
WELKOM IN NORTH CAROLINA!

Een bezoek aan de staat North Carolina in de Verenigde Staten 

zit vol bijzondere eerste ervaringen. Ontdek de regio’s met 

prachtige natuur en watervallen, stranden, bierbrouwerijen en

de bezienswaardigheden en activiteiten van Project 543.

North Carolina is makkelijk te bereiken. Bijna via elke

luchthaven in Amerika gaat er een binnenlandse vlucht naar

steden Charlotte of Raleigh.

Experience Firsts That Last in North Carolina!



VIDEO
We starten met een video die een goed beeld geeft van de staat North Carolina en Project 534.

Project 543 vertelt het verhaal van bijzondere en unieke plekken in North Carolina. Waarom het 
getal 534? Dit is de breedte van de staat en het aantal mijlen van Manteo, aan de kust, tot aan
Murphy in de bergen.

http://project543.visitnc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=arGvdPTlKyE&feature=emb_logo


DE UNIEKE REGIO'S IN NORTH CAROLINA
North Carolina is een unieke staat met drie regio’s. Dit zijn het 
berg gedeelte, Piedmont en het kust gedeelte. Het 
berggedeelte bevindt zich in het westen van de staat. Hier
liggen de beroemde Great Smoky Mountains en de Blue Ridge 
Parkway. In het midden vind je de Piedmont regio met grote
steden, zoals Charlotte, Raleigh, Greensboro en Durham. Als
laatste tref je de kust in het oosten van de staat, waar je kunt
genieten van de prachtige 480 kilometerlange kustlijn en de 
ontelbare stranden.



THE GREAT SMOKY MOUNTAINS
In de westelijke hoek van North Carolina vind je de Great Smokey 
Mountains, dat van oudsher het thuis is van de Cherokee.
Wandelaars opgelet! In dit gebied moet je zeker een bezoek brengen aan
het Great Smoky Mountains National Park. Dit nationale park biedt meer
dan 1300 kilomter aan wandelpaden, bezit indrukwekkende watervallen
en eersteklas campings. Het park is gratis te bezoeken en het hele jaar
geopend.
Daarnaast is dit gebied bekend om de vier nationale bossen Croatan, 
Uwharrie, Natahala en Pisgah. Deze bossen zijn zeer geschikt voor
wandelen, raften, fietsen, vliegvissen en kamperen. Voor de juiste
uitvalsbasis kun je terecht in Bryson City, Waynesville of Cherokee, om 
vanuit hier het nationale park en de beschermde bossen te ontdekken.



BLUE RIDGE PARKWAY EN DE HOTSPOTS ONDERWEG
De Blue Ridge Parkway is een scenic route dwars door prachtige
landschappen en natuur. De weg loopt door de bergen vanaf Cherokee 
langs Asheville en Blowing Rock richting de staat Virginia. Langs de weg vind
je één van de oudste bergen van de wereld, maar ook de hoogste berg van 
het oosten van Amerika, namelijk Mount Mitchell op 2037 meter. 
Onderweg kun je verschillende stops maken om de cultuur en tradities van 
de Cherokee te ontdekken en de natuur en watervallen te bezichtigen. 
Daarnaast loopt de New River, de oudste rivier van Noord-Amerika, langs de 
route.
Behalve dat de Blue Ridge Parkway een plezierige rit met de motor of de 
auto is, biedt het gebied ook genoeg voor wandelaars, fietsers en
kampeerders. Je kan de Parkway in meerdere dagen ontdekken.



DE BERGEN VAN ASHEVILLE
Asheville is een gezellig stadje met 
meerdere lokale brouwerijen. Het is de 
perfectie locatie om te verblijven voor
een paar nachten. Vanuit Asheville zijn
veel bezienswaardigheden gemakkelijk
te bereiken, zoals het Mount Mitchel 
State Park, Linville Cavern en het 
Chimney Rock State Park. 
Het Chimney Rock State Park ligt hoog
genoeg om kilometers ver te kunnen
kijken. Behalve het indrukwekkende
uitzichtpunt kun je ook in dit park 
rotsklimmen en wandelen. Voor
kinderen is er Great Woodland 
Adventure. Dit is een makkelijke
wandelroute waarbij uitleg wordt
gegeven over de bossen, de 
oorspronkelijke inwoners en de 
verschillende dieren.



LINVILLE CAVERN
Wil je de binnenkant van een berg bekijken, 
dit is je kans! De Linville Cavern laat je een
kijkje nemen in de berg Humpback. Deze
berg zit vol natuurlijke kalkgesteentes en is 
sinds 1937 geopend voor het publiek. Met 
een gids word je meegenomen in de 
geschiedenis van de berg en de 
kalkgesteentes. Daarnaast is het binnenin
de berg niet koud door de comfortabele
temperatuur van 11 graden.
Bezoek ook het Mount Mitchell State Park. 
Dit park staat bekend om het spectaculaire
uitzicht op de omringende bergen en dalen
met prachtige herfstkleuren. Omdat dit de 
hoogste berg is van het oosten van Amerika, 
heb je een schitterend uitzicht vanaf de top. 
Daarnaast moet je in Brevard zijn voor
watervallen en outdoor activiteiten, zoals
mountainbiken, kajakken en ziplinen.



DE LEVENDIGE STAD CHARLOTTE IN DE 
REGIO PIEDMONT
In de omgeving van de grote stad Charlotte 
is genoeg te doen en te ontdekken. 
Charlotte heeft een bruisend nachtleven, 
veel bierbrouwerijen en verschillende
professionele sporten, zoals het nationale
football team de Carolina Panthers. Het is 
altijd mogelijk om een wedstrijd bij te
wonen en de sfeer te proeven van North 
Carolina.
Voor autoliefhebbers moet je zijn bij
Charlotte Motor Speedway. Op dit circuit 
worden meerdere racewedstrijden
gehouden en is het mogelijk om een ritje
te maken in een van de snelle wagens. Bij
een race shop kun je terecht voor een
kijkje achter de schermen. Dit kan bij
Hendrik Motor Sports dichtbij Concord en
bij Stewart-Haas Racing in Kannapolis.



BEROEMDE FILMLOCATIES
In Charlotte zijn op verschillende locaties de opnames geweest voor de bekende films van de The Hunger Games. Als je vanaf
Charlotte richting Asheville rijdt, kom je langs de locaties die voorkomen in de films. Neem een kijkje bij district 12, de bakkerij
van de familie Mellark of het huis van de Everdeens.



DE POPULAIRE 'PONY CAR' IN HET MUSTANG OWNER'S 
MUSEUM
Het Mustang Owner’s Museum is gevestigd in Concord. Het 
museum stelt zo’n 55 tot 60 verschillende Mustangs tentoon
aan bezoekers. Dit zijn klassieke, moderne, race en gekleurde
modellen. Het doel van het museum is om te laten zien wat de 
reden is dat deze auto zo populair is. Het museum organiseert
regelmatig autoshows en evenementen met gastsprekers. 
Tevens worden de tentoongestelde auto’s continue gewisseld, 
wat zorgt voor vernieuwing. De entree van het museum is tien
dollar en kinderen onder de vijftien kunnen gratis naar binnen.

https://www.mustangownersmuseum.com/


VOOR HEERLIJK ETEN EN GOEDE MUZIEK 
MOET JE IN RALEIGH ZIJN
Voor lekker eten moet je bij een van de 
foodhallen in Raleigh zijn. In het 
Warehouse district zit de Morgan Street 
Food Hall die een ruim aanbod met 
twintig verschillende culinaire concepten
heeft en een gevarieerde keuken. Dit
komt door de lokale chefs, restaurants en
leveranciers. Daarnaast heeft deze food 
hall een gin-tonic bar die tot laat open is. 
De tweede food hall die zeker het 
proberen waard is in Raleigh, is de 
Transfer Co. Food Hall.
World of Bluegrass
World of Bluegrass trekt duizenden
bezoekers en wordt tot en met 2021 
georganiseerd in Raleigh. Het event 
bestaat uit een conferentie waar de 
belangrijkste Bluegrass-professionals 
samenkomen, gevolgd door het grootste
Bluegrass festival ter wereld. Je kant het 
festival gratis bezoeken dat dit jaar op 27 
en 28 september plaatsvindt.



DE OUTER BANKS, HET 
KUSTGEBIED VAN NORTH 
CAROLINA
De beroemde Outer Banks in 
North Carolina zijn
doordrenkt van geschiedenis. 
Deze noordelijke stranden
waren de thuisbasis van één
van de eerste kolonies van 
Amerika en de eerste
beschermde kust. Vandaag de 
dag kun je dit prachtige
natuurgebied verkennen via 
een scala aan mogelijkheden
over land, door de zee en in 
de lucht. Je vindt hier onder
andere prachtige stranden en
zandduinen, wildreservaten, 
historische dorpen, 
vuurtorens en wilde Spaanse
Mustangs.



THEY TAUGHT THE WORLD TO FLY!
In 1903 maakte de gebroeders Wright de eerste geslaagde vlucht met hun Wright Flyer. Dit was het eerste gemotoriseerde
vliegtuig dat echt van de grond kwam. In Manteo, vlakbij de Outer Banks, vind je het vernieuwde Wright Brothers National 
Memorial. In het bezoekerscentrum kun je op een interactieve manier meer leren over het leven van de gebroeders, de 
problemen die zij tegenkwamen en de methoden die zij gebruikten om dat op te lossen. Met uitzondering van Kerstmis, is het 
monument het hele jaar te bezoeken van 9 tot 5 uur.



KOM TOT RUST OP DE SCHITTERENDE 
EILANDEN
Cape Lookout
Cape Lookout National Seashore ligt aan
de Crystal Coast, de zuidelijke Outer 
Banks, en bestaat uit drie ongerepte
eilanden. Deze eilanden zijn zeer geschikt
voor watersportactiviteiten of voor het 
spotten van wilde vogels. Uiteraard kan
het beklimmen van de vuurtoren niet
ontbreken. Deze eilanden zijn de 
thuisbasis van vissers en veehouders. 
Boek een tour door het verlaten dorp
Portsmouth en ervaar de kleurrijke
geschiedenis.
Cape Hatteras
Geniet van het geluid van de oceaan op 
kaap Hatteras, gelegen op het eiland
Hatteras. Aan de westzijde van de kaap
ligt de plaats Buxton. Of je nu geniet van 
het veranderende landschap, gaat
kajakken of de vuurtoren beklimt, er is 
voor iedereen wel iets te ontdekken!



KOM MEER TE WETEN OVER DE 
GESCHIEDENIS VAN NORTH 
CAROLINA
Ontdek de geschiedenis van wat ooit
de op twee na grootste vooroorlogse
plantage in North Carolina is geweest. 
Tijdens 1785 tot 1865 was Somerset 
Place een van de meest welvarende
rijst-, mais-, en tarweplantages. Laat
je rondleiden door het originele
familiehuis en de bijgebouwen, twee 
gereconstrueerde slavenhuizen en
een ziekenhuis. Deze historische plek
is gelegen op het schilderachtig
terrein langs de oever van Lake 
Phelps en grenst aan Pettigrew State 
Park. Een bezoek aan de plantage is 
gratis.
Naast Somerset Place zijn veel andere
historische plaatsen in de staat North 
Carolina welke een bezoek zeker
waard zijn. Leer bijvoorbeeld meer
over de Civil War op de slagvelden in 
Kinston en Goldboro.



HET CHARMANTE WILMINGTON
Zelfs als je nog nooit in het charmante 
Wilmington bent geweest, is de kans groot
dat je de bezienswaardigheden zult
herkennen. Dit komt omdat deze regio aan
de zuidkust van North Carolina meer dan 
400 tv- en filmproducties heeft
georganiseerd. De leukste
bezienswaardigheid is het historische
centrum, hier vind je leuke winkeltjes, 
heerlijke restaurants en een scala aan cafés. 
Neem ook een kijkje bij het oorlogsschip
USS North Carolina.
Wilmington is ook een uitstekende
bestemming voor strandliefhebbers. De 
kust leent zich uitstekend voor surfen, 
paddleboarden, kajakken en meer.



DE FOOD & BEVERAGE CULTUUR
North Carolina staat bekend als de 'State of Southern Beer'. 
Met meer dan 200 ambachtelijke brouwerijen van elke grootte
en specialiteit, bezit North Carolina de meeste brouwerijen van 
het zuiden van Amerika. Brouwerijen in Asheville, Raleigh, 
Charlotte en Wilmington beschikken over gezellige patio’s, 
kinder- en hondvriendelijke vibes, sfeervolle muziek, eten en
meer. Ook kun je door heel de staat genieten van overheerlijk
eten. Het aanbod van restaurants en gezellige cafés is groot en
gevarieerd.



HET MUZIKALE ZUIDEN
De zuidelijke staten staan
bekend om hun rijke
muziekgeschiedenis, welke ook
in North Carolina voelbaar is. 
Van Bluegrass tot Jazz en Blues, 
je hoort het allemaal. North 
Carolina is ook de plek waar
openluchtdrama's werden
geboren en de plek die door 
vele Bluegrass legendes ‘thuis’ 
wordt genoemd.



FESTIVALS IN NORTH 
CAROLINA

In North Carolina is genoeg
te doen. Bezoek
bijvoorbeeld een van de vele
festivals die worden
georganiseerd. Er is voor
iedereen wat wils. Zo 
worden er veel
muziekfestivals
georganiseerd, zoals het 
Bluegrass Festival en het 
Folk Festival. Ook op het 
gebied van kunst en cultuur
is er van alles te beleven
voor jong en oud.



TOT SLOT….

Inmiddels heb je alles over de highlights in North Carolina 
gelezen. Ben je klaar om jouw kennis te testen? Beantwoord de 
volgende vragen en kom erachter of jij nu een echte North 
Carolina expert bent!

Kijk hier voor meer informatie over North Carolina.

Veel succes!

https://www.visitnc.com/









































