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PERSBERICHT 

 

Idaho: top locatie voor “The Great American Eclipse”  

Brussel, 24 februari 2017- Voor de eerste keer in bijna 40 jaar vindt een totale zonsverduistering 

plaats. De totale zonsverduistering van 21 augustus 2017, over 6 maanden ongeveer, zal grotendeels 

over de Verenigde Staten gaan. Het eclips pad loopt achtereenvolgend over 14 staten van Amerika 

- waaronder Idaho - en passeert daarbij toeristische trekpleisters zoals Yellowstone National Park 

en het Craters Of The Moon National Monument & Preserve.  

Het fenomeen zal zijn intrede maken op 21 augustus 2017 en wordt ook “The Great American Eclipse” 

genoemd. De zonsverduistering kan namelijk enkel in de Verenigde Staten vanaf het vaste land 

aanschouwd worden. De zonsverduistering start aan de kust van Oregon en trekt over land naar de 

kust van South Carolina waarna deze over de oceaan verdwijnt. Naar verwachting zal de 

zonsverduistering in Idaho ongeveer 2 minuten duren. Het spektakel zal volgens de prognoses rond 

11.25 uur aan de westelijke grens van Idaho te bewonderen zijn, in de buurt van McCall en Cascade. 

De zonsverduistering is vervolgens rond 11.36 uur te zien bij de grens van Idaho en Wyoming, in de 

buurt van Idaho Falls, Yellowstone National Park en Grand Teton National Park.  

Idaho ideale locatie 

Idaho is volgens deskundigen één van de beste plekken in de Verenigde Staten om de totale 

zonsverduistering te bewonderen. Het smalle eclips pad, waar de zon volledig overschaduwd wordt 

door de maan, loopt precies door het midden van de staat. Toeristen kunnen zo dit spektakel 

waarnemen vanaf één van de toeristische trekpleisters zoals Idaho Falls, Sun Valley, Craters of the 

Moon of Yellowstone National Park. Bovendien wordt Idaho geprezen als top locatie voor de 

zonsverduistering dankzij de gunstige en constante weersomstandigheden waardoor de zichtbaarheid 

van de zonsverduistering optimaal zal zijn.  

 

Tijdig reserveren  

Het Verkeersbureau van Idaho verwacht in het kader van deze gebeurtenis 10.000 à 20.000 bezoekers 

te mogen ontvangen en raad reizigers bijgevolg aan om tijdig te reserveren voor deze periode. De 

totale zonsverduistering valt samen met de meteorenzwerm ‘Perseïden’ die op 13 augustus haar 

hoogtepunt zal bereiken. Onder ideale omstandigheden kan de vakantieganger rond de 85 “vallende 

sterren” per uur bewonderen. Eveneens is dit volgens astronomen de beste tijd om de Melkweg te 

zien.  

 

Astronomisch fenomeen 

Een zonsverduistering, ook eclips genoemd, is een astronomisch fenomeen. De maan schuift dan 

volledig voor de zon waardoor er een tijdelijke totale duisternis ontstaat. De opkomende 

zonsverduistering, die alleen in de Verenigde Staten te bewonder is, is een totale zonsverduistering.  
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Beelden:  

 Eclips pad in Idaho - ©Xavier Jubier  

 

Meer info over de “The Great American Eclipse” in Idaho via: https://visitidaho.org/trip-guides/2017-

total-eclipse-idaho-what-you-should-know/  

Meer info over Idaho via www.visitidaho.org of bezoek de Facebook-pagina. 

Meer info over “The Great American Eclipse” via: http://www.eclipse2017.org/2017/american.htm 

Over Idaho  

Idaho ligt in het noordwesten van Amerika en is een ideale bestemming voor natuurliefhebbers en 

avonturiers die buiten de gebaande paden willen treden. Raften op de Snake River, kamperen in het 

Sawtooth National Forest, skiën in Sun Valley of wandelen door een maanlandschap in het Craters of 

the Moon National Monument & Preserve, de natuur in Idaho is zeer divers. Vanuit de omliggende 

staten (en vanuit Canada) is Idaho uitstekend bereikbaar, zowel per vliegtuig als met de huurwagen 

of camper. De staat is dan ook perfect te combineren met een bezoek aan één van die naburige staten.  

Van uit de internationale luchthavens van o.a. Chicago, Seattle, Portland en Salt Lake City zijn er 

rechtstreekse vluchten naar Boise, de hoofdstad van Idaho. Meer info over Idaho via 

www.visitidaho.org 
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