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Inleiding
Laat ik je maar meteen een illusie armer maken: Route 66 bestaat niet
meer! Dat wil zeggen, de benaming van deze weg is niet meer officieel
in gebruik. Veel wegen die ooit onderdeel waren van Route 66 zijn er
nog wel, maar heten nu anders of zijn omgetoverd tot een snelweg.
Ondanks dat Route 66 dus niet meer op moderne offline en online
wegenkaarten (inclusief navigators) te vinden is, kun je hem echter nog
wel rijden, al heb je daarvoor gespecificeerde instructies nodig die je op
je navigator dient in te voeren. Deze instructies vind je in dit boek.
Daarnaast geef ik je in dit boek een overzicht van alle belangrijkste
bezienswaardigheden die je tegenkomt als je Route 66 gaat rijden, en
heel veel praktische informatie zodat je beslagen ten ijs de weg op kan.

Seligman, Arizona

Met dit boek kun je heel Route 66, dus van Chicago in Illinois tot
Santa Monica in Californië, in veertien dagen rijden. Je kunt er ook
sneller of langzamer over doen, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt
en wat je budget is (zie ook hoofdstuk 3: Praktische Tips). Het is
daarnaast prima mogelijk om slechts een deel van de route te rijden,
je begint dan gewoon op de dag of bij het richtpunt in dit boek dat
samenvalt met jouw startpunt

1. Geschiedenis van Route 66
Het wegennet van de Verenigde Staten bestond tot het begin van de
vorige eeuw uit onverharde wegen, die kriskras met elkaar verbonden
waren. Toen de auto haar intrede deed en de massaproductie van
auto’s op gang kwam, nam de vraag naar goed berijdbare wegen toe en
werden steeds meer straten geasfalteerd. Veel van deze wegen werden
gebouwd op of langs bestaande paden, zoals zandwegen en
spoorlijnen. Omdat er niet echt een logische structuur zat in het
Amerikaanse wegennet werd in 1926 het ‘Federal Highway System’
geïntroduceerd, dat consistentie moest aanbrengen in de benaming van
het wegennet. Bestaande wegen werden voorzien van bordjes en op die
manier als het ware aan elkaar geknoopt. Ook Route 66 is op deze
wijze ontstaan: wegen die voorheen niets met elkaar te maken hadden
werden met elkaar verbonden en vormden vervolgens samen één route,
die van Chicago naar Santa Monica liep.

Glenrio, New Mexico

Alhoewel Route 66 niet beschouwd werd als een hoofdroute, werd de
verkeersader toch al snel populair, vooral onder gelukszoekers die
tijdens de Dust Bowl van de jaren 30 naar het westen trokken. De eerste
die melding maakte van Route 66 was de schrijver John Steinbeck, die
de weg in zijn beroemde boek ‘The Grapes Of Wrath’ uit 1939 de
bijnaam ‘The Mother Road’ gaf. In 1946 werd vervolgens voor het eerst
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3. Praktische tips
Tanken
Onderweg zul je overal en altijd genoeg mogelijkheden tegenkomen om
te tanken, je loopt dus nooit het risico met een lege tank te komen zitten,
mits je natuurlijk wel op tijd tankt. De regel die ik altijd aanhield was:
volgooien als de tank driekwart leeg is.
Bij vrijwel alle tankstations in de Verenigde Staten kan men gewoon met
een creditcard bij de betaalautomaat van de pomp betalen. Echter,
helaas is deze luxe niet weggelegd voor Europese automobilisten. Dit
komt omdat bij de pomp gevraagd wordt om je ZIP-code, en die kun je
dus niet invoeren omdat een buitenlandse postcode niet herkend wordt.
Een pomphouder wist mij te vertellen dat het soms lukt met 00000 of
99999 als ZIP-code, maar dat heeft bij mij nooit een succesvol resultaat
opgeleverd. Er blijft dus niets anders over dan vooraf met je creditcard
te betalen in het kantoortje of de shop. Je zegt dan welk bedrag je denkt
te besteden, het definitieve bedrag wordt uiteindelijk na het tanken
afgeschreven.
Benzine wordt in Amerika getankt per gallon, wat omgerekend ca.
3,8 liter is. Je zult merken dat benzine er een stuk goedkoper is
dan thuis. Afhankelijk van het type auto dat je huurt kost een volle
tank nooit meer dan zo’n $20 tot $25.

Je buitenlandse creditcard wordt
overigens niet bij alle tankstations
geaccepteerd, je kunt meestal
alleen bij pompstations van
internationale merken zoals Shell,
Texaco en Chevron met je kaart
betalen. Zorg er daarom altijd voor
dat je wat contante dollars bij je
hebt, voor het geval dat je
noodgedwongen
bij
een
tankstation van een lokale keten
moet tanken.

Commerce, Oklahoma

16

4. Veelgestelde vragen
Wat is het beste seizoen om Route 66 te rijden?
Eigenlijk is elk seizoen geschikt voor Route 66. Houd er wel rekening
mee dat als je Route 66 gaat doen je door verschillende klimaatzones
zult heenrijden. In Chicago en omgeving kan ‘s winters een dik pak
sneeuw liggen, en in de zomer is het in Arizona bloedheet. Houd je niet
van sneeuw of extreme hitte, ga dan in de late lente of vroege herfst
Route 66 rijden.

Petrified Forest National Park, Chambers, Arizona

Hoeveel dagen heb je nodig om Route 66 te rijden?
Route 66 heeft een totale lengte van ca. 2448 mijl (3945 kilometer), als
je hem dus van Chicago helemaal naar Santa Monica rijdt. Theoretisch
gezien zou je deze afstand in vier dagen kunnen overbruggen, maar
dan rijd je alleen op snel- en tolwegen en niet op Route 66, en stop je
een beperkt aantal keer. Als je zoveel mogelijk op Route 66 wil rijden
(dus snelwegen vermijdt) en onderweg regelmatig wil stoppen om
bezienswaardigheden te bekijken, dan kun je het beste uitgaan van een
gemiddelde van 186 mijl (300 kilometer) per dag, wat neerkomt op
ongeveer veertien dagen. In dit boek beschrijf ik hoe je Route 66 in
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5. Hoe dit boek gebruiken
Navigatoradvies
Het is de bedoeling dat je dit boek
gebruikt in combinatie met een
navigator,
want
veel
specifieke
bestemmingen en richtpunten die ik
per reisdag opnoem in de paragraaf
Navigatorbestemmingen zijn niet op
een papieren wegenkaart te vinden. Je
kunt deze gids met elk merk navigator
gebruiken, mits die een kaart van de
Verenigde Staten bevat. Heb je al een
navigator maar staat daar alleen
Nederland of Europa op, dan kun je
een aparte kaart van Noord-Amerika
online kopen en downloaden naar je
navigator. Als je nog geen navigator
hebt kun je die in Nederland
(bijvoorbeeld
via
mijn
website
www.route66planner.nl) of direct na
aankomst in Amerika kopen. Uiteraard
kun je ook je smartphone als navigator
gebruiken, maar houd er dan wel
rekening mee dat je alle kaarten
(bijvoorbeeld van Google Maps) moet
kunnen downloaden zodat ze offline
beschikbaar zijn, omdat je buiten de
bebouwde kom en ook vaak in kleine
dorpen geen mobiel bereik hebt en
dus ook geen mobiele data kunt
ontvangen, nog afgezien van het feit
dat data roaming nogal in de papieren
kan lopen als je in Amerika bent.

Lebanon,Missouri

Instellen navigator
Ik raad je aan om je navigator zo in te stellen dat hij tolwegen altijd
vermijdt, want daar zul je de hele route nooit oprijden (behalve als je
naar de Grand Canyon gaat, ik geef dit aan in de
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Navigatorbestemmingen). Gewone snelwegen zul je af en toe wel
nemen, maar om te voorkomen dat je navigator standaard voor de
snelweg kiest (dat is immers meestal de snelste en/of kortste route) is
het raadzaam om je navigator zo in te stellen dat je ook gewone
snelwegen vermijdt. Alleen daar waar dat in de Navigatorbestemmingen
staat aangegeven dien je de functie ‘snelweg vermijden’ tijdelijk uit te
schakelen. Dit is meestal het geval als de originele Route 66 doodloopt,
afgesloten is of samenvalt met een snelweg. Uiteraard kun je als je wat
tijd wil inhalen je navigator ook zodanig instellen dat hij op een bepaald
stuk geen snel- en/of tolwegen vermijdt, maar dan loop je wel het risico
mooie Route 66-bezienswaardigheden te missen. Wat betreft de overige
instellingen raad ik aan om ervoor te zorgen dat je navigator de
afstand/snelheid in mijlen toont, omdat je op die manier ook een extra
controle hebt om je snelheid in de gaten te houden.

Toelichting navigatorinstructies
Per dag geef ik in de paragraaf Navigatorbestemmingen aan welke
bestemmingen je dient in te voeren, in chronologische volgorde. Als de
bestemming vetgedrukt (zie onderstaand voorbeeld) is gaat het om een
bezienswaardigheid waar het de moeite waard is om te stoppen. Is de
bestemming niet vetgedrukt, dan dient deze slechts als richtpunt om
ervoor te zorgen dat je op Route 66 blijft en niet door je navigator een
andere richting wordt opgestuurd, er zijn dus op deze plek geen
bezienswaardigheden te zien. Omdat je bij een richtpunt in principe niet
hoeft te stoppen kun je enkele minuten voordat je een richtpunt bereikt
je nieuwe bestemming laten invoeren door je bijrijder. Rijd je alleen, dan
kun je zodra je je richtpunt hebt bereikt even stoppen of parkeren en je
volgende bestemming invoeren. Uiteraard kun je ook alle bestemmingen
van tevoren invoeren op je navigator en opslaan.
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Dag 8: Amarillo – Tucumcari (ca. 195 km)
Vandaag raad ik je aan
behoorlijk vroeg op te staan,
zodat je de befaamde Cadillac
Ranch
in
Amarillo
bij
zonsopgang kunt zien. Het
voordeel
van
zo
vroeg
vertrekken is bovendien dat je
ook mooie foto’s kunt nemen
zonder dat er steeds drommen
toeristen langs je beeld lopen,
want de Cadillac Ranch is erg
populair. Cadillac Ranch werd
neergezet in 1974, toen Route
66 hier al was vervangen door
snelweg. Toch is het kunstwerk, dat gemaakt werd door Chip Lord,
Hudson Marquez en Doug Michels van de kunstenaarsgroep Ant Farm,
zo indrukwekkend en verbonden met de ‘spirit’ van Route 66 dat hij niet
op je lijstje mag ontbreken. Je vindt Cadillac Ranch op een weiland aan
Route 66 (is hier een ventweg naast de I-40: neem afslag 62A, sla dan
aan het eind van de afrit linksaf en neem dan nadat je de snelweg bent
onderdoor gereden de eerste weg rechts), je auto kun je aan de zijkant
van deze weg parkeren.

Amarillo, Texas
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Heb je nog niet ontbeten, dan
kun je vervolgens via Route
66 door naar The Windy Cow
Cafe and Dessert Bar (709
Interstate 40 Frontage Rd,
Wildorado, TX 79098) of naar
de Hickory Inn in Vega, een
stadje waar je sowieso even
moet stoppen omdat er veel
fotowaardige vergane glorie te
zien is, waaronder veel
tankstations,
uithangborden
en oldtimers in diverse staten
van ontbinding.

Vega, Texas

Nadat je Vega vaarwel hebt gezegd is het zo’n klein half uurtje rijden
naar Midpoint, het officiële midden van Route 66, in het stadje Adrian.
Je bent dan dus precies op de helft van je reis, want vanaf hier is het
zowel naar Chicago als Los Angeles 1139 mijl rijden. Precies naast de
middenstreep is het Midpoint Café gevestigd, een typisch Amerikaanse
diner in jaren 50-stijl waar je behalve lunch ook souvenirs kunt kopen.

Adrian, Texas

Je bent nu bijna bij de grens tussen de staten Texas en New Mexico,
maar passeert deze route niet via de I-40. Je neemt namelijk vlak voor

73

de grens de afslag naar het stadje Glenrio, een indrukwekkende ‘ghost
town’ waar nog allerlei originele overblijfselen van Route 66 zijn te
vinden.

Glenrio, New Mexico

Houd er rekening mee dat je een zandweg opgaat, het asfalt is hier
namelijk zo goed als verdwenen (zorg ervoor dat “onverharde wegen
vermijden” tijdelijk uitgeschakeld staat op je navigator). Let op: deze
bestemming kun je beter overslaan als het regent of zojuist heeft
geregend, want je mag niet het risico lopen dat je vast komt te zitten in
de modder. Daarnaast verbieden veel autoverhuurbedrijven het om met
je huurauto op onverharde wegen te rijden, je moet dus voor jezelf
afwegen of je dit stuk van de route wil rijden.

New Mexico weetjes
Afkorting: NM
Bijnamen: ‘Land of Enchantment’
Tijdzone: Mountain Time (8 uur vroeger dan in Nederland)
Klimaat: Droog (steppe)
Aantal inwoners: Ca. 2 miljoen
Hoofdstad: Santa Fe
Grootste stad: Albuquerque
Belangrijkste bronnen van inkomsten: Industrie (petrochemie,
technologie), mijnbouw
Locatie Route 66: naast de I-40
Maximum snelheid op snelwegen: 75 mijl per uur
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Na Glenrio rijd je verder in westelijke richting, tot je rechtsaf kunt slaan
en de NM-93 noordwaarts kunt nemen (tot aan de kruising met de I-40
is deze onverhard). Houd je van oldtimers en typisch Amerikaanse jaren
50 spulletjes, dan moet je vervolgens een pitstop maken bij Russel’s
Truck & Travel Centre in Glenrio, waar een hele achterzaal is
volgepropt met dit soort memorabilia.

Glenrio, New Mexico

Als je nog niet genoeg hebt gehad van alle verlaten motels en
tankstations moet je zeker ook nog even stoppen in het dorpje San Jon.
Zodra je Russel’s Truck & Travel Centre verlaat rijd je I-40 op in
westelijke richting en neemt vervolgens Exit 361 richting Bard. Aan het
eind van de afrit sla je linksaf en slaat nadat je onder de I-40 bent
doorgereden bij Route 66 rechtsaf.
Na San Jon kom je op je eindbestemming van vandaag, het stadje
Tucumcari. Hier vind je diverse prachtig gerestaureerde motels,
waaronder het Palomino Motel (1215 E Rte 66 Blvd, Tucumcari, NM
88401), het Redwood Motel (1502 W Tucumcari Blvd, Tucumcari, NM
88401), het Apache Motel (1106 E. Tucumcari Blvd, Tucumcari, NM
88401) en het Blue Swallow Motel, waarvan de neonverlichting in het
donker oogverblindend is. De eigenaresse van dit motel heeft overigens
haar roots in Groningen, waar haar overgrootouders vandaan komen.
Andere noemenswaardige Route 66-bezienswaardigheden in dit stadje
zijn de souvenirwinkel Teepee Curios (924 E Rte 66 Blvd, Tucumcari,
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NM 88401), het Mexicaans restaurant (in de vorm van een sombrero) La
Cita (820 S 1st St, Tucumcari, NM 88401) en het mooie neonbord van
Trails West Lounge (508 E Route 66 Blvd, Tucumcari, NM 88401). Heb
je nog tijd en puf voor andere bezienswaardigheden, dan kun je in dit
stadje ook een bezoekje brengen aan het Mesalands Dinosour Museum
(222 E Laughlin Ave, Tucumcari, NM 88401) en het Tucumcari
Historical Museum (416 S Adams St, Tucumcari, NM 88401).

Tucumcari, New Mexico

Hotels in Tucumcari
•

•

•
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Holiday Inn: Niet aan Route 66 maar wel van alle gemakken
voorzien. 2624 S Adams St, Tucumcari, NM 88401. Ca. $140 per
nacht.
Blue Swallow Motel: Keurig Route 66-motel dat gerund wordt door
hele vriendelijke mensen. ‘s Avonds kun je je voor je kamer buiten
op een stoel aan de indrukwekkende neonverlichting vergapen. 815
E Rte 66 Blvd, Tucumcari, NM 88401. Ca. $80 per nacht.
Tristar Inn Express: Eenvoudige wat verouderde kamers. 1302 E
Rte 66 Blvd, Tucumcari, NM 88401. Ca. $60 per nacht.

Restaurants in Tucumcari
Overal langs Route 66 zijn er in Tucumcari restaurants te vinden. Altijd
leuk is Kix on 66 (1102 E Rte 66 Blvd, Tucumcari, NM 88401), een
Amerikaanse diner in Route 66-retrostijl met prima eten en vriendelijke
service. Het kan er erg druk zijn op de late zondagochtend maar dat lijkt
me een goed teken. Een ander restaurant dat je zou kunnen proberen is
Del’s Restaurant (1202 E Rte 66 Blvd, Tucumcari, NM 88401), dat je
alleen al vanwege de mooie neonreclame niet zou mogen missen. Wil je
even niet tussen de toeristen zitten en voel je de behoefte om wat
typisch Amerikaanse spullen te kopen, dan kun je het beste naar
Tucumcari Ranch & Farm Supply (502 S Lake St, Tucumcari, NM
88401) gaan, want deze kleding- en gereedschapswinkel verkoopt niet
alleen allerlei geweldige cowboyspullen maar serveert ook hamburgers.
Navigatorbestemmingen
•

‘Snelweg vermijden’ uitschakelen. The Big Texan Steak Ranch &
Brewery: 7701 Interstate 40 Access Rd, Amarillo, TX 79118
(startpunt)
•
Cadillac Ranch: 13651 I-40 Frontage Rd, Amarillo, TX 79124
(21,5 km)
•
‘Snelweg vermijden’ inschakelen. Hickory Inn Café: 1004 Vega
Blvd, Vega, TX 79092 (40,9 km)
•
Midpoint Cafe: 305 West Historic Route 66, Adrian, TX 79001
(22,6 km)
•
‘Snelweg vermijden’ uitschakelen. Exit 0 (Glenrio): coördinaten
35.178536, -103.042980 (36,1 km)
•
‘Snelweg vermijden’ inschakelen. Glenrio Ghost Town:
coördinaten 35.137584, -103.107998
(7,7 km) – let op:
onverharde weg, wil je deze bestemming overslaan kies dan voor
‘Snelweg vermijden’ uitschakelen
toets onzichtbaar
de volgende bestemming
De navigatorbestemmingen
zijnen
deels
gemaakt ter
in.
bescherming van auteursrechten
•
Russel’s Truck & Travel Centre: 1583 Frontage Road 4132,
Glenrio, NM 88434 (5,2 km)
•
‘Snelweg vermijden’ uitschakelen. Postkantoor San Jon: 402 Rte
66, San Jon, NM 88434 (23,3 km)
•
‘Snelweg vermijden’ inschakelen. Blue Swallow Motel: 815 E Rte
66 Blvd, Tucumcari, NM 88401 (37,7 km)
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