
TOURS & TIPS

NOORD-WEST AMERIKA & CANADA

URBAN WILDLIFE

ROUTE

  DAG 1 T/M 3 - SAN FRANCISCO
Sinds 1 februari 2013 is naaktlopen er officieel 
verboden, maar verder is San Francisco nog 
steeds met stip de meest liberale stad van de 
Verenigde Staten. De vrije geest die door de 
stad waart is het best tastbaar eind juni als 
tijdens de jaarlijkse Gaypride ruim 1 miljoen 
mensen de stad onderdompelen in een zee  
van kleur en tolerantie.

Tussen de wereldsteden Vancouver en San Francisco ligt een wildernis. Een wildernis  
vol beren, orka’s en woudreuzen van duizenden jaren oud. Een wildernis die hier en  
daar door de mens is getemd. Waarin steden naast bergen verrezen en glas en beton 
worden gezouten door het zilt van de Stille Oceaan. Deze route  - Urban Wildlife - rijgt  
de kleurrijke steden van Californië, Oregon, Washington en British Columbia aan het  
ruige, groene koord van de wildernis. 

Maar ook de 364 andere dagen van het jaar is 
San Francisco even kleurrijk als heuvelachtig. 
Van de geboortewijk van de hippies en de 
summer of love, Haight Ashburry tot de rijke 
geuren, klanken en beschilderde muren van  
de latinowijk The Mission District, San Francisco 
is een stad die je verleidt en versiert. Een 
schoonheid die je ’s ochtends mistig wakker kust 
om in de loop van de dag haar volle glorie in de 
warme, Californische zon te tonen.
 
San Francisco leer je het beste wandelend 
kennen met zo nu en dan een sprongetje met het 
OV (waaronder de befaamde Cable Car). Vanaf 
het vliegveld ben je met de BART (The Bay Area 
Rapid Transit - oftewel de metro) in 30 minuten 
downtown. Je auto pik je na een paar dagen 
even makkelijk in de stad als op het vliegveld op.
 

  DAG 4 - MENDOCINO
Mendocino is een plaatje. Picture Perfect zoals 
de Amerikanen dat noemen. Om daar meteen 
werk van te maken. Het voormalige houthakkers- 
dorp figureert namelijk in meer dan 50 films  
en TV-series. Het waarom is direct duidelijk 
wanneer je het dorp binnenrijdt. Want de 
handel in hout mag dan al bijna 100 jaar geleden 
uit Mendocino zijn verdwenen, van het hout 
dat achterbleef zijn schitterende Victoriaanse 
huizen gebouwd. Nog niet zolang geleden rotte 
het dorpje langzaam weg in de zilte lucht van de 
Pacific. Gelukkig bliezen in de jaren 60 (levens-)
kunstenaars het stof van de houten juweeltjes 
en herrees Mendocino als een houten feniks uit 
de as. 

Aan de rand van het dorp, voorbij de oude 
begraafplaats, ligt The Hill House Inn.  
Liefhebbers van de serie Murder She Wrote 
zullen het hotel herkennen als The Hill House  
of Cabot Cove. Voor iedereen die de serie niet 
kent is de Inn vooral een rustgevende plek met 
uitgestrekte tuinen en smaakvol ingerichte 
kamers: (www.hillhouseinn.com).

TIPS

   San Francisco, Seattle en Vancouver zijn 
allemaal rechtstreeks te bereiken vanaf 
Schiphol. Het kan de moeite waard zijn de 
verschillende ticketprijzen naar deze steden 
te vergelijken.

   Een auto huren in Canada of Amerika is relatief 
goedkoop en omdat de benzine 3 tot 4 keer 
minder kost dan in Nederland, kun je jezelf 
trakteren op een wat ruimer model huurauto.

   In het laagseizoen geniet je van rust, ruimte 
en extra lage prijzen!

   Wanneer je je auto in downtown San Francisco 
ophaalt, kun je ’m zonder extra kosten op  
het vliegveld inleveren. Dit scheelt een hoop 
tijd.

   Sunny Cars heeft regelmatig speciale USA 
en Canada aanbiedingen. Via Facebook en 
Twitter blijf je op de hoogte van onze acties: 
twitter.com/Sunnycars_NL en  
www.facebook.com/sunnycars.autoverhuur. 

http://twitter.com/Sunnycars_NL
http://www.facebook.com/sunnycars.autoverhuur
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  DAG 5 - AVENUE OF THE GIANTS
De US101 wordt tussen Mendocino en Trinidad 
overschaduwd door woudreuzen. Eén van de 
beroemdste is de Chandelier Tree. Deze gigant 
staat bij het plaatsje Leggett. De 2400 jaar oude 
en 100 meter hoge boom dankt zijn faam aan 
het typisch Amerikaanse verschijnsel dat je er 
doorheen kunt rijden. Zelfs met een SUV.

Iets verderop verdwijnt de zon ook overdag 
achter het torenhoge bladerdak van de het 
Humboldt Redwoods State Park. Ook hier blijkt 
maar weer eens dat je Amerikanen niets hoeft 
te leren op het gebied van marketing. Terwijl  
je rustig over de 101 zweeft, wordt je blik plots 
gevangen door een naam om nooit te vergeten: 
Avenue of the Giants...

Rijden over the Avenue of the Giants is een 
indrukwekkende les in nederigheid. Indruk- 
wekkend omdat de moeder aller bomen, de 
Redwood, rijen dik als cipiers op wacht staan. 
Nederigheid omdat ze zo hoog, zo groot, zo 
overweldigend zijn. Je voelt je klein, een voet-
noot bij de eeuwenlange symfonie van ruisende 
kruinen op meer dan 100 meter hoogte.

 DAG 5 - RENO
De Noord Noord-Californian is een mens van 
vet, vlees en... vis. Zalm is waar het in Trinidad 
om draait, zeker rond Memorial Day wanneer 
het Salmon Season van start gaat. In Trinidad, 
een gehucht van 400 inwoners, ruikt het naar 
vis. Figuurlijk, het is de spanning van de jacht. 

Bij de pier is het in de weekenden in mei en juni 
een drukte van belang. Pick-ups, trailers, mannen 
met baarden en zoons met hengels bepalen het 
beeld. De rest van het jaar is het rustig in dit 
pittoreske dorpje op de grens van Californië en 
Oregon. Dan sluit je je ogen en geniet je van het 
ruisen van de Pacific of een verse kreeft van de 
BBQ op het terras van je eigen rood-houten 
View Crest Lodge cottage met uitzicht op zee 
(www.viewcrestlodge.com).

 DAG 6 & 7 - PORTLAND
Portland is de stad van koffie, wijn en bier. Veel 
bier. Portland herbergt de meeste brouwerijen 
ter wereld binnen de stadsgrenzen, ruim 50. 
Daarnaast worden er rondom Portland 
uitstekende wijnen gemaakt. Het geeft de stad, 
die als onofficieel motto ‘Keep Portland Weird’ 
heeft, een super relaxte vibe.

Deze vibe, aangelengd met een scheut 
charmante gastvrijheid, is ook het handels- 
merk van de Lion and Rose Victorian B&B  
(www.lionrose.com). De B&B huist in een houten 

Victoriaans gebouw dat zowel van buiten als van 
binnen nog 1906, het jaar waarin dit monument 
werd gebouwd, ademt. De huidige eigenaren 
bewijzen het huis eer met hun smaakvolle 
inrichting en oog voor detail. The Lion and  
Rose staat in één van Portlands historische 
buurten en is omringd door restaurants en 
(koffie)barretjes. 

Tip voor als je hier wilt slapen: vraag om één 
van de twee toren suites. Dan kun je ’s avonds 
heerlijk mijmeren in je torentje en tegelijkertijd 
de buurt een beetje in de gaten houden.

  DAG 8 & 9 - PORT TOWNSEND
Port Townsend zou de grootste haven aan de 
Amerikaanse westkust worden. Dat was althans 
het idee in de 19e eeuw. Maar het liep anders. 
Aan het eind van de eeuw stortte de lokale 
economie in en ging het snel bergafwaarts. Zo 
snel dat er geen tijd was om de oude gebouwen 
af te breken en te vervangen door iets met meer 
toekomst. Gedurende bijna 100 jaar was Port 
Townsend een tijdscapsule. Totdat het stadje 
eind jaren 70 de weg naar boven hervond. 
Vandaag de dag is Port Townsend een bezoek 
meer dan waard. Intiem, niet al te toeristisch, 
lekker ruig aan zee en met een tot hotel 
verbouwd voormalig bordeel, The Palace Hotel, 
waar de kamers de namen dragen van de ladies 
die er tussen 1925 en 1933 ‘huis hielden’ 
(www.palacehotelpt.com).

  DAG 10 & 11 - ORCAS ISLAND
Het onthaasten begint zodra je je auto op de 
veerpont vanuit Port Townsend hebt gereden en 
je richting The San Juan Islands deint. Op deze 
kleine archipel tussen de VS en Canada vind  
je het echte eilandgevoel: (voor Amerikaanse 
begrippen) stugge mensen, kleine dorpjes en de 
ruigheid van de elementen. Van alle San Juan 
eilanden is Orcas Island waarschijnlijke de 
mooiste met hier en daar een oude boerderij 
en vooral veel ongerepte natuur. Een goed 
overzicht van alle beschikbare accommodaties 
is de site van de plaatselijke VVV:  
www.orcasislandchamber.com/lodging
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  DAG 12 T/M 14 - VANCOUVER ISLAND
Vancouver Island: ‘where the wild things are’.  
Al is wild spotten soms als zoeken naar een 
naald in een hooiberg, want het enorme eiland 
(460 bij 100 kilometer) ziet groen van de 
dennenbomen. Die bomen zijn behalve een 
schuilplaats voor wildlife, ook een inspiratie- 
bron voor Canadezen die in de ‘overnachtings- 
business’ zitten. Wil je eens ervaren hoe een 
kerstbal zich voelt, ga dan slapen in een ‘Sphere’, 
een gigantische houten bal hoog in de bomen 
(www.freespiritspheres.com).

Voor wie liever met beide benen op de grond 
blijft staan en liever niet in een tent tussen de 
beren slaapt, is Dolphins Resort een goede  
plek om te overnachten. Dit eco-resort vlakbij 
Campbell River is een goede uitvalsbasis voor 
het ontdekken van alles wat Vancouver Island te 
bieden heeft: beren, orka’s, walvissen, wandelen, 
fietsen, kajakken, dolfijnen, zeeotters, snorkelen 
met wilde zalm en nog veel en veel meer.

  DAG 15 & 16 - VANCOUVER
Vanaf Departure Bay is het een kleine twee uur 
varen naar Vancouver. De tocht is meer dan 
zomaar een oversteek, want tussen Vancouver 
Island en het vaste land zwemmen orka’s. Met 
de frisse wind door de haren op het bovendek 
zoeken naar deze imposante dieren is alles 
behalve een straf.

Na 1 uur en 40 minuten legt de pont aan in 
Horseshoe Bay. Van hieruit is het nog eventjes 
rijden naar Vancouver. Onderweg kun je nog 
besluiten toch maar eerst eventjes te gaan 
(après) skiën in Whistler, de wintersportplaats 
waar het altijd feest is. Omringd door bergen, 
bossen en zee is Vancouver puur urban wildlife.

Vancouver is ook laid-back. De stad is een gerecht 
met een keur aan ingrediënten. Een snufje Brits, 
aangelengd met een (snel groeiend) vleugje 

Aziatisch op een bedje van Native Americans. 
De bevolking is vriendelijk en zo behulpzaam 
dat je er niet vreemd van op hoeft te kijken 
wanneer iemand met je meeloopt of fietst als 
je naar de weg vraagt.

  DAG 17 & 18 - SEATTLE
Nirvana, Starbucks, Pearl Jam, Microsoft, Jimi 
Hendrix en regen, dat is Seattle. Maar Seattle is 
meer dan muziek en multinationals. Architectuur- 
liefhebbers halen hun hart op bij de hoogstandjes 
van Rem Koolhaas (bibliotheek) en Frank Gehry 
(Muziek en Science Fiction museum). City Slickers 
slenteren van boetiek naar koffiebar. Liefhebbers 
van outdoor activiteiten en wintersport stappen 
na een uurtje rijden al op de ski’s of hiking trails.

Voor fans van (buiten-)kunst heeft de stad ook 
nog verrassingen in petto: een verpletterende 
trol, bronzen Lenin, een door een raket door- 
boord gebouw en veel bohémiens. Je vindt het 
allemaal in de wijk Fremont in Seattle. De buurt 
ligt ten noorden van het centrum en heeft 
zichzelf als ‘center of the universe benoemd.’ 
Dat is het niet, maar bijzonder is de buurt wel. 
Enerzijds door alle kunst die (letterlijk) door de 
buurt op straat is gezet, zoals dus de gigantische 
trol die een volkswagen kever verpletterd. 

Anderzijds door de inwoners en de winkels en 
restaurants die bij de bovengemiddeld artistieke 
inslag horen. Op zondag is er ook nog de 
fameuze Fremont Sunday Street Market met 
(organic) eten, drinken, groenten, fruit, veel 
ditjes en nog meer datjes.

  DAG 19 - JACKSONVILLE
In Jacksonville kun je de goudkoorts voelen.  
Het historische stadje en omgeving ademen 
nog het opportunisme van het Wilde Westen 
met de jaarlijkse ‘Biggest little rodeo in the West’ 
als hoogtepunt. Je vindt in Jacksonville saloons, 
oude houten kerken, een spooky begraafplaats 
en meer dan honderd andere historische 
gebouwen en plekken die stammen uit de tijd 
van de Gold Rush.

  DAG 20 T/M 21 SONOMA
Sonoma Valley is, net als het naburige Russian 
River, een wijngebied dat qua bekendheid wordt 
overschaduwd door Nappa Valley. Dat maakt 
het gebied aantrekkelijk voor mensen die niet 
van de pretparkachtige wineries van Nappa 
houden. Sonoma is intiem en het nabij gelegen 
Glen Ellen (waar je, ongekend voor Amerikaanse 
begrippen, naar verschillende restaurants, de 
organische high-end supermarkt en het Jack 
London State Historic Park loopt) nog intiemer.

De dag staat in Sonoma in het teken van het 
bezoeken van wineries en lunchen in het 
befaamde The Girl & The Fig (reserveren als je 
niet in de rij wilt staan). ‘s Avonds is het goed 
toeven tussen de locals in het geweldige 
Sebastiani Theatre. Deze uit 1933 stammende 
Art Deco bioscoop is een teletijdmachine waar 
alles bij het oude lijkt te zijn gebleven. Inclusief 
de (schone) toiletten.

Na de film natuurlijk nog even een wijntje 
drinken en dan terug naar bijvoorbeeld de Twin 
Oaks Winery Cottage (www.vrbo.com/281693) 
om in de hot tub onder een dak van sterren de 
dag door te nemen.
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WEGENKAARTEN

Bij de auto zit vaak een kaart van de staat en de 
stad waar de reis begint. Een navigatiesysteem 
huren is echter ook het overwegen waard. De 
kosten hiervoor bedragen zo’n 7 euro per dag.
Natuurlijk kun je ook je eigen navigatiesysteem 
of smartphone gebruiken. Wanneer je dit doet, 
vergeet dan niet een bevestigingskit mee te 
nemen en check of je de juiste landenkaarten 
hebt of dat je deze nog moet downloaden.

OVERNACHTINGEN

Noord-Amerika (en zeker de VS) is het wereld- 
deel van melk en honing wat betreft eten, 
drinken en slapen. Je zet net zo makkelijk voor 
10 euro je tent op in een National Park als dat 
je voor het twintigvoudige een villa met hot  
tub huurt aan de kust. Er tussenin heb je nog 
keuze tussen 1001 andere mogelijkheden in  
alle soorten, maten en prijscategorieën. 

Voor afgelegen en avontuurlijke kampeer- 
plekken check je de site van de National Park 
Service (www.nps.gov). Wanneer je liever in 
een bed slaapt, kom je voor 50 dollar per nacht 
al behoorlijk ver bij bijvoorbeeld een keten als 
Motel 6.

Wil je toch dat huis met die hot tub aan de 
Pacific? Op een site als AirBnB.com kun je al 
surfend in de vakantiestemming komen. Je 
vindt er prachtige huizen, appartementen of 
kamers en niet zelden krijg je er gratis ‘off  
the beaten track’ tips bij van de verhuurders.

Tot slot: wie reist op basis van een last-minute 
schema, kan veel plezier beleven aan de site 
Hotwire.com. Hier bieden hotels hun last-
minute kamers aan met kortingen die oplopen 
tot 70%.

TOT SLOT

Urban Wildlife is een route die verandert met 
de seizoenen. In de winter kun je de batterij 
opladen in lenteachtig San Francisco om 
vervolgens in British Columbia te spelen in de 
sneeuw. In het voorjaar ontwaakt je samen met 
de natuur. ’s Zomers leef je volledig buiten en 
kan de tent mee. Het najaar staat in het teken 
van de oogst. Met name in Californië, Oregon 
en Washington is het dan genieten van de 
nazomer terwijl je een net gebottelde wijn 
ontkurkt, vergezeld van al het lekkers dat zojuist 
van het land is gehaald.

LINKS

  Beste deals voor autohuur:
 www.sunnycars.nl
 Goedkope last minute hotels: 

 www.hotwire.com
 Privé huizen, kamers, B&B’s:

 www.airbnb.com
 Meer privé huizen, kamers, B&B’s: 

 www.wimdu.com
 Nog meer privé huizen:

 www.vrbo.com
 Site Californië:

 www.ca.gov
 Site Oregon:

 www.oregon.gov
 Site Washington:

 www.access.wa.gov
 Site British Columbia:  

 www.gov.bc.ca
 Nationale parken algemeen:  

 www.nps.gov/index.htm
 Avenue of the Giants: 

 http://avenueofthegiants.net
 Ferry Orcas & Vancouver Island: 

 www.wsdot.wa.gov
 Ferry Vancouver:   

 www.bcferries.com


