
Verslag astronomische rondreis doorheen Arizona en New 
Mexico 2008 

Van 29 april tot 18 mei maakten we een rondreis doorheen het zuidwesten van de Verenigde 
Staten, meer bepaald de staten Arizona en New Mexico. Het werd een intensieve tocht langs 
gekende en minder gekende nationale parken, grotten, woestijnen, pueblo's, cactussen, 
UFO-landingsplaatsen, Wild-West stadjes en natuurlijk... talrijke sterrenwachten. 
 

 

Week 1 

Van Phoenix naar de Grand Canyon 

 

We starten de eerste dag met een stevig Amerikaans ontbijt, want we hebben een gevulde 
dag voor de boeg. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010019b.JPG


 

Na een bezoek aan het mijnstadje Jerôme, en een mooie rit langs de rode rotsformaties van 
Sedona en de Oak Creek Canyon, komen we aan in Flagstaff, waar we het Lowel 
Observatorium bezoeken. 

 

We eindigen de eerste dag van onze reis in de Grand Canyon. 

Grand Canyon National Park 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010067.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010196.JPG


 

De tweede dag van onze reis besteden we helemaal aan de Grand Canyon. We wandelen 
langs de rand.... 

 

... terwijl Werner even afdaalt tot aan de Colorado rivier en terug... 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010097.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010150.JPG


 

's Avonds toasten we in het mooie El Tovar hotel op een zeer geslaagde dag. 

Van de Grand Canyon, via Meteor Crater, naar Holbrook 

 

Een bezoek aan Meteor Crater mag uiteraard niet ontbreken op deze astroreis! 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010155.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010254.JPG


 

Op weg naar Holbrook passeren we de historische route 66. We take it easy en we poseren 
on the corner in Winslow, Arizona.... 

Petrified Forest National Park 

 

Holbrook is onze uitvalsbasis voor een bezoek aan Petrified Forest National Park. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010291.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/IMG_2538.JPG


 

Op wandel door het feeërieke landschap met de versteende bomen. 

Van Holbrook naar Phoenix 

 

We reizen terug richting Phoenix via de Apache Trail, en houden onderweg halt bij Tonto 
National Monument, één van de talrijke 'pueblo's" die Arizona rijk is. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010369.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010527.JPG


 

De Apache Trail gaat van Globe naar Phoenix en voert ons langs prachtige landschappen. 
Hier genieten we van het uitzicht op Apache Lake. 

 

In Tortilla Flat, een echt Wild-West relict, trakteren we onszelf op een lekker 'prikly pear' ijsje, 
gemaakt van de vruchten van de schijfcactus, bij ons gekend als 'cactusvijgen'. 

Phoenix - Tucson - Phoenix 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010569.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010589.JPG


 

We maken vanuit Phoenix een daguitstap naar het PIMA Air en Space museum in Tucson. 
Hier bevindt zich ongetwijfeld één van de indrukwekkendste collecties vliegtuigen van over 
gans de wereld. Dit bizarre exemplaar behoort toe aan de NASA. 

 

Vanavond arriveert het tweede deel van de groep, en in afwachting van hun aankomst, 
bezoeken we in Phoenix o.a. het Arizona Mineral and Mining Museum. 

Week 2 

Ajo - Kitt Peak Observatory 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010618.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010646.JPG


 

Ajo is onze uitvalsbasis voor een bezoek aan het prachtige Organ Pipe Cactus National 
Monument. 

 

's Namiddags gaat het richting Kitt Peak Observatory, waar we verwacht worden voor een 
avondje waarnemen. Tegen zonsondergang bereiken we het observatorium. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010671.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010728.JPG


 

 

Een mooie zonsondergang vanop het Kitt Peak Observatorium. 

Tucson - Titan Missile Museum - AMARG - Saguaro National Park 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010734.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010740.JPG


 

We starten de dag met een bezoek aan het Titan Missile Museum.  

 

Dit is de enige plek waar nog een TitanII raket in haar oorspronkelijke silo staat. We krijgen er 
een geleid bezoek dat schitterend de sfeer van de koude oorlog oproept. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010765.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010746.JPG


 

Push the button.... 
Hoe het voelt om een nucleaire oorlog te ontketenen? Wel, op z'n minst een beetje 
angstwekkend.... 

 

's Namiddags bezoeken we AMARG - The Aerospace Maintenance and Regeneration Group, 
ook wel "the Boneyard" genoemd. In deze mega-openlucht-wisselstukken-centrale staan 
duizenden vliegtuigen opgesteld, een aantal gestald in afwachting dat ze opnieuw in gebruik 
genomen worden, een aantal "afgedankte" toestellen die gebruikt worden voor wisselstukken. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010754.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010797.JPG


 

Alvorens koers te zetten naar het Wild-west stadje Tombstone, sluiten we de dag af met een 
bezoek aan het oostelijk deel van het Saguaro National Park. Hier staan een aantal 
cactussen om "U" tegen te zeggen, zoals deze kanjer, die qua hoogte toch wel kan 
wedijveren met een flatgebouw van enkele verdiepingen. 

Tombstone 

 
 
 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010821.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010829.JPG


 

In Tombstone dineren we in het etablissement van Nellie Cashman, die in de hoogdagen van 
Tombstone een beroemde en beruchte dame was. 

 

De volgende dag nemen we ruim de tijd om kennis te maken met het Bokrijk van New 
Mexico: Tombstone. Sommigen rijden als een echte Marshall rond in een postkoets, anderen 
herbeleven de Gunfight at the OK Coral, bezoeken de zilvermijn waaraan het stadje zijn 
oorsprong dankt, of testen de plaatselijke bieren uit... 

Safford - Mount Graham Observatorium 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010840.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010857.JPG


 

 

Onze laatste dag Arizona brengen we door in hogere sferen: we klimmen tot boven de 3000 
meter voor een bezoek aan het Mount Graham Observatorium, waar 3 bijzondere telescopen 
staan. De eerste telescoop die we bezoeken is de Vatican Advanced Technology Telescope. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010924.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010928.JPG


 

Dan is de Heinrich Hertz Submillimeter Telescoop, een radiotelescoop, aan de beurt. 

 

Maar het hoogtepunt van de dag is het bezoek aan de LBT, de Large Binocular Telescope, 
waar we helemaal tot binnen in het hart van de telescoop mogen rondwandelen.  

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010944b.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010972.JPG


 

Op weg naar Lordsburg passeren we de grens Arizona - New Mexico. 

White Sands National Park - Alamogordo 

 

Het is een lange rit naar White Sands National Park, maar het loont meer dan de moeite. We 
maken een wandeling in een oogverblindend landschap van witte gipsduinen.  

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1010993.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020020.JPG


 

Iedereen is het erover eens: rondwandelen in dit landschap is zoals rondwandelen op een 
andere planeet... 

 

We houden onze picknic-lunch in een speciaal daarvoor voorziene shelter. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020038.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020065.JPG


 

Aan de rand van het duinenveld slagen yucca's erin te groeien en te bloeien. 

 

Na onze verkenning van White Sands gaat het richting Alamogordo, waar we het New Mexico 
Museum of Space History bezoeken. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020073.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020089.JPG


 

De eerste avond in New Mexico geen motel, maar een poepchique hotel, gelegen hoog in de 
bergen. We genieten er dan ook van een lekker diner. 

Cloudcroft - Roswell - Carlsbad 

 

Op weg naar Carlsbad houden we halt in Roswell, bekend omwille van het vermeend UFO-
incident uit 1947. We bezoeken er het "International UFO Museum and Research Center". 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020103.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020226.JPG


 

Heel Roswell staat in het teken van UFO's, extra-terrestrials en cover-up operaties. 

 

Maar naast de UFO-cultus die hier goed in stand gehouden wordt, kan Roswell prat gaan op 
een boeiend museum, met de volledige collectie van Robert Goddard, die in jaren 1930 de 
eerste vloeibare-brandstofraketten lanceerde. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020218.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020242.JPG


 

We nemen een ganse dag de tijd voor het verkennen van de Carlsbad Caverns, en dat is 
zeker niet te weinig. Dit gigantische grottencomplex is één van de grootste ter wereld. De 
grotten werden ontdekt in 1898 toen ene Jimmy White, een jonge cowboy op verkenning in dit 
desolate gebied, in de verte een zwarte wolk opmerkte. Het bleken duizenden en duizenden 
vleermuizen te zijn die de grotten verlieten langs wat nu de "main entrance" genoemd wordt. 
Alhoewel we nog enkele weken te vroeg op het vleermuizseizoen waren, konden we 's 
avonds toch genieten van het uitvliegen van enkele honderden vleermuizen. Fotograferen 
van dit schouwspel is echter ten strengste verboden, omdat de - voor ons onhoorbare - 
geluiden van camera's bijzonder storend zijn voor deze diertjes.  

 

We maken een geleide wandeling door de "left hand tunnel", en doen dit in de stijl van de 
eerste verkenners van de grotten: enkel met kaarslicht. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020368.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020309.JPG


 

De grootste grot van het hele complex heet niet voor niets "the big room". Ze heeft een 
oppervlakte van maar liefst 6 hectare! 

National Solar Observatory - Socorro 

 

Het National Solar Observatory is een zuster-sterrenwacht van het eerder op onze reis 
bezochte Kitt Peak Observatory. De zon geeft helaas verstek vandaag.... wanneer we vanuit 
Cloudcroft de klim naar het observatorium aanvangen, denken we eerst dat we ons vergissen 
wanneer we enkele sneeuwvlokjes menen waar te nemen. Maar hoe hoger we klimmen, hoe 
harder het begint te sneeuwen. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020430.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020601.JPG


 

De dappersten onder ons trotseren de sneeuwbui om alsnog de verschillende telescopen te 
bezoeken. Een zoveelste "Climate is what you expect, weather is what you get..."-hoofdstuk 
in de astroreis-annalen. 

 

Tegen de tijd dat we het observatorium verlaten, stopt het gelukkig met sneeuwen. De zon 
schijnt zowaar terug wanneer we een bezoek brengen aan Three Rivers Petroglyph Site, 
waar een grote concentratie rotstekeningen terug te vinden zijn. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020575.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020681.JPG


 

We houden even halt aan het merkteken van Trinity Site, waar op 16 juli 1945 de eerste 
atoombom tot ontploffing gebracht werd. 

 

's Avonds dineren we in het restaurant van de Soccoro Brewing Company. Het mag 
misschien een beetje verbazen, maar in de Verenigde Staten zijn er talloze kleine, lokale 
brouwerijen die een reeks hele lekkere biertjes produceren. Vraag het maar aan Rob... 

Socorro - Sante Fé 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020788.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020793.JPG


 

Socorro is onze uitvalsbasis voor een bezoek aan de Very Large Array radiotelescoop. De 
VLA is een zogenaamde interferometer die de gegevens van 27 radiotelescopen combineert 
opgesteld in een Y-configuratie. Elke radiotelescoop heeft een doormeter van 25 m. 

 

De onderlinge afstand tussen de telescopen kan gewijzigd worden via een spoorweg-systeem 
waarover de telescopen kunnen verplaatst worden. We zijn getuige van het binnenrijden van 
één van de telescopen in de onderhoudshal. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020807.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1020880.JPG


 

De laatste dag van onze reis bezoeken we Bandelier National Monument. Dit landschap 
gevormd door vulkanische tuf vertoont opvallende gelijkenissen met Capadocië in Turkije. 
Ook hier werden woningen uitgehouwen in de zachte rotsformaties. 

 

Bijzonder spectaculair is het Alcove House, dat enkel bereikbaar is via een reeks steile 
houten ladders. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1030007.JPG
http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1030082.JPG


 

Na Bandelier gaat het richting Los Alamos, waar we het Bradbury Science Museum 
bezoeken.  

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1030119.JPG


 

Terug in Santa Fé houden we nog even halt in het pittoreske historische stadscentrum. 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1030161.JPG


 

Helaas komt ook aan alle mooie reizen een eind. Ons laatste avondmaal verorberen we in het 
stijlvolle Eldorado hotel in Santa Fé. 

 

http://www.urania.be/php-txt/dynpage/P1030218.JPG

