 
observeren,  een  grote  blauwgrijze  meeuw  van  meer  dan  60  cm  lang  met  een  spanwijdte  tot 
anderhalve meter. Ze voedt zich met vis en... zeesterren!
Nog vóór ons vertrek doet een Roodborstlijster (American Robin - Turdus migratorius) zich te goed 
aan een vette pier en zien we de Witkruingors (White-crowned Sparrow - Zonotrichia leucophrys). 

Merkwaardig bij  deze kleine vogel  is  dat,  tijdens de trek,  hij  tot  2 weken lang kan vliegen en 
wakker blijven zonder te rusten! Voor die reden wordt de Witkruingors grondig bestudeerd, gezien 
de eventuele toepassingen van dit gedrag voor de mens ivm ploegenwerk, truckvervoer op lange 
afstanden, enz...
De archipel die we doorkruisen is gewoon prachtig. Het weer valt niet mee, maar toch zien we 
talrijke zeezoogdieren, zoals de Gewone zeehonden (Harbour Seal - Phoca vitulina)  die liggen te 
“zonnen” (de bruine zijn de natte,  de witgrijze zijn de droge exemplaren).  Dit zeeroofdier leeft  
langs beschutte kusten in de Noordelijke Atlantische en Grote Oceaan, m.a.w. wereldwijd in het  
Noordelijke halfrond.  Zeehonden lijken honkvast te zijn en keren dus meestal terug naar dezelfde 
rustplaats. Sommige dieren zijn echter zwervers, en kunnen voor een langere periode wegblijven.  

De activiteitsperiode wordt bepaald door de getijden: bij vloed wordt er gejaagd, bij eb, wanneer  
zandbanken  en  rotseilandjes  droog  komen  te  liggen,  wordt  er  gerust.  In  gebieden  waar 
rustgebieden ook bij vloed droog blijven, zijn zeehonden dagdieren, die 's nachts op de rustplaatsen  
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verblijven. De zeehonden rusten vaak in grote gemengde groepen, die uit  tot wel 1.000 dieren  
kunnen bestaan. In het water zijn ze echter vaak alleen. 
Op een zanderige strook van het eiland San Juan zien we een Gewone wasbeer (Northern Raccoon - 
Procyon  lotor)  die  het  strand  afschuimt.  De  wasbeer  is  een  roofdier  uit  de  familie  van  de 
Procyonidae (Kleine beren) en komt wijdverspreid en in grote aantallen voor. Wasberen zijn gemak-
kelijk herkenbaar aan hun karakteristieke zwart-witte gezichtsmasker en de ruige, zwart geringde 
staart. Ze leven solitair  of in kleine familiegroepen. Ze zijn vooral 's nachts actief, maar soms  
komen  wasberen  ook  overdag  tevoorschijn.  Een  wasbeer  gebruikt  meerdere  verblijfplaatsen.  
Meestal slaapt hij overdag in ondergrondse holen, boomholten of verlaten vogelnesten, soms op  
aanzienlijke  hoogte.  Ook  verlaten  holen,  omgevallen  bomen  en  ruimtes  tussen  rotsen  worden 
gebruikt en zelfs in riolen en schoorstenen brengen ze de dag door. Reuk- en tastzin zijn goed 
ontwikkeld en helpen hem bij zijn zoektocht naar voedsel. 
Met behulp van de gevoelige voorpoten voelt de wasbeer in ondiep water onder stenen en in de  
modder of er zich voedsel bevindt. Ook brengt hij voedsel in zijn voorpoten naar het water, waar hij  

het kneedt en omkeert, om oneetbare delen uit  
het  voedsel  te  verwijderen.  Vroeger  werd  dit  
gedrag ten onrechte aangezien voor het wassen 
van zijn voedsel.  Hierdoor is  de wasbeer  aan 
zijn  naam gekomen. Een  wasbeer  kan  in  het  
wild  tot  zestien jaar worden,  maar  de meeste  
dieren  halen  de  zeven  jaar  niet.  De  meeste 
wasberen sterven aan menselijke activiteiten als  
jacht  en  vergiftiging.  Ook  auto-ongelukken 
eisen  veel  slachtoffers.  Van  september  tot  
december is in Noord-Amerika het jachtseizoen,  

waarbij elk jaar zo'n ... vier miljoen wasberen worden geschoten! 

Enkele ogenblikken later varen we voorbij een Amerikaanse zeearend (Bald Eagle) die de resten 
van een wasbeer  oppeuzelt.  Naast  hem staat  een Kalkoengier  te  wachten om ook een hapje te 
kunnen meepikken. Af en toe probeert die een stukje te veroveren, maar de arend kan hem telkens 
tijdig verjagen.
De Amerikaanse zeearend of witkopzeearend (Haliaeetus leucocephalus: Hali is Grieks voor zout, 
aeetus = arend, leuco = wit, cephalus = hoofd)) is een roofvogel uit Canada en de V.S. Komt vooral  

voor bij  kusten, rivieren en meren, maar er 
moeten  noodzakelijk  grote  oude  bomen 
aanwezig zijn om te kunnen broeden. 

Aan het eind van de twintigste eeuw stond de  
vogel op het punt van uitsterven, althans op 
Amerikaans grondgebied, maar de populatie 
is  tegenwoordig  tot  een  stabiel  niveau 
hersteld,  mede dankzij  het  opnemen,  in  juli  
1995,  op  de  lijst  van  “met  uitsterven 
bedreigde  soorten”.  Daardoor  moesten  alle  
betrokken staten een hele reeks beschermende 
maatregelen treffen, met het gekende succes!  
De Amerikaanse zeearend is geslachtsrijp als  

hij 4 of 5 jaar oud is. Een paar zeearenden produceert één tot drie eieren per jaar, maar slechts  
zelden vliegen ook drie jonge vogels uit. Daarom wordt het derde jong soms door Rangers uit het  
nest  verwijderd om elders uitgezet te worden. Volwassen vrouwtjes hebben een spanwijdte van  
ongeveer 2 meter, tot zelfs 244 cm. De mannetjes zijn ongeveer 25% kleiner dan de vrouwtjes. De 
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arenden keren als ze oud genoeg zijn vaak terug naar het gebied waar ze zijn opgegroeid. Het zijn  
socialere vogels dan vele andere roofvogelsoorten. Een volwassen arend zal daarom eerder een 
plaats uitzoeken voor een nest  waar ook andere,  onvolwassen, arenden wonen. Dit  nest  is het  
grootst van alle Amerikaanse vogelsoorten, met indrukwekkende afmetingen tot 2,5 m diameter, 4 m 
diep en een gewicht van 1.100kg!Het menu van de zeearend is gevarieerd.Hij  eet vis, kleinere  
vogels  en  knaagdieren.  Soms doet  hij  zich  tegoed aan dode zoogdieren  of  steelt  hij  eten  van  
campings of picknickplaatsen. Deze arend is Amerika's nationale vogel en staat afgebeeld op het 
grootzegel van de Verenigde Staten. 

Iets  verder  varen we voorbij  steile  kliffen die gekend zijn  als  broedplaats  voor Pelagische aal-
scholvers (Pelagic cormorant -  Phalacrocorax pelagicus 
resplendens). En ja! Ze zitten er, een paar tientallen zelfs! 
Deze zeevogel leeft langs de kusten van het noordelijke 
deel  van de Stille Oceaan. Het is één van de kleinere  
aalscholversoorten, met een lengte van ong. 75 cm en 
een spanwijdte van 1 m. Om voedsel te zoeken, zwemmen 
ze  gewoon  aan  de  wateroppervlakte.  En  wanneer  ze 
prooi  zien,  duiken ze op de kracht  van  de pootjes en  
sturen ze bij met de staart. Ze broeden bij voorkeur op 
kliffen, waar ze kleine kolonies vormen. Het nest wordt gebouwd op een uitstekende rots eerder dan  
in een kloof.  Het bestaat uit gras en zeegrassen verstevigd met hun eigen guano. Als het nest  
voldoening geeft, dan zullen ze er de rest van hun leven naartoe komen om te broeden. Elk jaar  
wordt het nest hersteld en kan zo groeien tot 1,5 m diep!
Bij  het  kruisen van een grote boot  worden we aangemaand door de gids  om ons goed vast  te 
houden... tsunami op komst! En inderdaad, de golven veroorzaakt door het zware schip beuken in 

op ons klein bootje en schudden ons serieus door elkaar. Voor de rest verloopt deze uitstap rustig en 
gezellig, ondanks de minder gunstige weersomstandigheden...

Tijdens  deze boottocht  kunnen we in  de verte  nog een paar  zoogdieren observeren,  met name 
moeflons en damherten.  De moeflon (Mouflon deer - Ovis aries orientalis) is een ondersoort van 

het  wilde  schaap,  en  één  van  de  2  voorvaders  van  alle  
gedomesticeerde schapensoorten ter wereld. De hoorns van 
de moeflon groeien cirkelvormig, tot 360 graden, en zijn dan 
85 cm lang, terwijl  het dier zelf amper 90 cm schofthoogte 
haalt.
Moeflons komen met een karig dieet toe. Ze eten voornamelijk 
grassen, twijgen, knoppen, jonge bladeren en 's winters 
boomschors. Het zijn van nature schuwe dieren. De ooien zijn 
na anderhalf tot drie jaar geslachtsrijp, de rammen meestal 
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al na één jaar, maar ze komen meestal pas na ongeveer zeven jaar aan de beurt omdat ze eerst een 
voldoende dominante positie moeten opbouwen. Moeflons worden maximaal veertien jaar oud. 
Oorspronkelijk leefden de eerste moeflons in de Kaukasus, Noord-Irak en Noordwest Iran. In de 
17e eeuw werden zij ingevoerd op Corsica, Sardinië en Cyprus, waar zij zich zodanig goed hebben 
aangepast in de bergen van het binnenland van deze eilanden, dat zij evolueerden tot de huidige 
Europese moeflon (Ovis aries musimon). In de jaren '80 werd hij met succes ingevoerd in de V.S. als 
jachtwild. 
Het  damhert  (Fallow  deer  -  Dama  dama)  bezit  een  opvallend  kenmerk,  waarmee  het  zich  

onderscheidt  van  andere  echte  herten,  nl.  het  
schoffelgewei. Hierbij zijn de einden van de takken 
met  elkaar  verbonden  door  platen.  Enkel  het  
mannetje draagt een gewei. Het wordt in april en 
mei afgeworpen, waarna het gelijk weer begint aan 
te  groeien.  De  basthuid  wordt  in  augustus  en 
september  afgeschuurd.  Tijdens  de  interglacialen 
kwam het damhert voor in een groot gedeelte van  
Europa,  maar  is  daar  tijdens  de  laatste  ijstijd  
uitgestorven.  Slechts  in  Klein-Azië  wist  de  soort  
zich te handhaven. Met behulp van de Phoeniciërs 
en de Romeinen en later de adel is de soort van 
daaruit weer ingevoerd in grote delen van Europa, 

van waar het weer over de rest van de wereld is verspreid. 

En nu tijd voor een uitzonderlijke waarneming: een zwemmende zeearend! Onze gids wijst in het 
water, rechts van een uitstekende rots, naar een zeearend die moeizaam zwemt met behulp van zijn 
krachtige  grote  vleugels  die  hij  als  roeiriemen 
gebruikt.  De  gids  is  dol  enthousiast  en  voegt  er 
onmiddellijk  aan  toe  dat  hijzelf  dat  nog  niet  heeft 
waargenomen. Wanneer onze roofvogel de rots bereikt 
en begint te beklimmen, zien we pas wat er gaande is: 
de arend sleurt een enorme vis met zich mee, die hij 
klemvast  houdt  met  de  klauwen  van  één  poot. 
Wippend  en  springend  klautert  hij  uit  het  water. 
Eenmaal op het droge neemt hij een lange rustpauze 
alvorens aan de vette buit te beginnen. Prachtig! Hét 
hoogtepunt van de excursie! 

We hebben veel genoten van deze uitstap die meer dan 
3,5 uur heeft geduurd. Geen orca's gezien, maar wel 
tal van andere mooie zaken mogen waarnemen! 

We keren terug naar het hotel om te lunchen. Het restaurant is gesloten, maar we mogen er onze 
picknick nemen. Van gastvrijheid gesproken, gewoon niet denkbaar in onze streken: met 18 man 
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met vuile schoenen een gesloten hotel binnenstappen, het gesloten restaurant deels bezetten, onze 
picknick-lunch uitpakken, aan tafel gaan zitten om te eten en dan nog gratis warme drank krijgen!

Een uurtje later vertrekken we naar het Moran State Park, de geplande waarnemingsplaats van de 
Venusovergang. 
Arabische astronomen schijnen in  de 9de en 10de eeuw al  Venusovergangen te hebben waar-
genomen met het blote oog, maar het was de Duitse sterrenkundige Johannes Kepler die er in 1629  
voor het eerst wiskundig werk van maakte. Net op tijd, want in 1631 bleken zowel Mercurius als  
Venus voor de zon langs te bewegen. Een unieke gelegenheid om hun middellijn te bepalen, aldus  
Kepler – begin 17e eeuw was er vrijwel niets bekend over de afstanden en afmetingen van de  
planeten. De overgang van Venus op 4 december 1631 bleek ’s nachts plaats te vinden, en is voor 
zover bekend door niemand gezien. Jammer, want volgens Kepler zou het zeldzame verschijnsel pas 
in 1761 opnieuw optreden.                                                                                                                  

De jonge amateurastronoom Jeremiah Horrocks uit Engeland dacht daar het zijne van. Hij deed 
Keplers berekeningen in 1639 nog eens over, en kwam tot de conclusie dat er ook op 4 december  
1639 een Venusovergang te zien moest zijn. Horrocks en zijn vriend William Crabtree zijn de enige 
twee personen die de overgang van 1639 hebben waargenomen;

In 1761 waren astronomen heel wat beter voorbereid op de Venusovergang. Dat was voornamelijk  
te danken aan de invloedrijke Engelse astronoom Edmund Halley. In 1716 zette Halley voor de  
Royal Society uiteen hoe je uit nauwkeurige waarnemingen van een Venusovergang de afstand tot 
de zon en daarmee de afmetingen van het zonnestelsel kunt berekenen. Vanaf verschillende plaatsen 
op aarde moest je dan de tijdstippen van begin en einde van de overgang vastleggen. 

Hoog tijd dus voor sterrenkundige expedities. Halley leefde in 1761 niet meer (zelf heeft hij nooit  
een Venusovergang gezien), maar veel Europese astronomen trokken naar de verste uithoeken van 
de wereld om de Venusovergang van 6 juni te observeren. Wat nog niet meeviel in een periode 
waarin Engeland en Frankrijk elkaar in de Zevenjarige Oorlog op de wereldzeeën bevochten. 

Hierna het verhaal van de grootste pechvogel in de geschiedenis van de astronomie.

Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière was een Frans astronoom.  
Niet de eerste de beste, want in 1749 ontdekte hij het elliptische dwergstellenstelsel M32 en de  
Lagunenevel.  Hij  was toen pas 24 jaar oud!  Op zijn 28ste werd hij  opgenomen in de Franse  
Academie der Wetenschappen en even later benoemd om deel te nemen aan één van de expedities 
die  de Venusovergang van 6 juni  1761 zouden gaan observeren.  Dit  maakte  deel  uit  van  een 
internationale inspanning om de afstand van de aarde tot de zon te meten aan de hand van de  
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Venusovergangen van 1761 en 1769, geobserveerd vanaf verschillende plaatsen op de wereld. 

Via het Franse Mauritius voer hij in 1760 naar Pondicherry aan de oostkust van India. Die stad 
bleek  echter  net  in  handen  van  de  Engelsen  te  zijn  gevallen,  en  Le  Gentil’s  schip  moest  
rechtsomkeer maken. Van de verwachtte nauwgezette metingen van 1761 kwam  niets terecht. 

In  plaats  van  terug  te  keren  naar  Frankrijk  besloot  Le  Gentil  te  wachten  op  de  volgende  
Venusovergang, die van 3 juni 1769, acht jaar later dus. Daarvoor voer hij eerst naar Manilla op  
de Filipijnen, maar uiteindelijk toch weer naar Pondicherry, inmiddels weer onder Frans bewind.  
De transit zou in Pondicherry zichtbaar zijn in de nacht van 3 op 4 juni. In de maand mei 1769 tot  
en met 3 juni was het weer uitstekend geweest. ’s Ochtends op 4 juni trok de hemel echter dicht. Het 
weer klaarde pas op nadat Venus de zonneschijf gepasseerd was en kon hij dus alweer absoluut  
niets waarnemen!  

Na een reis van elf jaar, zes maanden en dertien dagen zette hij op 8 oktober 1771 terug voet op  
Franse grond. Wegens oorlog, schipbreuken, slechte weersomstandigheden en ziekte was hij er dus  
niet in geslaagd de gevraagde waarnemingen te verrichten. Le Gentil compenseerde dit wel door  
andere natuurhistorische onderzoekingen, waaronder het in kaart brengen van de kusten van Oost-
Madagaskar, maar de acht koffers met documenten en divers onderzoek- en bewijsmateriaal, die hij  
op  Isle  de  France  in  bewaring  had  gegeven  met  de  bedoeling  ze  achterna  te  sturen,  bleken 
spoorloos verdwenen. Kan het nog erger? Ja dus!

Terug in Parijs vernam Le Gentil dat hij geschrapt was als lid van de Academie vanwege zijn lange  
afwezigheid! Tijdens zijn reis was de moeder van Le Gentil overleden. Dat was de aanleiding voor  
de erfgenamen om de nalatenschap te betwisten. Het gerucht werd dan verspreid dat Le Gentil was 
overleden. Bij zijn aankomst moest hij vaststellen dat hij officieel dood was verklaard, zijn huis en  
andere bezittingen waren allemaal verkocht en zijn echtgenote hertrouwd!

Het binnentreden van Venus in de zonneschijf duurt van 15:05:50u tot 15:23:24u, maar daar gaan

we niets van zien. Het is ondertussen wel gestopt met regenen, de hemel klaart lichtjes op, maar 
geen zon te zien.  We staan aan de rand van een groot  meer,  de omgeving is  zeer rustig,  geen 
toeristen te bespeuren. Hier wordt, zonder zon en zonder Venus, de groepsfoto gemaakt. Leuk zicht, 
iedereen met een eclipsbrilletje op, terwijl donkere wolken dreigen..
Freddy gaat op zoek naar beestjes en komt terug met een klein kikkertje, de Northern Red-legged 
frog (Rana aurora). Deze heeft veel weg van onze “gewone” 
Bruine  kikker,  maar  de  onderkant  van  de  achterste  poten is 
rood gekleurd.  Hij komt alléén voor langs de kust van Brits 
Columbia, Oregon en Washington.
Het is nog altijd wachten op een zonnestraaltje... Om 15.30u 
beslissen we om naar Mount Constitution te rijden, met zijn 
800m het hoogste punt van de San Juan-eilanden. Op deze berg 
werd in 1936 een donjon gebouwd in Middeleeuwse stijl. Van 
hieruit genieten we van een spectaculair overzicht van de archipel, de Cascade Mountains en bij 
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helder weer zijn de Canadese steden Victoria en Vancouver te zien. 
Stilaan komen er gaten in het wolkendek, en Werner slaagt er als eerste in om een glimp op te 
vangen van de Venusovergang. We keren terug naar het meertje van onze eerste stop. Nu trekt de 

hemel open en kunnen we minutenlang genieten van het spektakel: Venus glijdt heel langzaam over 
de zonneschijf.
Tijdens het wachten op de ferry nemen we onze avond- picknick, omringd door kraaien, gulzige 
meeuwen  en  leuke  konijntjes  die  absoluut  niet  schuw zijn.  Ook  een  Grijze  Junco  (Dark-eyed 
Oregon Junco - Junco hyemalis oregonus) houdt ons gezelschap. Dit is een zangvogel uit de familie 
van de gorzen. Er bestaan diverse ondersoorten, elk met een iets andere kleuring.
De Grijze junco foerageert op de grond, waar het dier insecten en zaden zoekt. De noordelijke  

populaties trekken in de winter naar het zuiden om in het  
gebied rond de Golf  van Mexico te overwinteren. In  de 
zomer komen de dieren ook voor tot ver in de arctische  
zone, in het noorden van Canada, waar ze naartoe trekken 
om  te  broeden.  In  het  broedseizoen  vormen  de  vogels  
paartjes,  die  samen  van  plukken  haar  of  planten  een 
schaalvormig, ongeveer 10 cm groot nest bouwen. Het nest  
bevindt zich in de lagere takken van bomen of struikgewas 
of op de grond, goed verstopt onder planten of struiken.

Rond 18.30u bereikt Venus haar meest centrale positie “in 
de zon” en ook daar kunnen we uitgebreid en zonder stress 

naar kijken.
Om 19.45u rijden we de ferry binnen en een half uurtje later staan we op het vasteland. In Anacortes 
logeren we in de Marine Inn, waar geen lift is en iedereen dus de trappen op moet met de bagage. 
We hebben volop genoten van een prachtige dag, die begon met grijs en nat weer en eindigt met een 
staalblauwe lucht en een prachtige Venusovergang!
Rond 20.30u wandelen Patrick, Koen en Fred naar het centrum van het stadje, op zoek naar een 
gezellig café. We kiezen voor een klein en eenvoudig pand, met amper een paar klanten. Maar de 
muziek  die  hier  wordt  gedraaid  door  een  echte  D.J.  is  van  hoog  niveau.  Allemaal  gekende 
succesnummers op vinylplaten!! Een paar uur en enkele consumpties later stellen we vast dat dit 
café bijna vol zit! Ambiance à volonté! Met een beetje moeite vinden we onze weg terug naar het 
hotel, de Fred onderzoekt nog heel even een tuinvijver op beestjes, maar zal zich daar 's anderdaags 
niets meer van herinneren... Het is middernacht en hoog tijd om te gaan slapen.
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Woensdag 6 juni
--------------------
 
We kunnen rustig uitslapen, het ontbijt nemen we tussen 07.00u en 09.00u en we vertrekken om 
09.45u!
Vandaag rijden we naar het Olympisch schiereiland, waar we twee dagen zullen doorbrengen. We 
starten, met zon, richting Coupeville, waar we de ferry van 12.00u nemen naar Port Townsend. We 

kunnen  ons  doel  ook  via  de  weg 
bereiken, maar dan moeten we een lange 
rit  maken  over  Seattle  en  Olympia, 
terwijl  deze  oversteek  maar  een  30-tal 
minuten  duurt.  Vóór  Coupeville  maken 
we een fotostop en korte wandeling aan 
Deception  Pass. Deze  doorgang  kreeg 
haar  naam  van  George  Vancouver  in  
1792,  tijdens  zijn  expeditie  om  deze 
regio in kaart te brengen. Hij dacht dat  
Whidbey Island een schiereiland was en 
deze  nauwe  straat  de  ingang  van  een 
baai  die  mogelijk  toegang  zou 

verschaffen tot het binnenland, maar zijn medewerker Whidbey toonde aan dat dit niet het geval  
was. Omwille van deze vergissing en teleurstelling, noemde hij deze doorgang Deception Pass. Het 
eiland noemde hij naar zijn medewerker die de vergissing aan het licht bracht. De eerste doorgang  
naar het binnenland die de expeditie vond, was de Columbiarivier, een heel stuk zuidelijker. In  
1934-35 werd een erg mooie brug over deze doorgang aangelegd. 

Terwijl  we,  in  Coupeville,  wachten op onze boot  naar  Port 
Townsend,  zien  we  opnieuw  Zonzeesterren  alsook  een 
Amerikaanse blauwe reiger die voor zijn middagmaal zorgt: 
hij spietst de ene vis na de andere! Deze reiger (Great Blue 
Heron - Ardea herodias) is  met een gemiddelde hoogte van 
112 cm de grootste reigersoort uit Noord-Amerika. Hij komt 
ook  voor  in  Centraal-Amerika,  de  Caraïben  en  op  de 
Galapagoseilanden. Zoals zijn naam al doet vermoeden komt 
de reigersoort qua aanzicht overeen met “onze” Blauwe reiger 
uit Europa. 

Henriette  en  Ronny  weten  ook  nog  een  Epauletspreeuw  (Red-winged  Blackbird  -  Agelaius 
phoeniceus) te verschalken en slagen erin, na ettelijke pogingen, er een paar knappe foto's van te 

maken. Deze zangvogel is een algemene en veel bestudeerde 
vogel in Noord-Amerika. Vogels in het noordelijk deel van het  
verspreidingsgebied  zijn  trekvogels  die  overwinteren  in  
Midden- en Zuid-Amerika. In het voorjaar trekken zij in grote 
groepen naar de broedgebieden in het noorden van Noord-
Amerika  en  het  zuidoosten  van  Alaska  en  Canada.  De 
broedtijd  is  van  februari  tot  augustus.  Epauletspreeuwen 
verzamelen zich buiten het broedseizoen in grote groepen. Tot  
ergernis van veel boeren veroorzaken zij daarbij aanzienlijke 

schade aan boomgaarden en graanvelden. Daarom wordt de vogel bestreden.
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Deze vogelsoort kwam begin 2011 uitgebreid in het nieuws omdat in de Verenigde Staten op een 
snelweg bij Pointe Coupee Parish (Louisiana) en in Beebe (Arkansas) honderden epauletspreeuwen 
uit de lucht vielen en/of dood op straat lagen. Bij onderzoek bleek geen sprake van vergiftiging of  
een plotseling optredende ziekte. Deskundigen vermoedden dat het ging om aanvaringen. Grote,  
dichte  groepen  waren  mogelijk  's  nachts  opgeschrikt  door  vuurwerk  en  in  het  donker  snel  
weggevlogen en ergens tegenaan gebotst of hadden massaal  een harde landing op het wegdek 
gemaakt.

We beleven een andere leuke ervaring wanneer een politieman komt vragen of hij onze auto even 
mag gebruiken voor de training van zijn hond. De man verstopt een vod onder de auto en geeft de 
hond opdracht dit vod te zoeken. Opdracht volbracht voor de hond en een uitgebreide uitleg van de 
politieagent.
We arriveren in Port Townsend om 12.40u, na een rustige oversteek, en rijden onmiddellijk door 
naar  Port  Angeles,  aan  de  voet  van  de  Olympic  Mountains.  Het  is  14.00u  wanneer  we  onze 
picknicklunch  aanspreken  aan  het  Visitor  Center.  Daarna  rijden  we  het  gebergte  in,  richting 
Hurricane Ridge. 

In tegenstelling tot de Cascade Range, is dit gebergte niet vulkanisch. De Spaanse zeevaarder Juan  
Perez noemde deze bergen in 1774 de Sierra Nevada de Santa Rosalia.  De Engelse kapitein John 
Meares vond meer inspiratie in de klassieke mythologie en stelde de huidige naam voor. President  
Theodore Roosevelt maakte van dit gebied een National Monument in 1909. In 1938 werd het een  
volwaardig nationaal park. 

Er ligt nog heel wat sneeuw langs de weg: zoals voor Crater Lake geldt hier dat de lente nu nog 
maar pas begint. Wanneer we de Ridge bereiken schijnt de zon en krijgen we spectaculaire zichten 
op alle besneeuwde bergtoppen. Wij staan op ongeveer 1.700m hoogte, terwijl de hoogste top hier 
de Mount Olympus is, met zijn 2.427m. Het prentkaartje is adembenemend mooi!

Wie dat wil terugzien kan naar de webcam van Hurricane Ridge, exact op de plek waar we hebben 
gestaan: http://www.nps.gov/olym/photosmultimedia/hurricane-ridge-webcam.htm  .  
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Hier worden honderden foto's gemaakt in enkele minuten tijd. En dat is nog goed ook, want er 
komen dreigende wolken aan. Amper 15 minuten na onze aankomst op de parking, slaat de hemel 
helemaal dicht, wordt het grijs en begint het te sneeuwen! Hier hebben we écht heel veel geluk 

gehad  met  de  weersomstandigheden!  Een  paar  minuten  later  maken  kinderen  hier  kleine 
sneeuwmannetjes, niet te geloven!

Op het pleintje vóór de ingang van de shop observeren we een zwart-wit gestreept eekhoorntje... dit 
is de inheemse Olympic chipmunk !!  Het  Olympisch eekhoorntje (Olympic Chipmunk - Tamias 
amoenus caurinus) is één van de talrijke endemische zoogdieren van het Olympisch schiereiland.  
Nergens anders op Aarde komen deze verschillende soorten voor.
De Olympische eekhoorn is klein, weegt minder dan 500 gr. en heeft  
opvallende  witte  en  donkere  strepen  die  starten  op  de  neus  en 
doorlopen tot op de rug. Waar deze diertjes voorkomen zijn ze talrijk 
maar toch moeilijk te spotten omwille van hun schutkleuren. Ze voeden  
zich met zaden, noten, bessen en insecten.
Rond 15.30u dalen  we terug naar  Port  Angeles,  dan richting Storm 
King Ranger Center bij Lake Crescent. Daar doen we een kleine maar 
zeer  mooie  wandeling  naar  de  Marymere  Falls,  door  een 
“spook/sprookjesbos”,  om het met de woorden van Hilde te zeggen. 
Het gaat om een gematigd regenwoud, waar de weelderige vegetatie te  
danken is aan een jaarlijkse regenval van 4.000 mm! (ter vergelijking, 
in België is dat 800 mm). Grote bomen, heel veel korst- en andere hangende mossen en grote varens  
op de stammen en aan de takken van de bomen.  De ondergrond is hier vrij hard. Zaden maken  
daarom vaak dankbaar  gebruik van het  zachtere  hout  van rottende,  omgevallen  bomen om te  
kiemen. Daarom zien we bomen die netjes op een rij staan, alsof ze zijn aangeplant.   

Al van bij het begin van de wandeling is het raak: we krijgen 
een  familie  Columbia-zwartstaartherten  te  zien.  En  na  enig 
zoekwerk tussen de rottende bladeren, de mossen en dood hout, 
vindt Fred 2 salamanders:  de eerste zou, volgens het boekje, de 
Westerse roodrugsalamander moeten zijn (Western Red-backed 
Salamander - Plethodon vehiculum). Het versprei-dingsgebied 
van deze longloze salamander beperkt zich tot  het westen van  
de  staten  Oregon  en  Washington,  en  komt  ook  voor  op 
Vancouver  eiland.  Altijd  leuk  om een  beestje  te  vinden  dat  
nergens  anders  kan  worden  aangetroffen.  Speciaal  aan  de 

familie Plethodontidae is dat deze salamanders geen water nodig hebben, in tegenstelling tot bvb.  
de salamanders uit onze streken. De paring gebeurt aan land, de eitjes worden in vochtig mos 
gelegd en wanneer deze uitkomen, verschijnen er miniatuursalamanders volledig identiek aan de 
volwassenen.  De  paring  gebeurt  deels  uitwendig:  het  mannetje  zet  een  pakketje  sperma  af  
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(spermatofoor) dat door het wijfje via de cloaca wordt opgenomen. Het wijfje stockeert het sperma 
en zal zelf beslissen wanneer ze de eitjes bevrucht, nl. in het voorjaar. Eierafzetting gebeurt maar 
om de 2 of 3 jaar. De Roodrugsalamander kan tot 10 jaar oud worden en brengt zijn hele leven  
door op een oppervlakte van minder dan 5 m²! Het toont het belang aan om bepaalde soorten dieren 
die we vangen, op exact dezelfde plek vrij te laten.

De 2de salamander lijkt als twee druppels water op de vorige, maar mist de oranje-rode rug en de 
strepen op rug en flanken. In feite is hij, op de buik na, bijna volledig zwart. Niet terug te vinden in 
de  beschikbare  velddocumentatie,  dus  neemt  Patrick  er  een  reeks  foto's  van,  voor  latere 
determinatie.
En die komt er wanneer we nog even langs het Visitor Center passeren. We vragen een bioloog met 
kennis terzake en die bekijkt rustig al onze foto's. Hij maakt ons wel de opmerking dat we in de fout 
zijn gegaan met het vangen van die beestjes... Hij herkent de 2de salamander als zijnde eveneens 
een “Roodrug”, maar dan wel de melanistische fase van deze soort. Dit wil zeggen dat het diertje 
alléén over zwarte pigmenten beschikt! Deze toestand is gekend bij deze soort, maar dan wel in 
andere gebieden buiten het Park. De staff van het Visitor Center is dan wel bijzonder verheugd met 
het feit dat de “zwarte Roodrug” ook in hun reservaat voorkomt! Voor hen betekent dat een “nieuwe 
soort” op hun domein. En opeens wordt het ons vergeven dat we beestjes in de hand nemen...! 

We keren terug naar Port Angeles, waar we zullen overnachten in de Days Inn. Maar eerst gaan we 
van ons avondmaal genieten in de “C'est si bon”, een Frans restaurant met opvallende decoratie, 
muurportretten  van  Napoleon,  en  een  Franse  patron  pur  sang,  Norbert  is  de  voornaam,  fiere 
eigenzinnige baas die veel weg heeft van een vriend die in een recent verleden aan verschillende 
Urania-reizen heeft deelgenomen, met name Popol.
Op deze link vindt u een 360° panoramazicht van het restaurant waar we leuke momenten hebben 
doorgebracht: http://www.cestsibon-frenchcuisine.com/
Het eten is er heel lekker en de wijn gewoonweg schitterend! 
We komen  aan  in  het  hotel  om 23.15u,  wat  overduidelijk  aangeeft  dat  we  heel  lang  gezellig 
“getafeld” hebben.

Donderdag 7 juni
---------------------
Dirk en Fred maken een flinke ochtendwandeling, bij mooi weer, door de groene buurt van Port 
Angeles. Dit is de grootste stad op de Olympic Peninsula. De haven van het gebied werd gedoopt 
tot Puerto de Nuestra Señora de los Ángeles (Haven van Onze-Vrouw van de Engelen) door de 
Spaanse ontdekkingsreiziger Francisco de Eliza in 1791, maar in het midden van de achttiende 
eeuw werd die naam ingekort en deels verengelst tot zijn huidige schrijfwijze. 
Om 09.15u, na het ontbijt, vertrekken we richting ferry. We stoppen eerst nog aan het Indian Art 
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House. Om 13.00u nemen we de boot naar Seattle. Spijtig genoeg regent het pijpenstelen en kunnen 
we weinig genieten van de oversteek. 
We komen aan  in  ons hotel  Holiday Inn  Express  Seattle  City Center,  waar  de  kamerverdeling 

bijzonder  vlot  verloopt.  Deze  namiddag  zijn 
we vrij. De zon komt er door. Er vormen zich 
enkele  groepjes  die  de  stad  gaan  verkennen. 
Eén van deze groepen, Marc G., Dirk, Koen, 
Patrick en Fred, kiezen voor de Monorail, de 
“vismarkt” Pike Place Market en een bezoek 
aan het Aquarium.
De  Seattle  Center  Monorail legt  de  1400m 
afstand  tussen  de  Space  Needle  en  de 
omgeving van Pike Place Market af in minder  
dan 2 minuten, met heel even een topsnelheid 
van 72 km/u. Dit vervoermiddel, kostprijs 3,5 
miljoen $, werd ingehuldigd in 1962, voor de 

Wereldtentoonstelling. Acht miljoen reizigers maakten gebruik van de trein in de 6 maand durende 
tentoonstelling. Vandaag zijn er dat 2 miljoen per jaar. Het zijn nog steeds de originele treinstellen  
uit 1962 die de dienst verzekeren. In 1971 gebeurde het eerste technisch incident: de remmen lieten  
het afweten en de trein reed los door het eindstation. 26 gekwetsten moesten naar het hospitaal. In  
2004 ontstond er een brand in één van de wagons. De monorail vervoerde toen 150 passagiers  
waarvan (amper)  5  met  lichte  verwondingen moesten  worden verzorgd.  En in 2005 raakten 2 
treinen, die in tegenovergestelde richting reden,  elkaar in een bocht, met 2 licht gekwetsten als  
gevolg. Reden van de aanraking was te zoeken in het feit dat, in 1988, de ruimte tussen de 2 rails  
met enkele centimeters werd verkleind om de bouw van het Westlake Center toe te laten...        

Na onze leuke monorail-ervaring wandelen we naar de “vismarkt”. 

Pike Place Market is een publieke markt die langs de waterkant ligt. De markt werd geopend op 17  
augustus 1907 en is één van de oudste publieke landbouwmarkten in de Verenigde Staten. Het is  
een belangrijke handelsruimte voor veel kleine landbouwers, ambachtslieden en handelaars. 

De  markt  geldt  als  één  van  de  meest  populaire  toeristische  attracties  van  Seattle.  
Ze  werd  gebouwd  aan  de  rand  van  een  steile  helling,  en  bestaat  uit  verscheidene  lagere  
verdiepingen  onder  de  bovenverdieping.  Elke  verdieping  biedt  onderdak  aan een  reeks  unieke 
winkeltjes en boetieks voor onder meer antiek en stripverhalen, en restaurantjes. 

De bovenverdieping bestaat uit viswinkels, winkels met andere verse producten en ambachtelijk  
vervaardigde producten. Deze bevinden zich in het overdekte gewelf. Plaatselijke landbouwers en  
ambachtslui werken daar het hele jaar door aan tafels die ze op dagbasis huren van de markt. Dit  
gebeurt in overeenstemming met het fundamentele opzet van de markt, namelijk de consument in  
contact brengen met de producent. De Pike Place Market is de thuisbasis van bijna 500 bewoners  
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met een laag inkomen die leven in acht verschillende gebouwen verspreid over de hele markt.  
Jaarlijks krijgt deze drukke plek ongeveer 10 miljoen bezoekers over de vloer.

Na deze leerrijke en drukke tour doorheen de markt en haar verschillende verdiepingen, stappen we 
naar het aquarium.
Het Seattle Aquarium werd geopend in 1977 en ligt aan het waterfront aan Pier 59. Elk jaar komen 
er 800.000 bezoekers, waaronder 50.000 studenten. We zien er o.m. een aquarium van 450.000 l. 
met het leven in de kustwateren, een 12 m lange watertank met golven die het aquatisch leven in de 
getijdenzone nabootst, de Reuze-octopus met zijn 15 kg en een armspanwijdte van meer dan 4 m., 
de Touch-table waar we vissen, zeesterren en kelp kunnen aanraken en de afdeling zeezoogdieren 
met de schattige zeeotters en rivierotters.
 
Daarna trekken we naar Pier 54 om lekker te gaan eten in één van de gekende visrestaurants.
En na een lange stop aan de bar van het zusterhotel gaan we slapen... het is 23.15u...!

Vrijdag 8 juni
------------------

Vandaag  vertrekken  we vroeg:  we trekken naar  Everett  voor het  bezoek  aan  de  fabrieken van 
Boeing, één van de vele hoogtepunten van deze reis. 
Alhoewel Boeing zijn administratieve zetel  naar Chicago verplaatst heeft,  zijn de belangrijkste  
productie-eenheden nog steeds in de staat Washington, meer bepaald in Renton en Everett. Op deze 
laatste plaats worden de Boeing 747, 767, 777 en 787 geassembleerd. 

Het is de enige assemblage-eenheid voor commerciële vliegtuigen die je in Noord-Amerika kan  
bezoeken. In 1966 kondigde Boeing aan dat ze het grootste lijnvliegtuig ter wereld ging bouwen, de  
747. Maar dit vereist een montageloods in verhouding tot het toestel. In 1968 stond het gebouw er,  
met haar 40 ha grondoppervlakte en een volume van 13,3 miljoen m³, en de constructie haalt het  
Guinness Book als grootste complex qua volume-inhoud.
In dat jaar kwamen er 39.000 nieuwsgierigen over de vloer om het grootste passagiersvliegtuig in  
het grootste gebouw ter wereld te bewonderen. 30 jaar later werd de 2 miljoenste bezoeker gevierd.  

Nu is Boeing Everett  één van de meest populaire attracties en trekt ze tot 10.000 bezoekers per  
maand aan.  
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Ons bezoek verloopt vlekkeloos, van 08.45u tot 12.50u.  Boeiend, indrukwekkend, groots!
Spijtig dat er tijdens de rondleiding geen foto's mogen worden genomen. Maar er staan er wel een 
paar op Internet...

Fotomateriaal, rugzakken, GSM's, verrekijkers, niets mag hier binnen. Er zijn zelfs kastjes voorzien 
waar je  al  deze spullen kwijt  kunt tegen een kleine vergoeding. Na de lunch in de plaatselijke 
cafetaria rijden we terug naar Seattle, waar we alweer een namiddag vrij zijn. Opnieuw vorming 
van verschillende groepjes, met uiteenlopende activiteiten zoals Space Museum, King Tût, Glass 
exhibition, enz ...enz... Jacqueline en Johan, samen met o.a. Dirk, Patrick, Rita en Ronny, Hilde en 
Werner, trekken naar het luchtvaartmuseum en daarna met een gereduceerde ploeg naar de Chihuly-
tentoonstelling. 

In het Museum of Flight is o.a. de Soyoez TMA-14 te zien. In 
maart  2009  maakte  de  Hongaars-Amerikaanse  miljardair  
Charles Simonyi een reis naar het Internationale ruimtestation 
aan boord van deze Soyoez. Hij is de enige ruimtetoerist die 
deze vlucht tweemaal maakte. Hij kocht dan ook de capsule  
als aandenken en schonk het aan dit museum.

Ikzelf kies voor een bezoek aan een kleine maar interessante 
privé collectie van levende insecten, waaronder de fantastische 
Maleisische  reuze-wandelende  takken  en  de  Blaberus 
giganteus,  de  grootste  kakkerlak  ter  wereld  uit  Panama... 
Daarna  maak  ik  een  korte  helikoptervlucht  met  Seattle 

Helitours boven de stad van - helaas amper - 20 minuten (niet echt een succes en zeker niet wat 
betreft  de  prijs-kwaliteitverhouding...),  en  sluit  ik  af  met  een  uitgebreid  bezoek  aan  de 
indrukwekkende “Garden & Glass” van Dale Chihuly, wat ook o.m. Henriette, Jacqueline, Fritz en 
Johan hebben gedaan. 

Dale Chihuly, geboren nabij Seattle in 1941, is een Amerikaanse glasblazer en beeldhouwer. Hij  
wordt algemeen beschouwd als de meest bekende hedendaagse glaskunstenaar. In 1967 ontving hij  
zijn Masters of science (glasblazen) van de Universiteit van Wisconsin-Madison, gevolg door een 
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Masters of Fine Arts (beeldhouwen) van de Rhode-Island School of Design. Bovendien kreeg hij in  
dat jaar de prestigieuze Fulbright Fellowshipprijs, waarmee hij, als eerste Amerikaanse glasblazer,  
kon  werken  bij  de  beroemde Venini  Fabrica  op  het  eiland  Murano  bij  Venetië.  Hij  wist  met  
gebruikmaking  van  verscheidenheid  in  kleur,  vorm,  maat  en  vooral  grote  hoeveelheden  
glasonderdelen een dermate grote variëteit te bereiken, dat zijn werk steeds bleef verrassen. Vele  
kunstenaars zijn door zijn werk geïnspireerd en overal ter wereld kan men zijn werk bewonderen:  
op  exposities,  in  musea,  in  hotellobby's  enz.  Tenslotte  kan  nog  worden  opgemerkt,  dat  zijn 
voorliefde voor  vormen uit  de natuur  en  zijn  voorkeur  voor  plaatsing van de objecten  in  een  
natuurlijke omgeving (zoals vele botanische tuinen) kennelijk is ingegeven door zijn liefde voor de 
zee en vooral de herinnering aan de tuin van zijn moeder in Tacoma. 

Het  is  verzamelen  geblazen  om 18.45u,  om  samen  naar  Anthony's  Pier  66  te  gaan  voor  ons 
afsluitingsdiner. Het eenrichtingsverkeer in de stad, gecombineerd met een verkeersongeval op ons 
traject, bemoeilijkt het acces tot het restaurant. Eénmaal ter plaatse, kunnen we voor de zoveelste 
keer genieten van een prachtige maaltijd, met oesters en alles erop en eraan!
We trakteren onze voorzitter met een mooi boek als aandenken van de reis, terwijl hij ons trakteert 
voor het ganse diner! Weeral!
Een paar uur later, rond 22.15u, na opnieuw erin geslaagd te zijn om verkeerd te rijden, komen we 
voor de laatste keer aan in onze vertrouwde Holiday Inn Express.

Zaterdag 9 juni
-------------------
Onze  terugvlucht  vertrekt  om  11.00u.  We  rijden  vroeg  in  de  ochtend  naar  de  internationale 
luchthaven van Seattle-Tacoma, die zich eigenlijk in Tacoma bevindt, een aangrenzende stad ten 
zuiden van Seattle. Na de laatste tankbeurt leveren we de huurauto's af en checken we in voor onze 
vlucht UA1211 van Seattle naar Chicago waar we om 16.50u (Chicago time, 2 uur later dan in 
Seattle) landen met onze B737/800/900 van United Airlines. Amper 35 minuten later zitten we al in 
het volgende vliegtuig voor de vlucht UA972 naar Brussel, in een comfortabele B767.
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Zondag 10 juni
------------------

Omwille van een vertraging bij de start van 45', landen we na 6.675 km en 8 uur vliegen, om 09.43u 
Belgische tijd.
Na het gebruikelijk wachten op de koffers en de even gebruikelijke afscheidsknuffels, verdwijnt 
iedereen richting douane, familie, vrienden en vervoer...

Onze mooie reis zit erop! Veel bijgeleerd, veel ontdekt en talrijke nieuwe ervaringen opgedaan.
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