
WELKOM IN KENTUCKY!

In Kentucky heerst een echte ‘can-do’ geest. Van Daniel Boone en andere

ontdekkingsreizigers, die voor het eerst door de Cumberland Gap trokken, tot de 

bezoekers die vandaag de dag de diepte van Mammoth Cave National Park 

verkennen, ’s werelds langste grottensysteem. Beleef de twee meest legendarische

minuten in de paardensport: de Kentucky Derby. Moedig de kampioenen aan tijdens

de race en bezoek het prachtige platteland waar deze volbloeden wonen. Wist je dat

95% van de bourbon op de wereld gemaakt wordt in Kentucky? Reizigers kunnen

hier meer over leren, en uiteraard proeven, tijdens de Bourbon Trail. Daarnaast

staat Kentucky bekend om de diverse keuken, waar verse ingrediënten centraal

staan.

Ontdek Kentucky!



VOORDEUR NAAR HET ZUIDEN

Kentucky wordt ook wel de 'Front porch of the 

South' genoemd, de voordeur naar het Zuiden. Vanuit hier kan

je, nadat je Kentucky ontdekt hebt, eenvoudig doorreizen naar

de andere mooie staten van het diepe Zuiden. Kentucky is 

binnen een dag rijden, of in minder dan 2 uur vliegen, te

bereiken vanuit 2/3 van de USA.

Volg de prachtige route langs de Ohio river en

doe Northern Kentucky, Louisville, Owensboro en Paducah 

aan. Of ga meer naar het binnenland en bezoek Bowling Green 

(slechts een uurtje van Nashville), Cave County, Bourbon 

Capital Bardstown (in 2012 uitgeroepen tot mooiste stadje van 

de USA) of horse capital Lexington. Of ontdek het oosten met 

de prachtige Cumberland Falls. Laat je verrassen door 

veelzijdig Kentucky!

Kijk hier voor nog meer inspiratie.

https://travelsouth.visittheusa.com/state/kentucky


VIDEO

We starten met een video, die je binnen 30 seconden al een

goed beeld geven van deze veelzijdige staat.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9og8c0QcEc8&feature=emb_logo


CHURCHILL DOWNS RACETRACK

In het Noorden van Kentucky vind je de glooiende

graslanden waar de naam Bluegrass State vandaan komt. In het 

noordwesten vind je de unieke plaats Louisville. Een van de 

hoogtepunten is Churchill Downs, waar de legendarische

Kentucky Derby wordt gehouden. Het is een van de meest

heilige plekken in de Amerikaanse sport en is opgericht in 1874. 

Tot op de dag van vandaag is het de plek waar de top volbloed

paarden racen en waar veel chique mensen een gokje op het 

paardenrennen komen wagen. Op de eerste zaterdag van mei

richten de schijnwerpers zich op de Churchill Downs voor de 

Kentucky Derby, bekend als de 'Greatest Two Minutes in 

Sports’.

Maar het hele jaar door is het een leuke attractie. 

Breng ook een bezoekje aan het Kentucky Derby Museum met 

onder andere een 360 graden video presentatie van de Derby.



MUHAMMAD ALI CENTER

Het Muhammad Ali Center in Louisville is een

multicultureel centrum met een bekroond museum 

gewijd aan het leven en het nalatenschap van 

Muhammad Ali. Het museum is tot stand gekomen door 

het verhaal en de inspiratie van Muhammad Ali’s 

ongelooflijke leven en de zes kernprincipes die zijn reis 

heeft aangewakkerd: zelfvertrouwen, overtuiging, 

toewijding, geven, respect en spiritualiteit. De 

legendarische bokskampioen heeft naast een

waanzinnige prestatie in de sport, ook veel gedaan voor

de Afro-Amerikaanse gemeenschap. In het Muhammad 

Ali Center kun je trainen met een virtuele Ali, zijn

wedstrijden terugzien en zijn nalatenschap bekijken. 

Een indrukwekkende kijk in het leven van deze

legendarische man, oftewel The Greatest!



LOUISVILLE SLUGGER MUSEUM

Bezoek ook het Louisville Slugger Museum & 

Factory waar alles in het teken staat van honkbal. 

Het museum ligt in Kentucky's 'Museum Row' en is 

onderdeel van het West Main District van het 

centrum. Het museum toont het verhaal van de 

'bats' die gebruikt worden door de Louisville 

Slugger en in de Amerikaanse geschiedenis van 

honkbal. Boek bijvoorbeeld een tour door de 

fabriek waar sinds 1884 Louisville honkbalknuppels

worden gemaakt.



BLUEGRASS MUSIC HALL OF FAME & MUSEUM

In het Bluegrass Music Hall of Fame & 

Museum in Owensboro draait het allemaal om de 

bluegrass muziek. Je leert hier meer over deze

indrukwekkende muziekstroom en je kunt zelf live 

jamsessies bijwonen. Het museum is geopend van 

maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op 

zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zoals elke artiest liet Bill Monroe zich

inspireren door alles rondom hem en gebruikte hij elk 

element voor zijn muziek. Op 45 minuten van het 

museum vind je het woonhuis van Bill Monroe, de 

vader van de Bluegrass, in Rosine!

Tip: Mocht je toevallig in juni in Owensboro zijn, dan 

is het ROMP festival een absolute aanrader.

https://www.kentuckytourism.com/romp-fest/


NATIONAL QUILT MUSEUM

Paducah is een stadje in het zuidwesten van Kentucky en staat

op de World Heritage lijst van UNESCO. Het Nationaal Quilt 

Museum in Paducah heeft als doel de kunst van hedendaagse

quilters te tonen aan de wereld en zo een nieuw en groeiend

publiek te bereiken. De hoofdgalerij is gewijd aan een

wisselende selectie uit de collectie van het museum van meer

dan 600 quilts. Het museum opende in 1991 haar deuren en is 

het enige museum in de wereld waar men de hedendaagse

quilts kan bekijken. Jaarlijks komen zo’n 115.000 

enthousiastelingen het museum bezoeken.

Een entreekaartje bedraagt 12 dollar voor volwassenen en het 

museum is van maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 

17.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kunstliefhebber of niet, dit museum is een absolute must 

tijdens een bezoek aan Kentucky!



• NATIONAL CORVETTE MUSEUM
• We gaan naar Bowling Green. Onofficieel zegt men dat het plein hier de 

blauwdruk is geweest voor het decor van Back to the Future. Zo’n 2,5 uur
oostwaarts vind je het National Corvette Museum met meer dan 80 
Corvette's. Wie kent het niet; de Amerikaanse sportwagen Chevrolet 
Corvette? Deze auto wordt al sinds 1953 geproduceerd en tegenwoordig
kun je ook het museum bezoeken, dat in het teken staat van de Corvette. 
Je kunt zelfs een bezoek brengen aan de fabriek, een unieke ervaring voor
de echte autoliefhebber! Of tour in een Corvette, de ultieme droom. Na 
een rondleiding door het museum kun je een bezoekje brengen aan het 
Corvette café, uiteraard is dit café geheel in stijl! Bowling Green is maar 
een uurtje vanuit Nashville, dus uitstekend te combineren in tours.



MAMMOTH CAVE NATIONAL PARK

Op 23 minuten van het National Corvette Museum ligt het 

Mammoth Cave National Park. Hier vind je het grootste

grottencomplex op aarde, de Mammoth Cave, of Mammoetgrot! 

Tot op de dag van vandaag worden er nog steeds nieuwe gangen

ontdekt. Het park staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is 

geschikt voor zowel families als avonturiers. Bezoekers kunnen

verschillende rondleidingen volgen van ongeveer een uur tot wel

zo’n 6 uur lang. De Wild Cave Tour is zo’n lange, intensieve tour 

waarbij je veelvuldig moet bukken, klimmen en door vochtige en

nauwe ingangen moet kruipen en dus alleen geschikt voor de 

avonturier. Daarnaast zijn er nog tientallen soorten tours, waarbij

je rustig op gebaande paden wandelt en de schoonheid van het 

grottenstelsel kunt bestuderen.



KEENELAND

Keeneland ligt in de ‘Horse Capital of the World’ 

Lexington en is een internationale renbaan en

het belangrijkste veilinghuis van volbloeden. 

Keeneland is in 1936 opgericht en heeft als

missie om te investeren in de industrie om zo de 

traditie van volbloed racen te kunnen

behouden. Op deze heilige grond strijden de 

beste paarden, eigenaren en jockeys om 

gewoonweg de beste te zijn! Het hele jaar door 

kunnen bezoekers rondleidingen krijgen en kom

je op het juiste moment dan kun je ook nog een

spectaculaire race bijwonen! Het hele jaar door 

kunnen bezoekers een rondleiding krijgen voor

15 dollar. Voor slechts 5 dollar kun je al tussen

de andere fans staan om de kampioenen aan te

moedigen. Uiteraard zijn er ook zitplaatsen, 

maar hier betaal je dan ook meer voor.



BEAUMONT INN

We gaan naar Harrodsburg, in het hart van Kentucky Bourbon 

Country en dus een prima uitvalsbasis om een distillery tour 

vanuit deze mooie accommodatie te doen. Net als een bezoek

aan Shaker Village.

Beaumont Inn heeft een lange geschiedenis. Zo was het in 1845 

een school voor jongen vrouwen. Zodra je arriveert word je 

ontvangen door eeuwenoude bomen en uiteraard de zuidelijke

vriendelijkheid. Een overnachting is een hele ervaring en even 

heb je het idee alsof je terug in de tijd stapt. Daarnaast ontving

Beamont Inn ook de James Beard Foundation America’s Class 

Award. Dit is eigenlijk de Oscar voor eten in Amerika. Dit jaar

viert de Inn zijn 100e verjaardag en worden er speciale

evenementen gehouden!



HARRODSBURG & SHAKER VILLAGE OF PLEASANT HILL

Shaker Village of Pleasant Hill is een historische plek in 

Harrodsburg. Het was de thuisbasis van de op twee na grootste

Shaker gemeenschap in de Verenigde Staten tussen 1805 en

1910. Shakers geloven in gemeenschappelijke eigendom, 

celibaat en eenvoud van leven en ze noemen zichzelf ook wel

Believers. Plan een bezoek aan Shaker Village en vind de 

ontdekkingsreiziger in jezelf. Een levendige gastvrijheid, 

avonturen in de frisse lucht en grote ontdekkingen staan voor

de deur. Shaker Village is ook bekend om de outdoor adventure 

activiteiten die je vanuit hier kan doen. Suppen, Yoga, 

wandelen, fietsen. En ook bekend om de vele culinaire

hoogstandjes en alles vers, ook wel Farm to table genoemd.



KENTUCKY BOURBON COUNTRY

Door heel Kentucky kan je meer dan 60 distilleerderijen bezoeken. Wist je 

dat er meer bourbon vaten zijn dan mensen in de staat? Dat moet ook wel, 

want 95% van alle bourbon wordt in Kentucky geproduceerd. Er is ook een

speciale trail. Proef ‘America’s Native Spirit’ tijdens deze rondreis die stopt

bij 9 distilleerderijen. Waaronder Maker’s Mark, Four Roses, Wild Turkey en

Woodfort Reserve. Tijdens deze route leer je hoe ze bourbon maken en

proef je uiteraard de verschillende whisky’s. De Kentucky Bourbon Trail tour 

zorgt er al jarenlang voor dat mensen terug blijven komen om de 

verschillende whisky’s te proeven. Zorg ervoor dat je jouw whisky paspoort

goed bij je houdt en dat je bij elke distilleerderij een stempel vraagt. Op 

deze manier weet je late nog exact wat je geproefd hebt! Via Mint Julep 

Experiences of Copper Still Tours, kun je jezelf laten brengen van locaties

naar locaties en hoeft er dus niemand de Bob te zijn!



RED RIVER GORGE / NATURAL BRIDGE

Een indrukwekkende Canyon ligt aan de Red River in 

oost-centraal Kentucky. Het grootste deel ligt in het 

Daniel Boone National Forest. Ideaal voor klimmers

en andere outdoor liefhebbers. Je vindt er

zandstenen kliffen, rotsen, watervallen en natuurlijke

bruggen. Hiervan zijn er meer dan 100.



ZO KOM JE IN KENTUCKY
Kentucky, de Front Porch to the South, vormt een uitstekende
start van een inspirerende reis door het Zuiden van Amerika. 
Het ligt in het mid-westen van de Verenigde Staten, ingeklemd
tussen Illinois, Indiana, Ohio, West-Virginia, Virginia, Missouri 
en Tennessee. Kentucky is bijna 3 keer zo groot als Nederland. 
Vanaf Schiphol zijn er talloze mogelijkheden om slechts met 
een overstap de staat van bourbon, horses en bluegrass te
bereiken. Er zijn talloze rechtstreekse vluchten vanaf
Amerikaanse luchthavens.

Kentucky is een perfecte staat om te roadtrippen langs de Bourbon Trail of de Ohio River en dity kun je het het hele jaar
doen. ’s Zomers is het lekker warm en het voor- en naseizoen zijn mild.



MEER INFORMATIE

Benieuwd naar nog meer inspirerende informatie over 

Kentucky? Blader dan door de Kentucky Guide!

TOT SLOT….

Inmiddels heb je alles over de highlights in Kentucky gelezen. 

Ben je klaar om jouw kennis te testen? Beantwoord de 

volgende vragen en kom erachter of jij nu een echte Kentucky 

expert bent!

Veel succes!

https://www.deep-south-usa.com/flip/kentucky-guide/













































