
Op 20 en 21 juni bezocht ik Glacier National Park 
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Samen met het Canadese Waterton Park vormt het een International Peace Park



In het Park rijden mooie rode bussen



Maar ik had een huurauto mee



Doorheen het Park loopt de Going to the Sun Road



Op Street View ziet die er zo uit 



Maar je kan ook minder mooi weer hebben





Ik heb het Park dus tweemaal anders heb gezien



Onder een zware, donkere hemel



En bij helder zonlicht  



Saint Mary Lake, dag één



Saint Mary Lake, dag twee



Logan Pass — 2025 m — op de continentale waterscheidingslijn





Mc Donald Creek



Mc Donald Creek, dag één



Mc Donald Creek, dag twee



Mc Donald Creek, dag twee



Op het einde van de eerste dag kwam de zon er toch door



Lake Mc Donald, op de avond van dag één



Lake Mc Donald, op de avond van dag één



Lake Mc Donald, op de avond van dag één



Lake Mc Donald, en de ochtend van dag twee











Gemiddeld zijn er in Glacier National Park veertien bosbranden per jaar, die 20 km2 bos vernielen 



In 2003 ging 550 km2 in de vlammen op











Glacier National Park is het rijk van de beren (Grizzlys en zwarte beren)



"Less than a mile from the entrance I saw a bear beside the road, and 
it ambled out as though to flag me down.  Instantly a change came 
over Charley.  He shrieked with rage.  His lips flared, showing wicked 
teeth that have some trouble with a dog biscuit.  He screeched insults 
at the bear, which hearing, the bear reared up and seemed to me to 
overtop Rocinante.  Frantically I rolled the window shut and, 
swinging quickly to the left, grazed the animal, then scuttled on 
while Charley raved and ranted beside me, describing in detail what 
he would do to that bear if he could get at him."

John Steinbeck, Travels with Charley, 1962 
— in Yellowstone National Park 

Het baasje van deze hond, in Glacier National Park, had nooit van 
John Steinbeck gehoord, noch van Travels with Charley.  Hij 
maakte zich geen zorgen over het gedrag van zijn hond, mocht er 
een beer staan langs de kant van de weg.
Rocinante is de naam van John Steinbecks auto, en Charley — 
uiteraard — de naam van de hond. 











Nabij Logan Pass











Saint-Mary Lake



Twee Duitse toeristen die de tijd nemen om naar het meer te kijken — "Zoiets hebben wij in Duitsland niet — Tijd ? — Ach, tijd ook niet ..." 



Glacier National Park is een beschermd natuurgebied van ongeveer 4000 km2 in het noorden 
van de staat Montana.  Samen met het Canadese Waterton Lakes National Park (550 km2) 
vormt het een grensoverschrijdend International Peace Park. 
Glacier National Park ligt in de Rocky Mountains, op de continentale waterscheidingslijn.  Het 
is de kroon van het continent.  Een overigens erg discrete berg, waarnaar weinig verwezen 
wordt, de "Triple Divide Peak" (2444 m) vormt zelfs het waterscheidingspunt tussen de Stille 
Oceaan, de Noordelijk IJszee en de Atlantische Oceaan (dat laatste via de Golf van Mexico). 
Het Nationaal Park werd in 1910 gecreëerd op gronden die eerder tot de Flathead en de 
Blackfeet Indianen hadden behoord.  Korte tijd nadien bouwde de Great Northern Railway er 
een reeks hotels.  Om het park beter te ontsluiten werd, van 1921 tot 1932, de Going to the Sun 
Road aangelegd, die op de Logan Pass (2025 meter) de continentale waterscheidingslijn 
overschrijdt.  Het park heeft daarmee een belangrijke toeristische en dus economische, maar 
ook identitaire functie.  [Een nationaal park is nooit alleen maar een natuurbeschermings-
project. "This site possesses national significance in commemorating the history of the United States 
of America", zoals op een gedenkplaat van 1997 staat vermeld.]  
De Scenic Mountain Road dwars door het park is verboden voor kampeerwagens — die in 
Amerika veelal een stuk groter zijn dan in Europa — en voor bussen, wat een belangrijke 
invloed heeft op de omvang en de samenstelling van het toeristenvolk.  [In vergelijking tot 
sommige Europese bergwegen is de "smalle" Going to the Sun Road echter behoorlijk breed.]  
Voor bezoekers zonder auto, of die de auto liever aan de ingang laten, zijn er de opvallende 
rode bussen met laag plafond en open dak. 



Zicht op het Park, vanuit het Blackfeet Indian Reservation


