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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. 

 

Za 27 okt 2018 

Shiel Bridge campsite – Kinloch Hourn campsite: 16,5 

km, ▲820 m., ▼820 m. 

 
Ik heb het gevoel dat ik redelijk goed heb geslapen. 

Langzaam kom ik uit de slaap naar boven. In de slaapzak is 

het heerlijk warm, erbuiten is het erg koud en ik trek de 

slaapzak nog een keer lekker om me heen.  

Ik merk dat ook René wakker is. De klok wijst 7 uur aan en het is 

nog donker als we langzaam maar zeker aanstalten maken om op 

te staan. René is de eerste die aan zijn kant de rits van de 

buitentent open doet en er klinkt verbazing in zijn stem als hij 

meldt “er ligt sneeuw op de tent!” Het is dus geen wonder dat het 

buiten de slaapzak zou koud is. 

Ik rits m’n slaapzak open en trek de ijskoude kleren aan die er 

naast hebben gelegen. Ik maak ook aan mijn kant eerst de 

binnentent en dan de buitentent open. Er ligt inderdaad een klein 

laagje sneeuw en tot mijn verbazing staan er even verder 2 kleine 

tentjes. Die horen bij 2 mannen die dus gisteravond in het donker 

zijn aangekomen en vandaag van plan zijn om een aantal 

Munro’s te beklimmen; zij zijn ook al vroeg op. Ondanks de 

sneeuw die vannacht is gevallen gaan ze wel op pad. 

De wereld om ons heen ziet er prachtig uit. Dat hier op de 

campsite sneeuw ligt, wil zeggen dat de vorstgrens vannacht is 

gedaald tot zo goed als zeeniveau! 

Naast de 2 kleine tentjes is er gisteravond ook nog een 2
e
 camper 

gekomen, we zijn dus niet meer alleen. 

In het toiletgebouw maken we ons ontbijt klaar en pakken we onze rugzakken in en rond 8.45 

uur hijsen we de rugzakken op de rug. 

 

Gelijk achter het toiletgebouw is een overstap waar we voorzichtig over de draad stappen en 

daar begint ons pad. We gaan linksaf en het pad begint gelijk steil te klimmen. De lucht is 
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helder en koud en vertoont al veel blauw. Na een paar honderd meter kunnen we rechts over 

de rotsen heen kijken en hebben dan plotseling een fantastisch zicht op het grote Loch Duich,  

 

dat omzoomt wordt door helder witbesneeuwde bergtoppen. Aan de horizon licht de sneeuw 

op in de eerste zonnestralen: een fenomenaal mooi beeld zo op de vroege ochtend.  

 

In grote lijnen bestaat onze route vandaag uit één lange klim, tot het hoogste punt op de 

Bealach Coire Mhalagain, aan de voet van de Forcan Ridge, op ruim 700 meter hoogte en van 

daar af is het dan heel lang dalen tot aan Kinloch Hourn, weer terug naar zeeniveau. In 

Kinloch Hourn is geen bothy, dus ook daar zullen we kamperen. 

Het eerste stuk van onze route is een track, die nog goed zichtbaar is. Links en rechts van het 

pad staan hier heerlijk ruikende gagelstruiken. Ik laat het aan René ruiken, die de geur niet 

kent. Even verder staan links van ons een aantal paarden in de sneeuw te zoeken naar eten. 

Nog iets verder, vlak voor de rivier staan er nog twee, allebei zwart, een mooi gezicht die 

dieren die rustig in de sneeuw staan. 

Via een smalle brug zijn we de Allt Undalain overgestoken, we hebben de rivier nu aan onze 

linkerkant. Een stuk stroomopwaarts zullen we er nog een keer over moeten, maar daar ligt 

geen brug. 

De sneeuw vormt inmiddels een gesloten dek van een paar centimeter. Rechts van ons, een 

stuk hoger tegen de berghelling, zien we 2 groepen herten lopen. Die zijn vandaag, tegen de 

witte sneeuw, voor ons gemakkelijk te ontdekken. 

Het uitzicht voor ons is indrukwekkend. Aan 

alle kanten zijn we omsloten door 600 – 700 

meter hoge toppen. Rechts van ons zien we 

een dal, waarin een smal pad zou gaan naar 

Suardalen, een Bothy die we in een eerder 

plan opgenomen hadden. Het pad is in deze 

sneeuw uiteraard niet te zien, de steilte van 

de helling waar we tegenop zou moeten 

wel…. 

Een paar honderd meter voordat we de rivier 

over moeten zouden we volgens de kaart bij 

een 3-sprong moeten komen. Het is wat 

zoeken omdat het vermoedelijk smalle pad 

inmiddels onder de sneeuw onzichtbaar kan zijn, maar op de gok dalen we iets af in de 
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richting van de rivier. Rechts van ons zien we restanten van een ruïne die op de kaart staat en 

dus zijn we op de goede plek. 

De rivier is hier redelijk breed, een meter of 10 – 15 en van afstand ziet die er makkelijk 

oversteekbaar uit. Als we aan de oever staan ziet dat er toch wat minder eenvoudig uit. We 

boffen dat alle neerslag van vannacht nog als sneeuw in de bergen ligt, anders had de rivier 

een stuk hoger gestaan. 

Het is even zoeken naar een plek waar we een lijn stenen in het water zien waar we 

voorzichtig overheen kunnen lopen. Met droge voeten staan we een poosje later aan de 

overkant.  

Onze route door het wijde dal dat nu voor ons ligt is in principe niet zo moeilijk te bepalen: de 

rivier Allt a’ Choire Chaoil rechts van ons houden. We blijven een eind bij de rivier vandaan 

om niet verrast te worden door kleine steile hellingen en kloven. 

Op de kaart staat weliswaar een stippellijn, dat een pad aangeeft, maar door de sneeuw is dat 

niet – meer – zichtbaar. 

De grassen en hei zijn hier best hoog en dat maakt het lopen zwaar omdat we de benen hoog 

op moeten tillen. De ondergrond is daardoor ook erg 

ongelijk. Om de beurt lopen we voorop en proberen zo 

te lopen dat het ons zo min mogelijk energie kost. De 

stokken zijn in deze omstandigheden eigenlijk 

onmisbaar. 

De stilte om ons heen is intens, we zijn te ver van de 

rivier af om die te horen. Wel horen we in het dal 

geregeld het burlen van herten.  

Vorig jaar hebben we dat ook gehoord, maar deze 

eerste paar dagen valt het ons op dat het hier veel meer 

is dan vorig jaar. Op de klim naar boven zien we 

diverse groepjes herten. 

Het lijkt erop dat we uiteindelijk toch het smalle pad 

dat op de kaart staat vinden. Omdat een wandelpad 

vaak wat hol is uitgesleten stroomt er vaak water 

doorheen, wat in de sneeuw als een donkere lijn 

zichtbaar is.  

Een stuk voor ons uit zien we iets dat op een groot 

rotsblok lijkt en als we daar aankomen besluiten we om 

een pauze te maken om een kop bouillon en koffie te 

drinken en wat te eten. Op dat rotsblok kunnen we 

redelijk goed zitten. Ondanks dat de lucht open is met veel blauw valt er een heel lichte 

sneeuw; tegen het zonlicht in ziet dat er feeëriek uit als een soort glitter die uit de lucht 

dwarrelt.  

Vanwege de sneeuw hebben we wel onze regenbroeken aan, maar het waait nauwelijks dus 

loop ik met opgestroopte mouwen in alleen een onderhemd met daarover een dunne fleece, 

die soms haast nog te warm is.  

Een kwartiertje nadat we ons rotsblok hebben verlaten raken we het ‘pad’ toch definitief kwijt 

en moeten we onze route zelf zoeken. Naarmate we hoger in het dal komen wordt de 

sneeuwlaag uiteraard dikker, het is inmiddels een centimeter of 10 – 15. 

De wereld is stil in deze sneeuw: mijn voeten poefen zacht in de sneeuw, m’n ademhaling is 

diep maar rustig, de blik afwisselend voor me, geconcentreerd waar ik m’n voeten neerzet, 

dan weer even omhoog gericht om de richting te bepalen en te genieten van dit prachtige dal.  

Mijn lijf geniet hiervan; een menselijk lichaam is gemaakt voor dit soort inspanningen. De 

rugzak is zwaar, maar dat maakt de beleving eigenlijk alleen maar intenser, de stokken zet ik 
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in de cadans van het lopen iedere keer tegelijk naar voren, het maakt de balans in dit ongelijke 

terrein een stuk makkelijker.  

De ene keer loop ik een stuk voorop, een spoor zoekend en makend in de sneeuw, dan weer 

loopt René een stuk voorop en kan ik ontspannen volgen. 

We kijken nog een keer op de kaart of het duidelijk is waar we straks aan het eind van het dal 

naar rechts moeten afbuigen. Het is op de kaart moeilijk precies te bepalen hoe ver we al zijn, 

maar het maakt niet zoveel uit, het is helder en zonnig en we kunnen goed zien waar we heen 

moeten.  

De sneeuw en prachtige lucht maken het tot een zeldzaam fotogenieke dag en we stoppen 

geregeld om foto’s te maken. 

 

Aan het eind van het dal, bij een donker rotsblok dat we als richtpunt hebben gebruikt, buigen 

we naar rechts het dal uit en beginnen we aan een pittige klim. Het wordt hier smaller, rechts 

van ons gaat het steil naar beneden en links steil omhoog. We klimmen behoedzaam want dit 

is geen stuk waar we willen uitglijden. Naarmate we hoger komen wordt het uitzicht op de 

bergen rondom ons, maar ook in de verte ronduit sensationeel. De helling begint uiteindelijk 

wat af te vlakken waardoor het lopen wat makkelijker gaat.  

Rechts boven ons liggen de messcherpe rotsen van de Forcan Ridge. Voor goede klimmers is 

het mogelijk om via deze scherpe Ridge naar de top van de Saddle te klimmen. De top 

daarvan is 1010 meter hoog en dus ook een Munro. 

Tot onze verbazing zien we voor ons plotseling een spoor van links komen van 2 wandelaars 

die hier vanmorgen voor ons zijn geweest. We vragen ons af waar die begonnen zijn, te zien 

aan de richting van het spoor zijn ze richting Saddle gelopen. We zoeken de berghelling af of 

we ze in de verte kunnen ontdekken, maar we zien niemand, alles is stil.  
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Het is hierboven inmiddels breder en we proberen te bepalen waar de Bealach ligt en hoe we 

daar kunnen komen. Vlak voor ons ligt nog weer een heel dal en het lijkt alsof daarachter ons 

hoogste punt ligt. Je verwacht dat je, als je eenmaal boven, makkelijk kunt zien waar het 

hoogste punt is, maar in de praktijk is dat toch vaak niet zo. 

We overleggen of we rechtuit zullen gaan: dus afdalen en aan de andere kant weer omhoog 

klimmen, of dat we naar rechts zullen lopen en zo op hoogte zullen blijven. Daar ligt echter 

een groot gebied met enorm veel grote rotsen. 

We lopen eerst naar rechts op zoek naar een plek waar we uit de wind kunnen lunchen. Dat 

valt nog niet mee want het waait hierboven inmiddels stevig en het is ijskoud. De sneeuw is 

op veel plaatsen opgewaaid en is vaak meer dan kniediep. 

Tegen een paar grote rotsen vinden we een plek met een fenomenaal uitzicht. We trappen een 

stuk vlak in de sneeuw om de brander op te zetten en leggen de zitmatjes zo, dat we lekker 

met de rug tegen de rotsen kunnen leunen. 

We vullen de pan deels met water dat we bij ons hebben en vullen de pan verder met sneeuw. 

Hierboven is in deze weersomstandigheden geen stromend water. Het is hier koud, een paar 

graden onder nul en dat maakt dat het beduidend langer duurt voordat het water aan de kook 

raakt.  

We hebben allebei de capuchon van de jas op en 

handschoenen aan tegen de wind, maar wat is dit 

een wereldplek lunchplek! 

Het zicht op de witte wereld rondom ons is 

adembenemend. Je wil niet weten hoe lekker een 

kop koffie met een kek met jam en pindakaas op 

zo’n moment is! 

Deze sneeuw is een enorme bonus op onze tocht. 

Hoewel sneeuw in deze tijd in Schotland 

natuurlijk mogelijk is hebben we er allebei niet 

echt op gerekend. Er is vannacht een best pak 

gevallen en dan is het ook nog volop zonnig! Hoe 

blij kun je zijn? 

We zitten allebei intens te genieten. Het is bijzonder te merken dat we vaak hetzelfde gevoel 

hebben van dankbaarheid, dat we allebei tot in onze haarvezels kunnen genieten dat we hier, 

samen met onze zware rugzakken op de Bealach zitten te lunchen. We moeten er wat voor 

doen, maar dan hebben we ook wat! Ervaringen die eigenlijk met geen pen zijn te beschrijven 

en onbetaalbaar zijn. 

Soms wens ik wel eens dat ik zou kunnen dichten. Er zijn dichters die de rijkdom van onze 

taal zo kunnen vormen dat ze heel goed en mooi een gevoel, zoals wij dat hier nu ervaren, 

kunnen verwoorden.  

Een blik op het horloge leert ons dat het al tegen 14 uur loopt en we zijn nog niet op de helft! 

Tijd dus om alles weer in te pakken. René loopt een paar meter weg om even te plassen en 

ziet tot zijn grote verbazing 3 mensen aankomen uit de richting waar wij vandaan komen.  

Het zijn 2 mannen en een vrouw, ze komen uit Glasgow en zijn na ons vertrokken vanuit Glen 

Shiel. Ze hebben mooi gebruik kunnen maken van het spoor dat wij hebben getrokken. Hun 

plan is om de Sgurr na Sgine te beklimmen, de Munro die aan onze linkerhad ligt, tegenover 

The Saddle. We vinden dat ze rijkelijk laat zijn, die top ligt nog ruim 250 meter hoger dan de 

Bealach en daar zijn we nog niet eens. 

De oudste van de 3 heeft alle Munro’s die er zijn, iets van 260, al een keer beklommen en ik 

geef hem een hand. Hij is volgens mij de eerste mens die ik tegenkom die dat heeft gedaan. 

Hij kiest nu alleen Munro’s uit die hij leuk vind om nog een keer te beklimmen. 



Schotland Bothytocht 2018 – deel 2 

 

Op hun rugzakken zitten ook kleine stijgijzers en zelfs een ijsbijl, die ze hebben meegenomen 

omdat ze niet weten wat ze boven tegen zullen komen aan condities. Het zijn zeer ervaren 

wandelaars, die duidelijk weten waar ze mee bezig zijn. 

Het zou ons echter niet verbazen als ze aan het eind van de middag pas tegen of zelfs in het 

donker weer terug zijn in Shiel Bridge. 

Op onze vraag hoe we het beste de Bealach kunnen bereiken wijzen ze ons op de stenen 

“muur” die in de sneeuw zichtbaar is en dwars door dat enorme veld van rotsblokken gaat. 

Aan de andere kant van het dal is die als een dunne lijn zichtbaar die eindigt op de Bealach. 

De drie lopen verder terwijl wij onze spullen inpakken. We boffen toch maar dat ze hebben 

aangegeven dat de beste weg door die steenwoesternij gaat: of wij daar ook voor hadden 

gekozen is maar de vraag, hoewel we het op basis van de GPS track vermoedelijk ook wel 

hadden gevonden. Op de topkaart staat hierboven geen pad aangegeven. 

We hebben nu de mazzel dat we hun sporen kunnen volgen en we moeten voorzichtig lopen. 

De sneeuw is op veel plaatsen behoorlijk opgestoven, soms zakken we bijna tot aan onze 

liezen in de sneeuw, niet ongevaarlijk met die grote scherpe rotsblokken. 

We lopen dan ook erg behoedzaam. We hebben ons verbaasd dat de drie zonder stokken 

lopen. Of het daardoor komt weet ik niet, maar we lopen vrij snel op ze in en we zijn 

ongeveer tegelijk op de Bealach Coire Mhalagain. Het uitzicht aan de andere beneemt ons 

bijna de adem, zo onvoorstelbaar weids en groots. 

Links van ons ligt het kleine meertje dat ook op de kaart staat, het is nu bevroren. 

Toen we deze route hebben bedacht heb ik gelezen dat er in de zomer wel eens bij dit meertje 

wordt gekampeerd, om van hieraf de Munro’s te beklimmen. Ik heb er wel aan gedacht of dat 

voor ons, bij goed weer in ieder geval, ook een optie zou zijn. In een tentje hierboven tussen 

de Munro’s onder de sterren…. Alles kan natuurlijk, maar onze planning is heel anders 

vandaag. 

Rechts van ons zien we de 

witbesneeuwde top van de Saddle en 

rechts daarvan de prachtige scherpe 

Forcan Ridge. Vanaf de top van de 

Saddle zien we af en toe snowdrift 

loskomen, zo hard waait het daarboven. 

Ook hier op de pas waait het hard en is 

het ijzig koud. We schatten de windchill 

op een graad of 15 onder nul….. 

Onze 3 medewandelaars buigen 

hierboven af naar links, we zien ze 

kleiner worden als ze afdalen naar het 

bevroren meertje, voordat ze beginnen 

aan de klim naar de top van de Sgurr na 

Sgine. 

Ik maak nog een filmpje van René als 

een soort Rode Verschrikkelijke Sneeuwman in deze wonderschone witte wereld. We 

overleggen over het eerste deel van onze afdaling. Van waar we staan besluiten we wat naar 

links aan te houden en we dalen snel af om uit de snijdende wind te komen.  

Ergens in de verre diepte voor ons, in zuidelijke richting, moet een hoogspanningsleiding 

lopen waaronder we uiteindelijk ons pad richting Kinloch Hourn moeten bereiken. 

We beginnen voorzichtig aan de afdaling. Uit informatie die we in ons hoofd hebben van de 

route willen we proberen links van de rivier te blijven. 
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Al snel zijn we de wind kwijt en is het op de zuidhelling in de zon snel weer warm en dus 

stoppen we om de jassen uit te doen. Gezien het pak sneeuw houden we de regenbroeken nog 

aan. 

We zien het begin van de rivier, met de fraaie naam Allt Coire Mhàlagain, die hierboven 

natuurlijk heel smal begint, en blijven er links van, totdat de helling te steil en te rotsig wordt 

om veilig te lopen. We steken het nog smalle water via besneeuwde rotsblokken behoedzaam 

over en dalen nu eerst een stuk aan de andere kant. We willen niet aan de rechterkant blijven 

lopen, omdat we niet weten of we lager in het dal de rivier dan nog weer een keer kunnen 

oversteken: een brug is daar niet. Een stuk lager steken we via stenen de inmiddels breder 

wordende rivier weer over naar de linkerkant. 

Ik zweet me inmiddels een ongeluk en stop om de regenbroek uit te trekken, René volgt mijn 

voorbeeld. Wat een heerlijk gevoel is het dat de benen nu beter hun warmte kwijt kunnen. We 

eten gelijk nog een handvol noten uit onze dagrantsoenen. 

Het steilste deel hebben we nu gehad en het is de kunst om een route naar beneden te vinden 

die niet te zwaar is. Het terrein is zeer ongelijk met soms zompige stukken en het is dan ook 

best goed zoeken om looplijnen te vinden die niet al te veel energie kosten. 

Volgens de kaart moet er ergens onder in het dal een pad lopen dat we naar links moeten 

volgen onderlangs de voet van de Sgurr na Sgine. Af en toe staan we te zoeken of we het 

kunnen zien. Plotseling zien we het pad niet te ver onder ons en even later staan we op de 

track.  

In de verte onder ons zien we de hoogspanningsleiding, waar we uiteindelijk heen moeten en 

waar het pad naar Kinloch Hourn ongeveer parallel mee loopt. 

We kunnen nu gelukkig beter doorlopen. Het wachten is op een grote bocht naar links. We 

hebben op de kaart gezien dat het pad eerst nog in noordelijke richting terugbuigt, terwijl we 

uiteindelijk naar het zuiden moeten: dat zijn dus allemaal extra meters….. 

Naarmate we verder om de Sgurr na Sgine heenlopen wordt de helling links van ons 

sneeuwvrij, omdat die veel meer zon vangt. Hier zien we voor ons een groep herten lopen die 

tegen de bruin-gele kleuren van de helling nu bijna niet opvallen.   

Eindelijk komt die bocht en dan zien we onder ons ook de rivier Allt a’Choire Reidh waar we 

nog overheen moeten.. Het daalt het pad het laatste stuk steil af naar de rivier;  de track gaat 

aan de andere kant van de rivier verder. We moeten even goed stroomopwaarts en 

stroomafwaarts zoeken om een plek te vinden waar we met ‘droge’ voeten aan de andere kant 

kunnen komen. Na enig zoeken en samen overleggen lukt dat gelukkig zonder problemen. 

Ook hier hebben we toch wel weer geluk dat al het water van vannacht niet door de rivier 

stroomt, maar nog als sneeuw op de hellingen ligt. Als het water in de rivier 10 – 15 cm hoger 

is, stroomt die niet alleen veel sneller, maar zijn ook bijna alle stenen onder water.  

Als het water dan niet te diep is, blijft alleen waden over als optie.  

 Waden: er zijn 2 opties als het gaat om waden: 

  1 - met blote voeten 

 2 – met waadschoenen (of natuurlijk je bergschoenen, maar dat is een slechte 

optie) . 

 Het waden met blote voeten is niet van gevaar ontbloot aangezien je natuurlijk je 

voeten kunt verwonden aan stenen. Het water is op dit moment maar even boven het 

vriespunt en al snel heb je geen gevoel meer in je voeten. 

 We hebben allebei een paar Crocs bij ons voor het geval we moeten waden: zeer 

licht, met een dikke zool, die we met een spanriem strak aan de voeten kunnen 

snoeren als het nodig is. De Crocs zijn van kunststof en nemen dus geen vocht op en 

zijn in de bothies ook buitengewoon comfortabel als hutten schoeisel. 

 Als je een rivier wilt doorwaden moet je over het algemeen een brede plek opzoeken, 

waar de rivier het minst diep is en de stroomsterkte het kleinst. Bij sterke stroming is 
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een diepte tot ongeveer halverwege het dijbeen wel de maximale diepte waar je nog 

doorheen kunt. Bij sterke stroming wordt je been namelijk gelijk weggedrukt door 

het water als je het optilt.  

 Ook wandelstokken zijn bijna onmisbaar als extra steunpunten, zeker als je met 

zware bepakking loopt. 

 Is het kritiek wat betreft diepte dan dien je de heupband van je rugzak los te maken, 

zodat je, als je onderuit gaat, los kan komen van je rugzak. 

 

Aan de overkant staat een heel klein houten bouwseltje, 

waar je kunt schuilen in geval van slecht weer. Ik schat 

het niet groter dan 2 x 2 meter.  

We zouden graag nog een pauze maken om even wat 

warms te drinken, maar het loopt al tegen 16.45 uur en 

we zijn er nog lang niet. Staand eten we wat uit onze 

voorraad, nemen een slok koud water en vervolgen onze 

route. 

Plotseling zien we voor ons, rechts iets onder ons pad, 

een forse ‘stag’ staan met een groot gewei. Hij heeft ons 

ook gezien (of gehoord) en springt over ons pad en uit het 

zicht. Heel zachtjes lopen we verder en een meter of 30 

verder zien we hem staan. Het is prachtig om te zien hoe zulke grote en toch best zware dieren 

sierlijk tegen een steile helling kunnen lopen. Mooi zo’n close ontmoeting! 

Eindelijk komen we uit op het pad dat parallel loopt aan de hoogspanningsleiding die door dit 

gebied loopt. Het gaat eerst nog even een klein stukje gemeen omhoog. 

Het uitzicht naar rechts is fascinerend: in de verte, diep onder ons zien we Loch Hourn 

waarachter de zon langzaam achter de bergen verdwijnt en het landschap in een prachtige 

warme gloed zet.  

Na een kleine kilometer begint het pad steeds 

steiler af te dalen, mijn benen beginnen het steeds 

minder leuk te vinden. Het is een kleine troost dat 

ook de benen van René de aardigheid er wel af 

hebben vandaag. 

Bij een hek kijken we voor de zekerheid nog even 

op de kaart: we moeten door dat hek en het laatste 

stukje naar beneden gaat door een mooi bos met 

grote bomen. Eindelijk zijn we al die lossen rotsen 

van het steile pad kwijt.  

Even verder zien we onder ons, tussen de bomen 

door iets wat op een huis lijkt. Ik meld René dat ik me nog even een stukje in het bos zal 

terugtrekken om boodschappen te doen… Dat gebeurt onder een enorme omgevallen 

eucalyptus boom. 

René daalt vast verder en als ik weer bij hem ben heeft hij iemand gesproken – er staan hier 

zowaar 2 huizen, die vertelde dat er plek is om de tent op te zetten “voorbij een bank en vóór 

de brug”. 

Dat is dan nog bijna 500 meter lopen. Rechts van ons zien we Loch Hourn, we zijn hier weer 

op zeeniveau. Het is inmiddels al behoorlijk aan het schemeren. Links van ons, tegenover de 

plek waar we de tent zullen opzetten staan 2 hertenbokken naar ons te kijken. We zien ze 

denken: “wat moeten die 2 malloten hier in deze tijd van het jaar, weten die niet dat het 

hartstikke koud is ’s nachts??” 
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We vinden een mooi vlak terreintje. Er wordt hier vaker gekampeerd, want er is ook een 

vuurplaats. Met een zucht van verlichting zetten we de rugzakken op de grond 

 

Het is inmiddels al 18 uur 

geweest! Snel zetten we de tent 

op, matjes opblazen, slaapzakken 

uit de foedralen en even luchtig 

opschudden. We staan maar een 

paar meter van de snelstomende 

rivier waar een rij bomen langs 

staat.  

Het duurt niet lang of de pan met 

water staat op de brander en 

tegen het donker zitten we, dik 

ingepakt in onze warme kleren 

en met de hoofdlamp op, eerst 

aan een kop bouillon (met 

bolletjes) en 20 minuten later aan 

een dampende bak met eten. De 

hoeveelheden van de Globetrottermaaltijden zijn altijd lekker ruim. Meestal kunnen we de 

lapland mok van mij (die gebruiken we als maat, want die is kleiner dan de grote nap van 

René ….) wel 2, soms zelfs 3x volscheppen.  

Na de maaltijd maak ik de spullen in de rivier schoon en besluit, ondanks de kou, dat een 

wasbeurt toch wel een goed idee is. In etappes was ik me van boven naar beneden lekker 

helemaal met het ijskoude water. Ik bof dat er nauwelijks wind staat! Eenmaal weer in de 

kleren voel ik me weer toppie. 

Het wel een leuk gezicht om met de hoofdlamp om de tent heen te lopen. In de scheerlijnen 

zit een reflecterende draad geweven die in het lamplicht heel helder oplicht. Waarschijnlijk 

bedoeld om te voorkomen dat je in het duister erover struikelt. René blijft er echter toch nog 2 

keer achter haken . 

Er ligt bij de vuurplaats wel wat hout, maar dat is zo nat dat we niet eens een poging doen om 

daar de brand in te steken. We liggen er dus vroeg in. 

Net zoals gister doen we de thermoskan nog vol met heet 

water, zodat we in de tent na een half uurtje nog een kop thee 

kunnen maken. 

We nemen deze onvoorstelbaar mooie, spectaculaire, witte en 

zonnige dag nog een keer uitgebreid door. 

 

Zo 28 okt 2018 

Kinloch Hourn - Barrisdale: 11,2 km, ▲285 m., ▼270 m. 
(Op de site walkhighlands.co.uk staat voor deze etappe 530 

hoogtemeters…. ) 

 

Het is nog donker en in mijn half-slaap heb ik het gevoel dat 

mijn schouder de grond raakt. Als ik wat ga verliggen lijkt het 

ook wel of mijn heup de grond raakt. In de slaapzak druk ik op 

m’n slaapmat en het lijkt wel of die niet helemaal hard meer is. 

Ik lig echter nog heerlijk. 

Een poosje later merk ik dat ook René wakker is. “René” zeg ik 

zacht, “ik heb het idee dat mijn slaapmat zacht is”. “Het rare is 
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dat ik er de hele nacht prima op geslapen heb en dat ik het gevoel heb dat die pas het laatste 

uur of zo, zacht begint te worden”.  

Het is onlogisch dat de mat pas aan het eind van de nacht lek geraakt zou zijn, we staan op 

een mooi stukje gras, zonder rommel onder de tent. 

Maar stel….., de mat is echt lek en we kunnen het lek niet vinden? Wat dan? 

Slapen zonder mat is geen optie voor de rest van de reis, daarvoor is het simpelweg te koud, 

even los van het slapen op een harde ondergrond van planken of beton.  

We liggen samen een poosje te brainstormen over mogelijke opties.  

We kunnen overmorgen in Inverie de ferry nemen naar Mallaig, in de hoop dat daar ergens 

een slaapmat te koop is. In het uiterste geval kunnen we (of één van ons) de trein nemen naar 

Fort Wiliam. Dan moeten we rest van onze trek wijzigen, maar daar komen we wel uit. 

René oppert dat het misschien het ventiel van de mat is, dat wat scheef zit. Hij heeft dat in de 

winkel wel vaker aan de hand gehad. Vanavond in Barrisdale zullen we dat proberen te testen. 

De tent hangt aan de binnenkant vol met condens, we zijn gisteravond zijn allebei vergeten 

om de bovenkant van zijdeur van de binnentent wat open te ritsen voor ventilatie. We moeten 

behoedzaam bewegen om te voorkomen dat we een regenbui op onze slaapzakken 

veroorzaken. 

Ik rits voorzichtig de binnentent open om zo de buitentent open te kunnen maken. Die is 

helemaal bevroren en hangt vol met ijskristallen! Heel behoedzaam reik ik helemaal opzij om 

bij de rits van de buitentent te kunnen. Die zit een heel eind naar buiten en wil met één hand 

niet los, waardoor ik heel ver moet reiken om erbij te kunnen met 2 handen. IJskristallen 

vallen me in de nek, brrrrrr en ik heb gelijk ijskoude handen. Dat die rits zover weg zit (door 

het afspannen van de buitentent) en dat je daar 2 handen voor nodig hebt is buitengewoon 

onhandig van dit kleine tentje. Ook René kampt met vallende ijskristallen als hij de rits aan 

zijn kant probeert open te doen en is daar evenmin blij mee (het is de belangrijkste reden 

waarom de Nigor over een dag of 10 op Marktplaats staat…!). 

Buiten zien we dat het gras wit berijpt is en ook de tent is van buiten wit. In de kleine ruimte 

van de binnentent kleden we ons aan. Eenmaal buiten zien we dat het stralend helder is, de 

dag belooft prachtig mooi te beginnen. Boven Loch Hourn staat een prachtig heldere maan. 

Jeetje, wat een onvoorstelbaar mooie ochtend! Met z’n tweeën hier op deze prachtige plek. 

Stil is het niet, maar dat komt van het geluid van de rivier, die vlak naast ons stroomt. 

Snel pakken we de slaapzakken in, drukken de matjes leeg en rollen ze op. 

De brander snort al weer snel en even later zitten we aan ons ontbijt: René aan de keks en ik 

aan keks en muesli. Ik heb daar ook poedermelk in en met warm water is dat een smakelijk en 

voedzaam ontbijt. 

Na het eten kloppen we zo goed als het kan alle nattigheid uit de binnentent en het ijs van de 

buitentent en rond 08.45 uur staan de rugzakken klaar en is niet meer te zien dat we hier 

vannacht hebben geslapen. 

We tillen de rugzakken op onze rug en lopen een kleine 100 meter naar de houten brug over 

de rivier. 

Gelijk over de brug gaan we rechtsaf en lopen in de richting van de ‘tearoom’ en nog een 

ander klein gebouw. 

Vlak hierna is aan de linkerkant een kleine parkeerplaats waar geparkeerd kan worden en er 

staat vanmorgen één auto (die hadden we gister al zien staan uit de verte). Deze kleine 

parkeerplaats is het eind van de langste doodlopende weg in het UK. De smalle single track, 

die hier eindigt is maar liefst 35 kilometer lang! 

 

Het is een heldere ochtend, de lucht is wolkeloos en het vriest een paar graden. Voor ons zien 

we hoog in de lucht, boven de bergen, een heldere maan. De bergen voor ons, aan de andere 
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kant van het Loch, liggen al in de zon. De hellingen zijn prachtig warm oranje/bruin van 

kleur. Deze kleuren maakt het wandelen in deze tijd van het jaar bijzonder aantrekkelijk. 

We lopen een stukje langs een soort kade met aanlegmogelijkheden voor een bootje, maar het 

is duidelijk dat het niet meer of zeer weinig wordt gebruikt.. 

Er staat zo goed als geen wind, dus het oppervlak van Loch Hourn is als een spiegel. De nog 

licht witbesneeuwde bergen aan de overkant spiegelen dan ook prachtig in het water. 

De stilte van deze ochtend wordt plotseling verstoord door een geluid dat we eerst niet thuis 

kunnen brengen, maar dan zien we een klein bootje over het meer aankomen. Die vaart ons 

voorbij; we kunnen niet zien waar die aanlegt, vermoedelijk aan de andere kant van het Loch. 

De lichte golven die naar de kant rollen geven een prachtig abstract effect in het verder 

doodstille water. 

 

In het water en soms ook op de kant zien we prachtig geelgroene wieren, vaak met een soort 

luchtblazen eraan. We zien deze vandaag overal langs de rand van het water. 

We staan een poosje in het glasheldere water te kijken of we soms ook vissen zien: een otter 

zou natuurlijk een feestelijke verrassing zijn, maar helaas: niets. 

 

Een stukje verder eindigt de track en is er plotseling alleen nog maar een smal wandelpad.  

Links en recht van ons staan wat kleine rododendrons en tot onze grote verbazing worden dat 

er meer en meer. Op een gegeven moment lopen we door een tunnel van rododendrons. Dat 

voelt wat vreemd en is toch wel een verrassing hoe die hier 

ooit terecht zijn gekomen. Ze doen het in ieder geval goed. 

Na een paar honderd meter worden het er langzaam 

minder. 

We hebben de ‘pech’ dat we bijna tot aan Barrisdale in de 

schaduw lopen van de bergrug links van ons. De overkant 

van het Loch ligt volop in de zon en ziet er aantrekkelijk 

warm uit. Aan onze kant is het fris en soms glad van ijs; 

varens, mossen en grassen zijn mooi bedekt met prachtige 

ijskristallen. Ook op het pad liggen geregeld bevroren 

plassen met mooie vormen van bevroren luchtbellen. 
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Tegen een uur of 10.15 kijken we rond voor een mooie plek voor koffie. Die vinden we op 

een hoog punt met een prachtig uitzicht over het meer. 

 

Als je onze route van vandaag op de kaart bekijkt zie je dat die vlak langs de zuidoever van 

Loch Hourn gaat: het lijkt daarom een makkelijke en redelijk vlakke etappe. De praktijk is 

echter anders: de route kent vele korte en vinnige hoogteverschillen. Zelfs in de droge 

omstandigheden die wij nu hebben zijn er delen die buitengewoon drassig zijn en waar we 

omzichtig moeten lopen. Soms is het pad erg geërodeerd en is het een diepe geul tussen de 

overblijvende gras/veenranden. 

Het uitzicht naar voren is naar voren soms onwerkelijk mooi: zelf lopen we in de schaduw en 

kilometers verder kijken we tegen wit besneeuwde bergtoppen af die liggen te glinsteren in de 

felle zon tegen een strakblauwe lucht. 

Op een gegeven moment zien we rechts van ons de messcherpe Forcan Ridge en de top van 

de Saddle met daaronder de Bealach Coire Mhalagain waar we gister overheen zijn gekomen. 

De Bealach zelf kunnen we net niet zien. 

Met de vinger van René als aanwijzer, maak ik een foto van de plek. 

 

Een stuk verder zien we rechts onder ons, aan de rand van het Loch, een klein hutje liggen. 

Als we afdalen lijkt het er op dat er achter het huis iets ligt wat doet vermoeden dat het niet 

leeg staat, maar wordt gebruikt. Op de kaart staat de naam: Runival Cottage. Misschien dat 

het verhuurd wordt aan gasten die een paar dagen absolute rust willen of aan vissers: wie zal 

het zeggen. 

Het beeld is bijna niet echt: Runival, met een paar oude Scots Pine ernaast ligt voor ons. In 

Loch Hourn ligt hier een klein eiland dat volledig spiegelt in het gladde water en daarachter 

een landtong vanaf de andere kant, die deels nog in de schaduw ligt. Daarachter liggen de 

hellingen van de berg aan de overkant in prachtige geel/bruinrode tinten, die weerspiegelen in 

het Loch, waardoor het water wel gekleurd lijkt. 

 

Als we in westelijke richting over het Loch kijken zien 

we een versmalling in het Loch en daarachter in de 

verte 3 kleine eilandjes. Daarachter liggen de 

besneeuwde hellingen van de Beinn na Caillich die zelf 

een top heeft van bijna 800 meter hoog. 

Voor ons, vlak naast het pad, staat een grote dikke en 

dus erg oude den. We kijken elkaar aan: yes, een mooie 

plek voor onze lunch. Jammer dat we nog steeds geen 

zon hebben. 
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René haalt de brander uit z’n rugzak terwijl ik een meter of 60 verder uit een klein riviertje 

onze beide waterflessen vul met water. 

Het water is snel aan de kook en zo zitten we al snel weer genoeglijk aan een kop hete 

bouillon met bolletjes. Die bouillon is een prima idee geweest van René, en die 2 zakjes 

bolletjes ook, “die wegen toch bijna niks” . 

Het is een prachtplek; we zitten vlak aan het water, het is laag tij,want voor ons is eerst een 

heel stuk ‘strand’ met allemaal rotsblokken. Aan de overkant die warm gekleurde berghelling 

die zich vlak voor ons spiegelt in het Loch. Links van ons zien we die 3 kleien eilandjes 

liggen. We zitten met de rug ontspannen tegen onze rugzakken, genieten van de soep en 

fruitkeks. 

We voelen ons allebei, ondanks de inspanningen, heerlijk ontspannen. We hoeven ons niet te 

haasten, het weer kan echt niet mooier dan het vandaag is. 

“Daar” roept René, ‘”daar recht vooruit, een meter of honderd”. Ik volg zijn aanwijzing, maar 

zie niets. “Wat zie je”, vraag ik? “Het lijkt wel iets van een otter of zo”. Nu zie ik het ook, iets 

als een kleine stip ongeveer midden in het Loch. 

“Een otter lijkt me niet zo waarschijnlijk” zeg ik, “die verwacht je eerder aan de oever van het 

Loch, maar wie weet zwemt zo’n dier ook wel eens helemaal naar de overkant”. 

Ik pak snel mijn camera erbij, die heeft een 35x optische zoom en probeer het dier te vinden 

om er een foto van te maken. Met digitaal inzoomen kunnen we dan misschien zien wat het is. 

Ik zie wat kringen in het water en op het moment dat ik afdruk duikt het dier onder. We 

wachten maar zien het niet weer opnieuw. Uit hetgeen ik in een flits zag leek het meer op een 

dolfijnachtige. Misschien een kleine walvis? Ik weet van vroeger, dat die in de wateren rond 

Skye voorkomen.  

Terwijl we er nog over praten vliegt van links een meeuw ons zichtveld binnen. Hij vliegt 

vlak over het water en raakt met de vleugels bijna het water. Ik pak opnieuw de camera, maar 

ben te laat, de meeuw vliegt naar rechts uit beeld. 

Ik houd de camera in de aanslag en een paar minuten later komt de meeuw terug en draait 

vlak voor ons een paar rondjes. Maximaal ingezoomd is het lastig de vogel in beeld te krijgen 

en het beeld stabiel te houden. 

Het lukt me om er een paar foto’s van te maken. 

 

De meeuw vliegt geruisloos verder en laat ons in stilte achter. 
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We naderen de vernauwing in het Loch en kunnen zo precies op de kaart bepalen waar we 

zijn. Het is nog ongeveer een half uur totdat ons pad een bocht naar links zal maken voor het 

laatste stuk naar Barrisdale. 

Plotseling zie ik rechts van me, wat onder het gras iets liggen. Ik raap het op en het blijkt een 

bevroren fleece mutsje te zijn van het Zweedse merk Haglöfs.  

Onderweg komen we eigenlijk nooit rommel tegen. Het is zo vanzelfsprekend dat je je afval 

in je rugzak meeneemt. Deze muts moet dan ook wel bij iemand uit de jas zijn gevallen. Ik 

vraag René of hij de muts bij mij onder de klep wil stoppen. Misschien dat we de eigenaar in 

de bothy zullen treffen? Die kans acht ik klein, want er zijn vandaag voor ons geen 

wandelaars op deze route geweest. 

Een minuut of later verder vind ik nog een kledingstuk: nu een rechterhandschoen, ook 

bevroren en ook die neem ik mee in de hoop dat ik ook de linker nog zal vinden…..  

 

Als we het smalste deel van Loch Hourn passeren kunnen we aan de stroming zien dat het 

uitgaand tij is. De kortste afstand hier naar de overkant is maar een meter of 200. 

We naderen nu de 3 kleine eilandjes die in het Loch liggen en als we door de bocht van het 

Loch kunnen kijken zien we aan de horizon vagelijk wit besneeuwde toppen op het eiland 

Skye. 

Uiteindelijk wijken de bergen aan de linkerkant terug, zodat we eindelijk in de zon terecht 

komen. 

Op het laatst maakt het pad een bocht naar rechts en loopt in een rechte lijn naar beneden naar 

de oever van het strand. Beneden, naast het pad, ligt een ruïne. 

Het uitzicht voor ons is paradijselijk mooi. Het is laag tij, en dat betekent op deze plek dat er 

een enorm goudgeel strand droogvalt. Voor ons ligt ruïne midden in goudgeel gras, daarachter 

het blauwe water van Loch Hourn met de 3 eilandjes, heel in de verte de bergen van Skye en 

dat alles omzoomd door hoge toppen die wit zijn van de sneeuw. 

Man man wat is dit een mooie plek! 

We lopen even naar de ruïne, de muren staan er nog maar het dak is eraf. Binnen staat een 

grote struik met prachtige rode rozenbottels. Het valt ons op dat er, behalve een ingang, geen 

ramen in gezeten hebben. Tenminste zo lijkt het. 

Ons smalle pad eindigt op een track die langs het strand loopt. Aan het eind ervan, iets van 

300 meter verder, eindigt dat bij een vierkant gebouwtje dat aan de rand van het Loch staat. 

We hebben dat van boven zien liggen. 

Links staat een bordje dat ons welkom heet op het Barrisdale Estate. Er staat het verzoek op 

om niet aan de rand van het Loch te kamperen, maar door te lopen naar de Bothy & Campsite, 

een afstand van nog ca 1 mijl. Zo wordt het uitzicht rond het Loch niet verstoord en kan 

iedereen daarvan genieten. Ik vind een bijzonder plezierig verzoek. 

We steken de track over en dalen af naar het strand: wat een vlakte, wat een uitzicht, wat een 

weldadig gevoel van rust en ruimte.  

 

Even verder maak ik, met het fototoestel op het kleine statief op een rotsblok, een filmpje van 

ons samen. 

Rustig kuieren we in het zonnetje over het strand.  

Voor ons, aan de rand van het strand zien we een klein tentje staan, het lijkt wel een 

eenpersoons tentje, zo klein. 

 

 

In de hoek van het strand is een plek waar wel eens iets wordt verbrand en daar liggen een 

paar pallets. We besluiten om hier nog een pauze te maken. Met een kop koffie in de hand 

zitten we samen stilzwijgend te genieten.  
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Ik loop even naar de kleine tent die vlak voor ons staat om te kijken: het is inderdaad een heel 

klein 1-persoons tentje en René had het merk goed geraden. Zo aan de rand van het Loch is 

dit een droom plek, zolang het niet waait en regent…… 

We besluiten om naar de Bothy te gaan; de zon schijnt nog, dan kunnen we mooi de tent nog 

drogen. 

Even verder zien we tot onze grote verbazing een auto naast de track staan vlakbij een 

huis/boerderij. Een auto?? Hier??? Tot onze verrassing staat er achter nog een tweede auto! 

Ook zien we 2 kleine shovels staan: het lijkt erop dat ze bij het gebouw met een grondige 

verbouwing bezig zijn. 

Maar wat moet een mens hier nu met een auto. Vanaf deze plek loopt de track na zo’n 1,5 km 

dood aan het Loch en de andere kant op (zo zien we morgen) loopt de track misschien ook 

nog een 1,5 km verder naar…..niks. 

Er staat één relatief groot gebouw, een soort boerderij, hoewel we geen vee zien, dan is er de 

Bothy waar we vannacht zullen slapen en een kleine km verder staat nog een klein huisje. 

That’s all! Meer is Barrisdale niet. 

We horen bij de boerderij een generator lopen, die voor stroom zorgt. Zo’n ding loopt hier 24 

uur per dag, 7 dagen in de week. In deze bothy hebben we de luxe van elektriciteit! Er zijn 

niet zoveel bothies die dat hebben.  
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Er zijn - nog - geen andere wandelaars. Binnen zijn 2 kleine slaapruimtes, een zitruimte en 

zelfs een badkamer/toilet (met stromend water). Beide slaapruimtes hebben ieder 3 

stapelbedden. We nemen de meest rechtse kamer en halen daar de rugzakken leeg. We 

kunnen tussen de bedden net staan met z’n tweeën. Als je hier met 6 volwassenen staat met 6 

grote rugzakken…. 

Ik haal de tent onder uit m’n rugzak om die buiten te drogen. Een stuk touw dat ik bij me heb 

maak ik vast aan een kleine boom, waar gaas omheen staat tegen de vraat van schapen. Een 

van m’n wandelstokken gebruik ik om de lijn horizontaal te spannen en daar maak ik met een 

paar knijpers de binnentent aan vast, die mooi bol gaat staan in de wind. De buitentent span ik 

aan het gaas vast van een andere boom: het ijs zit er overigens nog in van vanmorgen! 

De zooltjes van onze schoenen rijg ik door het gaas, zodat die ook nog wat kunnen drogen. 

 

Binnen heeft René intussen mijn slaapmat hard opgepompt en schuin tegen de muur gezet om 

te zien of die in zal zakken. Dat gebeurt gelukkig niet en dat betekent dat er geen lek in zit; 

een hele geruststelling. Waarom de mat vanmorgen wel langzaam leeg liep blijft een raadsel. 

In de zitruimte staat een grote tafel en een paar stoelen, al met al heel comfortabel om onze 

avondmaaltijd ontspannen klaar te maken. Het is weer een culinair gebeuren vanavond: 

Mobidun schaft de pot. Wat daar inzit?  

Wel het volgende, vooral zie kabeljauwvlokken zijn er erg lekker in! 

Rijst (basmati), kabeljauwvlokken, groentesaus (aroma, bieslook, citroenzuur, dille, 

dragon, fructose, glucosestroop, kervel, kruiden, maltodextrine, peterselie, 

plantaardige olie, prei, selderijextract, tarwemeel, ui, zetmeel), wortel, erwten, maïs, 

Provençaalse kruiden (basilicum, oregano, peperkorrels, rozemarijn, tijm), peper, zout. 

Als nagerecht hebben we altijd een kop koffie. We hoeven vanavond niet bij het licht van 

onze hoofdlampen te koken, er is licht. 

Gelukkig denken we eraan dat we gister eigenlijk de tijd hadden moeten terugzetten. We 

hebben dat– nog – niet gedaan zodat we vandaag nog volgens het zomerschema konden 

opstaan. 

Morgen moeten we echter de ferry in Inverie halen en dan is het wel zaak om de goede tijd op 

ons horloge te hebben staan! 

Tegen 20 uur liggen we in de slaapzakken. 

 


