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Het Nationale Park met de naam: (die voor een groot gedeelte onder wilde bloemen, indrukwekkende 
“De Vallei van de Dood”, het zeeniveau ligt) en in de haar zandduinen, mijnen en verlaten 
klinkt sinister en luguber. omringende bergen, industrie-gebouwen en het warmste 
Nochtans vindt men in deze vallei onwaarschijnlijk mooie velden met plekje van Noord-Amerika. 

De Vallei van de Dood is een 
uitgestrekt aardrijkskundig museum. 
In de rotsen van de vallei wordt een 
zeer lange geologische periode 
weerspiegeld. Gedurende een 
periode, die bijna teruggaat tot het 
ontstaan van de aarde, werden de 
rotsen geërodeerd door wind, water 
en vulkanen. Het huidig aanzicht van 
de vallei ontstond door aardbevingen 
en een instorting van de aardkorst. 
Dit gebeurde in een relatief jong 
verleden, zowat 3 tot 5 miljoen jaar 
geleden. De evolutie blijft echter 
doorgaan. 
Elke dag van het jaar is de warmte er 
zo intens dat de valleibodem er steeds 
schittert. De lucht is zo helder dat de 
afstanden korter lijken dan ze zijn. 
Op enkele wolkenslierten na is de 
hemel diep blauw. De Vallei van de 
Dood wordt beschouwd als de 
warmste en droogste plaats in Noord-
Amerika. In de zomer overschrijdt 
de temperatuur in de schaduw 50 C. 
In 1913 werd de hoogste temperatuur 
ooit waargenomen, ze bedroeg 57 C. 
De gemiddelde neerslag in de vallei 
bedraagt 4.8 cm. 
Ondanks de strengheid van het 
klimaat, komen er toch meer dan 900 
plantensoorten voor in het park. Zij 
die in de vallei groeien, zijn op 
verschillende wijzen aangepast aan 
het woestijnklimaat. Sommige 
soorten hebben wortels die tot 15 m 
diep in de grond boren, andere 
soorten hebben dan weer een 
wortelstelsel dat zich juist onder de 
oppervlakte bevindt maar enorm 

uitgebreid is. De meeste planten 
hebben een aangepaste bladvorm, 
ofwel beperkt in oppervlakte of 
bedekt met een laagje dat de 
verdamping tegengaat. 
Ook de dierenwereld is aangepast aan 
het klimaat. Zo zijn de meeste 
woestijnbewoners nachtdieren. 
Sommige hebben geen drinken nodig 
maar halen het nodige vocht uit hun 
voedsel. De grotere diersoorten 
leven op grotere hoogte waar het 
natuurlijk minder warm is. Op de 
bergtoppen, waar het vochtiger is, 
komen bossen met naaldbomen voor. 
Dikwijls zijn de bergen rondom de 
vallei bedekt met sneeuw. In de 
lente, als de planten bloemen 
dragen, verandert de woestijn in 
een uitgestrekte tuin. 
Zo zie je dat je hier een 
levende wereld aantreft, 
vol van tegenstellingen 
en wonderen, helemaal 
het tegenovergestelde 
van wat de naam van de 
vallei doet vermoeden. 

MAAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Gemiddel de Maximum Temperatuur (C) 18° 22° 27° 32° 37° 43° 46° 45° 41° 33° 24° 18°
 

Gemiddel de Minimum Temperatuur(C) 4° 8° 12° 17° 22° 27° 31° 29° 24° 16° 9° 4°
 

Rekord Temperatuur (C) 31° 36° 39° 44° 49° 53° 57° 53° 49° 45° 36° 30°
 

Gemiddel de Neerslag (cm) .61 .84 .61 .30 .18 .08 .28 .30 .28 .23 .48 .48
 

Het Bezoek 
Verblijf. Er zijn twee plaatsen in het 
park waar je hotels en restaurants 
aantreft: Furnace Creek Ranch and 
Inn en Stovepipe Wells Village. Het 
zijn prive-ondernemingen en de enige 
hotels in het park. 
Camping. Er zijn negen 
kampeerterreinen. Informatie hierover 
kan je ophalen in het Visitors Center. 
In de zomer wordt de nacht nauwelijks 
koeler zodat slapen wel een probleem 
vormt. 



Autorijden. De wagen moet in 
perfecte staat zijn en dat moet elke 
dag gecontroleerd worden. Vertrek 
steeds met een volle benzinetank. Er 
zijn slechts drie benzinestations: 
Furnace Creek, Scotty’s Castle en 
Stovepipe Wells. 
De wegen zijn aangelegd om tijdens 
het rijden het landschap te bewonderen 
en niet om zich met hoge snelheden te 
verplaatsen. Respecteer dan ook de 
snelheidsbeperkingen. 
Pech. In de zomer is het noodzakelijk 
regelmatig het waterpeil in de radiator 
na te kijken. Bijvullen kan, want langs 
de wegen staan waterreservoirs 
opgesteld. Op de kaart van het park 
staan ze aangeduid met een rode stip. 
Als de motor stilvalt door 
oververhitting van de benzine, in geval 
van pech, verlaat je de wagen niet. 

Wat Kan je Ondernemen 
Met de wagen. In het zuiden van het 
park volgt de weg de zoutvlakte. 
Vanaf Ashford Mill daalt de weg tot 
onder het zeeniveau en dat blijft zo tot 
Furnace Creek. Onderweg passeert 
men het laagste punt van het westelijk 
halfrond (Badwater) waar men zich 86 
m onder het zeeniveau bevindt. 
Ten noorden van Badwater leidt een 
eenvoudige weg naar Devil’s Golf 
Course (Het golfterrein van de duivel) 
waar de bodem bedekt is met ruwe 
zoutblokken. Wat verder ligt Artist 
Drive (Het palet van de kunstenaars), 
een pad dat door een wild en 
veelkleurig landschap voert. Dichtbij 
het Visitors Center van Furnace Creek 
begint een 38 km lange route die je 
door de streek van Furnace Creek 
Wash voert en die uitmondt in Dante’s 
View (Het uitzichtpunt van Dante). 
Vanaf dit punt heb je een panoramisch 
uitzicht over de vallei. Andere 
bezienswaardigheden zijn het 
schitterende Zabriskie Point en een 
lusvormige weg die je door de Tewey 
Mule Team Canyon leidt. 
In het noordelijk gedeelte van het park 
bevinden zich Ubehebe Crater en 
Scotty’s Castle.  Ubehebe Crater is 

een krater (722 m middellijn) die 
ongeveer 1000 jaar geleden ontstaan is 
na de ontploffing van een vulkaan. In 
de Grapevine Canyon, ongeveer 13 km 
verder, ligt Scotty’s Castle. 
In 1922 werd begonnen met het 
bouwen van dit “kasteel” dat bedoeld 
was als tweede woning voor Albert M. 
Johnson, een rijke Amerikaan. Zijn 
vriend Walter Scott, beter bekend 
onder de naam “Death Valley Scotty”, 
was een vaste bezoeker van het 
kasteel. 

Death Valley National Park is 
eigendom van alle mensen, 
bewaar het, ook voor de 
komende generaties. Draag er 
zorg voor zodat iedereen van 
zijn intense schoonheid kan 
blijven genieten. 

Johnson noemde zijn woning “Death 
Valley Ranch” maar iedereen in de 
omgeving sprak steeds van “Scotty’s 
Castle”. 
Wandelingen. Meerdere 
bezienswaardigheden kunnen 
wandelend bereikt worden. Hoewel 
de paden niet steeds aangeduid zijn, 
kan men toch gemakkelijk zijn weg 
vinden. Ongeveer twee km ten 
noorden van het kampeerterrein van 
Furnace Creek bevindt zich de Har
mony Borax Works.  Dit industrieel 
gebouw dateert uit 1883 en was de 
eerste welvarende mijn die borax 
ontgon in Death Valley.  Golden 
Canyon bevindt zich 5 km ten zuiden 
van Furnace Creek. Men kan er 
gemakkelijk enkele uren doorbrengen 
om deze canyon te verkennen en om 
er te genieten van veelkleurige rotsen. 
Nabij Stove Pipe Wells bevindt zich 
Mosaic Canyon. Onmiddellijk na het 
betreden ervan treft men een diepe 
kloof aan van wel 800 m lang, die 
bestaat uit gepolijst marmer.  De Sand 
Dunes (zandduinen), ten oosten van 

Stove Pipe Wells, bieden gelegenheid 
te over voor grote en kleine 
wandelingen. De beste lichtinval, om 
de Sand Dunes te fotograferen, vind je 
bij zonsopgang en zonsondergang. 

De Reglementen 
in het Park. 
Blijf op de gemerkte wegen. 
Kamperen mag alleen op de daarvoor 
voorziene plaatsen. Bereken goed de 
plaats waar je wilt kamperen want 
overnachten langs de weg is niet 
toegestaan. Het wegnemen van welk 
voorwerp dan ook, dat tot het patrimo
nium van het park behoort, is verboden. 
Het sprokkelen van brandhout is 
verboden. Afval moet in de 
vuilnisbakken gedeponeerd worden en 
vuil water moet in een reservoir 
gehouden worden. Sanitaire installaties 
zijn aanwezig op de kampeerterreinen 
van Furnace Creek, Stove Pipe Wells 
en Meswuite Spring. 
Veiligheid. Het park is een 
natuurreservaat voor dieren en planten. 
De dieren zijn wilde dieren. Ze kunnen 
dragers zijn van ziekten en ze kunnen 
bijten. Stoor de dieren niet en geef ze 
niet te eten. Reis nooit alleen, licht 
steeds iemand in over je vertrek en het 
tijdstip van je terugkeer.  Tijdens een 
onweer zijn plotselinge overstromingen 
mogelijk. Als de weg overstroomd is, 
probeer dan niet via een doorwaadbare 
plaats over te steken. Het water kan 
de weg ondergraven en de stroming 
kan mens en auto meevoeren. 

De Warmte 
Als je in de zomer reist, vraag de 
brochure Hot Weather Hints.  Ze bevat 
raadgevingen in verband met het reizen 
tijdens zeer warm weer.  Het klimaat in 
de zomer is echt zeer extreem en 
onverwachte omstandigheden kunnen je 
in doodsgevaar brengen. Neem steeds 
voldoende drinkwater mee als je in de 
vallei verblijft. 
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