
COME ONE, 
COME Y’ALL



Een muzikale traditie
Louisiana is de geboorteplaats van Jazz-, Cajun- en Zydeco muziek. Lokale artiesten 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de Amerikaanse Blues, Country, Swamp-
pop en Rockmuziek. Het resultaat is een rijke muzikale traditie zoals deze nergens anders 
bestaat. Jazzmuziek hoor je vooral in New Orleans, terwijl de Cajun en Zydeco muziek in 
het Zuidwesten van Louisiana klinkt. In het Noorden van Louisiana klinkt Countrymuziek 
in diverse stijlen, zoals Old-time, Bluegrass, Honky-tonk en nog veel meer. Louisiana is de 
geboortestaat van grote muzikale talenten, artiesten zoals Louis Armstrong, Kermit Ruffin, 
Harry Connick Jr., Trombone Shorty, Zackery Richard, the Neville Brothers, Jerry Lee Lewis 
en nog een heleboel meer komen hier vandaan. Leer meer over Louisiana en haar muziek 
op Louisiana Soundtrack.

Een smaakvolle reis
In Louisiana is goed eten een manier van leven. De mix van culturen in deze staat en de 
toegang tot verse lokale zeevruchten vormen de basis voor een culinair avontuur dat je 
nog nooit hebt meegemaakt. Cajun en Creole gerechten vind je in het Zuiden van Louisi-
ana, terwijl barbecue- en soulfood centraal staan in het noorden. Van oesters tot boudin 
en van King Cake tot Snoballs, Louisiana biedt lekkernijen aan voor elke gelegenheid en elk 
seizoen. In deze staat vind je ook de oorsprong van Amerika’s eerste cocktail, de Sazerac. 
Verder is er een wijd scala aan andere dranken zoals smaakvolle bieren, heerlijke wijnen 
en one-of-a-kind sterke dranken en likeuren. Sommige lokale specialiteiten zijn speciaal 
gemaakt om te combineren met Louisiana’s keuken, dus bereid je maar voor! Louisiana’s 
Culinary Trails en Libations Trails helpt reizigers langs alles dat Louisiana te bieden heeft.  

Louisiana is een staat 

die zo divers is, dat 

nieuwe en spannende 

ervaringen altijd 

binnen bereik liggen. 

Een reis naar en door 

Louisiana betekent 

kennis maken met 

fantastisch eten, 

unieke muziek en 

mooie landschappen.



Het hele jaar door kan je jezelf vermaken
in Louisiana met jagen, vissen, golfen en 
talloze andere buitenactiviteiten, vandaar 
de bijnaam “Sportsman’s Paradise”. De 
uitgestrekte waterrijke gebieden in het 
Zuiden van de staat en het Atchafalaya 
Basin, het grootste riviermoeras van de 
Verenigde Staten, bieden genoeg mogelijk-
heden om actief het water op te gaan. 
Ondertussen biedt het Kisatchie National 
Forest in het Noorden van Louisiana ge-
noeg wandel- en fietsmogelijkheden en is 
het Toledo Bend Reservoir een ideale plek 
voor liefhebbers van vissen. Het reservoir 
is ook uitgeroepen tot Best Bass Lake in 
Amerika door Bass Master Magazine in 
2015 en 2016. Het rijke ecosysteem zorgt 
ervoor dat een groot aantal verschillende 
vogelsoorten hier verblijven. Vogelroutes 
door deze staat bieden de mogelijkheid 
om deze vogelsoorten te spotten. Leer 
meer over Louisiana’s buitenleven op 
LouisianaTravel.com/Outdoors en meer 
informatie over het Atchafalaya Basin vind 
je op Atchafalaya.org. 

Het maakt niet uit waar de roadtrip je 
brengt, in Louisiana beleef je altijd een 
uniek avontuur en kan je genieten van de 
gastvrijheid die Louisiana te bieden heeft. 
De wegen in deze staat weerspiegelen een 

Wist je dit?  
Het hoogste staatshoofdgebouw in 
de Verenigde Staten staat in Baton 
Rouge / Louisiana, met een hoogte 
van 137 meter en 34 verdiepingen.

De Lake Pontchartrain Causeway, 
die Jefferson Parisch aan St. Tam-
many Parish verbindt ten noorden 
van het meer, is een wereldre-
cordhouder als langste brug over 
het water. Deze brug is maar liefst 
38,4 kilometer lang! 

De bekende woorden “Elvis has left 
the buidling” werden uitgesproken 
in Shreveport, Louisiana, in het 
Shreveport Municipal Auditorium. 

De zoutmijn op Avery Island die 
al gebruikt wordt sinds 1862, is 
de oudste in het Western Hemi-
sphere.

Het Kisatchie National Forest 
bedekt meer dan 2.444 km2 in het 
Noorden en Midden van Louisiana. 

De term “Lagniappe” betekent “een 
klein beetje extra”.

De Atchafalaya Basin is het groot-
ste riviermoeras van de Verenigde 
Staten, dat bijna 5.700 km2 beslaat 
aan moerassen, bayous en meren.

deel van het karakter van Louisiana. De 
Louisiana Trails en Byways nemen je mee 
op 19 epische roadtrips langs de cultuur 
en geschiedenis van Louisiana. Elke route 
zorgt ervoor dat je de rijke smaken kan 
proeven en de verschillende culturen 
kan ontdekken. Met de milde winters, de 
Zuidelijke gastvrijheid en toegang tot de 
Golfkust is Louisiana een paradijs voor 
roadtrips met de auto of camper. Rij een 
State Park of Camper Resort binnen en ge-
niet van unieke voorzieningen zoals stran-
den, waterwegen, zwembaden, lazy rivers 
en veel meer. Het is tijd om te genieten 
van een vakantie die je nooit zal vergeten!  

Buitengewone avonturen buitenshuis
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