
 

Avontuurlijk
Amerika

Onbekend en daardoor misschien wel onbemind, dat is het Amerikaanse Idaho. Maar dat 
is zeker onterecht, ontdekte Jennifer Joedo die acht dagen door de staat reisde en erachter 
kwam wat Idaho allemaal te bieden heeft.

Grootte: 5 keer zo groot als Nederland
Tijdverschil: acht uur vroeger
Beste reisperiode: mei, juni, september,oktober 
Fun fact: bijnaam Idaho - Potatostate
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“So what are you doing in Idaho, ma’am? Are you 

looking for a cowboy?” vraagt de douanebeambte 

terwijl ik vingerafdrukken aan het maken ben. Ik 

leg uit dat ik hier ben om te ontdekken wat Idaho 

allemaal te bieden heeft. “Well, you sure are gonna 

find a cowboy here!” grinnikt hij. “Welcome to Idaho!”

Idaho is een van de staten die door Nederlanders 

relatief weinig wordt bezocht tijdens een vakantie in 

de Verenigde Staten. Ook ik wist eigenlijk niet goed 

wat de staat allemaal te bieden heeft, maar dat werd 

al kort na aankomst duidelijk. Idaho is namelijk een 

grote speeltuin voor natuurliefhebbers en avonturiers. 

Noem een sport en je kunt ‘m hier beoefenen: 

mountainbiken, raften en kajakken in de zomer, 

snowboarden, rodelen, schaatsen en heli-skiën in de 

winter. Dat moest ik natuurlijk zelf ook uitproberen, 

dus al snel verliet ik de hoofdstad Boise om een 

uur verderop te raften op de Payette-rivier. Wetsuit 

aan, peddel in de hand en off we went. Knalgroene 

bomen, ruige bergen, ze schieten allemaal voorbij 

op onze route. Wie bang is voor scherpe rotsen en 

stroomversnellingen kan opgelucht ademhalen: 

rafters hebben de keuze uit een aantal routes met 

verschillende moeilijkheidsgraden, daardoor kunnen 

kinderen bijvoorbeeld ook raften op de Payette. 

Van raften naar jet-boaten 

Een verblijf in Idaho vraagt om véél avontuur. Dus 

hop, ik spring in de auto en rijd vanuit Boise naar 

Hells Canyon. Een rit van drie uur, waarvan het 

laatste gedeelte over de Hells Canyon Scenic Byway 

gaat. Dit is een van de mooiste routes in Idaho, dwars 

door de diepste

SO WHAT ARE YOU DOING IN 
IDAHO, MA'AM? ARE YOU 

LOOKING FOR A COWBOY?”
“

TIPde beste maanden om Idaho te 

bezoeken zijn mei, juni en september. Juli 

en augustus zijn iets warmer, dan zijn er 

ook meer toeristen. Het klimaat in Idaho is 

afhankelijk van waar je bent, zo kan het 

zijn dat er sneeuw ligt in de bergen, 

terwijl het een paar uur verderop zonnig 

en warm is.



LOOK OVER THERE!
    IT'S A BEAR!”“
kloof van Amerika, langs dramatische kliffen, maar 

ook uitzichten op besneeuwde bergtoppen. Ik rijd 

over nagenoeg verlaten wegen naar de dam, waar ik 

met een groep overstap op de supersnelle jet boat. 

“If you see any wildlife, just point to it and let us 

know”, roept de gids, waarna hij ons voorbereidt op 

de verschillende stromingen. Enthousiast kijk ik rond 

of ik iets kan zien. Het duurt niet lang voordat er een 

grote adelaar over ons heen vliegt, prachtig om in 

de vrije natuur te zien. We varen weer verder in de 

pijlsnelle boot, totdat een van de reisgenoten roept: 

“Look over there! It’s a bear!” De gids reageert snel 

en draait de boot, zodat we de beer allemaal goed 

kunnen zien en foto’s kunnen maken. Hier had ik niet 

op durven hopen, wat is dit bijzonder!

Irresponsible wijnproeven

Naast avontuur, biedt Idaho ook iets heel anders: 

steengoede wijnen. De staat heeft een verrassend 

goed klimaat voor wijnbouw en de wineries schieten 

als paddenstoelen uit de grond. Vanuit Boise zijn 

verschillende wijngebieden goed te bereiken, dus een 

tour langs een aantal wijnhuizen – met als afsluiter 

bij zonsondergang een etentje met een goede wijn – is 

zeker een aanrader. 

Mijn reis door Idaho gaat verder naar het wijngebied 

bij Lewiston, op een uur of vijf van Boise. Bij de 

Lindsay Creek Vineyards word ik uitgenodigd voor 

een wijnproeverij. Ik begin met een Riesling en eindig 

een paar wijnen later met de Irrisponsibility, een 



heerlijke rode wijn. De naam is toepasselijk, zo blijkt 

wanneer deze wijn bij iedereen zo goed valt dat we 

bijna allemaal een fles mee naar huis nemen. 

Sun Valley

Tijd voor wat echte Amerikaanse actie. “Just say pull 

whenever you’re ready!” Met oordopjes in en een 

veiligheidsbril op probeer ik met mijn geweer een 

disc te raken. Ik krijg 25 pogingen en ik raak er tien, 

yiehaaa, net een echte cowgirl. Trots, maar wel met 

een blauwe plek op mijn schouder van de terugslag, 

rijd ik naar mijn volgende bestemming: Sun Valley, 

een plaats die vooral in de winter populair is vanwege 

de geweldige skipistes. Ook als er geen sneeuw ligt, 

is het een mooi en sfeervol dorp, met mooie high end 

accommodaties en fijne boetiekhotels.  

Boise

Tijd voor de laatste stop van mijn roadtrip: na 1800 

kilometer rijden ben ik terug in Boise. Hier laat 

ik de auto voor wat hij is en stap op de fiets, het 

beste vervoersmiddel voor in de stad. Een mooie 

fietsroute is de River Green Belt, een tocht van 

zo’n 40 kilometer, waarbij je dwars door het hart 

van de stad de rivier volgt. Op adem komen kan 

daarna in de levendige 8th Street, die barst van de 

gezellige restaurantjes. Ook wandel ik door Freak 

Alley, een openlucht kunstgalerie vol graffiti. Elke 

zaterdag kun je in de stad heerlijke verse groenten en 

fruit, gebakjes, broden en lokale lekkernijen kopen 

op de farmers market, dus die kan ik zeker niet 

overslaan. Dat geldt ook voor Dirty Little Roddy’s, 

een bar met mechanical bull, waar ik van een local 

leer swing dancen op Footloose. Zo sluit ik mijn 

ontdekkingstocht door Idaho af. 

Highlights 
Idaho

 • De uitzichten vanaf de   
   Sawtooth Scenic Byway 
 

 • Een uitstapje naar Yellowstone  
     National Park 
 

 • Sun Valley te paard ontdekken 
 

 • Een toch langs de wijnhuizen      
  rond Boise 
 

 • De natuur van het Nez Perce     
  National Historic Park 
 

 • Het buitenaardse landschap    
  van Craters of the Moon 
 

 • Het azuurblauwe Flathead  
    Lake, op de grens met  
    Montana 
 

 • Fietsend de adembenemd       
    groene Hiawatha Trail  
    ontdekken


