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MONGOLIE
Parelwitte zandstranden, luxueuze beachresorts maar
ook ongerepte natuur waaronder ruige rotspartijen en
verborgen baaien. Het Franse eiland St. Barth is een
juweel in de Caraïben. Balletgod Rudolf Nureyev koos
het dan ook geheel vrijwillig als ballingsoord!
TEKST HARMKE KRAAK
FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE

OREGON
HET WEIDSE WESTEN

De staat Oregon aan de westkust van de VS is vooral bekend om
de hippe stad Portland en de goede pinot noir-wijnen uit Willamette
Valley. Wie echter dit seizoen Wie is de Mol? heeft gevolgd, weet dat
er nog veel meer is... Oregon telt tal van natuurwonderen. Van de eeuwig
besneeuwde berg Mount Hood tot de veelkleurige Painted Hills.
TEKST EN FOTOGRAFIE HARMKE KRAAK

Mount Hood verheft
zich majestueus boven
Trillium Lake.
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Picknick in Peninsula
Park Rose Garden

De Willamette-rivier
met Hawthorne Bridge

A

ls we vanaf de luchthaven Portland binnen
rijden, is meteen duidelijk waarom deze stad
Bridgetown wordt genoemd. Ontelbare brug
gen in alle soorten en maten verbinden de
oevers van de Willamette-rivier die dwars
door Portland stroomt en de stad in East en West
verdeelt. Burnside Street vormt de grens tussen North en South.
Ons hotel (Modera) bevindt zich in South West met Downtown
Portland en het trendy Pearl District. Het eerste dat opvalt
tijdens een stadswandeling is de Concert Hall met daarop in
reuzenletters verticaal het woord Portland. Ook springen vele
kleurige muurschilderingen in het oog, die door de hele stad
te vinden zijn. Forest For The Trees is de non-profitorganisatie
hierachter en nodigt kunstenaars uit om Portland tot een open
luchtmuseum om te toveren, toegankelijk voor iedereen.
Een fenomeen is Powell’s
Books. Deze onafhankelijke
boekhandel is de grootste
van Amerika en beslaat maar
liefst een heel blok.
Portland ligt in het noorden
van Oregon op de grens met
de staat Washington en strekt
zich in alle windrichtingen
uit. We meanderen via een
bomenrijke weg omhoog
Concert Hall
naar Pittock Mansion, de
in Portland
voormalige villa van een
krantenmagnaat en nu een museum. Vanuit de weelderige tuin
hebben we zicht op de wijde omtrek. Zelfs Mount Hood (3429
meter) is te zien bij helder weer. Deze majestueuze berg met zijn
eeuwige sneeuw is een all year round ski-bestemming en staat
bekend als een van de zeven wonderen van Oregon. De tweede
bijnaam van Portland is the City of Roses. Waarom dat zo is,
blijkt als we Peninsula Park Rose Garden bezoeken. Een fontein
spuit tussen tal van uitbundig bloeiende rozenperken, een
verliefd stelletje picknickt onder een haag.
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industriegebied, nu opent de ene na de andere hippe boetiek,
bierbrouwer, wijnmaker en bar. Ook brengen we een middag
door in North West. NW 23th Avenue is hier een van
de bekende winkelstraten, waar we slenteren langs boetiekjes
en een vestiging van Bamboo Sushi, een in alle opzichten duur
zaam sushirestaurant. Zo is voor het interieur gebruikgemaakt
van gerecyclede bielzen van spoorwegen. We sluiten de middag
af met een borrel bij The Departure, de rooftopbar van het
chique hotel The Nines. Vanaf het dak overzien we de hele stad,
die als slogan heeft Keep Portland Weird. Misschien is eigenzinnig
een beter woord.

Villa in Portland

Boring...

Hike in de bossen
rond Trillium Lake

We verlaten Portland en gaan op weg naar het stadje Bend. We
rijden onder meer door het plaatsje Boring... De route is dat in
elk geval allerminst! Nadat we door eindeloze naaldbossen zijn
gereden, stoppen we bij een uitzichtpunt ter hoogte van een
rotswand en kijken in de diepte. Als we weer verder rijden,
doemt Mount Hood in volle glorie op. Het is september en
de berg is nog maar gedeeltelijk bedekt met
sneeuw. Indrukwekkend is deze kloeke berg
hoe dan ook. Er zijn enkele skigebieden op
Mount Hood, waarvan er een open is in de
zomer. Een bordje wijst naar Timberline
Lodge. In dit luxeresort werd de openings
scène van de horrorklassieker The Shining
opgenomen.
We rijden door Mount Hood National
Forest en komen uit bij een rimpelloos meer:
Trillium Lake, omgeven door een naaldbos.
We maken ons klaar voor een korte hike. Op een steiger
staat een man te vissen en er varen enkele kano’s voorbij. De
eyecatcher blijft natuurlijk Mount Hood. De berg steekt overal
bovenuit en tijdens onze wandeling over de bospaden langs de
oevers van het meer duikt hij telkens onontkoombaar op. Dan
vervolgen we de reis. Bossen en bergen maken plaats voor een
egaler terrein. Dan doemt er alweer een berg op.
Ditmaal is het Mount Jefferson die zich hoog boven het vlakke
graslandschap verheft. We bevinden ons inmiddels in Central
Oregon, waar 300 dagen per jaar de zon schijnt. En weer verandert
het landschap... Nu rijden we langs diepe dalen en rechthoekige
rotsen, totdat we in Bend arriveren, een gemoedelijk plaatsje
met een compact centrum vol bars en boetiekjes.

Bord bij
Fort Rock

MOUNT HOOD staat
bekend als een van de
ZEVEN WONDEREN
van Oregon

Street Art in
Portland

Rooftopbar in Portland

Portland is ook een stad van organic food en dus is de Farmers
Market zeker een bezoek waard. We treffen er kraampjes vol
artisanale producten: jam, worst, kaas, chocola en natuurlijk de
versgebrande koffie waar Portland befaamd om is. De allerlek
kerste koffie drinken we bij Stumptown Coffee Roasters met
vestigingen door heel Portland, onder meer naast het Ace Hotel.
Ook food carts zijn een fenomeen in Portland. Ze staan verspreid
door de stad en de kwaliteit van het aanbod aan eten is enorm
goed, omdat de karren aan dezelfde eisen moeten voldoen als
de ‘gewone’ restaurants. Goede food carts zijn te vinden aan de
overkant van de Willamette-rivier in de wijk South East. Dus
lunchen we vandaag eens niet zo chic, maar met een frietje van
handgesneden aardappels met homemade saus, aan een van
de vele picknicktafels. South East is een woonwijk met Victori
aanse huizen, luxe tuinen en upcoming winkelstraten, zoals
Hawthorne, Clinton en Division Street. Ooit was dit een

Peddelen op Sparks Lake

Vanuit Bend maken we een dagtocht naar Fort Rock. We rijden
over een infinity road: de eindeloze weg verdwijnt achter
de horizon. Reeën steken over vanuit omringende bossen en
Kieron, onze gids en chauffeur, moet regelmatig snel op de rem
trappen. Fort Rock is een merkwaardige rotsformatie, ooit ont
staan uit een meer. De roodachtige rots wordt omgeven door
een vlakte vol kleine, gele struikjes: Rabbit Brush. Nabij de rots
is een Homestead Village: een dorp dat is gesticht door pioniers
en nu fungeert als museum. Het gaat om een handvol huisjes in
een verder leeg landschap. In 1908 werd deze nederzetting
gesticht, wat zeker voor Amerikaanse begrippen vrij oud is.
We betreden de huisjes, die nostalgisch zijn ingericht, en luisteren
beleefd naar het verhaal van de dame die ons rondleidt.

Trillium Lake met op de
achtergrond Mount Hood

Natuurlijk is het interessant, maar de kanotocht op Sparks Lake
bij zonsondergang is het echte hoogtepunt van vandaag.
Op weg naar het meer rijden we door de buitenwijken van
Bend, waar het aangenaam wonen is in riante huizen tussen het
groen. Ook zijn er veel golf banen in de omgeving. Het begint
al te schemeren. We slaan een bosweg in en stoppen bij
de oevers van het meer. De kano’s laden we van de trailer het
water in en we krijgen een blauw zwemvest aan. Op ons hoofd
dragen we een lampje en twee aan twee stappen we de kano’s
in. De achterste stuurt, de voorste hoeft alleen te peddelen. Het
is een ontspannende work-out. Het meer met z’n gladde
wateroppervlak is betoverend mooi. Als de zon eenmaal onder
is, zijn we als enigen nog op het water. Alleen de contouren van
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De ‘Hooiberg’ bij
Cannon Beach

De betoverende
Painted Hills

Kanotocht bij
zonsondergang
op Sparks Lake

De POOLSTER prijkt
boven ons. Het is
MUISSTIL. Magisch
Ponzi
Vineyards

de bergen – vulkanen eigenlijk – zijn
nog zichtbaar: Mount Bachelor,
Broken Top, South Sister... het enige
artificiële licht komt van het skiresort
boven op Mount Bachelor. Boven
ons blinken duizenden sterren...
We stoppen met peddelen en brengen
de kano’s bij elkaar midden op het meer en turen naar vallende
sterren. De poolster prijkt boven ons. Het is muisstil. Magisch.

.

Smith Rock en Painted Hills

WIJN UIT
WILLAMETTE
VALLEY

In de omgeving van Portland ligt
de glooiende wijnvallei Willamette
Valley. Hier bezoeken we Ponzi
Vineyards. Dit prachtige wijngoed
met panoramaterrassen werd
begin jaren ’70 gestart door Dick
en Nancy Ponzi uit Californië.
Hun jongste dochter Louise heeft
inmiddels het roer overgenomen
en is nu de wijnmaakster.
We proeven verschillende wijnen,
waaronder arneis, een druif uit
Italië, en natuurlijk pinot noir, de
druif waar Willamette Valley zo
bekend om is. De rijke grond is
deze delicate druif goedgezind.
19500 SW Mountain Home Road,
ponzivineyards.com

Painted Hills
Fort Rock
Homestead
Museum

Eerder noemde ik al de zeven wonderen. Smith Rock is er
één van. De bijna onwerkelijke rotsformaties en steile rotswanden
met gekartelde top zijn een uitdaging voor klimmers. Smith
Rock is dan ook de birthplace van het rotsklimmen in Amerika.
De rotsen bestaan uit diverse soorten lavagesteente en krijgen,
vooral bij zonsondergang, alle kleuren van de regenboog. Niet
alleen klimmend, ook hikend is de top te bereiken. We lopen
omhoog via de Misery Ridge Trail. Van enige misère is echter
geen sprake. Integendeel! Het pad zigzagt omhoog en de ver
gezichten worden steeds mooier en vergoeden alles. We ‘bedwingen’
de rots en staan op de top. Onder ons strekt zich een eindeloos
landschap uit. Vanaf de top hebben we een geweldig uitzicht op
de omringende bergen, waaronder wederom Mount Jefferson,
Mount Bachelor en Broken Top. Die laatste berg heet zo, omdat
er een stukje lijkt te ontbreken. De afdaling gaat een stuk sneller.
Eenmaal beneden slaat de verbazing toe als we zien hoe hoog we
eigenlijk zijn geklommen in de zinderende hitte. Nog een
highlight van vandaag: de Painted Hills. En ook die behoren tot
de wonderen van Oregon. Het zijn heuvels met strepen in de
prachtigste kleuren: rood, geel, goud…. De kleuren representeren
verschillende geologische tijdperken. We maken een wandeling
tussen deze kleurige heuvels en ook dat is betoverend.

Popperige B&B

Op weg naar de stad Pendleton in het oosten van Oregon
(cowboyland) overnachten we in het gehucht John Day. Ons
logeeradres is de popperige B&B Victoria Lane, hoog op een
heuvel. Het ontbijt vindt plaats op de veranda met weids uitzicht.
De vriendelijke eigenaresse legt ons in de watten met pannen
koekjes met maple syrup, omelet met spinazie, schijven meloen en
goede koffie. Om in Pendleton te komen rijden we letterlijk door
the middle of nowhere. We zijn omringd door een gelig en glooiend
graslandschap met slechts sporadisch een huis. Voor ons uit toert
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Cowgirls tijdens
de Pendleton
Round-Up

een eenzame motorrijder. Maar dan opeens is daar de stad:
Pendleton! De hele bevolking is uitgelopen voor de Pendleton
Round-Up. Dit prestigieuze evenement speelt zich af in een
groot stadion met daaromheen een festivalterrein en een
marktje van native Americans (indianen). Bij de Pendleton Mill
Store, een voormalige fabriek, schaffen we op de valreep een
cowboy-outfit aan, want zonder hoed, geruite bloes en de juiste
boots zouden we maar uit de toon vallen.
We nemen plaats op de afgeladen tribunes. Er klinken een paar
geweerschoten en een cowboy te paard rijdt rond met de
Amerikaanse vlag, terwijl iemand The Star-Spangled Banner
zingt, het Amerikaanse volkslied. Elegante amazones in
cowgirl-outfits stuiven te paard rondjes door het stadion en dan
kan de show echt beginnen. Het is één doorlopend spektakel,
te beginnen met bareback riding. Cowboys komen één voor één
op een woest steigerend paard de arena in en trachten achter
over leunend zo lang mogelijk op de rug van het paard te blijven
zitten. ‘It’s wild, it’s west, it’s crazy. You have to be fearless’, ratelt
de spreekstalmeester. Dit blijkt nog slechts het ‘opwarmertje’,
want er volgt later nog bull riding: zo lang mogelijk op een wilde
stier zitten... Het publiek joelt en juicht. Zodra een cowboy in
het zand belandt, moet hij zich uit de voeten zien te maken voor
het stampende beest.

Cannon Beach

Merkwaardige ronde rotsen

Onze rondreis door Oregon gaat verder naar de kust. Vanuit
Pendleton nemen we de route langs de Columbia River, die
de grens markeert tussen Oregon en Washington. De vele
boten op het water zijn van sportvissers. Ze vissen op regen
boogforellen, een zalmsoort. Op het water zien we ook veel
kitesurfers. Het is een van de beste plekken ter wereld om te
surfen. We stoppen in het historische plaatsje Hood River voor
de lunch bij Boda’s Kitchen. Deze bar staat bekend om zijn
malse kip. Dan rijden we verder door een gebied met watervallen
– Columbia River Gorge – en een naaldwoud met immens
hoge stammen. De weg die we volgen is de Scenic Highway.
We stoppen om helder en schoon bergwater te tappen uit een
kraantje langs de weg. Dan naderen we de kust en parkeren bij
een uitzichtpunt. Vanaf hier kunnen we Cannon Beach zien
liggen aan de Stille Oceaan. Het is een baai met een geel zand
strand en merkwaardige ronde rotsen. We hebben geluk dat
de zon schijnt, want het kan er flink mistig zijn. We lopen
het strand op om de ‘Haystack’ van naderbij te bekijken, een
opvallende hooibergvormige rots in zee.

Inkopen voor
de Pendleton
Round-Up

Met een verrekijker proberen we de kleurige vogels op de rots
te spotten, tufted puffins, kuifpapegaaiduikers. We bezoeken ook
Cannon Beach Town, een badplaatsje met galeries en mode
boetiekjes.
De reis sluiten we af waar hij begon: in Portland. We dineren
bij Clyde Common naast het Ace Hotel. In de bar werkt
de befaamde cocktailshaker Jeffrey Morgenthaler, co-auteur
van The Bar Book: Elements of Cocktail Technique. De verfijnde
keuken van Clyde Common is een verademing na de zinde
rende avonturen in cowboyland.
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Proef de mosselen bij
restaurant Higgins in
Portland

TRAVEL

Hotel The Nines

ADRESSEN
PORTLAND
Hotels

Modera: Trendy hotel in
Downtown Portland. Verfrissend
en vriendelijk. Op het beschutte
terras met vuurkorven is het fijn
toeven met een goed glas. 515
SW Clay Street, hotelmodera.com
■ Ace Hotel: Hip hotel tegenover de winkelpassage Union
Way. Alle kamers zijn anders van
stijl en hebben een kunstzinnige
inslag. 1022 SW Stark Street,
acehotel.com/portland
■ The Nines: Een van de meest
high-end hotels in de stad.
Modern hotel in historisch
pand met bovenin restaurant
The Departure, inclusief roof
topbar. 525 SW Morrison Street,
thenines.com
■

Restaurants & bars

Higgins: Voor Portlandbegrippen een zeer klassiek
adres met witgedekte tafels.
Regionale en seizoensgebonden
keuken. Aanrader? Mosselen.
1239 SW Broadway,
higginsportland.com
■ Ned Ludd: Informele hotspot
voor trendy locals. Shared dining
is een optie en loopt rustig op
tot 15 gangen. Van kaas met
chutney tot lam, vis, pompoen...
3925 NE MLK Blvd,
nedluddpdx.com
■ Nel Centro: Pal naast hotel
Modera. We genieten van een
à-la-carteontbijt van steelhead
(regenboogforel) met spinazie en
een gepocheerd eitje. 1408 SW
6th Avenue, nelcentro.com
■

Stumptown Coffee Roasters
naast het Ace Hotel
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Clyde Common: Fine dining
in alle opzichten. Goede service,
geweldige wijnen en piekfijne
gerechten zoals een gebraden
kippetje of gegrilde forel.
1014 SW Stark Street,
clydecommon.com
■ Multnomah Whisk(e)y
Library: Must visit voor de echte
liefhebbers. Prachtige, klassieke
ruimte met een wand vol
whisk(e)y flessen.
1124 SW Alder Street,
multnomahwhiskeylibrary.com
■

Shopping

■ Mercantile: Designercollectie
van Amerikaanse en Europese
modemerken, sieraden en
accessoires. Trendy, sophisticated
en klassiek. 729 SW Alder Street,
mercantileportland.com
■ Zelda’s Shoe Bar: Upscale
boetiek voor schoenen, kleding
en accessoires. Al jaren een
begrip. For women who know
the power of an amazing shoe.
717 SW Alder Street,
zeldaspdx.com

Woonwinkel

Woonwinkel: Deze grappige
cadeau- & lifestyle-winkel heeft
Nederlandse roots. Lampen,
kussens, plaids, keukenbenodigd
heden. 935 SW Washingtonstreet,
woonwinkelhome.com
■ Union Way: Winkelpassage
vol verrassende boetiekjes, zoals
Will Leather Goods en Spruce
Apothecary voor de beste
skin care-producten.
1022 W Burnside Street,
spruceapothecary.com
■ Pioneer Place: Luxe shoppingmall in hartje Portland
tegenover de Apple Store,
met Aveda, Louis Vuitton, Kate
■

Spade NY, Michael Kors. 700 SW
Fifth Avenue, pioneerplace.com

Kunst

Portland Art Museum:
Kleurige sculpturen sieren de
entree van een van de oudste
musea van Amerika (1892).
Van schilderkunst tot fotografie.
1219 SW Park Avenue,
portlandartmuseum.org
■ Pittock Mansion: Deze villa
in renaissancestijl hoog op een
heuvel was van krantenmagnaat
Henry Pittock en is tegenwoordig
een museum. 3229 NW Pittock
Drive, pittockmansion.org
■

BEND
Hotels

Double Tree by Hilton:
Comfortabel hotel op loop
afstand van de winkels, bars en
restaurants in Downtown Bend
op 20 minuten van de skipiste.
300 NW Franklin Avenue,
doubletree3.hilton.com
■ The Oxford Hotel: Centraal
gelegen eco-chic boetiekhotel
met 59 ruime suites en een
uitstekende Urban-Organic
Cuisine. 10 New Minnesota
Avenue, oxfordhotelbend.com
■

Restaurants

Sparrow Bakery: Hippe
bakkerij en geweldig ontbijtadres. De croissant met gepocheerd ei, spinazie en bacon is
er heerlijk, net als de koffie. 50 SE
Scott Street, thesparrowbakery.net
■ Deschutes Brewery:
Pubachtig restaurant met
salades, burgers en bier. Om
alvast in de cowboystemming
te komen… 1044 NW Bond Street,
deschutesbrewery.com
■ El Sancho: Mexicaans
restaurant, begonnen als
food cart en uitgegroeid tot
lokale hotspot. Drink een
margarita op het terras en proef
de taco’s. 335 NE Dekalb Avenue,
elsanchobend.com
■

■ The Workhouse: Sieraden,
tasjes, serviesgoed, kussens...
In dit atelier kunnen designers
een plek huren om hun producten
te slijten. 50 SE Scott Street,
theworkhousebend.com
■ Old Mill: High-end shopping
area met in een oude fabriek
outletstore Rei. Eromheen nog
veel meer fijne winkels (Gap,
Aveda, Banana Republic).
450 SW Powerhouse Drive,
theoldmill.com
■ HTBX: Smaakvolle mode.
Stijl: urban chic. 903 NW Wall,
hotboxbetty.com
■ Wren and Wild: Yoga, beauty
en verzorging. 910 NW Harriman
Street, wrenandwild.com

PENDLETON

Hamley’s: America’s Favorite
Western Store since 1883, zoals
ze zelf zeggen. Ultieme westernwinkel met boeken, cowboykleding en handgemaakte zadels.
30 SE Court Avenue, hamley.com
■

CANNON BEACH

Sea Soles: Verrassend hippe
schoenenzaak vlak bij het strand
van Cannon Beach. Collectie:
sportief en chic. Ook voor
handtassen en sieraden. 139
West 2nd Street, seasoles.com
■ Cannon Beach Book
Company: Ouderwets goede
boekhandel met naast wereld
literatuur en reisboeken een
mooie collectie kinderboeken.
130 N Hemlock Suite 2,
cannonbeachbooks.com
■ Jewelry by Sharon Amber:
Naast prachtige sieraadontwerpen
is er kleurig glaswerk. Cannon
Beach staat bekend om de
glasblaaskunst. 172 N Hemlock
Suite 7, sharonamber.com
■

Schoenenboetiek
Sea Soles

HOE KOM JE ER?
KLM vliegt in circa 10 uur
rechtstreeks van Amsterdam
naar Portland. klm.nl

MET DANK AAN: TRAVELPORTLAND.COM, TRAVELOREGON.COM, TRAVELPENDLETON.COM, FIRSTNATURETOURS.COM, YOURAMBASSADRICE.COM, BUROSIX.NL

Shopping

Smith Rock,
een van Oregons
zeven wonderen
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