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De tocht van vorig jaar, 2017 
In 2017 hebben René en ik onze eerste Bothy Trektocht gemaakt in Torridon in de 

Noordwestelijke Hooglanden van Schotland. We hebben toen 8 dagen gelopen. 

Hoe het idee voor die trektocht is ontstaan en hoe die is verlopen kun je lezen in het verhaal 

dat ik over ons eerste ‘avontuur’ heb geschreven. Je kunt het vinden op 

www.travellers.nl/schotland-bothy-trektocht-2017 

 

Planning voor 2018 
Na die eerste trektocht, waarbij we voor het eerst ooit 

samen hebben gelopen, bleek dat we het goed met 

elkaar konden vinden, dat we fysiek gelijkwaardig aan 

elkaar waren en dat we het ook op veel andere punten 

goed met elkaar konden vinden. 

Het is dan ook niet verrassend dat er na Torridon al wel 

iets kriebelde om daar dit jaar een vervolg aan te geven. 

Uiteraard was het René die, met zijn enorme kennis van 

Schotland, kwam met het plan om dit jaar een zelfde 

soort trektocht te maken, maar deze keer in Knoydart. 

Knoydart ligt aan de westkust van Schotland en staat 

ook wel bekend als “de laatste wildernis van 

Schotland”. Dit soort termen moet je over het algemeen 

wel met een korreltje zout nemen, want wat is een 

“wildernis”. Maar voor Knoydart gaat die definitie toch wel voor een groot deel op. 

Knoydart heeft geen directe wegverbinding naar de rest van Schotland: je moet er heen varen 

óf lopen.  

Het gebied waar we zijn geweest wordt ook wel de “Rough Bounds of Knoydart” genoemd. 

 

The Rough Bounds (Scottish Gaelic: Na Garbh Chriochan), in the Scottish Highlands, 

is the area of West Inverness-shire bounded by Loch Hourn, Loch Shiel, and Loch 

Moidart, consisting of the districts of Knoydart, North Morar, Arisaig and Moidart. The 

area is famous for its wildness and inaccessibility and remains very sparsely populated. 

(bron Wikipedia) 
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Afwegingen.  
Tijdens de voorbereidingen hebben we diverse alternatieven besproken: hoeveel dagen gaan 

we, welke bothies zijn er mogelijk, hoe lang worden de etappes, etc. 

Een belangrijk moment was toen we er achter kwamen dat de (hang)brug over de River 

Carnach was weggehaald. Deze was al jaren erg gammel, maar werd nu te gevaarlijk. Deze 

brug zat in de geplande etappe van Barrisdale naar Sourlies! 

De brug is weggehaald en wordt vervangen door een nieuwe. In eerste instantie gingen er 

geluiden dat dat misschien nog in het najaar zou kunnen, later werd er gesproken over eind 

van het jaar en nog later werd het duidelijk dat de nieuwe brug pas volgend jaar (2019) 

geplaatst wordt. 

Een brug over een rivier aanleggen in ‘the middle of nowhere’ in Schotland waar geen weg 

heen gaat is een ander verhaal dan hier in Nederland. Alles moet worden ingevlogen met een 

heli. 

 

Zonder brug zullen we de rivier moeten doorwaden, als dat mogelijk is. 

Echter…. op meerdere plekken op internet vinden we informatie dat, in geval van hoogwater, 

het doorwaden van de Carnach echt gevaarlijk kan zijn; er zijn mensen in deze rivier 

verdronken. 

De kans op veel neerslag en dus hoge waterstanden is eind oktober/begin november natuurlijk 

zeer reëel. We hebben er lang over nagedacht en diverse varianten bekeken en besproken. 

Uiteindelijk beslissen we om op safe te spelen door de etappe van Barrisdale naar Sourlis te 

schrappen en in 2 etappes op te delen. 

We lopen nu van Barrisdale naar Inverie, het enige dorpje in Knoydart. Van daar gaan we ‘s 

middags om een uur of 15.00 met een kleine ferry naar Tarbet, gelegen aan de ander kant van 

Loch Nevis. We willen dan in Tarbet overnachten en de volgende ochtend, grotendeels 

padloos, langs de rand van Loch Nevis naar Sourlis. 

We kunnen onze beslissing ter plaatse niet op het weer en de waterstand in de rivier aan laten 

komen omdat we deze ferry van te voren moeten boeken, die gaat in de winterperiode maar 

2x per week, alleen op maandag en vrijdag! 

Achteraf bleek dat de Carnach relatief laag stond toen wij er waren en wel doorwaadbaar was. 

We hebben echter geen moment spijt van onze keuze, die heeft ons 2 prachtige wandeldagen 

oplevert met bijzondere ervaringen en waardevolle ontmoetingen. 

 

Rugzakken 
Vorig jaar in Torridon had ik een hoogbejaarde Haglöfs rugzak mee. Een mooie en zeer sterke 

rugzak met een sterk ladderframe waarmee ik in een ver verleden rugzaktrektochten in 

Lapland en Schotland heb gelopen. Vorig jaar is er echter door een muis een gat in geknaagd 

en bij thuiskomst zag ik dat er een stiksel los was gegaan, tussen het draagsysteem en de zak. 

Het draagsysteem van deze rugzak is nog altijd prima maar rugzakken van vandaag hebben 

natuurlijk een sterk verbeterd draagcomfort. De Haglöfs leverde me vorig jaar wel veel pijn in 

de nekspieren op. 

Ik heb ook nog een oude Vaudé rugzak liggen, daar ben ik ook mee op pad geweest om te 

testen of die beter droeg. 

 

Toen kreeg ik van René het aanbod dat ik een vrij nieuwe grote rode Gregory rugzak kon 

lenen van ca 80 liter. Een kwalitatief erg goed merk en ook voldoende groot. 

De rugzak ziet er prachtig uit, maar op de eerste en beste testwandeling krijg ik gelijk enorm 

last van de heupband, die me onder op de rug een zeer pijnlijke plek bezorgd. Vermoedelijk is 

de rugzak voor mij net aan de grote kant waardoor de druk van de heupband niet op de goede 

plek ligt. 
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René heeft zelf ook een – oude – groene (85 l) Gregory, en uiteindelijk ga ik met zijn rugzak 

op pad en hij met de rode. In de praktijk pak dat gelukkig heel goed uit: 2 grote Gregories op 

weg naar Knoydart . 

 

Wo 24 okt 2018 

Achterhoek – Inverness, ca 930 km.  
De vroege trein van Lochem naar Zutphen is bomvol. Het is eigenlijk te vol om m’n grote 

rugzak af te doen, dus parkeer ik die tegen een stang en blijf staan tot Zutphen. 

Ook de trein naar Arnhem is vol, ik vind een sta plek in de eerste klas. 

We hebben afgesproken om elkaar in Arnhem te ontmoeten en dan samen naar Schiphol te 

treinen. 

In Arnhem komt een lege trein voorrijden en vlak voordat we willen instappen stapt er een 

jonge vrouw op ons af, met enig ontzag in de ogen voor onze 2 enorme rugzakken, en vraagt 

in een beetje gebroken Nederlands aan ons wat we gaan doen. Zelf is ze Canadese en ze 

studeert hier Nederlands en wil met iedereen Nederlands praten: zo leuk! 

 

In Utrecht blijkt dat de trein vertraging heeft en dat we een volgende trein moeten nemen naar 

Schiphol. Geen probleem want we hebben de reis aan de ruime kant gepland. 

Op Schiphol zien we op de vertrekmonitoren dat we moeten inchecken bij balie 13 in 

vertrekhal 3 (als ik me het goed herinner). 

De KLM dame die bij de ingang staat is echter zeer zelfverzekerd dat we daar niet goed zijn 

en stuurt ons naar balie 3. René en ik kijken elkaar aan, maar goed, die dame heeft een blauw 

pakje aan en zal het dus wel weten. 

Bij balie 3 staat ook weer een blauw KLM pakje die toch echt zeker weet dat we bij 13 

moeten inchecken…… Ze loopt vriendelijk met ons mee, maakt een lint 

voor ons open en laat ons achter haar collega langs naar de incheck…. 

Het is even prutsen om de bagagehoezen om de rugzakken te krijgen en 

dan kunnen we de rugzakken bij een machine inchecken, er komt geen 

mens meer aan te pas; ook de bagagelabels komen uit die machine en 

moeten we zelf aan de bagage bevestigen.  

Bij de controle moeten we zoals gebruikelijk bijna alles behalve onze 

onderbroek uitdoen, maar er staat geen rij en we zijn er dan ook rap door 

heen. We doden de tijd tot incheck met een dure kop koffie en gaan later 

met een bus naar ons vliegtuig. 

We vertrekken om 12.10 uur en om 12.50 uur zijn we al in Inverness. 

Net zoals vorig jaar landen we in een vriendelijk zonnetje! 

 

Wat een heerlijke rust op zo’n klein vliegveld, wat heb ik inmiddels een 

hekel gekregen aan die enorme drukte op Schiphol.  

We nemen de bus naar Inverness, een rit van ca 25 minuten. 

Het is geen optie meer om vanmiddag verder te reizen, dus hebben we 

vannacht een kamer geboekt in de jeugdherberg. 

Eerst lopen we naar Craigdon Sport, die vlakbij het busstation aan de 

hoofdstraat zit. Net als vorig jaar heb ik daar 2 bussen gas bestelt, die we 

eerst ophalen. 

De volgende stop is een pinautomaat om daar ponden uit te halen: we 

staan even te rekenen hoeveel we mee zullen nemen. Op onze trektocht 

zijn de kosten onderweg beperkt. De bus en trein vormen de komende 

week onze grootste kostenposten. 
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Dan wandelen we naar de jeugdherberg, om in te checken en onze rugzakken af te geven.  

De rest van de middag hebben we ‘vrij’ en we maken een ommetje door de stad, lopen een  

stuk langs River Ness en komen uiteindelijk uit bij Inverness Castle. Ik maak er, tegen een 

zeer donkere lucht, een paar foto’s van. 

Voor het kasteel hangt een bordje dat het einde aangeeft van de Great Glen Way. Ook dat 

vind ik leuk om te fotograferen, dan kan ik daar thuis een keer een Facebook bericht van 

maken voor de GGW. 

We stappen bij een ‘Costa Cafee’ binnen waar we een grote kop koffie met een onzalig lekker 

stuk ‘Seriously Chocolate Cake” voor René en voor mij een stuk Walnut Cake. Die calorieën 

lopen we er de komende week wel weer af. 

Dan doen we nog boodschappen in een kleine super om straks in de jeugdherberg nog een 

stevige warme maaltijd te kunnen maken en voor morgen een lekke ontbijt. 

 

Voordat we naar bed gaan doen we onze Yeti Gaitors om de bergschoenen. Dat is sneller 

opgeschreven dan gedaan. Ik heb vorig jaar, na onze tocht, nieuwe gekocht en de rubber rand, 

die om de zijkant van de bergschoen moet is bijzonder stug. Ik moet de Gaitors in de wastafel 

met heet water eerst wat soepeler maken voordat het me uiteindelijk lukt om ze om m’n 

schoenen te krijgen. Als het goed is blijven die nu de hele tocht om de schoenen zitten. De 

Gaitors reiken tot net onder de knie en zijn van GoreTex. 

Hopelijk zullen ze de voeten droog houden. 

 

Do 25 okt 2018 

Cluanie Inn – Camban Bothy: 14 km, ▲270 m., ▼165 m.  
Onze bus vertrekt om 08.40 uur van het busstation. We staan dus 

redelijk vroeg op, na een prima nachtrust. Beneden in de grote 

keuken maken we een ontbijt klaar met broodjes die we gister 

hebben gekocht. Het zijn voorlopig de laatste broodjes. 

 

We zijn ruim op tijd op het busstation om nog een kop koffie te 

drinken. We vertrekken in een bizar grote bus en rijden al vrij snel 

langs het immens diepe Loch Ness. 

Aan de overzijde van Loch Ness komt net de zon achter de bergen 

op; een glorieuze ochtend. De weersverwachting voor het westen 

van Schotland is helaas minder. 

Vlak voor Drumnadrochit kunnen we door de bomen een glimp zien 

van Urquhart Castle. Graag zou ik daar een paar foto’s van nemen 

voor op de website over de Great Glen Way. 

Vlak na Drumnadrochit maakt de bus een korte stop bij de 

parkeerplaats, maar alleen om iemand uit te laten stappen.  
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Ik ga een poosje voor in de bus zitten in de hoop op wat mooie beelden van Loch Ness. 

Bij Invermoriston draait de bus naar rechts en helaas zien we de lucht in het westen langzaam 

grijzer en donkerder worden. Als we uiteindelijk langs Loch Cluani rijden begint het te 

miezeren. Precies op tijd, om 10.03 uur, stopt de bus bij de Cluani Inn, het startpunt van onze 

trektocht. 

 

We halen de rugzakken onder uit de bus en zetten die tegen een hek en zwaaien gedag naar de 

chauffeur.  

We kijken elkaar aan en trekken de regenjas aan en doen allebei onze rugzakhoezen over de 

rugzak. De regenbroek laten we nog even uit. Het miezert daarvoor niet hard genoeg. Via een 

steun op het bovenbeen, draaien we de zware rugzak op onze rug. De heupband trek ik zo 

strak mogelijk aan en de schouderbanden span ik zo dat de rugzak goed voelt. Een High Five 

en daar gaan we! 

We lopen eerst ruim 1,5 km terug langs de drukke weg, die de hoofdverbinding is naar Skye. 

Daar waar ons pad naar links gaat staat een oud bordje dat aangeeft dat het naar Glen Affric 

15,5 mijl is, dat is bijna 25 km!  

We kijken elkaar aan en snappen dit bord niet. Het is 

de bedoeling dat we River Affric, die stroomt door 

het Glen Affric, na een km of 8 zullen bereiken. 

Ook vinden we het vreemd dat hier niet staat 

aangegeven dat je zo naar de Glen Affric Youth 

Hostel kunt lopen. 

 

Al snel is het geluid van de weg verdwenen en 

worden we omsloten door de stilte van de Highlands 

met alleen het geluid van wind en water….. 

Achter ons, in de diepte, ligt Loch Cluanie, voor ons 

een weids V-vormig dal met aan beide kanten steile 

hellingen die langzaam vervagen in de laaghangende wolken. De grassen hebben een intens 

warme goudbruine kleur. 

Een heerlijk gevoel stoomt door m’n lichaam nu we hier weer zijn, de trage stappen die ons 

hoger het dal invoeren, het geluid van het stromende water van de kronkelende rivier links 

onder ons. 

Het kostelijke en waardevolle gevoel van rijkdom om hier te mogen zijn en dit te kunnen 

doen.  

 

Het eerste deel van onze route is een track. Na een half uurtje maken we een korte pauze om 

een kop koffie te drinken.  

In dit verhaal is een track een pad waar een landrover zou kunnen rijden; op een track 

kunnen we dus naast elkaar lopen. 

René heeft dit jaar een kleine thermoskan meegenomen, van een halve liter. Het is uiteraard 

wel extra gewicht, maar wat zullen we daar de komende week nog veel plezier van hebben! 

 

Na ongeveer een uur eindigt de track en gaat over in een smal pad. De bergtoppen links en 

rechts van ons kunnen we niet zien want die zitten in de wolken, de miezer neemt iets toe. We 

horen geregeld het geburl van herten, een bijzonder geluid dat we de komende week bijna 

iedere dag vele malen zullen horen. 

Het smalle pad is gelijk ook veel natter en zompiger dan de brede track, waar je eenvoudig 

om de plassen heen kunt lopen. Het pad wordt ook steeds minder duidelijk. 



Schotland Bothytocht 2018 – deel 1 

Plotseling staan we stil. In de verte zien we een mens die ons tegemoet komt. Het blijkt een 

Engelsman te zijn uit Londen, zijn auto zijn we vanmorgen bij de parkeerplaats 

voorbijgelopen. 

Hij is vroeg gestart vanmorgen en heeft net 2 Munro’s beklommen. 

Een Munro is een berg die hoger is als 3000 voet (= ruim 900 meter). Er zijn op dit 

moment 284 Munro’s en er zijn mensen die ze ‘verzamelen’: het zgn “munro-

bagging” 

Die Munro’s luisteren naar de fraaie namen: A’Chràileag (1120 m) en Mullach Fraoch-choire 

(1102 m). Die namen zijn voor ons echt onuitspreekbaar en dus ook niet te onthouden. 

Tegenover deze twee, voor ons aan de linkerhand ligt nog een Munro: de Ciste Dhubh van 

979 m. 

Hij was niet zo enthousiast over zijn beklimmingen want hij hadhet boven in de mist helemaal 

niets kunnen zien. Zo gaat dat trouwens best vaak in Schotland .  

We wensen elkaar een goede tocht en wij klimmen langzaam verder in de miezer, terwijl onze 

Londenaar verder afdaalt naar z’n auto. 

Nu zijn we vandaag al net zoveel wandelaars tegengekomen als vorig jaar in 8 dagen! 

 

Inmiddels is ons pad weg (..) en we lopen verder, kijkend in het terrein waar we denken dat 

het niet al te nat is. 

Voor ons zien we wat stenen, die het restant vormen van een hutje of huisje dat hier ooit heeft 

gestaan. We besluiten erheen te lopen zodat we in ieder geval wat stenen hebben waar we 

droog op kunnen zitten voor de lunch. 

In heel Schotland, zelfs op de meest afgelegen plekken, kun je ruïnes of resten van 

bewoning tegenkomen. In de Highlands woonden vroeger tienduizenden mensen meer 

dan vandaag de dag. Vanaf ongeveer halverwege de 18
e
 eeuw zijn de mensen massaal 

uit Schotland verdreven door de grootgrondbezitters, omdat bos en schapen veel meer 

opbrachten dan die kleine boeren. Deze periode staat bekend als de “Highland 

Clearances”en heeft geduurd tot ongeveer het midden van de 19
e
 eeuw. 

Onze lunchplek kan dus heel goed dateren van een paar honderd jaar geleden. 

We zetten de brander in de beschutting van een paar rotsblokken neer en ik haal water uit de 

rivier die 30 meter verderop stroomt. Even later hebben we kokend water voor een kop hete 

bouillon met bolletjes! 

René heeft een potje tuinkruidenbouillon meegenomen met 2 zakjes met soepbolletjes (die 

wegen bijna niks). Als we samen nog eens aan de wandel gaan, gaat er weer zo’n potje 

bouillon mee besluiten we nu!  

Voor de lunch hebben we allebei een pakje met ‘fruitkeks’. Dat zijn keks met rozijnen en 

kruiden die je prima kunt eten zonder beleg en die zeer voedzaam zijn. Soms doen we er nog 

wat pindakaas op of jam.  

Het begint inmiddels steeds harder te miezeren en de wind trekt aan, dus trekken we nu ook 

onze regenbroeken aan. We blijven niet al te lang zitten om te voorkomen dat we teveel 

afkoelen. 

Het is even zoeken waar we de rivier over kunnen, maar al snel klimmen we aan de andere 

kant verder.  

Op een verhoging voor ons zien we plotseling een hert staan. Langzaam klimmen we erheen 

en zien we dat het er een stuk of 5 zijn. Rap rennen ze er vandoor. 

Voor ons zien we tot onze verrassing een groot hek staan. Op de meest afgelegen plaatsen in 

Schotland kun je dit soort hekken tegenkomen, die herten ergens uit of juist binnen moeten 

houden. Dit soort hekken is dan ook snel een meter of 2 hoog en kunnen voor een wandelaar 

met bepakking een serieus obstakel vormen, daar klim je met rugzak niet zomaar even 

overheen. 
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Gelukkig zien we links onder ons een doorgang in het hek met daarnaast een hoge stile voor 

wandelaars. Bij de doorgang is het nogal moerassig, maar we kunnen er gemakkelijk 

doorheen. Aan de andere kant kunnen we van nu af weer een smal pad volgen. 

De hellingen links en rechts van ons wijken meer en meer en we kunnen een steeds groter 

deel van Glen Affric inkijken; River Affric slingert in de verte prachtig onder door het dal. 

Volgens ons – volgens de kaart in ieder geval – moet er ergens aan de rechterkant van ons uit 

gezien, een brug over de rivier liggen, ongeveer tegenover de jeugdherberg Allt Beithe. Deze 

Glen Affric Youth Hostel is een van de meest afgelegen jeugdherbergen in het land. 

Ons pad begint af te dalen naar de rivier waar we niet heen moeten, dus verlaten we het pad 

en zoeken ons weer een weg over de ongelofelijk natte en zompige ondergrond. Zo nat als het 

hier is hebben we het vorig jaar nergens gehad; onze Yeti’s zijn nu al goud waard. De wind 

begint aan te trekken en maakt dat de miezer als regen begint aan te voelen. Daarbij is de 

temperatuur maar een graad of 6 – 7. 

Die brug zal er toch wel liggen…..?  We hebben dat toch wel goed gezien op de kaart? 

We stoppen en ik kijk nog een keer nauwkeurig op de topkaart, die aan de rugzak van René 

hangt. Er staat toch écht een dubbel streepje over de rivier, dus… 

Inmiddels kunnen we zien dat er aan de andere kant van River Affric nog 2 forse rivieren naar 

beneden komen, waar we dus ook overheen moeten. 

Zo van boven zou je zeggen dat we River Affric wel kunnen doorwaden, maar we zijn nog 

ver van de rivier af. 

Uiteindelijk zien we rechts in de verte de gebouwtjes van de jeugdherberg en gelukkig ook de 

hangbrug, het is nog een heel eind. De afstand die we nu naar rechts lopen moeten we straks 

aan de andere kant van de rivier ook weer terug. 

Het lopen hier heeft wel wat van het lopen over een spons: met iedere stap zakken we 

centimeters in het veen. Ik heb het gevoel dat mijn voeten niet helemaal meer droog zijn, 

ondanks de Yeti Gamaschen. 

We besluiten om af te dalen naar de rivier in de hoop dat het daar wat minder drassig is. We 

zien nu ook dat er een voertuig voor de jeugdherberg lijkt te staan….  

Voor de rivier stuiten we echter weer op het hoge hek, we worden daardoor gedwongen om 

langs het hek te lopen. 

Na een paar honderd meter is er echter een grote overstap/trap over het hek gemaakt om op 

die manier naar de brug te kunnen komen. 
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Je zou verwachten dat hier, zo vlak voor de brug, wel een duidelijk pad zou lopen. Tot onze 

verbazing is dat niet zo, het lijkt wel of hier zelden wandelaars komen, zo weinig sporen zien 

we.  

Door het hobbelige en ongemakkelijke terrein lopen we in de richting van de kleine hangbrug. 

Hier onder in het dal waait het aanzienlijk en op de brug zelfs hard; samen met de miezer 

maakt het dat het erg koud is. Achter de brug wacht ik even uit de wind op René, die wat 

foto’s van mij maakt. 

De jeugdherberg ligt ca 200 meter voor ons, maar ook aan de andere kant van de brug is tot 

onze verbazing geen pad zichtbaar, wel een stuk zeer drassig grasland. 

Het voertuig voor de jeugdherberg is een landrover. Wel verrassend want de jeugdherberg zou 

nu gesloten moeten zijn. 

Ik stel René voor om even een blik naar binnen te werpen, zo vaak komen we niet in Glen 

Affric. 

Als we bijna bij de deur zijn zien we achter het raam een jonge man die de deur voor ons 

opendoet en ons uitnodigt om binnen te komen. 

Heerlijk om even die wind kwijt te zijn. 

 

Het blijkt dat ze hier met z’n tweeën zijn. Het zijn 2 jongemannen die hier voor de National 

Trust een aantal dagen aan het werk geweest zijn aan 

die grote afrasteringen. Ze zijn klaar en zijn nu aan het 

opruimen en hun spullen aan het pakken. Als we een 

uur later waren geweest, waren ze vermoedelijk weg 

geweest. 

Of we zin hebben aan een kop thee?? Ik kijk René aan, 

daar hoeven we natuurlijk niet over na te denken: 

GRAAG! 

In het kleine halletje zetten we onze rugzakken neer, 

doen onze natte jassen even uit en gaan zitten op het 

bankje dat hier staat.  

Een paar minuten later komt de Ranger met een grote 

pot met naar schatting zo’n 1,5 liter hete thee aan 

en…… 4 kleine ‘apple pies’!! Hij vraagt of we nog belangstelling hebben om een liter melk 

mee te nemen, die hebben ze over.  

Daar zien we maar vanaf, de rugzakken zijn al zwaar genoeg, hoewel het aanbod verleidelijk 

is. 

Wat een hartverwarmende gastvrijheid hier zo in de verlatenheid van Glen Affric! Het is hier 

heerlijk warm binnen. De ranger verteld dat ze op dit moment teveel energie hebben. 

We hadden buiten al zonnepanelen zien staan en er draait ook een kleine windmolen volop in 

de harde wind. Ik vermoed dat ze de verwarming daarom hoog hebben gezet, om alles zo 

droog mogelijk achter te laten. 

Twee apple pies eten we op, de andere twee nemen we mee voor in de bothy vanavond. 

De ranger vertelt dat ze het liefst helemaal niet aan de kant van de rivier komen waar wij nu 

net vandaan komen vanwege de enorme natheid van dat gebied…….! 

Hij geeft ook nog aan dat er achter de jeugdherberg een soort winter bothy staat, die open is 

en dat we daar ook kunnen overnachten. Dat aanbod slaan we echter af, we willen nog verder 

naar de Camban Bothy. 

Na een half uurtje hangen we rugzakken weer op de rug en stappen we weer de regen en de 

wind in. Volgens de ranger is het nog ca 2 mijl naar de bothy, we schatten het op nog een 

klein uur. 
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We hebben nu in ieder geval een duidelijk zichtbaar pad, wat niet wil zeggen dat dat ook heel 

snel loopt, want er staat nogal veel water op het pad…. We hebben nu de wind en miezer 

tegen. 

Glen Affric is wel een sensationeel mooi Glen, dat hadden we thuis al wel gezien. Maar ook 

nu, in deze natte en sombere omstandigheden zien we wel de immense schoonheid van dit dal. 

De jeugdherberg ligt in een vrij wijde kom, maar voor ons in de verte zien we het dal weer 

nauwer worden. 

Na een half uur hopen we achter iedere heuvel de bothy in de verte al te kunnen zien liggen. 

Er komen echter nog heel wat heuvels voordat we het kleine gebouwtje eindelijk in zicht 

krijgen…. 

Het is rond 16.30 uur als we aankomen. We zijn blij dat we er zijn, de rugzakken drukken 

zwaar op de schouders. Het is een mooie bothy op een werkelijk prachtige lokatie. 

We doen de deur open en roepen naar binnen: geen reactie, het lijkt erop dat we vannacht de 

bothy voor ons alleen hebben. 

We komen in een klein gangetje binnen, met rechts een ruimte en links ook. In de rechter 

ruimte staan tegen de achtermuur stapelbedden getimmerd en op een van de bedden ligt een 

slaapzak. We zijn dus niet alleen vannacht, alleen de eigenaar van de slaapzak is er nog niet. 

We besluiten daarom om de andere ruimte te nemen, ook daar staat tegen de achtermuur een 

stapelbed getimmerd van 2 etages.  

Het is een heerlijk gevoel de rugzak af te kunnen doen met de wetenschap dat die vandaag 

niet meer op hoeft . 

René gaat beneden liggen, ik kies voor een hoge slaapplek. Als het moet kunnen er boven 4 

mensen liggen en beneden ook. We hebben dus ruimte genoeg en kunnen onze spullen mooi 

uitstallen op de grote houten bedden. 

De vloer is niet droog, er staat zelfs een beetje water is onze kamer. Dat water lijkt wel onder 

de muur naar binnen te komen, niet iets wat zomaar te verhelpen is.  

Ik vis de oude watertas onder uit mijn rugzak. Die had ik vorig jaar op onze eerste tocht 

meegenomen en dat was in de praktijk wel erg handig. De watertas is weliswaar oud en niet 

meer waterdicht, maar prima nog te gebruiken met een plastic draagtas erin. Er kan dan met 

gemak een liter of 5 water in, dan hebben we in één keer genoeg tot morgenochtend. Het 

voordeel van dit model is dat die vrij stevig rechtop blijft staan en niet hoeft te hangen. 

Ik loop een meter of 50 terug over het pad, waar we een klein riviertje zijn overgestoken en 

daar tap ik de watertas vol.  

Nu kunnen eindelijk m’n natte kleren uit, die ik in onze kamer te “drogen” hangen. Het is 

binnen net zo koud als buiten – een graad of 5 misschien – en uiteraard net zo vochtig. Droog 

worden doet kleding dan ook nauwelijks. 

Tegen de binnenmuur staat een hoge tafel die we kunnen gebruiken om op te koken. We 

zetten eerst water op voor een kop koffie en even later hebben we een dampende bak in onze 

handen. 

 

Plotseling horen de buitendeur opengaan. Het 

blijken vader en zoon Rolf en Grischa Eder te zijn 

(hun namen leren we pas kennen na mailcontact in 

Nederland!). 

We maken even kennis met elkaar en ze nodigen 

ons uit om later aan hun kant te komen eten. Zij 

hebben een open haard en ze hebben brandstof 

meegenomen om die aan te kunnen maken. In de 

bothy zelf is geen brandstof aanwezig. 
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Ons diner vanavond bestaat uit “Lamalinzen”.  

De ingrediëntenlijst geeft de volgende informatie: Linzen, sojabrokjes, aardappelstukjes, 

cashewnoten, paprika (rood en groen), ui, paddestoelenbouillon, ketjap, koriander, zout, kerrie 

massala, knoflookpoeder, gemberpoeder, chili poeder. Alleen van deze lijst loopt het water 

ons al in de mond. 

De bereidingstijd is de tijd die nodig is om de benodigde hoeveelheid water aan de kook te 

brengen plus 4 minuten. Alle maaltijden die we bij ons hebben – voor 8 x diner – zijn snel 

klaar te maken, meestal duurt het niet veel langer dan een minuut of 15. 

We maken het eten klaar bij het licht van onze hoofdlampen, want het is inmiddels 

stikdonker. Een Bothy heeft normaal gesproken geen elektriciteit, water, toilet of wat voor 

voorziening dan ook. Wel staan er bijna altijd een paar (oude) stoelen of houten banken. Vaak 

ook zijn er van hout slaapplaatsen getimmerd, maar soms ook slaap je gewoon op het beton 

van de vloer. 

 

Als het eten klaar is nemen we de pan en borden mee naar onze buren, waar inmiddels het 

vuur brandt. Dat wil overigens niet zeggen dat het er lekker warm is… 

Boven de warmte van het vuur proberen we met elkaar sokken en schoenzooltjes een beetje te 

drogen en Rolf zelfs ook zijn broek. 

Het eten smaakt ons prima en het is ruim voldoende na deze zware, natte en lange dag. 

Na het eten zitten we nog lang met vader en zoon te praten. Grischa is een ervaren wandelaar 

die vaker in Schotland komt. Zijn zoon studeert rechten, we schatten hem ergens midden 20.  

 

Voordat we in de slaapzak kruipen nog even snel buiten een plas doen en de tanden poetsen: 

het miezert nog steeds en het waait stevig. Na de betrekkelijke warmte bij het vuur is het naar 

koud buiten. 

Binnen zie ik dat we toch bezoek hebben gehad van een muis. Ik heb van thuis nog 1 

rozijnenbol bewaard, die ik morgen bij het ontbijt op wil eten. Er is een hoekje van het zakje 

afgeknabbeld en een stukje van het broodje. Ik snij het hoekje ervan af en het broodje gaat bij 

de rest van het eten in de grote oranje rugzakliner (grote waterdichte zak die in de rugzak gaat 

om alles droog te houden), die ik aan een draad in onze kamer hang zodat daar geen muis bij 

kan. 

Dat hadden we dus moeten doen voordat we met onze lamalinzen naar de buren gingen….. 

De matjes hebben we al gelijk na aankomst in de Bothy opgepompt en de slaapzakken 

klaargelegd.  

De vochtige sokken van vandaag gaan over een paar 

droge sokken mee de slaapzak in: zo zijn ze morgen weer 

lekker droog. M’n merino ondershirt houd ik mooi aan. 

Het duurt even, maar langzaam begin ik aangenaam 

warm te worden. De Exped slaapmat, die ik van René kan 

lenen, ligt heerlijk comfortabel. 

 

Vr 26 okt 2018 

Camban Bothy – Shiel Bridge campsite: 17,5 km, ▲50 m., 

▼360 m.  
René heeft z’n klokje op 7 uur gezet. Ik ben al zo half wakker 

en heb onze Duitse buren al gehoord. Ik heb het afgelopen 

nacht ook een paar keer stevig horen regenen. Er liggen 

golfplaten op de Bothy en daar lig ik vlak onder… 

René staat al snel naast z’n slaapzak en ik kan natuurlijk niet 

achterblijven, hoewel het heerlijk warm ligt in m’n dons; in de 
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Bothy is het ijzig koud. De kleren die naast me liggen zijn dat dus ook! 

Ik doe de deur van de Bothy open om te kijken hoe het weer eruit ziet en de adem stokt me 

bijna in de keel: alle toppen in het dal zijn bedekt met een witte laag sneeuw!! 

Wat een prachtig gezicht en wat ongelofelijk onverwacht. De sneeuwgrens kunnen we als een 

lijn door het dal zien liggen, en we schatten dat die zo rond de 600 – 700 meter ligt. 

Al snel is het water aan de kook voor koffie voor René en thee voor mij. Ook vullen we de 

thermosfles, zodat we later op de ochtend, voor de eerste pauze, geen koffiewater hoeven te 

koken. 

Ons ontbijt bestaat de komende week iedere ochtend uit hardkeks die we besmeren met 

pindakaas en/of jam. René heeft als ontbijt een heel pakje keks, ik heb een half pakje per 

ontbijt en daarnaast maak ik ’s morgen een kom muesli, die ik thuis verrijkt heb met 

pecannoten, lijnzaad en cranberries en waar ik ook nog melkpoeder aan toevoeg voor extra 

energie. 

We hebben voor vertrek allebei calorieën zitten tellen voor ons voedsel, want we moeten alles 

zelf meenemen voor de 9 wandeldagen, we kunnen niet ergens onderweg inkopen doen. 

Na het ontbijt beginnen we alles bij elkaar te zoeken: matje leeg laten lopen, slaapzak in de 

hoes, eten voor overdag makkelijk bereikbaar inpakken en dan de hele rugzak weer inpakken. 

Voor we vertrekken ga ik even “in gesprek” met de schop. In de loop van de week wordt dat 

‘mindfulness” 

 

 

Een van de Bothy regels is dat, als je een grote boodschap moet doen, je minimaal 100 

meter bij de Bothy vandaan gaat en uiteraard weg blijft bij stromend water. In iedere 

Bothy staat een zware en stevige schop, waarmee je een gat kunt maken om je 

behoefte in te doen. Dat die schop zwaar en sterk moet zijn is niet voor niets. Meestal 

maak je een gat in grond die zompnat is, en derhalve erg zwaar. Ik heb mezelf 

aangeleerd om het gebruikte toiletpapier te verbranden voordat ik het gat weer 

dichtmaak met de uitgespitte zode. Zo is de ontlasting het snelst verdwenen. 

Bij gebrek aan bomen en struiken is het wel even wennen om midden op een helling je 

behoefte te doen… 
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Rond 08.30 uur staan we met Dolf en Grischa buiten in de ijzige kou te genieten van de 

spectaculair mooie wereld om ons heen. 

Vader en zoon hebben voor vandaag gepland om de Beinn Fhada (een Munro) te beklimmen. 

Ondanks de sneeuw en het gegeven dat de toppen in de wolken liggen besluiten ze er toch aan 

te beginnen.  

 

Met mijn camera maken we een paar foto’s van elkaar voor de Bothy en ze vragen of ik ze 

later de foto’s wil toesturen. Ik geef ze mijn mailadres, zij zijn al over een paar dagen thuis en 

zullen me dan een berichtje sturen, dan heb ik hun mailadres. 

We nemen afscheid van elkaar en vader en zoon lopen naast de Bothy gelijk recht tegen de 

helling op. Er is geen pad, maar dat maakt niet uit: zo gaat dat in Schotland. 

Ik loop nog even ca 100 meter terug over het pad van gister om een paar foto’s te maken van 

de Bothy. In de miezer van gister is dat er niet van gekomen en de ligging is toch wel zó mooi 

dat ik daar graag een paar foto’s van wil hebben. 

 

Het is niet helemaal droog dus we gaan op pad met regenbroek en regenjas aan. Rond 08.45 

uur hangen we de rugzakken op.  

Op papier is de wandeling vandaag niet zo zwaar. Er is een goed en duidelijk pad. Na de 

Bothy hoeven we maar een klein stukje meer te klimmen en dan is de rest van de dag 

geleidelijk afdalen tot Loch Shiel, dat is op zeeniveau. 

Vanwege alle regen van gister en vannacht staat er wel veel water op ons pad. 

Het dal wat nu voor ons ligt is van een ongekende schoonheid. In tegenstelling tot de gladde 

V-vorm van het dal gister kent het dal hier voor ons heel veel kleine heuveltjes, waar ons pad 

zich tussendoor slingert. De kleuren van de hellingen zijn buitenaards mooi van kleur. Dat is 

toch wel een heel groot voordeel van hier in deze tijd van het jaar lopen. 

Links en rechts van ons rijzen de bergtoppen steil uit het dal op, met een prachtige 

sneeuwbedekking. 

Nadat de het hoogste punt hebben gehad begint het pad langzaam te dalen, tot voorbij 

Morvich is het nu alleen nog dalen. 

 

De rivier Allt Ghrannda meandert links van ons 

door het dal, soms is de rivier zichtbaar, vaak ook 

is die aan ons zicht onttrokken. Geregeld steken 

we kleine zijriviertjes over, nergens is dat een 

probleem.  

De lucht begint wat te breken en er komt in de 

verte af en toe ook blauw bij. De besneeuwde 

hellingen in de verte, zowel voor ons als achter 

ons - lijken soms wel hellingen uit de Himalaya, 

zo spectaculair. 

De regen maakt dat de rotsen op het pad glad zijn 

en we dalen dan ook behoedzaam. 

Na zo’n 2,5 km verdwijnt de rivier in een kloof en als we die voorbij lopen kijken we links 

van ons in een enorm gat. Die Ghrannda stort zich hier in een serie kleinere en één grote 

waterval naar beneden: een indrukwekkend mooi gezicht, we staat er allebei een poosje 

ademloos naar te kijken. 

“Als jij nu doorloopt, kan ik hier mooi een filmpje van je maken” zeg ik tegen René. 

Langzaam daalt hij verder over het smalle pad en steekt een riviertje over het pad over. Ik 

probeer er een mooi filmpje van te maken en vooral de camera niet te snel te bewegen. Het 

waait hier trouwens behoorlijk. 
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Het is echt een supermooie plek en we vragen ons af hoeveel mensen dit natuurschoon per 

jaar zien. We wandelen hier aan de achterkant van de beroemde en veel beklommen “Five 

Sisters of Kintail” een serie Munro’s achter elkaar. 

Hoewel we het gevoel hebben hier in de ‘middle of knowhere’ te wandelen is het toch maar 

een paar uur lopen vanaf Morvich. Het zou een prachtig doel zijn voor een dagwandeling. 

 

De toppen aan de horizon liggen in de zon oogverblindend mooi te zijn. 

Het pad draait naar rechts en voor ons ligt het prachtige en kleurrijke dal van de River Croe. 

Het is inmiddels droog geworden, minder koud en zelfs de zon komt er meer en meer bij; we 

stoppen en trekken allebei de regenbroek en -jas uit. We nemen ook even een slok ijskoud 

water en allebei eten we wat van ons dagrantsoen. René heeft een kleine plastic zak met 

trailmix, dat hij bewaard in een zakje op de heupband van zijn rugzak, waar hij gemakkelijk 

bij kan. 

Ik heb een waterdicht trommeltje, dat precies in de linker drinkbushouder van m’n rugzak past 

en waar ik nét bijkan. 

 

Vorig jaar heb ik gemerkt hoe belangrijk / handig het is om tijdens het lopen, of als je 

even stilstaat, iets te eten te kunnen pakken. Daarvoor moet je niet eerst je rugzak af 

hoeven te doen. Helemaal als het koud is en/of regent is het handig om makkelijk iets 

te eten kunnen pakken, de motor moet wel voldoende brandstof krijgen onderweg. 

Mijn dagrantsoen is een (muesli/graan)reep, een stukje pure chocolade en 2 

handenvol met gemengde noten en een stuk vijgen- of dadelbrood. De praktijk wijst uit 

dat ik daar ruim genoeg aan heb. Er zijn dagen dat ik het niet eens allemaal opeet. 

 

We dalen langzaam verder af terwijl we links van ons steeds meer zicht krijgen in een zijdal. 

Plotseling staan we voor een splitsing in het pad. Het linkerpad buigt sterk naar links en lijkt 

wel in de richting van dat dal te gaan, maar het rechterpad is even verder niet meer te zien… 
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Ik ben in de veronderstelling dat onze route naar Morvich rechts van de rivier blijft. De kaart 

brengt uitkomst. Mijn veronderstelling klopt niet, we moeten toch de rivier(en) over en dalen 

dan aan de linkerkant van het dal af. 

Het smalle pad brengt ons al snel naar een eerste brug over de Allt Grànnda en even verder 

over een tweede rivier die uit dat linkerdal komt. Gelijk over de tweede brug draait het pad 

weer naar recht, de goede richting op. 

Voor zien we al een poosje een klein hutje liggen dat precies op een Bothy lijkt. Ons pad gaat 

vlak voor de voordeur langs: het is afgesloten, maar als ik naar binnen kijk lijkt het inderdaad 

op een Bothy. 

Op de kaart staat het aangegeven 

als Glenlicht House. Iets erboven 

staan tot onze verrassing 2 auto’s 

geparkeerd. Deze ‘parkeerplaats’ 

is het einde van een gravelroad, 

die wij nu volgen tot in Morvich.  

Voor ons zien we een wandelaar 

aankomen. Die blijkt niet bij een 

van de auto’s te horen. Het is een 

wat oudere man, die fysiek niet 

meer kan wat hij vroeger kon, 

maar nog graag in de bergen is. 

Hij is komen lopen vanaf 

Morvich, zal nog een klein 

stukje verder wandelen en dan 

omdraaien. 

 

Het is inmiddels tijd voor de lunch, dus kijken we of we ergens een plek uit de wind kunnen 

vinden om te eten. Een paar minuten verder staat links het restant van een muurtje. We zijn 

hier voldoende uit te wind om te kunnen pauzeren en zitten binnen de kortste keren aan een 

lekker hete kop bouillon met bolletjes en met keks. 

Aan de ene kant is natuurlijk jammer dat hier zo’n track ligt, dat geeft gelijk een minder 

verlaten indruk en gevoel. Aan de andere kant loopt het wel lekker gemakkelijk. 

Een kwartiertje nadat we verder zijn gelopen begint het weer te miezeren en niet veel later 

wordt het, in combinatie met de wind weer tijd om de regenkleding aan te trekken. 

De rivier naast ons is heeft inmiddels een andere naam: de River Croe. Het dal waarin die 

stroomt en waarin wij nu stroomafwaarts lopen is van een grote schoonheid. 

Plotseling zien we in de verte voor ons een landrover aankomen. De verbazing moet van onze 

gezichten te lezen zijn: wat moet die auto hier en waar gaat die heen? We zwaaien als die ons 

voorbij rijdt en zien dat die vol is. 

Vlak voor we beneden zijn haalt de landrover ons weer in, nu leeg. De anderen zullen zo wel 

met die 2 auto’s komen die aan het eind geparkeerd stonden. Het kan zijn dat het wandelaars 

zijn, die hun auto daar vanmorgen neer hebben gezet, de bergen in zijn geweest en misschien 

wel een of meer Munro’s hebben beklommen en afgedaald zijn in Morvich, dat hier vlak voor 

ons ligt. Iemand brengt ze dan weer terug naar hun auto. Iets anders kunnen we niet bedenken. 

 

Het laatste stuk van de gravelweg valt ons allebei zwaar, terwijl het toch alleen maar dalen is 

over een makkelijke route. René heeft last van een spier in z’n rechter bil, iets waar hij vaker 

problemen mee heeft. 

Ik ben al een poosje geen vriend meer met m’n rugzak, die me zeer doet in de nekspieren. 

Maar goed, ik kan het ding hier niet zo maar neerzetten. 
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Vanaf het Glenlicht House is het ca 6 km voordat we bij een boerderij door een groot hek 

stappen en op een smalle verharde weg uitkomen. Hier gaan we linksaf en even verder staan 

een paar huizen. 

Inmiddels is het weer droog en op een oude brug gaan de rugzakken af en de regenkleding 

weer uit. Lopen zonder regenkleding is altijd fijner en minder warm. 

Na ongeveer een half uurtje komen we uit op de grote weg: de hoofdweg in de richting van 

Skye. Gelukkig ligt er een smal voetpad langs.  

We lopen hier inmiddels op zeenivo, rechts van ons hebben we zicht over het grote Loch 

Duich. Een kilometer of 10 verder naar het noorden ligt het beroemde en zeer fotogenieke 

Eilean Donan Castle, dat vroeger toen ik hier met groepen kwam natuurlijk altijd een vast 

onderdeel van de reis was als we op weg waren naar Skye. 

Het is ongeveer 2 km langs de weg om bij Shiel Bridge te komen. In een rustige cadans lopen  

 

we achter elkaar over het smalle voetpad tot we bij de brug komen waar we rechts overheen 

gaan.  

Links van ons kijken we tegen de hellingen aan van de beroemde en nu besneeuwde Five 

Sisters of Kintail, een serie Munro’s die hier parallel aan het dal liggen. 

Op de 3-sprong even verder hadden we wel een bordje verwacht dat naar de campsite zou 

verwijzen, maar er staat niets. Toch maar weer even de kaart erbij. We moeten linksaf en na 

een paar honderd meter zien we rechts van ons de kleine campsite liggen. 

Het inchecken moet heel even verder bij een kleine benzinepomp, annex winkeltje waar van 

alles te koop is.  

Met onze grote rugzakken voelen we ons in het winkeltje ongemakkelijk groot. De man achter 

de toonbank is niet het prototype van een vriendelijke Schot, die belangstellend vraagt waar 

we vandaan komen.  

Ik had vanuit Nederland geïnformeerd of de campsite nog open is en we hebben geluk: nog 2 

dagen. Op 1 november sluit de site voor de winter. 

We betalen £ 15 voor ons samen en lopen terug naar de campsite, die helemaal verlaten is, het 

is inmiddels 16.30 uur. Er is op grind nogal wat ruimte voor campers en caravans, maar er is 

gelukkig ook een stukje gras waarop we onze tent kwijt kunnen.  

We hebben een kleine en zeer lichte tent bij ons van het merk Nigor (de Parula 2). De tent 

weegt iets meer dan 2 kg. Bij mij thuis hebben we die een keer opgezet om te oefenen, want 

het is niet een tentje dat je graag in harde wind op wil zetten. Er zit een wat vreemde 

stokconstructie bij, die er overigens voor zorgt dat de wanden van de binnentent vrij recht 

zijn, en we dus relatief veel ruimte hebben. 

Het doek voelt heel bijzonder aan, wat glibberig. Het is gesiliconiseerd doek en voelt 

buitengewoon dun en kwetsbaar, maar volgens René is het materiaal oersterk. 
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Aangezien we alleen zijn op de campsite, zetten we de rugzakken in het toiletblok. Daar is het 

droog en uit de wind en er is licht. 

Tussen de toilet/wasruimte voor mannen en vrouwen is een kleine ruimte om te kunnen 

afwassen. Helaas is de TL balk hier stuk, daarom koken we vanavond gewoon tussen de 

wastafels aan de mannen kant . Het ziet er vermoedelijk wel vreemd uit, maar er is verder 

toch niemand…… 

Tegen de schemer komt er echter een kleine camper het terrein oprijden, waarin een Duitser 

zit met z’n Australische vrouw en 3 kleine kinderen! Die kijkt toch wel wat vreemd als hij ons 

daar bij de ingang ziet zitten. Ze zijn van plan om een aantal weken door Schotland te toeren 

met die kleine camper. Er komt ’s avonds geen eens een tent bij de camper te staan, dus zitten 

ze met z’n vijven daar binnen… De camper oogt maar iets groter als een VW bus! 

We hebben vanavond de luxe van een douche, want alles is nog aangesloten. Ik maak er in 

ieder geval dankbaar gebruik van, vanavond fris gedoucht de slaapzak in! 

Ik maak ook gebruik van de warme lucht van de handdroogmachine om mijn sokken en 

schoenzooltjes snel te drogen. 

Na het eten vullen we de thermosfles met kokend water zodat we in de tent nog een kop 

warme thee kunnen zetten. 

Inmiddels is het natuurlijk al donker en het is in de kleine ruimte van de tent een beetje 

hannesen om de matjes en slaapzakken er netjes in te krijgen. Ik moet er niet aan denken dat 

het nu pijpenstelen zou regenen, dan zou alles in een mum van tijd helemaal nat zijn, brrr. 

Om de buitentent van binnen uit dicht te ritsen moeten we allebei heel ver naar buiten reiken 

om de rits tot op de grond dicht te kunnen doen. 

In mijn half slaap hoor ik op een gegeven moment een auto of camper over het terrein heen en 

weer rijden: vooruit, achteruit. Het is lastig te bepalen wat er gebeurt, op een gegeven moment 

rijdt de auto ook weer weg. 

 


