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Heb je zin om mee te gaan?? 
 
Het is ergens in augustus als René (Timmermans) bij mij thuis langskomt om een doosje 
topografische kaarten en reisgidsen af te geven. 
Hij is de eigenaar van MoreTravelbooks en bij hem bestel ik kaarten en reisgidsen voor mijn 
wandelarrangementen. Omdat hij hier vlakbij werkt, komt hij bestellingen vaak even bij mij 
thuis afleveren. 
Hij laat zich die middag, vlak voordat hij weer vertrekt, ontvallen dat hij met het plan loopt 
om eind oktober, na afloop van het jachtseizoen op 20 oktober, een trektocht in Schotland te 
gaan maken via Bothies.  
Of ik misschien zin heb met hem mee te gaan……… 
Ik reageer daar op dat moment niet gelijk op, maar zijn uitnodiging zet zich wel ergens in 
mijn achterhoofd vast. 
De weken erop moet ik er geregeld aan denken.  
De oorsprong van Travellers ligt in Schotland en ik ben er –tig keren geweest. Voor het eerst 
tijdens een praktijkstage in 1976, maar de laatste keer is al een jaar of 13 geleden …...  
 

Eind jaren ’80 ben ik voor Cross Country Travels in Schotland begonnen als reisbegeleider van 

kampeerrondreizen: een minibus vol met deelnemers (eerst 15, later 12), kampeerbagage op het dak en zo 

3 weken door Noord Engeland en Schotland. 

Vanaf 1992, toen ik met Travellers Wandelvakanties begon, heb ik zelf vele reizen naar Schotland 

georganiseerd en ook nog deels zelf begeleid. In het huidige wandelprogramma zitten nog altijd prachtige 

– individuele – trektochten (via B&B met bagagevervoer ).  

 
Het is een fascinerend mooi land waar een deel van mijn hart ligt. 
Na een paar weken van gepruttel in mijn hoofd, veel nadenken en toch ook wel twijfel (kan ik 
dit – nog – wel) zeg ik ‘ja’ op zijn verzoek.  
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24-10-2017. 

Lochem – Schiphol – Inverness – Strathcarron - Coire Fionnaraich (Coulags) Bothy. 

Wandelafstand ca 8 km, 185 hoogtemeters.  
Om 05.15 uur rijdt René voor. Mijn zware rugzak gaat naast die van hem achterin zijn auto en 
weg zijn we, richting Schiphol.  
Bij Deventer staat al een hele vroege file op de A1, later nog eentje bij Barneveld, maar we 
komen op tijd aan op P3. Hier parkeert René de auto en we nemen de shuttlebus naar de 
vertrekhal. 
Beide rugzakken gaan in een flightbag, op de weegschaal geven ze allebei rond de 19 kilo 
aan. Daar komt straks in Inverness nog 2x een tank gas bij en natuurlijk drinkwater. 
We nemen allebei een klein rugzakje mee het vliegtuig in met wat reservekleding. Die zullen 
we, na aankomst in Inverness, afgeven bij de jeugdherberg, waar we de laatste nacht zullen 
slapen voordat we terug vliegen. 
Onze KLM vlucht vertrekt op de minuut precies op tijd en ca 1,5 uur later, om 10.20 uur 
landen we op het kleine vliegveld van Inverness in een heerlijk herfstzonnetje! 
Na zoveel jaren zet ik weer voet op Schotse bodem: het voelt vertrouwd en fijn, zelfs wat 
emotioneel. Of wil ik dat het emotioneel is? 
Met de bus zijn we een half uur later op het busstation in het centrum. De chauffeur wilde 
mijn 2 £5 biljetten, die ik nog ergens vond, niet hebben, die zijn blijkbaar recentelijk uit 
roulatie genomen. 
Bij Craigdon Mountain Sports, vlakbij het busstation, had ik 2 gastanks besteld, die we eerst 
ophalen. De zeer vriendelijke jongedame wisselt mijn 2 £5 biljetten om voor nieuwe en ook 
een aantal ‘oude’ £1 munten wisselt ze probleemloos om voor nieuwe! No problem! 
Zonder geld kom je nergens, ook in Schotland niet, dus de volgende stop is een pinautomaat. 
We maken een gezamenlijke ‘pot’ voor de – beperkte – uitgaven tijdens de tocht. 
Het kleine station is vlakbij en in de hal zetten we de rugzakken neer. René brengt de beide 
dagrugzakjes met extra kleding en flightbags naar de jeugdherberg; ik pas op onze bagage. 
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Om 13.35 uur vertrekt onze trein richting Kyle of Lochalsh. We 
zullen uitstappen in Strathcarron.  
De Beauly Firth ligt te schitteren in de zon. Een van de treinstops 
onderweg is in Garve. Een naam, die net zoals vele andere 
namen de komende dagen, herinneringen bij mij losmaakt uit een 
ver verleden toen ik hier als reisbegeleider met groepen door dit 
fascinerende landschap rondreed.  
In mijn herinnering maakten we toen altijd een stop in de Garve 
Hotel, een mooi oud, typisch ‘Engels’ hotel. 
In Garve zie ik vanuit de trein inderdaad het Garve Hotel liggen, 
vlak naast het spoor aan de weg. Het komt deels overeen met 
mijn herinneringen van lang geleden. Ik zou het graag van 
binnen zien: zouden daar nog altijd van die diepe grote fauteuils 
staan, waar je diep in wegzakt?? Het zou me niet verbazen.  
 
In de trein zitten aan de zijkant usb aansluitingen. Ik plug mijn telefoon in de lader om te zien 
waar we precies langsrijden. Pas een poosje later merk ik dat er geen spanning op de usb staat 
en dat ik dus snel stroom kwijtraak!  
Snel schakel ik de telefoon uit, want het maar de vraag of we de komende week überhaupt 
ergens een stopcontact tegen zullen komen…… 
Om 15.30 uur stappen we onder een inmiddels grijze lucht uit op het kleine stationnetje van 
Lochcarron, we zijn de enige reizigers die uitstappen. We hijsen de zware rugzakken op 
groeten de vriendelijke conducteur en lopen naar het hotelletje dat naast het station ligt, en 
vragen of we onze waterflessen mogen vullen. We weten niet of we straks nog drinkbaar 
water tegen zullen komen. 
Nu zijn we volledig beladen. Met allebei ruim 20 kg op de rug zijn we volledig selfsupporting 
voor een dag of 9: een subliem gevoel van vrijheid komt over me! 
 
We lopen een klein stukje langs de weg en gelijk na de brug over River Carron slaan we 
rechtsaf een smal wandelpad in langs de rivier. Na een km of 2 komen we uit op de A890 die 
we een stukje volgen. We hadden eigenlijk een stuk verder op deze weg uit moeten komen. 
Mooi is dat, gelijk in het begin al ‘fout’ lopen. 
Na zo’n 2,5 km slaan we linksaf en dan laten we het asfalt achter ons, voor ons ligt een aantal 
dagen ‘Schotse Wildernis’.  
Eerst lopen we een stukje over een brede ‘gravel road’, maar die gaat al snel over in een smal 
pad. Het pad wordt rotsiger, natter en steiler, het wordt donkerder en ook begint het helaas te 
regenen. We kijken achterom, waar de wolken vandaan komen en besluiten voor de eerste 
keer de regenkleding aan te trekken.  
Het begint al te schemeren als we de Coire Fionnaraich Bothy voor ons zien liggen. Een 
mooie en redelijk grote Bothy. Er is niemand dus hebben we de Bothy voor ons samen. 
Als ‘woonvertrek’ nemen we de rechtse ruimte, daar staat een tafel en een paar stoelen. Er 
staat ook een kleine kachel, maar er is – helaas – geen hout. 
 
We hebben allebei 4 avondmaaltijden in de rugzak. Ik stel voor dat René de eerste levert, hij 
loopt tenslotte met het extra gewicht van de tent. De tent hebben we bij ons zodat we in geval 
van nood altijd een droge plek hebben. 
 
We hebben gekozen voor maaltijden van Globetrotter Buitensportvoeding. Omdat ik geen 
vlees eet, heeft René allemaal vegetarische en veganistische maaltijden besteld. Het grootste 
voordeel van de Globetrotter maaltijden is dat ze naast energierijk, heel erg smakelijk zijn. 
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We hebben allemaal 1-pans maaltijden bij ons en het kost gemiddeld tussen de 5 en 10 
minuten om een maaltijd klaar te maken.  
De maaltijd is in onderdelen verpakt die je na elkaar bij elkaar moet voegen. De hoeveelheden 
blijken de komende dagen voor ons beiden ruim voldoende en inderdaad ook buitengewoon 
lekker! Met name de smaak en hoeveelheid vinden we allebei erg belangrijk. We nemen voor 
lief dat de maaltijden misschien ietsje zwaarder zijn 
dan andere merken. (Lekker) Eten is tijdens een 
trektocht zoals wij die gaan maken erg belangrijk. 
Doordat alle ingrediënten apart zijn verpakt heeft 
Globetrotter wel relatief veel afval, maar dat is dan 
ook het enige nadeel. 
Ons eerste diner is “Indian Summer”, een heerlijke 
pasta maaltijd, die we bij het licht van onze 
hoofdlampen klaarmaken.  
 
Coire Fionnaraich is een mooie, vrij grote Bothy. De deur zit in het midden en dan is er links 
en rechts een forse ruimte. De trap naar boven leidt naar 2 ruimtes waar op de grond geslapen 
kan worden. Het is uiteraard fris binnen, want er is geen verwarming, maar met de warme 
(dons)kleding die we bij ons hebben is het prima te doen. 
Voor dat ik de bergschoenen uittrek haal ik eerst in de regen water uit een beekje dat zo’n 75 
meter achter de Bothy stroomt. Het is een heel gesop om daar te komen, omdat overal water 
vandaan komt. 
Ik ben blij dat ik een oude watertas heb meegenomen. Die is weliswaar niet meer waterdicht, 
maar met een plastic draagtas erin, kan ik toch makkelijk 5 – 6 liter water meenemen. Dan 
hoeven we niet iedere keer naar buiten om water te halen. Allebei hebben we een waterfles bij 
ons waar 1 liter in gaat, maar daar hebben we voor eten koken en thee en koffiedrinken toch 
niet genoeg aan.  
Buiten water halen op huttenschoeisel is geen optie in dit natte terrein, dan moet je iedere keer 
weer de natte zware bergschoenen aan, regenjack aan….., brrrr. Kortom, die watertas is in de 
praktijk buitengewoon handig.  
 
We slapen boven in één van de 2 ruimtes die daar zijn. Eerder op de avond heb ik me buiten, 
in de luwte van de hut nog snel even een beetje gewassen. Met deze weersomstandigheden 
kan ik dat best snel .  
Tegen een uur of 22.00 kruipen we in onze warme donzen slaapzakken. De buitentijk van de 
slaapzak van René maakt op zijn matje een enorm ritselend lawaai als hij zich omdraait (ik 
hoor van hem dat ook mijn gedraai nogal wat geluid veroorzaakt). Het lawaai is zodanig dat 
ik de komende nachten met oordoppen in zal slapen. 
 
Wat is een Bothy? 
Van de site van de Mountain Bothy Association haal ik de volgende omschrijving: 
 
“When going to a bothy, it is important to assume that there will be no facilities. No tap, no sink, no 
beds, no lights, and, even if there is a fireplace, perhaps nothing to burn. Bothies may have a simple 
sleeping platform, but if busy you might find that the only place to sleep is on a stone floor. You will need 
to make your own arrangement for water and should be aware that there may not be a suitable supply 
near the bothy. If there is no fire then on a cold night you may have trouble staying warm. The great 
majority of nights in Britain are on the cool side and remember that most bothies are up in the hills. Few 
bothies have toilet facilities apart from a spade and the advice is that you should walk at least a couple 
of hundred metres from the bothy and 60metres from the water supply before excavations and 
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evacuations commence. If all this sounds rather rough, you are beginning to get the picture. Your 
comforts have to be carried in. 
 
So what do you need? Start with all of the equipment you would take when camping except the tent. For 
the rest, you’ll learn what’s useful as you go along.” 
 
Een filmpje hoe de Bothy eruit ziet: https://www.youtube.com/watch?v=HbOaALPEE5c 
 
 
25-10-2017. 

Coire Fionnaraich Bothy - Teahouse Bothy (Easan Dorcha) 

14,6 km, ▲570 ▼565.  
Met al dat geritsel afgelopen nacht heb ik het idee dat ik niet veel 
heb geslapen, maar ik voel me niet moe. In de slaapzak is het 
heerlijk warm en het matje, dat ik van René te leen heb, ligt zeer 
comfortabel en warm. 
Ik kijk naar buiten en zie dat de lucht grijs is, maar niet egaal. 
Dan is er altijd hoop! En….het regent niet. 
We stappen allebei uit het warme dons in de kou van de slaapruimte. Beneden zetten we water 
op voor het ontbijt.  
 
Ons ontbijt 

Eten is een niet te onderschatten onderdeel van de buitensport en al helemaal niet als je het 

jezelf zwaar maakt door in een koud en regenachtig jaargetijde naar een afgelegen deel van 

de Schotse Hooglanden te gaan en overdag een zware rugzak op je rug te hangen. 

Als ontbijt hebben we “keks” meegenomen. Deze keks hebben een hoge calorische waarde en 

kun je – als ze heel blijven - prima besmeren met jam, pindakaas, chocopasta of ander 

hoogcalorisch beleg. In principe is 1 pakje van ca 85 gr genoeg als ontbijt. 

René kiest voor alleen keks, ik heb voor mezelf een half pakje keks bedacht aangevuld met ca 

90 gram muesli dat ik verrijkt heb met cranberries en gebroken noten, met name pecanoten 

(hoog calorisch). Dit meng ik met melkpoeder voor ca 1/3 l melk. 

Als ik eraan denk zet ik dit ’s avonds al in de week en is het ’s morgens een smakelijk en 

voedzaam ontbijt. Ik vergeet het ook wel eens, maar dan maak ik het klaar met heet water, een 

kwestie van een paar minuten wachten. 

We drinken thee en/of koffie bij het ontbijt. René heeft een super gasbrander meegenomen, die 

water in een mum van tijd aan de kook brengt. 

 
Tegen de klok van 10 uur zit alles weer in de rugzakken en 
gezien de lucht buiten doen we de regenhoezen er al vast 
overheen. We vegen de vloer en dan zijn we vertrekklaar 
voor onze eerste volle etappe naar de Teahouse Bothy. 
Met de zelfontspanner maak ik nog een paar foto’s van ons 
beiden en dan film ik René als hij de Bothy afsluit en 
vertrekt. 
 
Naast de Bothy stroomt de Fionn Abhainn River. Met de 

snelstromende rivier aan onze rechterhand lopen we stroomopwaarts het dal in, het miezert 
licht. Door alle regen van gister en vannacht is alles heel erg nat, overal komt water naar 
beneden. Het smalle pad is iets uitgesleten in de grond en ons pad is vandaag dan ook heel 
vaak een klein beekje. 
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De miezer gaat over in regen en hoewel we de wind – en dus de regen – van achter hebben 
besluiten we al snel om de regenjassen aan te trekken.  

 
Hoewel we allebei een goede jas met Goretex hebben, lopen we liever zonder dan met jas. 
Bergop lopen met een zware rugzak genereert veel lichaamswarmte en dan is een jas alleen 
maar temperatuur verhogend. 
Na ruim een half uur bereiken we het Loch Coire Fionnaraich. We lopen links langs de rand 
van het meer: ons pad staat hier geregeld onder water. Na het meer wordt het pad steiler en 
beginnen we aan de klim om uit het dal te komen. 
Het pad voert ons eerst naar links, Even verder, op een splitsing, nemen we het rechter pad dat 
ons onder de Meall Dearg langs voert in de richting van de Bealach na Liche waar we zullen 
oversteken naar het volgende dal.  
Een “Bealach” is Keltisch voor ‘overgang’ of ‘pas’. 
Naarmate we hoger komen wordt de wind, die aan het eind van het dal omhoog gestuwd 
wordt, harder, terwijl het nog steeds regent. Door die wind begint het inmiddels ook serieus 
koud te worden. We hopen dat we aan de andere kant een plek uit de wind kunnen vinden om 
even te pauzeren om wat te kunnen eten en drinken. 
 
Uiteindelijk bereiken we de Bealach en krijgen we zicht op de andere kant. Het uitzicht 
beneemt ons bijna de adem, zo mooi. In de verte, aan de overkant van het dal torenen de 
toppen van de Torridon Range op en net op dit moment strijkt er prachtig zonlicht over de  

 
hellingen. We staan sprakeloos van het uitzicht te genieten, snel maak ik een paar foto’s, want 
lang stilstaan is er met deze natte kou niet bij. 
 
Van boven kijken we op de weidse vallei onder ons: die lijkt vanwege het glinsteren van 
beekjes en meertjes onmogelijk over te steken.  
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Ons pad draait gelukkig naar rechts en blijft op hoogte, maar nergens vinden we een plek uit 
de wind. Een stukje verder laat ik m’n rugzak op een groot rotsblok van de rug zakken om er 
snel wat eten uit te halen, het is vinnig koud. 
Van al het gesop door het water de hele ochtend zijn mijn voeten helaas niet meer droog, 
ondanks de Yeti Gaiters die helemaal om de schoenen zitten. 
Voor ons gaat het pad nog een keer weer steil bergop. Door de vlagerige wind is het af en toe 
lastig om in evenwicht te blijven, met de stokken houden we ons in balans op de grote 
rotsblokken. 
Eenmaal boven opent zich voor ons een waanzinnig mooi steil V-vormig dal dat in het 

noorden begrenst wordt door de Beinn 
Liath Mor en in het zuiden door de Sgorr 
Ruadh.  
We zijn er allebei stil van zo mooi en 
indrukwekkend het hierboven is; kaal en 
leeg met imposant steile rotswanden met 
geplooide rotslagen erin.  
Ik maak een paar foto’s van René met het 
dal op de achtergrond in de hoop dat onze 
nietigheid hierdoor tot uiting komt. 
Als we wat lager komen zien we rechts in 
de verte Loch Coire Lair liggen. De wind 
moet daar vreemde draaiingen maken, 
want we zien er af en toe kleine 

waterhozen ontstaan, die vanaf het water de oever op razen: zoiets hebben we geen van 
beiden ooit gezien. 
Behoedzaam dalen we af en steken vele kleine beekjes over, die van alle kanten komen. 
Rechts van ons zie ik plotseling een grote rots met een stukje gras er voor. Ik kijk René aan: 
thee?? Hij knikt, goed plan! 
Achter de rots is het weliswaar ook nat, maar we zijn hier uit de wind en kunnen net een 
plekje vinden om droog te zitten. René diept de brander op uit z’n rugzak en een paar minuten 

later zitten we aan een dampende bak thee. De 
lunchkeks komen te voorschijn en die laten zich 
prima smaken. Ik heb voor vandaag een blokje kaas 
in m’n dagrantsoen gestopt en deel dat met René: 
lekker pittig. 
Plotseling zie ik in m’n ooghoek iets bewegen. Tot 
mijn stomme verbazing komt er over het pad 
waarover we afdalen een mountainbiker naar 
beneden, gevolgd door een tweede. In korte broek 
met een piepklein rugzakje op, geen spatborden…. 

Nu ben ik zelf een redelijk ervaren mountainbiker, maar hier valt me de mond toch wel van 
open, in korte fietsbroek nog wel, brrr. Die 2 jonge mannen zullen toch om de haverklap van 
de fiets moeten om al die beekjes over te steken. En hoe zijn ze in vredesnaam aan de andere 
kant omhoog gekomen? Hebben die dezelfde route met hun fiets gelopen als wij? Die was 
voor het overgrote deel echt niet te fietsen. 
In een mum van tijd zijn het stipjes ver beneden ons…….. We kijken elkaar eens aan en 
denken het onze ervan…. 
We bergen alles op in onze rugzakken en dalen verder over het smalle rotsige  pad in deze 
overweldigende en ruige leegheid. 



8 

Een heel stuk lager stopt René en wijst me op een groepje wandelaars onder ons in de verte. 
We tellen er een stuk of 6. Waar die zo snel vandaan komen is ons niet duidelijk, we kunnen 
ook nog niet zien of ze van ons af lopen of juist naar ons toe. 
Een stuk verder lijkt het erop dat er maar één van de wandelaars een rugzakje op heeft, ze 
lopen van ons af kunnen we nu zien. Vrij snel lopen we op ze in.  
We lopen er misschien nog 100 meter achter als we plotseling stoppen: ver voor ons in de 
diepte zien we plotseling een loch liggen, en dat zou niet zo moeten zijn…. Eigenlijk zouden 
we nu zo’n beetje zicht moeten krijgen op een ‘bos’ waarachter de Teahouse Bothy zou 
liggen…..  
Ons beider richting gevoel is nu even in de war. Ik zet m’n telefoon aan en zoek de gps track 
van vandaag op en jawel, een paar honderd meter terug zijn we naar rechts afgebogen, terwijl 
we scherp links hadden gemoeten. We hebben ons door het groepje wandelaars voor ons van 
de wijs laten brengen. 
We hoeven gelukkig maar een klein stukje terug bergop tot aan een steenman, die je in 
Schotland overigens maar heel sporadisch een keer aantreft.  
Nu slaan we het pad in dat we allebei over het hoofd hebben gezien. Even verder is weer een 
splitsing, hier is het linker pad een route naar een van de toppen boven ons. Wij houden rechts 
aan en heel in de verte zien we nu de bomen liggen. Het pad ligt er hier wat droger bij, maar 
de voeten zijn al nat.  
De zware rugzak begint me nu toch echt tot last te worden. Het lijkt wel of er langzaam 2 
messen in m’n schouderspieren worden gestoken en ook onder aan de rug, waar de heupband 
op de rug steunt, voelt het inmiddels wat beurs. Een pijnlijk gevoel, heel herkenbaar van een 
ver verleden, toen ik vaker met dit soort gewichten door de bergen trok. 
Tergend langzaam komen de bomen dichterbij. Het zijn Scots Pine en de eerste boom staat 
mooi afgetekend, als een soort grillige Bonzai, aan de andere kant van de rivier: een prachtig 
beeld.  

 
Ook de andere bomen zijn prachtige oude exemplaren, met de witschuimende rivier eronder. 
Verlangend kijk ik naar voren of er al iets van een hut te zien is. 
Eindelijk zien we een klein groen dak ik de verte! Ik hoop eigenlijk dat het de wc is naast de 
Bothy, maar ik weet wel beter, want de Teahouse Bothy is maar heel erg klein. 
Via een grote houten brug steken we Eisean Geal over, die hier met donderend geraas naar 
beneden komt. 
Nog een paar meter en we maken de deur van de Bothy open. Geen andere wandelaars, dat is 
een hele opluchting, want deze heel erg kleine Bothy biedt maar plaats aan maximaal 4 
personen. 
 
We zetten de rugzakken op de bank en zitten even stil naast elkaar. Ik ben behoorlijk op, maar 
ook René is blij dat we er zijn.  
Op de vloer voor de deur ligt een hele plas water. Met de regen van vandaag en de wind die 
op de deur staat, waait er water onder de deur door naar binnen. 



9 

Links staat een kleine tafel voor het raam en tegen de wand tegenover de deur staat een 
houten. Ik schat de ruimte op maximaal 3 x 3 meter. Voordat ik de schoenen en jas uit doe, ga 
ik eerst weer water halen in de waterzak. Een meter of 40 voorbij de Bothy komt een 
stroompje naar beneden dat ik bestempel tot onze waterleiding. 
 
 Is water in Schotland veilig te drinken? 

Uiteraard hebben we er voor vertrek over gesproken wat we zouden doen met 

drinkwater. Wel of niet zuiveren? We hebben er voor gekozen om dat niet te doen. 

René heeft dat nog nooit gedaan in Schotland en ik heb vroeger, toen ik trektochten 

heb begeleid, ook nooit zuiveringsmiddelen gebruikt. 

Dat is overigens niet risicoloos!  

Je dient natuurlijk goed op te letten waar je je drinkwater ‘tapt’, maar je kunt nooit 

zien wat er stroomopwaarts is. In de praktijk, ook bij Bothies, blijkt toch dat er 

bovenstrooms vaak weer vlakkere delen zijn waar dieren kunnen grazen en dus ook 

het water kunnen verontreinigen. 

Je kunt rivierwater ‘mechanisch’ (via filters) of chemisch zuiveren of met een combi.  

Veel van ons water koken we echter: voor thee, koffie en het eten, maar het water 

onderweg drinken we ongezuiverd (Schots water is overigens erg lekker). 

 
De ligging van de Bothy is idyllisch fraai, met de snelstromende en witschuimende rivier vlak 
voor de deur met die prachtige Scots Pine, met hun soms bijna surrealistische vormen, aan de 
overkant van de rivier. Bijna voor de deur van de Bothy komen 2 rivieren bij elkaar. Het is 
dus alles behalve stil! 
Eindelijk kunnen de schoenen uit; in een mum van tijd hangt de Bothy vol met onze natte 
broeken, jassen, rugzakhoezen, sokken en schoenzooltjes. Het zal wel niet al te fris ruiken, 
maar zelf hebben we dat niet in de gaten . 
Hopelijk komen er geen andere wandelaars vandaag……… 
Er liggen in een hoek wat oude proppen krantenpapier die we in onze schoenen stoppen in de 
hoop dat ze morgen wat droger zullen zijn. 
 
Al snel staat er water te koken voor een kop koffie.  
Bedden klaar leggen kan voorlopig niet want daar is helemaal geen plaats voor. We 
discussiëren hoe we het beste kunnen liggen vannacht, we willen zover mogelijk bij de deur 
wegblijven vanwege het water dat er onderdoor komt. 
We verplaatsen de bank naar een andere wand zodat we ruim op het ‘droge’ kunnen liggen. 
Het is inmiddels donker geworden en we hebben een waxinelichtje aangestoken om wat licht 
te hebben, naast onze hoofdlampjes. 
Ik duik onder in mijn rugzak en haal een ‘Nepali Dahl’ maaltijd naar boven, een traditionele 
linzenmaaltijd uit Nepal; dat scheelt me morgen mooi een halve kilo in de rugzak! 
De linzen smaken ons allebei prima en we eten onze buik er rond aan. Omdat de Globetrotter 
maaltijden zo ruim bemeten zijn, hebben we besloten geen voorgerechten en toetjes mee te 
nemen; alles in het kader van kritisch zijn op het gewicht in de rugzak. 

 
Langs de kleine raampjes stroomt inmiddels het 
condensvocht naar beneden van al onze natte 
kleding en uitrusting en van onszelf uiteraard. Buiten 
de kier onder deur is er verder geen ventilatie 
mogelijk in de Bothy. 
We zitten tot laat gezellig te praten bij het licht van 
een waxinelichtje en onze hoofdlampen. 
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Tegen 22 uur blazen we onze matrassen op en kruipen we in het dons, wat al snel aangenaam 
warm wordt. Buiten horen we enkel het donderde geraas van de rivier. 
 
26-10-2017. 

Teahouse Bothy - Kinlochewe  

14,5 km, ▲310 ▼?.  
We hebben allebei prima geslapen. René moet er ’s nachts vaak een of twee keer uit om te 
plassen, ik heb blijkbaar een iets grotere blaas, want ik kan heerlijk tot de ochtend blijven 
liggen. De lucht buiten is niet egaal grijs en is wat gebroken: dat is altijd beter dan een egaal 
grijze lucht. 
Zodra we uit de slaapzak kruipen moeten we die gelijk inpakken en de matjes leeg laten 
lopen, anders kunnen we ons niet in de bothy bewegen. Ik moet er niet aan denken dat je hier 
met 4 man zou moeten overnachten…. 
Al snel kookt het water en ik begin de dag met een smakelijke bak goed gevulde muesli, die 
ik gisteravond al heb klaargezet, en keks met pindakaas en jam plus een paar koppen thee en 
een kop koffie. 
Mijn routine van het inpakken van de rugzak moet nog komen, meestal is René het eerst 
klaar. 
Alles wat we te drogen hebben gehangen is nog steeds vochtig. Het aantrekken van de 
schoenen gaat dan ook wat stroef….. 
We pakken alles in, vegen de vloer en vertrekken uit deze kleine – maar afgelopen nacht fijne 
– bothy. Ik film René als hij de deur sluit en vertrekt: als hij in de deuropening staat zie je hoe 
klein die bothy eigenlijk is . 
Al na enkele tientallen meters komen we op een nieuwe brede track en even verder zien we 
tot onze verbazing een gloednieuw gebouwtje staan. Een heel mooi gebouwtje van 
natuursteen overigens. 
Er blijkt een generator in te staan en later vandaag komen we nog een aantal van deze kleine 
gebouwtjes tegen. Er wordt in dit gebied de laatste hand gelegd aan een aantal kleinschalige 
Hydro-electric projecten, waarbij schone stroom wordt opgewekt uit water. Deze stroom is 
bedoeld voor de lokale bevolking. 
Om dit alles aan te kunnen leggen en materialen aan en af te voeren is er wel een nieuwe 
gravelweg aangelegd, dat geeft toch gelijk een veel ‘bewoonder’ gevoel. 
Over deze gravelweg dalen we langzaam af langs de rivier; het is een droge ochtend met 
mistflarden in de bergen. Langs de rivier staan hier bomen: fraaie berken en ook weer van die 
grillige Scots Pine. 
Na ruim een kilometer maken we even een praatje met 2 mannen die een vrachtwagen aan het 
beladen zijn met materialen die ze niet meer nodig hebben en dus zullen afvoeren. Een 
eenzame klus hier: ver van de bewoonde wereld. 
Het moet gezegd: ze laten het gebied netjes weer achter zonder rommel. 
 
Een kwartiertje verder zien we rechts voor ons, aan de rand van de rivier, een grote groep 
edelherten staan, wel een stuk of 30. Zodra ze ons zien gaan ze er van door. Ze steken met z’n 
allen de rivier door. Jammer dat het te ver weg is om te fotograferen: het is een fraai gezicht. 
Aan de andere kant klauteren ze tegen de steile oever omhoog en staan ons dan aan te kijken.  
Bij de Coulin Estate gaan we rechts af en buigen we af we in noordelijke richting. We steken 
via een brug de Coulin River over en dan begint de weg te stijgen het bos in. 
Al een poosje heb ik een beetje een gevoelige plek op m’n rechter hiel en ik geef René aan dat 
ik even wil stoppen om te kijken. 
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Dat is best een heel gedoe: zware rugzak af, gamaschen openritsen, daaronder de schoen 
losmaken en uitdoen. Er zit een heel klein blaartje, dus haal ik het EHBO trommeltje 
tevoorschijn en plak de hiel netjes af. 
De vrachtwagen van eerder vanmorgen rijdt ons bergop heel langzaam achterop en stopt. De 
chauffeur vraagt of we mee willen rijden naar Kinlochewe. We zijn hier gekomen om te lopen 
en niet om te liften, dus slaan we zijn vriendelijke aanbod af. Langzaam trekt de wagen op 
tegen de helling. 
Het begint wat licht te miezeren. We kijken elkaar aan: regenkleding aan of nog even 
wachten.  
Bergop is best inspannend en dan is regenkleding extra warm. We wachten er nog even mee. 
Plotseling zien we rechts van ons in het bos 3 herten staan: prachtig bruin van kleur. Ze 
verdwijnen snel in het bos. 
De miezer is inmiddels een stevige miezer geworden en als we achter ons kijken ziet de lucht 
er best erg grijs uit. We stoppen en trekken toch maar de regenkleding aan en doen de 
regenhoezen over de rugzakken.  
We hebben allebei een regenbroek die je aan de zijkant bijna helemaal kunt openritsen, 
waardoor je er gemakkelijk met je bergschoenen in kunt stappen. 
De rits kan zowel van boven als van onder open, waardoor je de broekspijpen goed kunt 
ventileren, wat in de praktijk erg plezierig is. 
 
Uiteindelijk lopen we het bos uit. Het pad blijft dezelfde gravelroad: het lijkt erop dat ze die 
hebben aangelegd als “werkweg” voor al die kleine Hydro-electrische installaties. 
De weg vlakt hierboven af en het uitzicht wordt met de stap weidser. Links van ons ligt de 
enorme brede top van de Beinn Eighe in flarden van wolken en zon: buitenaards mooi. Ook 
als ik achterom kijk, richting Torridon en kust zie ik daar schitterende toppen met door de zon 
beschenen wolken. 

 
 
Hierboven, waar we lopen is het een veenachtig glooiend gebied, met, in deze tijd van het 
jaar, mooie rood-bruine kleuren van de vegetatie. 
Voor ons, in de verte zien we het dal waarin Kinlochewe ligt, met naar het noordwesten het 
dal waarin het grote Loch Maree ligt. Vroeger met de groepen reed ik daar langs op weg naar 
het kleine dorpje Gairloch, dat aan de kust ligt. Ik heb goede herinneringen aan de groepen 
waarmee ik daar gekampeerd heb. 
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Onze gravelroad begint te dalen en René roept om eens even op de kaart te kijken. Deze 
nieuwe brede weg staat nog niet op de kaart en we hebben de indruk dat die nu te steil afdaalt 
naar de rivier en de weg in het dal terwijl onze route veel meer naar rechts zou moeten gaan.  
Een stukje terug zijn we een plek gepasseerd met een klein bordje. We draaien om en lopen 
een stukje bergop terug naar dat punt. Er staat inderdaad een paaltje met een kleine groene 
pijl, maar het geeft niet de indruk van een pad. 
We stappen over de sloot en klauteren naar boven om te kijken of er wel of geen pad is. Ik 
pak de GPS erbij en die geeft aan dat we hier precies op de route zouden lopen. 
Even verder zien we inderdaad iets dat op een smal pad lijkt en dat een paar honderd meter 
verder door de bijna manshoge afrastering (tegen edelherten) gaat. 
We hebben niet de indruk dat het pad nog veel gebruikt wordt: het zou onderdeel moeten zijn 
van de Cape Wrath Trail. Zo kom ik ook aan de GPS track van vandaag. 
Het pad raakt meer en meer overgroeid met hoge hei en het is erg glad, we moeten goed 
oppassen om niet onderuit te glijden. 
Bizar genoeg staat er heel af en toe, haast onzichtbaar vanwege de hoge vegetatie, een 
duidelijke markering. Dat geeft ons toch wel hoop, samen met de GPS track. 
Voor ons ligt een soort kloof met daarin een riviertje, de Alltan Fail. Ons pad buigt daarom 
met de rivier mee links bergaf en we komen uiteindelijk uit voor een hoge omheining. Het pad 
begint serieus sponzig te worden, sporen van andere wandelaars hebben we nauwelijks 
gezien. 
Via een hek in de omheining – we zitten dus blijkbaar nog steeds op het pad - komen we aan 
de andere kant waar het pad verder daalt, in bijna manshoge varens. Met veel moeite kunnen 
we, soms met één voet links en één voet rechts van ons paadje een beetje stevigheid vinden in 
de sompige ondergrond om verder te dalen. 
Uiteindelijk komen we uit vlak naast het snelstromende riviertje, waar het iets makkelijker 
(steviger) lopen is. 
Plotseling staan we weer voor zo’n manshoog hek, maar nu is er geen door- of overgang te 
bekennen. 
We kijken elkaar aan: “even terug stond toch nog een markering?” vraag ik aan René. “Ja dat 
klopt” zegt hij. Er is een stemmetje in ons achterhoofd dat begint te melden dat dit er 
inmiddels toch wel vreemd uit begint te zien. 
Bij een hoekpaal til ik mezelf met m’n zware rugzak moeizaam over de afrastering, René 
volgt. Dit soort afrasteringen, om herten buiten te houden, zijn vlug een meter of 2 hoog!  
We lopen nog een paar minuten verder te ploeteren totdat we onder en voor ons de grote 
À’Ghairbe River zien en horen. We stoppen en kijken elkaar vertwijfeld aan: hoezo pad?? 
We zetten de rugzakken neer en kijken samen met veel ervaring naar kaart en GPS: hier is 
echt géén brug. 
We denken allebei hetzelfde: dat hele sompige en moerassige stuk weer terug bergop?? We 
pakken eerst allebei maar eens wat te eten, het is een letterlijk energievretende 
aangelegenheid. 
Aan de andere kant van de smallere rivier, waarlangs we zijn afgedaald, zien we door de 
bomen een ommuurd weiland. Een weiland heeft een toegang, dus als we daar zouden kunnen 
komen… 
De smallere rivier is echter veel te breed en te wild om te doorwaden. We hebben geen keus 
en keren op onze schreden terug. Weer over die hoge afrastering en een stukje verder staat de 
laatste markering die we zagen. Die staat wel in een wat rare hoek op onze looprichting. 
Plotseling zien we dat vlak daarachter een boomstam over de rivier ligt met het gaashekwerk 
eraan vast. Het onderste deel van het gaas is platgelopen en we kunnen zien dat hier wel eens 
mensen zijn overgestoken. 
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Een natte gladde boomstam en een ca 2 meter hoog gaas om je aan vast te houden met een ca 
20 kg zware rugzak….. 
We proberen het, ik ga eerst. We maken de 
wandelstokken vast aan de rugzak, anders hebben we 
daar last van.  
Heel voorzichtig en zo rechtop mogelijk schuifel ik 
naar de overkant. Even later volgt ook René. We 
klimmen omhoog en kijken even verder op de GPS om 
onze positie te bepalen. 
Onder ons stroomt nu een ander riviertje, de Allt 
a’Ghiuthais, niet erg breed maar wel te breed en te 
snelstromend om te kunnen doorwaden. 
We kijken elkaar weer aan: samen hebben we toch een 
niet te onderschatten ervaring in het buiten zijn, maar 
hier maken we toch gewoon een domme kaartlees fout! 
Terug weer over onze ‘gaasbrug met gladde boomstam’ en dan linksaf. Zo soppen we weer 
een heel eind terug bergop tot aan het hek in de omheining waar we eerder waren. 
Op de heenweg hebben we lager op de berghelling een pad gezien dat dezelfde kant opging. 
Op de kaart hield dat pad echter op. We vermoeden dat we nu ongeveer op de hoogte van het 
einde van dat pad zouden kunnen zijn. 
In plaats van verder bergop te soppen, lopen we nu rechtdoor en echt, niet te geloven, na ca 30 
meter komen we aan op het eindpunt van dat bedoelde pad: een landrovertrack!  
We halen opgelucht adem, dat scheelt een hele klim terug over het smalle overgroeide en 
gladde pad. 
Na 100 meter besluiten we om een pauze te maken en een kop thee te zetten en wat te eten: 
daar zijn we inmiddels wel aan toe. Overal stroomt water, we zoeken een droog plekje op het 
pad en even later hebben we allebei een kop warme thee in handen. 
Veel rust is ons echter niet gegund, want het begint te regenen. Snel pakken we alles weer in 
en lopen terug naar de brede gravelweg. 
Vanaf het punt waar we zijn omgedraaid blijkt dat achteraf maar ruim 1,5 km te zijn. Ik schat 
dat we al met al hier wel 2 – 2,5 uur zijn ‘kwijtgeraakt’. 
Op de gravelroad dalen we rap af tot aan de brug over de rivier A Ghairbhe. Over de smalle 
asfaltweg aan de andere kant van de rivier is het nu nog ca 3 km lopen tot Kinlochewe.  
M’n voeten doen inmiddels zeer en de rugzak steekt me in de schouders. Ook René heeft het 
wel gehad. 
We hadden eerder al besloten om de Lecky Bothy maar te laten voor wat die is en te 
overnachten in Kinlochewe. We hebben te veel tijd verloren met foutlopen. In Kinlochewe is 
een bunkhouse, waar René vroeger al eens geslapen heeft. 
In Kinlochewe slaan we rechts af. Links van ons is het postkantoor / supermarkt(je) en een 
paar meter verder ligt de bunkhouse naast het Kinlochewe Hotel. 
Voor het hotel staan wel een stuk of 25 oude wandel/bergschoenen, die hier ooit door 
wandelaars zijn achtergelaten om een of andere reden.  

René zegt dat er van hem ook schoenen bij kunnen 
staan, die hij hier ooit heeft achtergelaten. 
Het is nu een fraai stilleven, met planten die in en 
tussen de schoenen groeien. 
 
We worden door de eigenaresse van het hotel 
binnengeloodst en buitengewoon vriendelijk 
ontvangen. Ze nodigt ons gelijk uit voor de 



14 

dorpsbingo, die vanavond in de pub wordt georganiseerd! 
 
Er blijken 2 – jonge - mannen in de bunkhouse te slapen, werknemers die ’s nachts ergens in 
het gebied aan het spoor werken, maar die zullen vanavond naar huis vertrekken. We hebben 
de hele bunkhouse dus voor ons samen. We betalen iets minder dan £ 20 p.p. 
We komen binnen in de – heerlijk warme - keuken, met tafel en fornuis. De ruimte erachter is 
de slaapruimte met 4 stapelbedden. Als je door de slaapruimte loopt kom je bij de douches en 
wc’s en links in die ruimte is een deur naar een aparte droogruimte. 
Eenmaal binnen kunnen de rugzakken af: wat een heerlijk gevoel! Daarna gaan ook de 
doorweekte schoenen uit. Een half uurtje later hangt de droogruimte 
vol met uitrusting en staan boven de verwarming onze schoenen en 
zooltjes te drogen. 
Eerst zetten we een kop koffie en later bestaat ons heerlijke diner uit 
“Vrolijke Noot”: een pastamaaltijd met o.a. walnoten en blauwe 
kaas. 
 
Omdat we hier verwarming hebben was ik een paar kledingstukken: 
sokken, onderbroek en shirt. Kunnen die morgen allemaal weer 
schoon aan! Kleding wassen in een Bothy in deze tijd van het jaar is 
niet heel erg praktisch, want dat wordt never nooit droog. 
 
Om een uur of 20.00 kijken we elkaar aan: we zitten naast een hotel met pub, dat komt de 
komende week niet weer voor, dus op onze sloffen wandelen we de paar meter naar het hotel. 
We betalen eerst voor onze overnachting. 
In de pub zit verspreid over een aantal tafeltjes een man/vrouw of 15, vermoedelijk de hele 
populatie van Kinlochewe. Een jongeman aan de bar is de bingomaster van de avond met een 
computer die zijn getallen genereert die hij dan via een geluidsinstallatie aan alle deelnemers 
doorgeeft die met grote stiften boven hun papiertjes klaarzitten: eighty seven - eight/seven - 
eighty seven. Fifty five - all fives - fifty five. Hij noemt de getallen op alsof hij de hele 
Jaarbeurs vol bingo’ers voor zich heeft. We moeten er wel om lachen eigenlijk. 
Naast ons zitten 3 jonge, zwart geklede, vrouwen ingespannen hun bingo kaartjes in te vullen. 
Zoiets is in Nederland ondenkbaar, maar hier hoort het er gewoon bij. We doen overigens niet 
mee (we worden daar ook niet toe uitgenodigd trouwens). 
Even later gaan we in een paar grote makkelijke stoelen in de lounge zitten, dan hindert ons 
gepraat de bingo’ers niet.  
Even later komen de 3 jonge dames met ballonnetjes en puntmutsjes op voorbij, er is blijkbaar 
iemand in de zaal jarig. 
We drinken allebei een ginger-beer die ons niet smaakt. 
 
Vr 27-10-2017. 

Kinlochewe – Lochivraon Bothy 

20,5 km, ▲735 ▼???.  
Voor de frisse lucht hebben we vannacht het enige raam zo ver mogelijk open gezet, de 
donzen slaapzak was niet echt nodig vannacht. We hebben allebei prima geslapen. 
Ik moet er niet aan denken hier met 8 of 10 man te slapen met allemaal natte spullen. Wat dat 
betreft hebben we het maar luxe zo met z’n tweeën. We liggen nog even lekker langzaam 
wakker te worden.  
Na het ontbijt zoeken we op de verschillende plekken onze spullen bij elkaar. Alles is heerlijk 
droog geworden, ook de schoenen! Dat is toch een stuk aangenamer aantrekken als gister in 
de Teahouse Bothy. 
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Uiteindelijk zit alles weer op z’n plek in de rugzakken en sluiten we de deur achter ons. 
Schuin aan de overkant is de kleine dorpsupermarkt, annex postkantoor. Omdat we relatief 
veel thee drinken stel ik voor dat we nog wat thee bijkopen, dat is tenslotte niet zo zwaar. 
We kijken even rond in het rommelige winkeltje, waar van alles te koop is en ik vind er 
zowaar een pakje theezakjes van Tetley. “Tetley Round Tea bags” nam ik vroeger wel mee 
terug naar Nederland: deze thee wordt erg donker, maar niet bitter: heerlijk! 
 
Over de ‘grote’ weg lopen we Kinlochewe uit, we steken de rivier over en 100 meter verder 
verlaten we de weg al. We steken de hoofdrivier over en even verder lopen we langs het 
kleine dorpsschooltje, dat hier even buiten het dorp ligt.  
De weg gaat over in een gravelweg en pas over 4 dagen zullen we weer een verharde weg 
tegen komen! 
 
In de verte zien we een wandelaar aankomen met een grote rugzak op. Het zal de enige 
wandelaar zijn die we tegenkomen op onze hele trektocht! 
We spreken hem aan en hopen dat hij kan vertellen hoe de route eruit ziet die wij vandaag 
willen nemen.  
Tot onze verbazing is het een Mexicaan, die wat verderop in het dal gekampeerd heeft. Hij 
loopt in z’n eentje de Cape Wrath Trail van Noord naar Zuid. Hij heeft gister het stuk gelopen 
dat wij vandaag willen lopen en daar zitten geen rivieren in die niet passeerbaar zijn: dat is 
fijn om te horen. 
Het viel ons allebei op dat de Mexicaan niet zo fris rook. Een herkenbare zurige lucht van 
kleding en uitrusting die langdurig vochtig is. 
 
Een stuk verderop lopen we weer langs een plek waar gewerkt wordt aan een kleinschalig 
Hydro Electricity project, om schone stroom op te wekken. 
Na een kleine 1,5 uur splitst het pad zich. Als we gister naar de Lecky Bothy hadden willen 
doorlopen, hadden we hier rechts af gemoeten verder het dal in, maar nu gaan we links af. Het 
pad begint gelijk stevig te klimmen. 
Een kilometer verder staan 2 auto’s en iets lager, in of naast de rivier, dat is vanuit de verte 
nog niet goed te zien, staat een kleine kraan. Als we er aankomen blijkt dat ze bezig zijn een 
kleine brug over de rivier te vervangen. We kunnen er nog niet overheen en door de blubber 
lopen we even verder en via grote stenen steken we dan de rivier over en wordt ons pad 
eindelijk een smal pad.  
Vanaf hier hebben we het gevoel dat we de ‘beschaving’ eindelijk achter ons laten. 
In Schotland kun je trouwens op de meest afgelegen plekken afrasteringen tegen komen, dus 
vormen van ‘beschaving’ kun je op de meest afgelegen plekken toch tegenkomen. Die 
afrasteringen zijn altijd bedoeld om wild (herten) en/of schapen binnen, dan wel buiten te 
houden. 
Op een gegeven moment zien we rechts boven ons een hinde staan, die ons rustig aan staat te 
kijken. Tot onze verbazing kunnen we er vrij vlak onderlangs lopen, terwijl ze meedraaiend 
ons nieuwsgierig aan en na blijft kijken, mooi! 
Op een plekje waar we uit de wind kunnen zitten, maken we de brander aan voor een kop 
koffie en wat te eten. Het weer vanmorgen is fris en winderig, maar prima om te lopen. De 
lucht is gebroken met prachtige wolkenpartijen met helaas niet veel blauw er tussen. 
We passeren weer een afrastering waar deze keer een bord bijstaat. Op dat bord lezen we dat 
in het gebied waar we nu net doorheen gelopen zijn ruim 10 jaar geleden is begonnen met het 
herinplanten van oorspronkelijke boomsoorten, om op die manier de soortenrijkdom te 
vergroten en daarmee ook de biodiversiteit. Het hek zal dus wel bedoeld zijn om herten daar 
buiten te houden. 
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Het landschap wordt nu met iedere stap mooier, ruiger en indrukwekkender. Af en toe schijnt 
de zon even ergens op een helling of top: met al die warme tinten bruin een fenomenaal mooi 
gezicht. Het smalle slingerende pad dat we volgen is prima te lopen. 
Ter hoogte van het begin van het grote Lochan Fada zullen we het pad echter verlaten om een 
doorsteek te maken in Noordoostelijke richting naar het volgende dal.  
We lopen hier op een route die deel uitmaakt van de Cape Wrath Trail en die wordt natuurlijk 
meer belopen, dus we verwachten wel ergens het begin/einde van een pad te zien, waar we 
rechtsaf moeten. De CWT is dus lang niet altijd een pad! 
 
Plotseling zien we een klein steenmannetje staan als aanwijzing waar we naar rechts kunnen. 
Inderdaad is dit het begin van een smal paadje dat bergop gaat. Al snel wordt het paadje 
echter minder duidelijk en op een gegeven moment is er geen pad meer.  
Met de kaart in de hand overleggen we over onze route en we besluiten wat hogerop de 
berghelling aan te houden, in de hoop dat we daar minder nat terrein zullen treffen. 
Als we achter ons kijken is het landschap adembenemend mooi. Rechts onder ons ligt Lochan 
Fada. Meer naar rechts een hele serie hoge ruige toppen en verder, zo ver als we kunnen 
kijken, alleen maar bergen. Een sensationeel gevoel van ‘alleen zijn’ ervaren we hier; twee 
kleine mensjes midden in deze imposante lege bergwereld. 
 
De doorsteek die we maken is hemelsbreed niet eens zo erg lang, maar in het terrein waar we 
hier lopen kun je eenvoudigweg niet in een rechte lijn lopen. Het ligt hier vol met zgn 
‘peatbogs’. Dat zijn ‘veengaten’ van 2 – 3 meter diep en wel 5 tot 15 meter in doorsnee, met 
steile wanden, waar we iedere keer omheen moeten. Soms is de ondergrond te drassig en 
moeten daarvoor weer uitwijken. Van bovenaf gezien moet het een eigenaardig gezicht zijn, 2 
van die slingerende wandelaars door het lege landschap. 
 
Plotseling komen we aan een rand met een paar 
meter lager een rivier. Gelukkig niet te breed en te 
groot, maar ook hier is het even zoeken waar we 
naar beneden kunnen en waar we bij de rotsen 
kunnen komen om er overheen te steken.  
Als we hier zouden lopen en het had de hele 
ochtend stevig geregend, dan is zo’n rivier 
plotseling een uitdaging van een heel andere 
dimensie. Nu is het eigenlijk alleen maar leuk. 
Rechts van ons zien we nu het meer, dat we op de 
kaart al hadden gezien, en waar we links van 
wilden blijven. We liggen dus mooi op koers. 
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Langzaam maar zeker kunnen we in het dal voor ons kijken en raken we op het hoogste punt. 
Na verloop van tijd zien we weer iets dat lijkt op een vaag pad. Uiteindelijk komen 
wandelaars, die in de richting lopen waarin wij nu ook lopen, toch weer op een zelfde hoogte 
uit en zo vormt zich dan weer een pad. 
Het pad wordt inderdaad steeds duidelijker en het lopen gaat dan ook weer makkelijker (lees 
sneller). 
We lopen nu evenwijdig met een groter wordend riviertje dat rechts onder ons stroomt. 
Het pad dat we volgen buigt steeds verder naar links in noordelijke richting, in de richting van 
Loch an Nid. Het komt vlakbij het Loch uit op een pad dat dan verder gaat naar de Shenavall 
Bothy, maar dat is ons doel pas voor morgen. 
Wij willen vannacht naar de Lochivraon Bothy en daarvoor moeten we naar het oosten. We 
kunnen het dal al wel inkijken en na overleg besluiten we om ons pad te verlaten en een 
doorsteek te maken naar het pad dat naar de Bothy gaat. We dalen af naar de rivier, gelukkig 
valt de drassigheid mee. Ook de rivier vormt geen grote hindernis.  
Opvallend hier onder in het dal zijn de grote aantallen boomstronken 
in het veen. Die kunnen best al heel oud zijn, want ze worden in het 
veen goed geconserveerd. Grote delen van Schotland zijn in het 
verleden bebost geweest en op veel plekken zijn daar nog restanten 
van terug te vinden in de vorm van stronken in het veen. 
We willen graag nog een pauze maken, maar kunnen geen geschikte 
plek vinden die beschut en droog genoeg is. Iets waar je in dit terrein 
altijd rekening mee moet houden: als het te nat of te koud is, kun je eenvoudig geen pauzes 
maken en zul je al lopende iets moeten eten en drinken. 
Aan de andere kant van de rivier zoeken we onze weg door de nattigheid naar boven in de 
richting waar we het pad ongeveer verwachten. 
Het duurt langer dan we denken voordat we het pad bereiken. We volgen dit smalle pad nu 
verder naar rechts en zien na enige tijd een kleine ruïne voor ons liggen. Dat is een 
tegenvaller, want we dachten eigenlijk al dat we verder waren. De vermoeidheid en de zware 
rugzak begint inmiddels weer behoorlijk door te drukken. Het pad is bij tijd en wijle 
behoorlijk zompig. 
Ook de rivier die door dit dal stroomt moeten we nog over, maar dat levert geen 
moeilijkheden op. 
Uiteindelijk zien we in de verte voor ons de Lochivraon Bothy liggen: tot onze verbazing een 
wit gebouw. Als we dichterbij komen slaat de twijfel toe: er zit zo te zien een dakkapel op. 
Het lijkt wel erg luxe voor een bothy en we kunnen ons ook niet herinneren of we een foto 
gezien hebben met dit witte gebouw. Als we aankomen blijkt dat er zelfs een zonnepaneel 
achter het huis staat. Het huis zelf is afgesloten met hekken en een groot slot op de deur. Het 
is dus inderdaad niet onze overnachtingsplek….. 
Onze bothy ligt er een meter of 25 achter! Een klein gebouwtje van natuursteen met een 
roestkleurig golfplaten dak: vandaar dat we dat uit de verte niet zagen liggen. De deur zit op 
de grendel, dat betekent dat er nog niemand binnen is! Ook deze nacht zijn we de enige 
bezoekers. 
Het is een kleine, maar erg plezierige ruimte, mooi schoon en zelfs met een aanrechtje met 
wasbak en – niet te geloven - een WC! De kraan in de wasbak geeft geen water en ook de wc 
heeft geen water in de stortbak, maar er staat wel een emmer bij waarmee we later water halen 
in een beekje een 100 tal meters verderop. Het water loopt overigens wel weg. 
In de ruimte staan een aantal houten britsen. 2 Daarvan gebruiken we om de rugzakken op uit 
te pakken en links kiezen we er twee achter elkaar waar we onze matjes en slaapzakken op 
leggen. 
Er staat een kleine metalen kachel en er ligt zelfs wat hout! 
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Voordat ik de schoenen uitdoe ga ik eerst weer water halen. Ik loop om het witte huis heen en 
achter het huis stroomt een beekje. Ik klim iets hogerop om daar de watertas vol te tappen met 
een paar liter water. 
Ik kijk of ik ergens een punt zie waar het afvalwater / wc in het beekje komt. Het zou me 
eigenlijk verbazen. Ook al omdat het witte huis natuurlijk water- en toiletafvoer zal hebben. 
Het zou me niet verbazen als er ergens een septic is ingegraven. We vinden naast de Bothy 
wel een groot metalen luik, maar hoe het afvalwater afgevoerd wordt komen we niet achter. 
Ik zoek naast de bothy een plekje waar ik wat uit de wind sta om me even snel te wassen. Het 
is rillend koud, kippenvel op m’n hele lijf, maar daarna voel ik me weer citroentjes fris. 
 
De duisternis valt al snel, de lucht kleurt oranje van de ondergaande zon. Vanavond mag ik 
weer een maaltijd onderuit mijn rugzak vissen. Het wordt BBC: Birmese Bieten Curry. Een 
buitengewoon lekker maaltijd met linzen, rode biet, abrikozen, wortelen, ui, tomaat en 
knoflookschijfjes en nog wat kruiderij. Ik heb nog nooit eerder gevriesdroogde bietjes 
gegeten, maar wat zijn die lekker! 

Voor het eten was René al bezig geweest om wat hout te zagen van 
de grote stukken die er lagen. Uiteindelijk lukt het hem om een 
aangenaam vuurtje aan de gang te krijgen in de kleine kachel.  
Het levert een gezellige avond op, samen voor het vuur met een 
bak koffie erbij. Het is bizar dat we de hele dag stof tot praten 
hebben. Overdag lopen we bijna de hele dag gezellig te praten 
maar ook in de Bothy gaan de verhalen maar door. Gesprekken 
over van alles en nog wat.  

Uiteraard komen er veel verhalen langs over wat we allebei in ons leven aan activiteiten 
gedaan hebben; dat is al met al toch best wel heel veel. Ik heb bewondering voor de ‘koude’ 
avonturen die René in zijn leven beleefd heeft: trektochten in de winter over de Hardanger 
Vidda in Noorwegen en in Lapland. Kamperen met temperaturen van min 10 en minder 
overdag. Dat is nog heel wat anders dan een beetje in de regen in Schotland aan de wandel 
zijn…… 
Het vuur in de kachel is helaas eindig en we kruipen in onze dikke donzen slaapzakken. 
Buiten onze ademhaling is het stil, ongelofelijk stil. De gedachte dat er vele kilometers in de 
omtrek zich geen andere mensen bevinden is bijzonder. Het is een heel aangename dimensie 
van leegte die in Nederland niet bestaat, maar het is wel één van de aspecten die deze 
trektocht voor ons beiden zo bijzonder maakt. 
 
Za 28-10-2017. 

Lochivraon Bothy – Shenavall Bothy  

13,2 km, ▲185 ▼???.  
Langzaam wakker worden, door en door 
lekker warm in een dikke slaapzak, je wilt 
niet weten hoe aangenaam dat is. Het is vaak 
niet te bepalen wie van ons tweeën het eerst 
wakker is, we slapen allebei behoorlijk 
goed. Buiten de slaapzak is het koud in de 
bothy. Door een klein raampje schuin naast 
me kan ik zien dat het grijs is buiten. Het is stil in de bothy, dus regent het niet, anders hadden 
we dat goed kunnen horen op het golfplaten dak. 
Over de helft van de ruimte is in deze bothy een zoldertje gemaakt, waar ook een aantal 
mensen op de grond kunnen slapen. 
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Deze Lochivraon Bothy is niet in onderhoud bij de Mountain Bothy Association, maar is 
eigendom van een ‘estate’ die dus ook voor het onderhoud zorgt.  
De MBA is opgericht in 1965 heeft ca 100 Bothies in beheer en steunt grotendeels op 
vrijwilligers en donaties. 
 
In alle rust maken zetten we thee en maken we ons ontbijt klaar. Wassen is een bezigheid die 
ons bij deze temperaturen ’s morgens tamelijk overbodig voorkomt. 
Na het ontbijt beginnen we overal onze spullen bij elkaar te zoeken, op te vouwen en in te 
pakken. Mooi om te zien hoe al die spullen uiteindelijk weer netjes in onze 2 – weliswaar 
grote - rugzakken verdwijnen. We halen nog even de bezem door de Bothy en zijn dan klaar 
om af te sluiten.  

Voor de Bothy staat een bankje, waarop we nog even een paar 
foto’s van ons samen maken. 
Ook staat we geregeld naar de lucht te kijken, waar heel bijzondere 
wolkenformaties voorbij trekken, in allerlei kleuren van lichtgrijs 
tot bijna zwart.  
Het is rond 10.15 uur als we de rugzakken op de rug tillen. We 
vertrekken vandaag zonder regenjas en –broek, een goed teken! 
Het eerste uur lopen we terug over het smalle pad dat we gister aan 

het eind van de dag hebben gelopen. Rechts boven ons horen we ergens weer een stag ‘loeien’ 
(burlen). 
Na een kleine 3 km komen we weer bij de kleine ruïne die we gister ook zijn gepasseerd. Vlak 
daarvoor zie ik links van het pad een paar kleine rode paddenstoelen. De kleuren van het 
landschap zijn werkelijk overweldigend mooi, in vele warme tinten bruin – geelbuin en 
roodbruin, maar de variatie in andere kleuren is verder niet zo groot.  

Deze kleine paddenstoelen vallen daarom juist zo 
op. Ook zien we onderweg af en toe nog wel eens 
de helder paarse bloemetjes van de laatste 
bloeiende hei. 
Even verder zie ik weer een donkere rups – een 
cm of 5 lang met beharing - in het gras. We 
komen ze tot mijn verbazing eigenlijk best wel 
geregeld tegen. Wat doen die hier nog, zo ver in 
de herfst, vraag ik me af? 
Een half uurtje verder stelt René voor om een 

koffie-break te maken. We dalen een klein stukje links van het pad af om achter een kleine 
verhoging uit de wind te kunnen zitten. Hier vinden we een droog plekje uit de wind. 
Ik zet m’n rugzak tegen een stuk rots en heb zo een 
heerlijke rugleuning; ik mag graag ontspannen 
koffiedrinken .  
Recht voor me kijk ik het dal in waar we gister 
uitkwamen na onze doorsteek. Verder naar rechts, aan 
de andere kant van het dal, zien we grote stukken 
gladde rots, net als of die met water gewassen zijn. Nog 
verder naar rechts ziet een hele berghelling er zo uit. 
Geen van ons tweeën kan zich herinneren dit ooit 
eerder gezien te hebben in Schotland. 
De koffie smaakt heerlijk, het is genieten als daar 
gelegenheid en tijd voor is onderweg. Ook de fruitkeks, 
uit de paarse verpakking, smaken ons prima. 
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Na een half uurtje pakken we de spullen weer in en klimmen we terug naar het pad. Onze 
route draait nog iets verder noordwaarts en voor ons ligt nu het fraaie Loch an Nid.  
Plotseling zien we rechts boven ons beweging: het is een groep herten, die ons de rug 

toekeren en er vandoor gaan. Het is een groep van 
een stuk of 20 dieren, mooi goudbruin van kleur. 
Dat ze voor ons niet bang hoeven te zijn weten wij 
wel, maar zij niet…. 
We zien ze nog een heel stuk verder voor ons uit 
lopen totdat ze zo hoog zijn, dat ze ons voorbij 
laten wandelen.  

De wind begint steeds harder te waaien en met alleen een ondershirt en een dunne fleece 
wordt het nu toch wel erg fris. We stoppen om onze regenjacks aan te trekken tegen de wind. 
Dat loopt toch een stuk aangenamer. Hoewel het op sommige plekken natuurlijk drassig is, 
met af en toe kleine beekjes, is het pad prima te lopen en schieten we mooi op. 
Links onder ons ligt het fraaie Loch an Nid met daarachter die vreemde kale rotshellingen. 
Naarmate we verder lopen krijg ik langzaam een beetje een onbestemd gevoel in m’n lichaam. 
Het gevoel dat buik en darmen misschien een beetje van streek beginnen te raken. Niet gelijk 
serieus, maar het gevoel nestelt zich op een gegeven moment ook in m’n hoofd. De 
omstandigheden – harde wind en geen beschutting - zijn er niet naar om ergens even een keer 
uit de broek te gaan. Omdat we naast gekookt water ook gewoon water uit beekjes drinken, 
ligt een darmprobleem natuurlijk altijd op de loer. 
Het begint steeds harder te waaien. 
Op een gegeven moment zien we in de verte voor ons een waterval naar beneden komen en 
tot onze verbazing zien we het water soms omhoog waaien in plaats van naar beneden. Er 
moeten daar wel heel sterke draaiwinden heersen! We zien het een aantal keren gebeuren. 
 
Na een vernauwing wordt het dal voor ons nu weer heel breed, met links de snelstromende 
rivier en heel in de verte iets van bomen. 
Later blijkt dit zowaar een klein bosje te zijn van heel oude en grillige Elzen en het andere 
groen dat we zien is een groot stuk met Gaspeldoorn (in het Engels ‘Gorse’). Het wordt in het 
Nederlands ook wel stekelbrem genoemd. Het is een struik met ongelofelijk scherpe en 
doordringende doorns die prachtig geel kan bloeien. Vanuit de verte lijkt de struik heel veel 
op onze brem. 
De wind is inmiddels behoorlijk aangewakkerd en af en toe moeten we even stoppen om ons 
schrap te zetten om niet van het pad geblazen te worden! Zo’n grote rugzak vangt best veel 
wind. 
Voor ons wordt het dal nu breed en rechts zien we een landrovertrack de berg opgaan. Op de 
kaart te zien volgen we die tracks straks naar links.  
Als in Schotland het terrein vlak wordt, betekent dat bijna altijd dat het natter wordt en dat is 
nu ook het geval. Het is een beetje zoeken om 
voldoende stevige bodem te vinden om niet in de 
nattigheid weg te zakken. De stokken zijn daarbij 
een ideaal hulpmiddel om af en toe in de bodem te 
prikken.  
We moeten hier 2 zijriviertjes oversteken. Dit zijn 
van die oversteken die best lastig kunnen zijn als 
er veel regen valt. Dan kan het goed zijn dat de 
schoenen en broek uitmoeten en de waadschoenen 
aan om er doorheen te komen.  
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Nu kunnen we met een beetje zoeken makkelijk van steen op steen de overkant bereiken: een 
hele opluchting! 
Het pad is inmiddels niet meer zichtbaar, in zo’n nat gebied zoekt iedere wandelaar zijn eigen 
weg.  
We zoeken door de drassigheid een weg naar de landrovertrack en als we daarop uitkomen 
volgen we die naar links in de richting van het Elzenbos en de Gorse. 
Onze route draait nu westwaarts en we krijgen de wind tegen. Over de rivier en door de 
bomen van het bos kunnen we de windvlagen aan horen en zien komen: op de rivier kunnen 
we in die rukwinden het water zien opwervelen! We moeten ons dan helemaal scheef tegen de 
wind schrap zetten om niet om/weggeblazen te worden: spectaculair zo hard als die 
windvlagen zijn. 
De gorse waar we tussendoor lopen is meer als manshoog en zo zijn we mooi even uit de 
wind. Het lijkt me een goed punt om toch maar even uit de broek te gaan. Ik voel me 
inmiddels gelukkig weer goed, het onbestemde gevoel van een poos geleden is helemaal 
verdwenen. 
 
Het zijn van die praktische zaken waar je in zo’n gebied ook mee hebt te maken. Iedereen zal 
zo af en toe z’n behoefte moeten doen. Waar wij deze dagen lopen is het zo goed als 
boomloos, dus beschutting is er niet of nauwelijks. Vooral als het erg hard waait, zoals 
vandaag, is het dus best lastig om een plek te vinden waar je je behoefte kunt doen. Bothies 
hebben meestal geen toilet – Lochivraon is daarop een uitzondering – en je zult daar ook een 
plek moeten zoeken, waarbij je wordt veronderstelt toch minimaal 100 meter van de bothy 
weg te lopen. Ook moet je natuurlijk opletten dat je niet in de buurt komt van de plek waar je 
het drinkwater tapt. Voor de grote boodschap is in iedere bothy een stevige schop aanwezig, 
zodat je een gat kunt graven. 
 
Opgelucht kom ik weer uit de gorse!  
Het is inmiddels lichtjes gaan miezeren en het ziet er in het westen erg grijs uit. We 
overleggen even en besluiten hier in de luwte van de gorse ook onze regenbroeken maar aan 
te trekken. Dat is een goed besluit want al snel begint het harder te miezeren en door de wind 
van voren striemt die ons in het gezicht. Geregeld moet ik de capuchon van m’n jack goed 
vasthouden. 
Jammer dat het miezert, want dit stuk van de route is wel ongelofelijk mooi. Met die miezer 
wil ik echter de camera niet tevoorschijn halen. 
Links van ons stroomt nog steeds de rivier en af en toe staat er een boom met op de 
achtergrond in de donkere lucht de machtige toppen van de Beinn Dearg: werkelijk 
spectaculair mooi. 

Plotseling zien we voor ons de Bothy liggen, verrassend 
snel naar ons gevoel!  
Ons gevoel klopt echter wel, want het blijkt de bothy nog 
niet te zijn: het is de ruïne Auchnegie, ooit een van de 4 
huizen in dit verlaten dal. Het is redelijk groot en zou een 
prima bothy kunnen zijn als het zou worden gerestaureerd: 
het is nu een ruïne. 
De landrovertrack gaat hier over in een smal wandelpad en 
we lopen verder in de striemende miezer, de wind maakt 
veel lawaai om onze hoofden. 
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Het duurt nog ruim een half uur voordat we zicht hebben op de Shenavall Bothy, die rechts 
voor ons ligt aan de rand van het dal, tegen een berghelling aan: wat een wonderschone 
locatie! 
Rond de bothy groeit wat gras waar een aantal herten op staan te grazen. Van een afstandje 
staan ze ons rustig aan te kijken. 
We zijn blij dat we er zijn. De Bothy lijkt niet zo groot van afstand maar van binnen is die 
best ruim. Het is een van de meeste bezochte Bothies in Schotland, vanwege de aanwezigheid 
van een aantal prachtige bergtoppen, die van hieruit beklommen kunnen worden. 
We hadden eigenlijk verwacht dat er wel andere wandelaars zouden zijn, maar de deur zit 
dicht als we aankomen en dus lijkt het erop dat we ook Shenavall voor ons zelf hebben de 
komende nacht. 
De ‘drinkwaterbeek’ ligt gelukkig maar een meter of 50 van de Bothy en eerst haal ik daar 
een paar liter water voordat alle natte kleren en schoenen uitgaan. 
De bothy ruikt vochtig en rokerig en is natuurlijk kil met dit weer, maar het is er droog en 
windstil!  
De ‘woonruimte’ heeft een houten vloer en voor het raam staat 
een houten bankje, er is een open haard en een klein beetje heel 
erg nat hout. Naast de haard staat nog een kleine houten bank 
en verder een tafel met een paar stoelen en een soort tafel op 
stahoogte waarop gekookt kan worden. Hierop staat een hele 
verzameling aan spullen die anderen hebben achtergelaten. 
Van theezakjes en andere verpakte etenswaren tot een halfvolle 
gastank. 
Via de ‘woonruimte’ kun je doorlopen naar een kleine 
slaapruimte, maar wij kiezen er voor om boven te gaan slapen. Via een trap komen we op een 
ruime, schone zolder. Over de reling liggen wat oude isomatjes. We leggen allebei zo’n oude 
mat onder onze luchtbedden als bescherming. Tegen de muur staat een kleine muizenval. 

 
Als we naar buiten kijken zien we een groepje 
herten vlak voor de bothy staan. Heel zachtjes loop 
ik naar buiten en vanaf nog geen 10 meter staan ze 
me met grote ogen aan te kijken!  
We maken eerst water heet voor een lekkere kop 
koffie en als het donker is haalt René een maaltijd 
uit z’n rugzak. Vanavond eten we ‘Keltisch Genot” 
en net zoals de vorige maaltijden smaakt die weer 
voortreffelijk. 
Na het eten probeert René of hij vuur in de haard 
kan krijgen, zelfs met behulp van de brander, maar 
meer als heel veel rook in de woonkamer wordt het 

niet. Het hout dat er ligt is gewoon te nat. 
 
Zo 29-10-2017. 

Shenavall Bothy vrije dag 

weing km, ▲380 ▼380.  
 

Shenavall was first occupied by one Colin MacDonald and his family on a cold dreich 

morning in November 1891. With a swirling mist obscuring the surrounding peaks of An 

Teallach and Beinn Dearg Mor and many mountain burns in full spate, their arrival by boat 

at the head of Loch na Sealga was not an encouraging start to occupancy that was to last all 
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of ten years. The family’s miserable possessions consisted of no more than a few trunks, some 

bedding and a wheelbarrow. 

 
Bovenstaande tekst komt van https://www.mountainbothies.org.uk/about-the-
mba/archive/shenavall-brief-history/, waar korte info staat over de geschiedenis van 
Shenavall. 
We kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat op deze plek mensen met kinderen gewoond en 
gewerkt hebben. 
 
Na een goede nachtrust liggen we naast elkaar te genieten van deze plek. De slaapzolder heeft 
2 kleine ramen waardoor licht naar binnen komt. We liggen een poosje te praten voordat we 
opstaan. Vandaag geen haast want we hebben een ‘vrije’ dag. 
Omdat we het eerste programma dat René had gemaakt hebben aangepast, met het schrappen 
van een vermoedelijk wat al te overmoedige etappe, bleef er uiteindelijk een dag ‘over’. Die 
hebben we hier in Shenavall gepland, vanwege de zeer desolate ligging.  
We staan op en het weer ziet er prima uit, zelfs met blauwe lucht.  

We nemen 2 stoelen mee naar buiten en ontbijten 
in onze warme donsjassen voor het eerst buiten 
met het werkelijk het mooiste uitzicht dat je maar 
kunt bedenken. Voor ons de meanderende rivier, 
aan de overkant een zo te zien drassige vlakte en 
daarachter een hele serie indrukwekkend hoge 
bergtoppen.  
We overleggen wat de mogelijkheden zijn 
vandaag. Het lijkt ons wel wat om te proberen de 
vlakte voor ons over te steken en dan achter de 
Beinn Dearg Mor langs te lopen in de richting van 
het Fisherfield Forest (Forest wil in Schotland 

overigens niet zeggen dat er bomen staan…). 
Maar eerst maken we nog een kop koffie. 
We pakken allebei onze rugzak, met daarin alleen wat 
spullen die we vandaag nodig zouden kunnen hebben: 
heerlijk zo’n lichte rugzak die je niet eens voelt!  
Al snel staan we voor de Abhainn Srath na Selgae, die 
toch breder is dan vanuit de Bothy leek. De rivier stroomt 
best snel, de overkant is erg vlak en dus waarschijnlijk ook 
erg sompig. Ook moeten we aan de andere kant nog een 
tweede brede rivier over. Dat moet overigens wel mogelijk 

zijn, want de beroemde Fisherfield 6 route gaat hier ook langs. 
 

Fisherfield 6, from Shenavall 

The Fisherfield Forest - also known as the Great Wilderness - contains the remotest Munros 

in all Scotland. The effort required is fully repaid, however, as this is a spectacular region of 

dramatic peaks and ridges - the views from the summits are often claimed to be the finest in 

Scotland. The route is an epic round of all five Munros and one Corbett, starting and finishing 

at Shenavall bothy or a nearby wild camp. 

 

Deze route is in totaal 29 km en er staat tussen de 12 – 18 (!) uur voor, met ruim 2200 

hoogtemeters. De bogfactor is “4” (van 5 waarbij 5 wordt omschreven als: “It's a 

swamp. Snorkel recommended”). 
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We besluiten om de rivier niet over te steken, het lijkt ons te riskant, maar om ons om te 
draaien en een stuk tegen de “huisberg” op te klimmen achter de Bothy, de “Stob Cadha 
Gobhlach”. Daar achter ligt de beroemde top van de An Teallach. Met een hoogte van 1060 
meter is dit een Munro. 
Wij zijn echter niet van plan al te hoog te gaan. Onder aan de helling overleggen we waar we 
het beste omhoog kunnen. Van beneden lijkt de helling op een paar honderd meter hoogte wat 
terug te wijken. Dat lijkt ons wel een mooi punt om ons op te richten, daar zien we dan wel 
weer verder. 
Het is ondertussen een werkelijk schitterende dag geworden met veel blauwe lucht en prachtig 
helder. Naarmate we hoger komen hebben we een steeds mooier zicht op het Loch na Sealga 
in de verte. 
We zigzaggen tegen de steile helling omhoog. De helling is nat, waardoor de schoenen goed 
grip hebben in de relatief zachte ondergrond. Af en toe staan we stil om te genieten van het 
indrukwekkende landschap om ons heen. 
Op een gegeven moment lijkt de helling wat minder steil te worden en zijn we ongeveer op de 
hoogte die we van beneden hadden gezien. Even verder zien we een grote rots, waar we 
heerlijk tegen aan kunnen zitten, lekker in de zon en weinig wind. 
We hebben allebei trek en ook zin in een kop koffie. René vraagt mij of ik de gastank heb 
meegenomen. Niet dus…, als hij me dat vanmorgen had gevraagd is mij dat helemaal 
ontgaan, omdat de brander en gastank normaal gesproken altijd in zijn rugzak zit. 
Dat is wel spijtig, dan maar lunchen met koud water, is ook lekker! 
René wijst me aan waar hij een paar jaar eerder is langs gelopen en heeft gekampeerd. De 
verhalen die ik de afgelopen dagen van hem heb gehoord, wat hij allemaal gedaan heeft, 
maken op mij best diepe indruk.  
Wat echter het meeste indruk op me maakt is de werkelijk ongelofelijke kennis van gebieden 
en namen van plekken waar hij is geweest. Van bijna zijn hele leven noemt hij moeiteloos de 
namen van gebergtes, plaatsen, bergtoppen of hutten waar hij is geweest. Ook hier in de 
omgeving kan hij zo goed als alle toppen wel benoemen, het is gewoon bizar. Het is overigens 
ook wel gemakkelijk… 
Diep onder ons kunnen we net de Shenavall Bothy zien liggen, wat een schitterende plek is 
dat. 
Met onze rug tegen onze rots mijmeren we over dit mooie stuk van Schotland en het is mooi 
te merken dat we ons allebei enorm dankbaar voelen dat we hier mogen zijn en er zo van 
kunnen genieten.  
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We hebben allebei eenzelfde gevoel als het gaat om de essentie van het leven: dat die ligt in 
eenvoud en respect voor de natuur en het leven om ons heen, het genieten van regen, zonlicht 
dat door de wolken schijnt, het geklater van een snelstromend riviertje.  
We realiseren ons dat het een zeldzame rijkdom is dat we hier samen boven op deze berg zo 
zitten te genieten, dat we ons dat fysiek, maar ook financieel kunnen veroorloven. 
Aan de andere kant kan dat natuurlijk ook thuis in Nederland in onze eigen Achterhoek of 
waar dan ook: je moet het alleen wel willen zien. 
Daarnaast genieten we ook allebei van de fysieke uitdaging die er bij hoort. 
Het is een onderdeel dat in onze gesprekken vaak voorbij komt. 
Het samen zo kunnen genieten geeft de tocht met René voor mij deze dagen toch wel een heel 
grote meerwaarde.  
We wisten dat niet van elkaar, want voordat we in Lochcarron van het perron af stapten, 
hadden we nog nooit een meter met elkaar gewandeld! Dat pakt dus achteraf heel erg 
bijzonder goed uit. 
 
De plek waar we nu zitten, met dit prachtige weer en dit fenomenale uitzicht geeft mij het 
ultieme gevoel van rijkdom en vrijheid, maar ook van dankbaarheid hier te mogen en kunnen 
zijn. De emoties die ik bij deze plek voel zal ik me lang gaan herinneren. 
 
We nemen alle tijd om te genieten, het weer is stabiel. Een meter of 50 onder ons zien we een 
paar dieren onze richting op lopen. Het lijken van afstand wel gemzen, maar dan met grotere 
horens….., maar steenbokken komen niet voor in Schotland. Als ze dichterbij komen lijken 
het toch meer wel geiten, maar we vragen ons af hoe die hier dan komen. 
Het zijn er een stuk of 9 en ze gaan niet voor ons op de loop. 
 
Later thuis vind ik dat dit Feral Goats of Scotland zijn. 
 

Feral goats are a fairly common sight in the Scottish Highlands. The goats are descendants of 

livestock abandoned, through necessity, by Highlanders during the Highland Clearances. The 

goats act as a living reminder of the region's turbulent past. 

 



26 

Ter info: de Highland Clearances begonnen al in de 2
e
 helft van de 18

e
 eeuw! 

 
De kleuren van het landschap rondom ons zijn werkelijk buitenaards mooi: het diepblauwe 
water van Loch na Sealga, de blauwe lucht met mooie witte wolken en de warme kleuren van 
de vegetatie in het dal en op de berghellingen, die variëren van bruin tot goudgeel. 
Uiteindelijk pakken we de spullen weer in de rugzak en dalen we iets af naar een groot stuk 
rots waar we naar beneden kunnen kijken om te bepalen hoe we zullen afdalen. Als we naar 
links gaan, in de richting van het dal waar we morgen omhoog moeten, lijkt het erop dat we 
daar grote rotspartijen tegen komen, waarlangs we niet kunnen afdalen. 
We kiezen voor min of meer dezelfde route naar beneden. We doen dat overigens wel 
voorzichtig want de helling is toch met gemak 45 graden of meer. Een keer wegglijden, of je 
evenwicht verliezen ……! 
 
Het is lekker weer en terug bij de Bothy ga ik me daarom bij het riviertje even lekker wassen. 
Het water is ijskoud en het windje maakt het er ook niet warmer op maar daarna voel ik me 
weer top lekker fris. 
Het licht in de verte tussen de bergen wordt mooier en mooier. We zetten de stoelen buiten op 
het gras en met een kop thee zitten we samen met volle teugen te genieten totdat het begint te 
schemeren en het erg koud wordt. 
 
De Shenavall Bothy is de enige die we treffen met Bothy Wifi! Gelukkig heeft iemand eraan  

 
gedacht om de wifi-code op een stuk papier geschreven. Ook is er een speciaal Bothy 
stopcontact aangelegd zodat wandelaars hun mobiele telefoon kunnen opladen.  
We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt……….. 
 
Ik ga naar boven om een diner uit m’n rugzak te halen: “Lama linzen” vis ik er uit voor 
vanavond. Er valt wat uit de verpakking en ik zie dat er een hoekje van de verpakking is 
afgeknaagd. Dat kan alleen maar door een muis gebeurd zijn. Ik kijk in m’n rugzak en zie tot 
mij verbazing en schrik dat een muis een gat heeft geknaagd in het rugpand van m’n rugzak 
om bij het eten te komen. Het gat is toch wel een cm of 3 in doorsnee! Daar ben ik niet blij 
mee. Vannacht alles maar van de grond af! 
Het eten zit verpakt in stevig plastic, dat zit dan onderin mijn rugzak en toch moet zo’n muis 
dat ruiken: bizar. 
Het eten smaakt er trouwens niet minder om. Het is weer een smakelijke en copieuze maaltijd, 
wel 4 gangen. Dat betekent dat we allebei 4x kunnen opscheppen voordat de pan leeg is . 
 
Ik sta ’s avonds nog even voor de hut te genieten van de duisternis. Plotseling zie ik in m’n 
ooghoek iets bewegen. Tot mijn verbazing is dat een grote witte uil die geruisloos langs de 
hut vliegt. Een paar tellen later vliegt die voor een tweede keer langs. Snel roep ik René, maar 
de uil laat zich helaas niet nog een keer zien. 
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Ma 30-10-2017. 

Shenavall – Inverlael Bunkhouse 

20,6 km, ▲942 ▼1031 
 
Vannacht geen uilen gehoord maar wel de muizen die goed hoorbaar heen en weer trippelden 
over de houten vloeren.  
We willen vanmorgen wat vroeger vertrekken als de afgelopen dagen vanwege de lengte en 
zwaarte van de etappe. In de ochtendschemer komen we beneden en zien we buiten de bergen 
onaards mooi kleuren in zachte pasteltinten. 
We besluiten om buiten te ontbijten en zetten een tafel voor de Bothy in het gras. Het is best 
koud, maar met onze donsjassen aan is het goed te doen. Van ons vroege vertrek komt 
helemaal niets terecht.  
De zonsopkomst en de fenomenale kleuren van de bergen en lucht maken dat we ademloos 
om ons heen zitten te kijken en te genieten. Een zeldzaam fotogenieke ochtend. 
 
In het westen, ongeveer boven zee, 
ontstaan prachtige wolken met 
grote bollen eronder, die helder 
oranje oplichten in de opkomende 
zon. De zon kunnen we vanuit 
onze plek nog niet zien, want zie 
zit nog achter de bergen. 
Later thuis leren we dat dit 
“mammatus wolken” zijn. 
Naarmate de zon langzaam hoger 
komt verdwijnt de spectaculaire 
oranje kleur en zien we recht 
tegenover ons een regenboog ontstaan die precies de top van de Beinn Dearg Bheag raakt.  
 

Zeldzaam boeiende en bijzondere verschijnselen, 
waar we met volle teugen van genieten. 
Met de zelfontspanner maak ik een paar foto’s als 
we later bij de Bothy vertrekken: wat hebben we 
het hier enorm getroffen met het weer dat we hier 
een rustdag hadden gepland. 
 
Gelijk achter de Bothy gaat het smalle rotsachtige 
pad steil bergop. Achter ons zien we Shenavall 
snel kleiner worden in de diepte. Als ons pad een 
bocht maakt zijn we het zicht op het dal en de 
Bothy kwijt. 

Een stukje verder zien we rechts voor ons weer geiten lopen, ook nu weer een stuk of 10. Dat 
zullen vermoedelijk wel dezelfde zijn die we gister ook gezien hebben. 
Het riviertje, dat hier rechts van ons stroomt, is het riviertje waaruit iedereen bij de Bothy het 
drinkwater haalt. Dat kan dus altijd vervuild zijn met bijvoorbeeld uitwerpselen van deze 
geiten of ook herten die hier boven leven. 
Na een 3 kwartier hebben we het steilste deel gehad en vlakt ons pad wat af. Op het moment 
dat terrein in Schotland vlak wordt, wordt het ook vaak gelijk drassiger omdat water dan blijft 
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staan. We moeten geregeld zoeken naar droge plekken om te lopen. We realiseren ons dat het 
hier na langdurige regen nog wel even een graadje moeilijker lopen is. 
Plotseling wijst René naar boven in de verte. Boven een rotsrand zien we de kop van een hert 
met een gewei: een stag. 
Vanuit de hoogte kijkt hij minzaam op ons neer. Een paar meter verder naar links, zien we 
nog een paar oren boven de rand uitsteken. Even verder zien we dat daar 3 hinden staan. Ook 
zij staan ons aan te kijken. De stag vertrouwd het niet en gaat er met grote sprongen van 
tussen.  

De dames zijn echter minder bang. We 
staan elkaar tamelijk roerloos aan te 
kijken, ik maak een aantal foto’s van hun 
silhouetten tegen de lucht.  
René loopt een paar meter door en de 
hinde aan de linkerkant kan René 
blijkbaar niet langer zien, want ze komt 
een paar meter naar voren, zodat ze hem 
in de gaten kan blijven houden! 

Het is een geweldig gezicht, het lijkt wel een toneelstukje, die 3 hinden die daar keurig netjes 
naast elkaar staan. We zien ze gewoon denken: wat moeten die 2 malloten met die grote 
rugzakken hier…….. 
Omdat ze gewoon blijven staan, lopen we rustig verder, ze draaien hun koppen met ons mee. 
Langzaam lopen we onder de 3 dames door en komen we min of meer op gelijke hoogte. Nu 
kan ik ze op de foto zetten met een berghelling op de achtergrond, waardoor ze niet meer als 
silhouet op de foto staan: zo leuk! 
De komende dagen halen we deze ontmoeting nog vaak even terug als een van de vele 
hoogtepunten van de tocht. 
Hierboven komen we een paar keer een klein stukje ijs tegen, als bewijs dat het afgelopen 
nacht toch net rond het vriespunt is geweest. 
Na ruim een uur komen we bij het Loch Coire Chaorachain uit op de landrovertrack die we 
eergisteren ook al hadden gezien. We draaien naar links en beginnen over de track te dalen. 
Even verder dalen we verder tussen de bomen. Onder in het dal komen we uit op de smalle 
A832. We moeten een paar honderd meter langs dit rustige weggetje om de rivier over te 
kunnen steken, want aan de andere kant van het dal gaat onze route weer bergop. 
 
We zijn ongeveer halverwege de brug als we achter ons in de verte een wat moeilijk te 
plaatsen geluid horen: net een hard optrekkende motor. Even later horen en zien we achter ons 
een kleine sportwagen aan komen scheuren, met vlak daarachter een tweede randdebiel in 
eenzelfde wagentje. Ze scheuren ons met een oorverdovende herrie met, wat zou het zijn, 120, 
130 km/uur voorbij. Te bizar voor woorden. Een paar tellen later komt er nog een derde 
sportkarretje aan, die kan de eerste twee niet bijhouden. En ja hoor, uiteindelijk komt ook het 
kneusje van de club nog aanjakkeren, die kan de anderen al helemaal niet bijhouden! De stank 
die onder de bomen blijft hangen is enorm. 
René en ik kijken elkaar met onbegrip aan. Wat een stel idioten, om zo krankzinnig hard over 
zo’n smalle weg te jagen: een paar overstekende schapen, een rotsblok op de weg…….., een 
wandelaar. 
Dit soort mensen en gedrag is iets waar we allebei slecht tegen kunnen. Het past ook zo totaal 
niet met de immense stilte van dit land, 
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Een paar honderd meter verder gaan we rechtsaf. Het 
smalle weggetje draait even verder links via een mooie 
oude stenen boogbrug over de rivier. Net zoals bij de 
meeste rivieren in Schotland lijkt het water inktzwart 
als je er van boven in kijkt. De donkere kleur van het 
water komt omdat het vaak venig is van oorsprong.  
Het zicht vanaf de bug op het donkere water en de 
verkleurende bomen, die mooi spiegelen in het water, is 
prachtig. 
Hier bij de brug staat een afvalcontainer waar we ons 
afval van de afgelopen dagen in deponeren. 
We zijn inmiddels een kleine 3 uur onderweg en het 
wordt tijd voor een koffiebreak en wat te eten. Een paar honderd meter verder vinden we een 
beschutte plek waar we de brander te voorschijn halen en even later hebben we een warme 
kop koffie in handen met een paar fruitkeks voor de energie. 
 
Volgens de kaart gaat onze route hier weer bergop, maar het is even zoeken waar dat precies 
is. Een paar meter terug stond een heel klein steenmannetje en daar lopen we naar boven. Wat 
een pad lijkt is echter al snel geen pad meer. Met behulp van de GPS track zien we dat we 
eigenlijk 100 meter verder pas bergop hadden moeten lopen, maar tussen de bomen door 
komen we toch op het goede pad terecht. 
We lopen hier op de dalhelling tussen fraaie, zwaar bemoste en grillig gevormde bomen. De 
stammen hebben soms de meest waanzinnige vormen, je kunt er zo een heel sprookjesboek 
omheen bedenken… 
We gaan uiteindelijk een klaphekje door en dan wordt het landschap weer kaler en kaler. 
René maakt een paar foto’s van mij met op de achtergrond de indrukwekkende scherpe 
toppen van An Teallach, waar we vanmorgen min of meer omheen zijn gelopen. 
We zijn nu weer redelijk op hoogte en voor ons is het terrein wat meer glooiend, met aan de 
horizon prachtige bergtoppen en kammen.  
 

Af en toe moeten we een riviertje over, maar dat zorgt 
nergens voor problemen.  
Het gevoel van ruimte is hier zeer intens, we kunnen 
kilometers ver om ons heen zien, de vegetatie is warm 
bruin van kleur. 
De track waarover we lopen is nat bij iedere stap. Het is 
een track die vermoedelijk gemaakt is door van die kleine 
6 of soms 8 wielige voertuigjes met heel brede banden. 
Die kunnen op deze drassige bodem nog rijden en worden 

o.a. tijdens de jacht gebruikt om mensen te verplaatsen maar ook om geschoten dieren af te 
voeren. Een landrover kan hier niet komen, die zou wegzakken. 
Op dit deel van de route worden we één keer opgeschrikt door een koppeltje grouse die vlak 
voor ons wegvliegen. En heel in de verte zien we vermoedelijk een Golden Eagle 
(steenarend). Majestueus zoals deze enorme vogels ogenschijnlijk langzaam bewegen in de 
lucht. 
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Een stuk verder komen we in een gebied waar een paar meren liggen. Ons pad voert ons langs 
de rand van Loch am Tiompain. We zouden graag aan de rand een pauze maken, maar de 
wind is te koud. Pas een stuk verder vinden we achter een kleine verhoging naast het pad een 

beetje luwte. Midden op het pad 
zetten we de brander neer om 
heet water te maken. 
Een paar kilometer verder kunnen 
we eindelijk in het volgende dal 
naar beneden kijken. Links onder 
ons in de diepte ligt Loch Broom, 
waar de weg langs loopt naar 
Ullapool. 
Behoedzaam dalen we het soms 
steile en gladde pad af. Waar ze 
een stuk bos hebben gekapt lopen 
we een paar meter de verkeerde 
kant op. Gelukkig waarschuwt 
ons ‘gevoel’ ons snel, zodat we 
niet een heel stuk weer hoeven 

terug te klimmen. 
Onderaan de kapvlakte staan we boven een paar huizen en kunnen we zien waar we heen 
moeten. Door een weiland dalen we af naar een smal weggetje waar we rechtsaf slaan. 
We staan even te twijfelen of we links of rechtsaf moeten.  
Er komt iemand aan op een quad, die we aanhouden. We vragen de jongeman die erop zit of 
hij weet waar het Inverlael Bunkhouse ligt. 
Hij kijkt ons aan of we Chinees praten en vertelt dat hij dat niet kent en hij wijst in de richting 
van Loch Broom, achter ons. 
 
Ik had vanuit Nederland een keer gebeld met Ian, de eigenaar van de Inverlael Bunkhouse en 
volgens mij had hij verteld dat we naar rechts moesten en dan nog een uurtje van de 
Bunkhouse waren. 
De bunkhouse staat niet op de kaart, dus ik besluit om hem even te bellen. Ik krijg verbinding 
en leg uit waar we staan. De ‘local’ heeft het mooi niet goed, we gaan rechts af! De 
verharding gaat snel over in een gravelpad en we zetten de pas erin. Het pad loopt makkelijk 
en is eigenlijk ook best mooi, hier onder in het dal met afwisselend weiland en kleine bosjes 
een totaal andere wereld dan hoog in de heuvels.  
We lopen ontspannen naast elkaar te praten. Na een kleine 4 km komen we bij een grote 
boerderij waar we links af slaan. Aan het eind van het smalle weggetje steken we de brug over 
de River Broom over en komen uit op de grote weg. Ian had verteld dat het vanaf dit punt nog 
een paar honderd meter naar links was. 
We lopen in de berm van de weg want de weg is, zelfs aan het eind van de middag, toch best 
nog druk. Het begint overigens ook al te schemeren, dus we zijn blij dat we er bijna zijn. 
Langs zo’n weg in het donker lopen lijkt ons niet jofel. 
Na ca 600 meter zijn we bij de inrit naar de Bunkhouse waar we door Ian hartelijk welkom 
worden geheten. 
Hij woont in een grote bungalow en achter zijn huis staat de bunkhouse. Van buiten ziet die er 
niet zo bijzonder uit, maar van binnen is het een warme aangename ruimte.  
We komen binnen in de ruime keuken waar ook een zitruimte is. Zowel aan de rechter als 
linker kant is een slaapkamer met 2 stapelbedden, met daarachter een douche / toiletruimte. Er 
is dus ruimte voor 8 personen. Alles ziet er zeer verzorgd uit. 
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Ian laat ons de droogruimte zien waar we al snel onze schoenen en sokken te drogen in zetten. 
Er is ook wifi, maar die heeft binnen geen bereik, daarvoor moeten we naar buiten, vlakbij 
zijn huis . 
In de koelkast staan nog een paar zaken die we mogen gebruiken omdat die zijn overgebleven 
van vrienden van hem, die gisteravond zijn geweest. Vanavond hebben we zodoende heerlijk 
yoghurt als toetje! 
 
We overleggen met Ian over onze etappe van morgen. We moeten dan eerst het uur weer 
teruglopen, dat we vanmiddag als laatste hebben gelopen. Dan wacht ons een klim bergop en 
een lange dag ‘off road’. Al met al zou het de langste dag van onze tocht worden. Gezien onze 
ervaringen van de afgelopen dagen zijn we niet zeker of we de Bothy wel voor donker kunnen 
halen. Daarnaast is de weersverwachting voor morgen ook niet echt jofel, terwijl er ook een 
rivieroversteek in de route zit,waarvan we niet weten of die makkelijk is of niet. 
Ian biedt aan dat we morgenochtend met hem mee kunnen rijden, hij moet dan naar Ullapool. 
We kunnen er voor kiezen om toch onze geplande route te lopen, Ian kan ons dan zo’n beetje 
aan de voet van de klim afzetten, maar hij vertrekt pas relatief laat. 
Uiteindelijk kiezen we voor de veilige optie: we rijden helemaal mee tot Ullapool en lopen 
vandaar naar de Knockdamph Bothy. Overmorgen moeten we dan wel weer precies dezelfde 
route teruglopen, maar, zo redeneren we, de terugweg ziet er altijd anders uit als de heenweg. 
 
De douche is een heerlijke luxe vanavond en het eten klaarmaken is in de van alle gemakken 
voorziene keuken ook zo gedaan. 
Na het eten zit ik een poosje buiten om met wifi de mail van thuis te bekijken en een paar 
berichten te versturen. Het thuisfront heeft afgelopen week niet zo vaak van ons gehoord, 
simpelweg omdat we geen enkele verbinding hadden. 
 
Wat nog wel erg hilarisch is vanavond is dat we een hele poos hebben zitten nadenken hoe 
laat het zou moeten zijn. Mijn horloge liep een uur achter bij de Engelse tijd omdat ik niet 
meer wist hoe ik het digitale horloge gelijk kon zetten met de Engelse tijd. 
De klok die hier in de Bunkhouse hangt geeft echter nog een andere tijd aan en we begrijpen 
er op een gegeven moment helemaal niets meer van hoe laat het nu is. 
Uiteindelijk blijkt, na hulp van Ian, dat afgelopen nacht de wintertijd is ingegaan, iets waar we 
natuurlijk nooit aan hebben gedacht. 
 
 
Di 31-10-2017. 

Inverlael Bunkhouse – Ullapool – 

Knockdamph Bothy.  

17,5 km, 360 m▲ ?▼ 
Om 09.00 uur staan we klaar, rond die tijd zou Ian 
vertrekken naar Ullapool. Gelukkig heeft hij een 
tamelijk grote auto, onze 2 grote rugzakken 
passen goed in de achterbak. 
Het is maar een kilometer of 15 naar Ullapool en 
Ian zet ons af op het punt waar onze route begint. 
Het is grijs weer en het miezert licht. We trekken 
dus gelijk de regenkleding aan en de rugzakhoes gaat over de rugzak.  
We hijsen de rugzakken op de rug en lopen de smalle asfaltweg in, die licht bergop gaat. Al 
snel passeren we een terrein waar gravel en steenslag wordt gesorteerd. Een halve kilometer 
verder ligt aan onze rechterkant de groeve waar de stenen en gravel afgegraven wordt. 



32 

Een enkele auto passeert ons, iets dat we de afgelopen week nog niet hebben meegemaakt. 
Na zo’n 3,5 km steken we de rivier over en even verder ligt Loch Achall voor ons. Een poosje 

later lopen we vlak langs de oever van het ruim 2 
kilometer lange Loch.  
Het heeft vandaag ook wel weer wat, die grijze 
lucht boven het meer, met daarachter de bruine 
hellingen en de lichte miezer.  
We hebben de wind achter dus hebben we er 
relatief weinig last van. 
Zo’n beetje halfweg het meer zien we aan de rand 
een kleine roeiboot liggen. Als we dichterbij 
komen zien we zelfs een klein botenhuis. Dat is 
echter leeg. In geval van slecht weer is het een 
mooie schuilplek. 

Links van ons pad groeien rododendrons. Die maken onderdeel uit van een tuin van een 
kleine estate zoals dat hier al snel heet: Rhidorroch Estate. Een erg afgelegen plek om te 
wonen. 
De bomen langs het meer zijn vaak begroeid met prachtige 
geelgroene kortmossen, waarin, door de miezer, heldere 
druppels hangen. Zoveel mooie details!  
Een stuk verder zien we nog een klein wit huis staan, goed 
onderhouden, maar er is niemand thuis. We vragen ons af of 
zoiets een weekend huisje is? 
De wandeling is buitengewoon fraai, mooier als we hadden 
gedacht op basis van de kaart. Gekleurde hellingen, maar ook 
zwarte steile rotswanden en, omdat we hier relatief laag lopen, 
best veel mooie bomen: berken, maar ook elzen.  

 
Links van ons is van een heuveltje een stuk verdwenen en is er een rand ontstaan waar we een 
beetje uit de wind kunnen zitten. Tussen de stenen zetten we de brander neer en maken we 
een kop warme thee en eten we een paar fruitkeks. Dat klinkt minder smakelijk als dat ze zijn. 
Die fruitkeks smaken echt heel erg lekker. Tegen de tijd dat we die op hebben begint het wat 
licht te regenen. We pakken snel te spullen in de rugzak en trekken de regenhoes erover en de 
regenkleding - weer - aan. 
 
Uiteindelijk zien we in de verte nog een huis voor ons, aan de andere kant van de rivier. We 
vragen ons af of daar dan een brug over de rivier ligt. Over de weg hangt een groot hek, als 
afscheiding van de weilanden rond het huis. Ook staan een paar landrovers, maar ook een 
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gewone auto. Het huis heet de “East Rhidorroch Estate” en de ligging is paradijselijk, met wat 
bomen erom heen en net in de bocht van de rivier. Er ligt hier inderdaad een voetbrug over de 
rivier en je kunt er blijkbaar logeren. Die gewone auto is misschien wel van huurders. 
We lezen op een bordje dat gasten een kruiwagen moeten pakken om hun bagage mee te 
nemen. 

 
Vanaf dit punt gaat het pad plotseling een stukje steil bergop en even verderop ligt wel heel 
veel water, het pad is onbegaanbaar, maar ook daarnaast ligt veel water. Met enige moeite en 
via een glad stuk hout kunnen we toch met ‘droge’ voeten verder. Het pad wordt nu duidelijk 
minder gebruikt.  
Voor ons ligt het tweede meer van de dag: Loch am Daimh. Aan de noord-oost punt daarvan 
ligt ergens onze Bothy voor vannacht. 
Als we de ‘doorsteek’ route hadden genomen vandaag waren we hier ergens van rechts 
gekomen en uitgekomen op het pad waarop we nu lopen. Als we zo naar rechts kijken, en 
proberen in te schatten waar we dan vandaag zouden zijn gekomen, zien we flarden van 
laaghangende bewolking langs de helling trekken. Dat ziet er wel erg fraai uit trouwens, toch 
zijn we wel blij met onze keuze om niet die doorsteek te maken vandaag. 
Ergens halverwege het meer steken we een klein riviertje over en voor onze voeten spat water 
op. Het lijkt wel of er een kleine vis tussen de stenen in de stress schiet. Vreemde plek voor 
een vis in zo’n kleine watertje een eind boven het meer. 
 
Plotseling zie ik voor ons in de verte boven een heuvel 
2 mensen staan en zeg tegen René dat we hier vandaag 
toch niet alleen zijn. Hij moet lachen, want wat ik 
aanzie voor 2 wandelaars zijn de 2 schoorstenen op de 
Knockdamph bothy die net boven de rand uitkomen! 
Ik zie nu ook dat de ‘wandelaars’ wel erg stil staan.  
Grappig dat bij mij zo’n eerste gedachte aan wandelaars 
in gedachten komt…..! 
We zijn blij dat we er zijn. Ondanks het feit dat m’n 
rugzak inmiddels een paar kilo lichter is, steken m’n 
schouderspieren weer alsof er messen in gestoken zijn, 
een waardeloos gevoel. 
De deur zit op de grendel, dus er zijn weer geen andere 
wandelaars. De grond rond de Bothy is behoorlijk 
drassig, er liggen een aantal stenen om de voeten wat droog te houden. 

Voordat we de deur openen maken we op het bankje naast 
de deur een foto van onze gamaschen: wat een zeldzaam 
waardevol uitrustingstuk is dat in deze nattigheid!  
 
Knockdamph is een vrij grote Bothy, met 2 ‘kamers’ 
beneden en een kleine ruimte die wij zullen gebruiken als 
slaapkamer. Boven zijn 2 ruimtes waar overnacht kan 
worden. In de rechtse ruimte staan zelfs 2 2-
persoonsbedden met matrassen! Bizar, wie die hier heeft 
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gebracht en waarom die daar staan. Ik zou voor geen geld een nacht willen slapen op die 
vochtige muffe matrassen; je kunt veel beter op de grond liggen. 
In de linker ruimte beneden is tegen de achtermuur een soort verhoging gemaakt waarop we 
de rugzakken neerzetten. Je zou er ook op kunnen slapen, zo groot is het wel. Het is een 
heerlijk gevoel om dat gewicht van de rug te halen. 
 
Voordat ik de kleren en schoenen uitdoe, ga ik natuurlijk eerst water halen. Een meter of 50 
voorbij de Bothy is een verlaging waar een klaterende bergbeek door stroomt: water 
voldoende. Ik ga me hier straks ook even lekker helemaal wassen, het is redelijk uit de wind. 
Het is rond 16.30 uur en al snel begint het te schemeren. Na aankomst is het ritueel iedere dag 
in grote lijnen natuurlijk hetzelfde. 
Eerst alle natte kleren uit en een plek zoeken waar die uit kunnen hangen. Matras oppompen 
en slaapzak eruit, alvast klaarleggen voor vannacht. 
Dan eerst iets warms te drinken, de ene keer koffie, de andere keer een kop thee, meer keuze 
hebben we niet . We zitten dan altijd gezellig te praten over van alles en nog wat, de 
onderwerpen komen altijd vanzelf…..  
Haast hebben we natuurlijk niet, het is vroeg donker en verder is er niets, helemaal niets: geen 
boek, geen licht, geen telefoon, alleen een immense rust en stilte.  
 
Ook Knockdamph heeft een open haard, maar, net zoals de andere Bothies, geen brandstof, 
bomen zijn in geen velden of wegen te zien. 
De laatste maaltijd komt uit mijn rugzak: Couscous Marroccain, met abrikozen, 

amandelschaafsel, rode paprika en gesneden speciebonen. 
Na een dag onderweg smaakt dat koninklijk. Volgens de 
beschrijving beginnen we met 1 liter aan de kook te 
brengen, dat betekent dat het een behoorlijk pan vol wordt!  
Voor ons gevoel is het wel de meest kille Bothy van 
allemaal. Als we praten condenseert onze adem zelfs in de 
lucht. Op zich is dat wel sfeervol en helemaal als we een 
mok dampend eten of koffie voor ons hebben en onze 
hoofdlamp op de damp weerkaatst..  
Het blijft buiten licht regenen, maar binnen zitten we 
lekker droog en warm in onze donsjassen bij de open 
haard zonder vuur. 

 
Wo 01-11-2017. 

Knockdamph Bothy – Ullapool - Inverness 

17,5 km, ? m▲ 360 m ▼ 
Onze laatste wandeldag zal vermoedelijk geen verrassingen opleveren, we lopen precies 
dezelfde weg terug als die we gister zijn gekomen!  
Na een prima nachtrust rollen we voor de laatste keer onze matjes op en proppen de 
slaapzakken in de hoezen.  
Het is gelukkig droog als we vertrekken. We hoeven ons niet te haasten want de bus die we 
moeten halen in Ullapool gaat pas aan het eind van de middag. 
Een kwartiertje onderweg is er toch wel - weer - een verrassing. Daar waar een klein riviertje 
over ons pad stroomt zien we weer een enorm gespartel, het zal hetzelfde watertje wel zijn als 
gister.  
Gister zagen we eigenlijk alleen maar opspattend water, nu kunnen we de vis zien die dat 
veroorzaakt en buitengewoon in paniek lijkt. Het dier is toch wel een cm of 15 groot en ook 
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nu verbazen we ons weer dat op deze plek überhaupt een vis kan komen. Het meer ligt toch 
een heel eind beneden ons en het is maar een heel klein riviertje. 
 

Ons pad golft voor ons uit door het bruine 
landschap: ik maak nog een paar foto’s van René 
als hij een stuk voor me uit loopt door het 
oneindig weidse landschap. 
Als we wat lager komen, zien we af en toe weer 
bomen staan: de herfstkleuren zijn geweldig. De 
vele zachte pastelkleuren vloeien mooi in elkaar 
over. 
De miezer, die inmiddels valt, wordt nu toch te erg 
om zonder regenkleding verder te lopen. We 

hebben de wind en miezer gelukkig wel van achter, maar we trekken toch de regenkleding 
maar weer aan. 
Het maakt dat we een heel eind lopen zonder iets tegen elkaar te zeggen. Best uitzonderlijk, 
het valt ons zelfs op. De reden is dat de wind erg veel lawaai maakt langs de capuchon van het 
regenjack. 
 
Halverwege Loch Achall hebben we gister al even in het kleine botenhuis gekeken en nu 
lopen we door totdat we daar zijn: we kunnen er mooi droog een pauze maken voor een kop 
koffie. 
Het is mooi lopen langs het Loch ondanks het sombere weer. 
Ons pad gaat uiteindelijk over in de verharde weg. Na het meer lopen we langs de steengroeve 
en een half uurtje later zien we Ullapool voor ons liggen. 
Op gevoel lopen we naar de haven. Dat is niet zo moeilijk, want Ullapool is niet zo groot  
Langs Shore Street, - uiteraard - aan het water, stappen we naar binnen bij de Ferry Boat Inn. 
Eerst staan we met onze grote rugzakken in de restaurant ruimte, waar we verwezen worden 
naar de andere kant naar een ruimte waar een openhaard brand. 
In de hoek zetten we onze grote rugzakken neer een pellen we langzaam onze regenkleding 
uit. Ook mogen de gamaschen nu voor het eerst van de schoenen af. Hopelijk is de geur van 
onze schoenen en ons zelf niet al te indringend…… 
 

Eerst bestellen we een grote kop koffie. Door de kleine 
ramen hebben we zicht op de baai van Ullapool, waarin 
een paar heel kleine vissersbootjes liggen: een pittoresk 
gezicht. 
We overleggen wat handig is om te doen. Onze bus komt 
vanavond pas na 18.00 uur aan in Inverness. We kunnen 
dan eerst uit eten gaan en daarna naar de jeugdherberg 
lopen of eerst de bagage wegbrengen en douchen. Dan 
moeten we daarna weer terug lopen naar het centrum en 

wordt het vermoedelijk erg laat om nog te eten. 
We besluiten hier in Ullapool te eten en straks nog wat inkopen te doen voor in de 
jeugdherberg. 
Ik nodig René uit om op mijn kosten te eten: ik vind het fantastisch dat hij mij heeft gevraagd 
mee te gaan maar ook dat ik verschillende uitrustingstukken van hem heb mogen lenen: 
regenjas, regenbroek, gamaschen en slaapmat. Wat heb ik daar ongelofelijk veel plezier van 
gehad. 
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De spullen die ik zelf heb, zijn inmiddels zo oud, dat ze veelal niet meer waterdicht zijn, iets 
wat in Schotland toch wel een vereiste is, dat hebben we de afgelopen dagen wel ervaren. 
  

Ullapool is een 
vissersplaatsje, dus kiezen we 
voor verse vis. We krijgen 
een beste moot, uiteraard met 
vers gebakken friet erbij. 
Het is een prima plek om te 
zitten, met een schitterend 
uitzicht op de baai aan de 
overkant van de weg, waarin 
een aantal kleine 
vissersbootjes voor anker 
liggen. 
We hebben nog best veel tijd 
voordat de bus gaat en we 
vragen aan het meisje dat ons 
bedient of we onze rugzakken 
in de hoek van de ruimte 

mogen laten staan om die later op te halen. Op ons eigen risico mag dat en zo kunnen we 
zonder bepakking nog mooi even rond wandelen. 
Een paar honderd meter verder aan Shore Street ligt de terminal van Ullapool, waar de ferries 
van Caledonian Macbrayne aankomen van de Hebriden, en waar ook de visafslag is. 
In het kantoor van CalMac vragen we waar straks de bus vertrekt: dat blijkt voor het kantoor 
te zijn. 
We willen nog even bij het VVV kijken, maar dat is helaas dicht. Voor vanavond en 
morgenochtend doen we een paar inkopen bij een kleine supermarkt aan Shore Street. 
Vervolgens halen we onze rugzakken op bij de Ferry Boat Inn en lopen alvast terug naar de 
terminal. 
Tot onze verbazing komt er even later al een bus aanrijden die naar Inverness gaat, maar die 
vertrek een half uur eerder dan de bus van Scottish Citylink. 
We vragen aan de chauffeur of dat klopt en of we mee kunnen rijden, dan zijn we mooi eerder 
in Inverness. Natuurlijk mag dat. 
Het blijkt een soort schoolbus te zijn die eerst een rondje door Ullapool rijdt om kinderen op 
te halen. Er staan bij de school ook verschillende kleine busjes. Er gaan hier natuurlijk veel 
kinderen uit de hele regio naar school en die worden opgehaald en thuisgebracht. 
Leuk om te zien hoe de kinderen en de chauffeur met elkaar omgaan, ze kennen elkaar 
allemaal bij naam; die zien elkaar natuurlijk – bijna - dagelijks. Ook de kinderen, van 
verschillende leeftijden, hebben hele gesprekken met elkaar en zijn druk met het ronddelen 
van snoep. 
Uiteindelijk verlaten we Ullapool en we rijden langs Loch Broom, Vanaf de andere kant van 
het Loch zijn we een paar dagen geleden afgedaald. Even later rijden we langs het Inverlael 
Bunkhouse, waar we goede herinneringen aan bewaren. 
Na ongeveer een half uur stapt ook de laatste leerling uit en zitten we met nog maar een paar 
mensen in de bus. 
Het is een prachtige rit terug, door de verlaten en lege Highlands. 
Bij aankomst in Inverness is het inmiddels donker. Op het busstation stappen we uit en vragen 
we wat we moeten betalen. Tot onze verbazing meldt de chauffeur dat dat niet hoeft en even 
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later rijdt hij weg! Ook de andere 2 reizigers wandelen weg zonder dat er betaald hoeft te 
worden. 
René en ik kijken elkaar aan, we snappen er niets van. Het ticket met Scottish Citylink had 
anders toch ruim £30 gekost! Een mooie meevaller. 
 
Weken geleden had ik al onze overnachting in Inveness geboekt en zo lopen we even later 
door het centrum naar de jeugdherberg. Het is ruim een kwartier lopen naar deze grote 
jeugdherberg. Zelfs in deze tijd van het jaar zijn er veel gasten, we horen talen uit allerlei 
delen van de wereld.  
Ik had voor ons een 2-pk gereserveerd en die is heerlijk ruim, met een aparte badkamer en 2 
prima bedden. 
De vochtige schoenen gaan uit en die vinden uiteindelijk een plekje in de badkamer boven de 
cv, die we wat opdraaien, terwijl we het raam er boven een beetje open zetten voor ventilatie. 
Het is maar goed dat we de badkamer kunnen sluiten, zo blijft de lucht van de schoenen - die 
is toch echt niet plezierig meer -  mooi in de badkamer! 
In de keuken/eetzaal maken we na het douchen een lekkere maaltijd met o.a. een heerlijke 
omelet van de eieren die we in Ullapool hebben gekocht. 
 
Do 02-11-2017. 

Ullapool – Amsterdam - Lochem 
Onze KLM vlucht vertrekt om 13.20 uur. We hoeven ons dus niet te haasten vanmorgen en 
we zijn al bijtijds op de kleine sfeervolle luchthaven van Inverness. 
Bij de controle moeten alle zakken leeg en tot mijn grote schik ontdek ik dat ik mijn zakmes 
nog in de broekzak heb. De rugzakken hebben we dan al afgegeven. 
Het is mijn zakmes uit militaire dienst van 1978 en daar ben ik toch wel erg aan gehecht. 
Ik meld het bij de dame die bij de incheck staat en leg haar uit hoe het zit. 
Ze loopt weg met het mes en komt even later terug en overhandigd het mes aan me met de 
mededeling dat het net binnen de minimum afmetingen blijft waar een zakmes aan moet 
voldoen om mee te mogen. 
Ik kijk haar in verbazing aan: ik wist niet dat je überhaupt een zakmes mee mag nemen in het 
vliegtuig! Of zou ze de ontzetting op mijn gezicht gezien hebben??? 
Ik ben haar in ieder geval erg dankbaar dat ik het mag houden. Of er een andere manier 
geweest zou zijn om het alsnog mee te nemen weet ik niet. 
 
We zoeken een lekkere stoel achter de glazen wand van het restaurant, met zicht op het 
vliegveld en nemen bij een kop koffie en een lekker koffiebroodje de afgelopen dagen nog 
eens door. 
Voor ons beiden geldt dat we de trektocht samen als buitengewoon hebben ervaren in 
verschillende opzichten.  
Het gebied waar we doorheen getrokken zijn is van een onaardse schoonheid en behoort tot de 
meest ruige en imposante berggebieden van Schotland. We hebben daarvan allebei op een 
vrijwel gelijke wijze intens van genoten. Daarnaast zijn we het er over eens, dat we het ook 
erg getroffen hebben met het weer. Natuurlijk hebben we regen en kou gehad, maar ook veel 
prachtig en soms zonnig wandelweer, met name onze ‘vrije dag’ in Shenavall heeft zeer veel 
indruk op ons gemaakt. 
Maar zeker zo belangrijk is het gegeven dat we het zo goed konden vinden met elkaar. Dat is 
toch wel een enorme bonus vinden we allebei. 
Onze fysieke capaciteiten en wandeltempo’s zijn mooi gelijkwaardig, iets dat we van te voren 
natuurlijk niet wisten. 
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Maar ook dat we zoveel interesses delen en op een zelfde manier in het leven staan en 
eindeloze gesprekken met elkaar hebben gevoerd maakt deze trektocht tot een onvergetelijke 
ervaring voor zowel René als mij. 
 
 
Vlak voor het vliegtuig vertrekt maken we nog een paar foto’s van elkaar:  
2 ‘strakke’ koppen met een ‘stoppelbaard’ van 10 dagen Schotse Hooglanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduard & René  

 
 



39 

Wat nemen we mee?? 
 
De onderstaande checklist heeft René opgesteld n.a.v. van wat we samen bij ons hadden. 
Afhankelijk van het seizoen zal de uitrusting op sommige punten misschien iets afwijken. 
 
Kampeeruitrusting: 

 Rugzak: 65 - 85 liter, afhankelijk van hoeveel dagen je zelfverzorgend onderweg wilt 
zijn en de rugzak dient het gewicht op de heup te kunnen dragen. 

 Tent: geschikt voor 4 seizoenen. Veelal kom je dan uit op een geodetisch model dus 
een tent met meervoudig kruisende stokken. 

 Slaapzak: geschikt voor de tijd van het jaar en die isolerend blijft tijdens langdurige 
vochtige omstandigheden. 

 Slaapmat: moet een uieraard een goed isolerend vermogen hebben 
 
Keukengerei: 

 Brander: kan zowel een gas- als benzinebrander zijn. Wij hadden een zeer goede 
gasbrander bij ons. 

 Brandstof: in Inverness hebben we 2 blikken gas gekocht, wat ruim voldoende bleek. 
 Pan(nen): praktisch is dat je maaltijden kunt bereiden met één pan. 
 Waterfles(sen), 2x 1 liter met schaalverdeling 
 Bestek en zakmes 
 Eten en drinken: zorg voor voldoende calorieën, 2800 tot 3500 Kcal p.p.p.d, 

afhankelijk van het jaargetijde. Zoals aangegeven hebben wij gekozen voor de 
maaltijden van Globetrotter Buitensportvoeding. Een enorme keuze aan maaltijden, 
zeeeer smakelijk en ruim voldoende voor 2 stevige eters. Het water in de hoger 
gelegen delen van de Highlands hebben we zonder problemen zo gedronken. Zit je 
lager en er is vee in de buurt (of bij twijfel) dan dien je het water te koken of te 
filteren. 

 
Schoeisel: 

 Wandelschoenen: bij voorkeur B of BC categorie wandelschoenen, het liefst 
waterdicht.  

 Crocs: of iets wat vergelijkbaar is. Ze zien er niet uit maar zijn erg licht en heel 
praktisch voor gebruik in en rond een Bothy en, met een extra riem om de hak voor 
fixatie, ook goed te gebruiken om rivieren over te steken, vanwege de dikke zool. 

 Gamaschen: in Schotland een must. We hadden allebei Berghaus Yeti gaitors die de 
gehele schoen omsluiten. Deze zijn echter niet goedkoop. Ik heb een paar kunnen 
lenen van René, maar uiteindelijk bleek dat we allebei toch de voeten niet droog 
konden houden. Voor 2018 heb ik via René nieuwe besteld!! 

 
Kleding: 

 Buitenjas: waterdicht (is een must) en ademend (GTX, Event) en geschikt om een 
zware rugzak op te dragen. Niet alle jassen kunnen daar tegen.  

 Regenbroek: waterdicht (een must), ademend (GTX, Event of vergelijkbare 
materialen). Het kan voorkomen dat je de broek de hele dag aan hebt. Bij voorkeur 3-
laags en met doorlopende ritsen. Je kunt dan je broek gemakkelijk(er) aantrekken en je 
kunt ventileren, iets dat heel erg fijn is. 

 Wandelbroek: sneldrogende materiaal 
 Shirts: sneldrogend materiaal. In principe één aan en één reserve. 
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 Onderbroek: sneldrogend materiaal. Een lange onderbroek kan mooi als pyjamabroek 
dienen, maar ook als extra laag onder de buitenbroek als het erg koud is. Dat laatste 
hebben we niet meegemaakt, omdat een regenbroek over de broek meestal meer dan 
voldoende warm is. 

 Tussenlaag: Fleece of 200 grams Merino wollen shirts lange mouw (RAB, Icebreaker 
bijv.) 

 Isolatiejas: dons of primaloft jacket. Bijzonder prettig in een koude of kille Bothy. 
 Sokken: gemengd of wollen wandelsokken, 2 of 3 paar. 
 Muts 
 Handschoenen: één paar waterdichte en één paar fleece handschoenen. 
 Een Buff kan ook heel makkelijk zijn als muts of col 

 
Accessoires: 

 2 Wandelstokken. Ik heb nog nooit eerder gelopen met stokken, maar op deze trek zijn 
ze eigenlijk een noodzaak: voor balans, bij het oversteken van rivieren en het sonderen 
van venige stukken voor je! 

 Nooddeken 
 Fluit : tbv Alpine noodsignaal 
 Hoofdlamp en reserve batterijen 
 Waterdichte hoezen: je kunt één waterdichte hoes van plusminus 80 liter in je rugzak 

doen (of 2 vuilniszakken in elkaar stoppen), dan is alles meteen waterdicht verpakt of 
je pakt je spullen in meerdere waterdicht hoesjes. 

 Regenhoes voor rugzak: deze dient goed aan te sluiten. TIP : als de hoes ook om de 
onderkant van je rugzak gaat sla hier dan een slagring in, mocht er water achter je 
regenhoes waaien dan kan het weg. Tevens is het raadzaam om er voor te zorgen dat je 
de hoes op meerdere plekken aan de rugzijde van de rugzak kunt afspannen zodat 
wind er minder vat op kan krijgen. 

 Waterdichte documententas 
 2 meter Duct Tape: voor tijdelijke reparaties 
 Topokaarten en wandelgids 
 Kompas 
 GPS (kan ook mobiele tel zijn tegenwoordig) 
 Pen en papier 
 Mobiele telefoon. Op onze trektocht hadden we onderweg – buiten de bunkhouses – 

overigens geen bereik. 
 Toiletartikelen 
 Toiletpapier 
 Waxinelichtjes of kaarsen 
 Fotocamera + waterdichte hoes of tas 

 
Kijkend naar deze lijst dan hebben we hiervan praktisch alles gebruikt.   
 

 
Teenslippers zijn klein en erg licht, maar absoluut NIET 

praktisch 
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Tot slot de Bothy Code.  
Eigenlijk vanzelfsprekende ‘regels’. 
 
 

Bothy code 
 

 

The Bothies maintained by the MBA are available by courtesy of the owners. Please respect 
this privilege. 

Please record your visit in the Bothy Log-Book. 

Note that bothies are used entirely at your own risk 

Respect Other Users 

Please leave the bothy clean and tidy with dry kindling for the next visitors. Make other 
visitors welcome and be considerate to other users. 

Respect the Bothy 

Tell us about any accidental damage. Don’t leave graffiti or vandalise the bothy. Please take 
out allrubbish which you can’t burn. Avoid burying rubbish; this pollutes the environment. 
Please don’t leave perishable food as this attracts vermin. Guard against fire risk and ensure 
the fire is out before you leave. Make sure the doors and windows are properly closed when 

you leave. 

Respect the Surroundings 

If there is no toilet at the bothy please bury human waste out of sight. Use the spade provided, 
keep well away from the water supply and never use the vicinity of the bothy as a toilet. 

Never cut live wood or damage estate property. Use fuel sparingly. 

Respect Agreement with the Estate 

Please observe any restrictions on use of the bothy, for example during stag stalking or at 
lambing time. Please remember bothies are available for short stays only. The owner’s 

permission must be obtained if you intend an extended stay. 

Respect the Restriction On Numbers 

Because of over crowding and lack of facilities, large groups (6 or more) should not use a 
bothy. Bothies are not available for commercial groups. 

 


