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Extreem en overwetdigend Alaska

Etke dag een catch of the daY
,,you guys must be the last cyclists of the season", zegt de cafêbaas.

De laatste fietsers dit seizoen? Hii overdriift, het is eind augustus!

Maar ja, dit is Alaska, hier heerst de natuur. Atles is hier extreem en overweldigend,

de natuur en de winter, én de gaswriiheid van de Alaskanen'
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Hoe het hier heet weten we niet. We hebben onze tentjes opgezet op het

erf van AK Rendez-vous Lodge op mij t  46van de rustige Richardson High-

way. Er staat een bordje 'sorry, we're closed'. Onze hoop op een douche

en een uitgebreide maalt i jd in een restaurantie is daarmee de bodem in

geslagen. Maar verder f ietsen is ool< geen optie. Er staan al rzo l<itome-

ters op de tet ler. We staan aan de voet van een nieuwe pas en volgens

onze gids, de Milepost, is de volgende camping 85 kitometer verderop.

Als we ons geïnstalteerd hebben, de vri jheid genomen hebben ons te was-

sen met behutp van een buitenkraan en tuinslang, een simpele f ietser-

maattijd hebben gekool<t en een beetie provisorisch staan af te wassen,

r i jdt er een auto het terrein op. De eigenaars l<omen thuis. O jee! Hoe zutlen

zi j  reageren op hun ongenode gasten?

Overdonderd door de gastvriiheid zitten we even later op het grote terras in

een luie stoelte genieten van een enorm bord gerookte zatm. Theo, de eige-

naar van de Lodge, wijst de rivier aan waar hij de zalm gevangen heeft.

Smaakt de zatm? Het antwoord is er een met superlat ieven. Bi j  de smaak

van deze gerookte wilde zatm, gaat elke vergetiiking met de gerookte zatm

die we in Nederland kennen mank. Het is absoluut de leld<erste gerool<te

zatm die we ooit geProefd hebben.

Theo maakt zich klaar voor het seizoen. De meeste seizoenswerl<ers wer-

ken alteen in de zomer in Ataska en ontvtuchten de strenge winter' Zo niet

Theo. Hi i  leeft nameti ik van het hel i-skiën. Zi jn gasten laten zich met een

hetil<opter op de nabijgetegen gtetsjer afzetten. Theo is behatve gastheer
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ook hun gids op de spectacutaire sl<itochten over de gtetsjer. Alasl<a ats

bestemming voor een exctusieve skival<antie.

Na Theo's tuxe ontbi j t  van pannenkoeken en yoghurt met fruit  gaan we op

weg naar Vatdez. Een ptek aan het einde van de hier toch a[ zo spaarzaam

bewoonde wereld. In druiterige regen kl immen we naar de Thompson Pass

en de Worthington Glacier. Het is l<oud en mist ig. En i l< heb een lekke band.

Dat hetpt me niet om vroti jk, laat staan warm te worden. De aanbli l<van de

gletsjer doet het kleine teed echter in een oogwenkvergeten. Adembene-

mend! Net als zoveel andere gtetsiers in Alasl<a, kun ie ook deze gletsjer

van ieer dichtbij bel<ijl<en. Met een beetie bravoure kun je zetfs tot aan de

voetvan de gletsjer lopen. Hiertelt  al leen respect en ontzagvoor de natuur,

hier ontl<om je er niet aan ie niet ig te voelen.

Naarmate we verder r icht ing zeeniveau en Vatdez l<omen, l<ri igt het land'

schap iets mystieks. De mist reist met ons mee en t i jkt de gletsjerr ivier op

de voet te volgen. De reizende mist speelt met de dampen die opsti jgen

vanaf het i jskoude water en zorgt voor fascinerende panorama's.

Exxon Valdez

ln Vatdez houdt de weg op. In Vatdez houdt ook de gigantische otiepi jpl i in

op die zo'n 7250 kitometer verderop in Prudhoe Bay, in het noorden van

. Alaska; begint en geheel bovengronds z'n weg vindt naar Valdez. Het voelt

een beetje alsof we het einde van de wereld naderen. Maar die beeldspraal<

haatt het niet bi i  de werketi i l<heid. De weretd is hier nameli jk echt ooit
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*Hii kan zich niets voorstellen onze afhanketijl<heid van de supermarkt."bii

Usschotsen in de Prince William Sound

vergaan. ln ry64 was er een aardbeving die het oude Valdez volledig weg-
vaagde. Het stadje is later een paar ki lometer verderop weer opgebouwd.
En daarna haalde het stadje spi j t is genoeg weer het wereldnieuws. In 1989
zonl< de olietanl<er de Exxon Valdez in de wateren voor de l<ust. Met een
enorme mil ieuramp tot gevotg. Ondanks schoonmaal<acties zi jn ervandaag
de dag nog steeds ol ievlel<ken te zien op de rotsen.
We zijn niet gewend om afhanl<etijl< te zijn van vervoer. En ook niet om een
paar dagen te moeten wachten op dat vervoer. Hier is er geen ontkomen
aan. In deze t i jd van het jaar is de keuze beperl<t, er zi jn alvaarl i jnen geslo-

ten. Over twee dagen gaat de volgende boot die ons door de Prince Wil l iam
Sound naar Whitt ier zal brengen.
De boottocht is echter meer dan de moeite waard. Helemaalomdat de zon
schi jnt.  Op een zonnig dek laten we de schitterende natuur aan ons voorbi j
trekken: bos, rotsen, i jsschotsen, gletsjers en zeehonden. Het is net een
driedimensionale natuurf i lm. Maar dan / iye.
Eenmaalweer aan land, v inden we een tunnelop ons pad. Fietsen door de
tunnel is ten strengste verboden. Het vinden van een l i f t  is gelul<l<ig geen

enl<el probleem. Een buschauffeur in een lege toeristenbus neemt ons mee.
Hij  is bl i j  met wat aanspraal<. Hi j  is een zomerseizoenwerl<er en vertrel<t vol-
gende week weer uit  Alasl<a. Op zoel< naar een baan voor de winter in het
zuiden van de VS. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn catch of the day. Een
eind verderop heeft hi j  nameli jk eerder op de dag een hele school beluga
whales gezien. Wow! Hopeli jk zwemmen die walvissen er over een paar

dagen, als wij  bi j  die baai aanl<omen, ool< nog!
We zit ten amper op de f iets of de volgende trekpleisters dienen zich alweer
aan. We genieten van weer een prachtige gletsjer (Portage Glacie| en een
salmon viewing point, een van de vele plel<ken waar je in deze tijd de zalm-
trel< l<an volgen. Vissen is in deze tijd van het jaar een l<oud kunstje zo tijl<t
het, het ziet hier zwart van de vissen. Je l<an in deze overvolle rivier gewoon

wachten tot een van de vele vissen per ongelul< tegen je haal< aan zwemt.
Onze overnachtingsplek is Camping Portage Valley. De camping ziet er niet
erg aantrekl<el i j l< en uitnodigend uit .  Een paar oude verval len gebouwtjes,

vee[ schroot, een groot modderig l<ampeerterrein en verwaarloosd gras.

Maar achter die eerste teleurstel lende aanblik bl i jkt ook luxe en warmte
schuil te gaan. Er staat een houten shelter op het terrein en er bl i j l<en war-
me douches te zi jn. En niet te vergeten, de eigenaresse is een ontzettend
hartelijke en gastvrije vrouw.

Luxe shelter op camping Portage Valley

Gestuntel
Als we ons in de shelter instal leren met onze l<ookspullen, komt de zoon
des huizes poolshoogte nemen. "l betyou guyswantto usethe barbecue
to cook some meat or fish". Als wij zeggen dat hij geen moeite hoeft te doen
de barbecue te installeren omdat wij geen vers vlees of vis in onze fietstas-
sen vervoeren, maar een bl i l<je toni jn hebben, is het ongeloof, de verwar-
ring en de afschuw op zijn gezicht af te lezen. Alasl<anen l<open geen vis of
vlees in de supermarkt. Dat vangen zezelf . Ze schieten in het seizoen een
paar kariboes, elanden of een beer, vangen een voorraadje vis en stoppen
het in de diepvries. Hi j  l<an zich niets voorstel len bi j  onze afhanl<el i j l<heid
van de supermarkt. Hi j  is afhanl<el i j l< van wat de natuur hem biedt en van
zi jn eigen vaardigheden om dat te benutten.

Hij vraagt voorzichtig of we misschien willen proeven van die zelfgevangen
vis. Nou, dat slaan we niet af. Even later l<omt hij aan met een groot stuk
heilbot, een enoÍm stukzalm maar ook met r i jst en geroosterd brood. Al le-
maal on the house. Ats hi j  ons gestuntel met de vis en de barbecue ziet,
neemt hi j  het gauw van ons over. Tussen het gri l len door helpt hi j  ons ook
nog met het kampvuur. Wij trel<ken een f lesje wijn open, warmen ons bi j
een l<napperend vuurt. ie en genieten met uitzicht op de sterren van deze
geweldige gastvrijheid en de overheerlijke vis. Onze catch of the day.
Als i l< de volgende ochtend mijn slaperige hoofd uit  de tent steek staan daar
ineens drie glanzende moose, een moeder-eland met twee jonl<ies. Ze
genieten in de vroege ochtend van het frisse groen. Een vertederend
schouwspel. Ze wanen zich onbespied en lopen op hun gemal< langs onze
tentjes. De moeder houdt de l<leint jes goed in de gaten. Als i l< mijn camera
in de aanslag heb, word ik ontdel<t. Er kl inken een paar waarschuwingssig-
nalen en de famil ie trel<t zich terug.

Het was niet voor niets een heldere sterrennacht. Het heeft gevroren. Ten-
t jes en f ietszadels zi jn wit.  Begin september en de winter meldt zich. De
eigenaresse heeft duideti j l< met ons te doen. In haar ogen is dit  een barre
fietstocht, met veel l<ou lijden en zonder fatsoenlijl< eten. Ze verwent ons
met koff ie en toast. Dan is het t i jd om afscheid te nemen. Muts op en hand-
schoenen aan. We verlaten de gastvri je camping en r i jden zuidwaarts r ich-
t ing Seward. De zon l<omt er nu snel aan. Het belooft weeÍ een fantastische
fietsdag te worden. Op naar de volgende catch of the day. 2
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