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Islay & Arran

Een geturfde kampeertocht.

Begin april 2011 maakte ik voor het eerst kennis met Schotland. Het idee kwam vrij onverwacht:

rond Nieuwjaar las ik een verslag van een rondtocht op Islay, één van de legendarische Schotse

whisky-eilanden in de Zuidelijke Hebriden. Gecharmeerd door de combinatie hiking en cultuur

(jawel!) stuurde ik het verslag door naar een aantal vrienden. Dit met het idee om een gelijkaardige

reis op een ‘bucket list’ te krijgen en die in te plannen in de komende jaren. Van één iemand – een

notoir whiskyliefhebber – kreeg ik snel een enthousiast antwoord: Bert ging trouwen op het einde

van de lente en hij wou nog graag een soort vrijgezellenreis doen begin april.

Aangezien ik een reisopportuniteit zelden of nooit afsla begon ik direct aan de voorbereidingen. Ik

nam contact op met Lhoon, de auteur van het Islay reisverslag, en kreeg via hem een pak praktische

informatie ivm transport en bevoorrading.

We besloten ook het nabijgelegen eiland Arran in de tocht op te nemen om zo kennis te maken met

de valleien en heuveltoppen die kenmerkend zijn voor de Schotse highlands. Afgaande op de kaart is

Islay namelijk wat minder dramatisch qua reliëf.

Verslag van BartG, 31 augustus 2011.

Dag 1 – 4/4/11 – 6km

Na een volle dag reizen (3 x opstijgen en landen) komen we toe op de kleine luchthaven van Islay. Deze ligt centraal
aan de westelijke kust van het eiland. Van hieruit zullen we tegen de wijzers van de klok in het eiland (min of
meer) rondstappen.
Het is avond als we de rugzakken aandoen en de – op het eerste zicht makkelijke tocht – naar Kintra camping
aanvatten. Al gauw blijkt dat in Schotland rondstappen nog iets anders is dan een of ander GR pad te volgen. We
willen eerst de weilanden die tussen ons en het strand liggen doorsteken om zo het strand richting camping te
volgen. Hier maken we voor het eerst kennis met de zompige heide en gezwollen beekjes. We druipen terug af naar
de baan en gaan ons geluk verderop beproeven. Uiteindelijk zit er niets anders op dan schoenen en broek uit te
spelen en de eerste doorwading van de tocht te doen om aan de camping te raken. Als we te voet de baan zouden
volgen doen we namelijk een omweg van 10km.

Dag 2 – 5/4/11 – 27km

Vandaag gaan we de zuidelijke helft van het eiland afstappen: we willen een boog maken te beginnen van de
camping tot ongeveer aan het Kildalton cross (8ste eeuw). Tussenin liggen de bekende distilleerderijen Laphroaig,
Lagavullin en Ardbeg. Door hun kenmerkende witgeschilderde muren zagen we ze reeds vanuit het vliegtuig. De
namen staan er telkens in het zwart op geschilderd.

Op pad maken we kennis met het typische Schotse weer, zon – regen – zon – regen – zon – regen – enz.
Eerst komen we langs Port Ellen, een van de drie dorpjes op Islay die de naam dorp nog verdienen. We doen er
onze inkopen en komen daarna rond 11u toe in Laphroaig waar we kennis maken met de Schotse gastvrijheid en gul
getrakteerd worden. Het is misschien vroeg om al in de whisky te vliegen, maar zoals ook tijdens de rest van de reis
zal blijken: die enkele drams (2cl whisky porties) beïnvloeden het stappen en kaartlezen nauwelijks.
Een klein uurtje later komen we bij Lagavullin aan, hier worden we naar een proefzaal begeleid die leuk is ingericht
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

als een klassieke Engelse woonkamer met haardvuur, barkast en chersterfield chairs. We doen er ook de toer van de
stokerij en kunnen er zelf het nog licht gistende bier proeven dat later zal gedistilleerd worden. Kenmerkend voor
alle stokerijen hier is dat ze het graan drogen of mouten boven een turfvuur. De turf wordt hier gewoon uit de
bovenste lagen van de veengrond gestoken en als brandstof gebruikt. Dit geeft aan de mout (en dus ook aan de
whisky) een typisch rokerige smaak die zorgt voor geturfde of peated whisky. Een smaak die de whiskyleek misschien
zal afschrikken, maar in feite verschrikkelijk lekker is!

Genoeg geproefd! We vervolgen onze tocht en komen in de late namiddag bij het Kildalton kruis aan. We willen hier
in de buurt onze tent opzetten en zoeken naar een geschikte beek voor water. Omdat er hier nog veel boerderijen
zijn wil ik verder doorlopen om zo het risico op vervuiling te mijden. In een nabijgelegen boerderijtje spreek ik een
vriendelijke eilander aan die ons aanraadt om de weg nog een kleine tien kilometer te volgen en voorbij de laatste
nederzetting te kamperen. De weg verwordt daar tot een pad dat over de klippen loopt en waar we beschut zouden
kunnen staan. Bert begint wat op zijn tandvlees te zitten maar we besluiten deze raad op te volgen. Met flinke pas
volgen we nu de oostelijke kustlijn naar het noorden. Aan het strand vinden we een prima bivakplek, maar besluiten
die links te laten want de als de wind later draait en van over de zee komt dan is dit te weinig beschut. Op het
einde van de weg lopen we voorbij de laatste nederzetting die nu als vakantiehuis verhuurd wordt. We slaan er een
hoek om en de miezerende regen van de laatste paar uur wordt nu een felle regenbui die ons in een mum van tijd
doorweekt. Hier zou nu die beschutte plek moeten zijn, we lopen op een verzopen weiland, de wind blaast ons bijna
omver en worden apathisch aangestaard door een kudde schapen. Hier kunnen we niet (droog) bivakkeren. Ik besluit
terug te gaan naar het laatste huis en klop aan met de vraag of we de tent achter een muurtje mogen opzetten.
Dat mag en meer zelfs, de vriendelijke huurders nodigen ons uit om in de leegstaande slaapkamers te overnachten.
Erg lang moeten we er niet over nadenken en we nemen onze intrek in dit onverwachte driesterren hotel.

Dag 3 – 6/4/11 – 28km

Onze vriendelijke Duitse gastheer wuift ons uit met de mededeling dat het pad dat we willen volgen niet bestaat.
Nonsens, het staat toch op de kaart! Na een paar honderd meter blijkt hij wel gelijk te hebben… Op kompas lopen
we dan naar de kustlijn.

Het is nu onze bedoeling om de oostelijke kant van Islay in noordelijke richting te volgen. Halverwege kunnen we
dan Coal Ila en Bunnahabhain bezoeken. 
Ondanks het sombere weer oogt de kust erg mooi. Eerst lopen we nog op beboste heuvels om daarna de
keienstranden enkel uren te volgen. Tegen de middag komen we aan in een vervallen schapenboerderij die
omgebouwd is als boothy. Gerieflijk is et er niet en de wind giert door de vele openingen van het huis. We stoppen
er voor de lunch en bekijken er de kaart. Snel volgt het besluit om niet langer de kust te volgen, één a twee keer
per uur zijn we immers verplicht om beken die in de zee uitmonden te doorwaden. Het water staat er vrij hoog
waardoor we telkens een doorwaadplaats moeten zoeken, schoenen en broek uitdoen, doorwaden, afdrogen en terug
aankleden. En dat start ons te vervelen. Als we landinwaarts naar het zadel tussen twee heuveltoppen klimmen en
daarna een bocht naar het westen maken komen we op een soort heideplateau uit. Als we dat in westelijke richting
volgen kunnen we aansluiten op die ene baan die een deel van het eiland in noord-zuid richting doorkruist. Het
wordt de eerste lange klim van de tocht, maar eenmaal boven worden we beloond met enkele mooie uitzichten.
Door de heide stapt het een pak trager dan we willen, het is een beetje als lopen door diepe sneeuw. Rond 16 uur
komen we op de weg en volgen die noord richting Ballygrant. Het is intussen beginnen stortregenen en een bezorgde
boer stopt om ons een lift aan te bieden. We weigeren vriendelijk maar kordaat, want we willen het eiland op eigen

http://www.flickr.com/photos/47727759@N05/6099069983/
http://www.flickr.com/photos/47727759@N05/6099069993/
http://www.flickr.com/photos/47727759@N05/6099072509/
http://www.flickr.com/photos/47727759@N05/sets/72157627560647952/
http://www.flickr.com/photos/47727759@N05/6099051221/
http://www.flickr.com/photos/47727759@N05/6099051233/


kracht overwinnen. Wanneer we een paar uur later als twee verzopen waterkiekens nog steeds op pad zijn beklagen
we ons dit wel een beetje. 
Iets voor 20 uur arriveren we in het gehucht Ballygrant, dit ligt op de west-oost as van het eiland en is een goed
vertrekpunt om de volgende dag naar Port Askaig te wandelen.
Sinds de clearances van +100 jaar terug is het eiland helemaal ontbost, maar hier zijn enkele hectaren loofbos terug
aangeplant. We lopen er een paar tientallen meters in en op een vlak en windvrij stuk zetten we onze tent op.
Wanneer ik mijn rugzak uitpak merk ik dat ondanks de waterdichte overhoes er water is ingelopen. O.a. mijn
slaapzak is op sommige plekken nat. De gear freak in mij maakt direct een mental note dat een drybag ipv een
compressiezak voor de slaapzak of zelfs een waterdichte rugzakliner een goede aanwinst voor een volgende tocht
kan zijn.
De laatste uren had de sfeer een deukje gekregen maar eenmaal in de tent openen we onze immer aangroeiende
collectie 5cl whiskyflesjes en zien we de rest van de tocht terug volledig zitten.

Dag 4 – 7/4/11 – 23km

’s Ochtends worden we gewekt door een hert dat naar onze tent staat te blaffen. Beetje een vreemd geluid als je
dit voor de eerste keer hoort. Het is mijn verjaardag, veel tijd besteden we er niet aan, er moet gestapt worden!
Op de terugreis naar huis zal Bert me wel een mooie fles Ardbeg cadeau doen.
Met tegenzin trek ik mijn natte schoenen aan. Een beetje mijn eigen fout, bij het dichten van de tentnaden met
siliconen had ik de twee vestibules overgeslagen (want dat is toch niet nodig). Maar bij hevige regen lekken die
vestibules dus, wat mijn schoenen en ikzelf mochten ondervinden.
Over de asfaltbaan stappen we snel naar Port Askaig. In de haven (stelt twee keer niets voor) doen we enkele
boodschappen (powerbars!) en via een aardebaantje gaan we op zoek naar de Coal Ila stokerij. Ter plaatse komen
we dezelfde dame van Lagavullin tegen en doen we een gezellige babbel. Ze beklaagt ons dat we met dit slechte
weer op trektocht zijn, maar langs de andere kant krijgen we plaatsen van Islay te zien die zelfs de locals niet
kennen. De proeverij valt wel wat tegen, dit is de door ons minst gesmaakte whisky van het eiland. Geen miniflesjes
inslaan dus.
Via mooie binnenbaantjes met uitzicht op de paps van Jura gaan we op weg naar Bunnahabhain dat nog iets
noordelijker ligt. De paps van Jura zijn twee a drie opmerkelijke heuveltoppen die op het nabijgelegen eiland Jura
liggen. Volgens de overlevering werden ze gebruikt door de vikingen als navigatiehulp en de naam zou zoveel als
borsten of uiers betekenen. Ondertussen keert het weer en lopen we af en toe in de volle zon. Ook de volgende
dagen zullen we minder regen en meer zon hebben.
Bunnahabhain (spreek uit: bunna-haven) ligt afgelegen aan de zee, de gebouwen zijn anders qua architectuur dan
de eerder bezochte stokerijen en het is wat ons betreft het mooist gelegen van allemaal. Ook de whisky mag er best
zijn. Binnen krijgen we nog een hele uitleg en ook veel trekkingtips want de man achter de toog blijkt een fervent
wandelaar te zijn. We twijfelen of we de route langs de noordelijke kustlijn zouden volgen of om vanuit
Bunnahabhain west te trekken, eerst een kort stuk door een aangeplant dennenbos (bedoelt om de exploitatie van
de ene mijn op Islay te ondersteunen) en daarna door het heuvelend binnenland. We kiezen voor de tweede optie
die korter is in absolute kilometers maar wel zwaarder (er zijn geen paden voorbij het bos).

De paden in het bos zijn licht veranderd tov de kaart wat ons tijd doet verliezen. Uiteindelijk komen we op het punt
aan waarvan de man uit Bunnahabhain had gezegd dat we een nabijgelegen brandgang moeten volgen tot aan het
hertenhek rond het bos. De gang zou uitkomen op een poortje. De brandgangen haken lustig op elkaar in en van een
logisch dambordpatroon is geen sprake, op de koop toe bestaat de grond er uit drassige heidegrond van de ergste
soort en we moeten heel veel moeite doen om de kilometer tot aan het hek te overwinnen. Als we opgelucht aan
het hek komen is er natuurlijk nergens een poortje te zien, we klimmen dan maar over het 2,5m hoge hek. Van
hieruit lopen we verder op kompas, als we er in slagen de goede richting aan te houden dan moeten we morgen
tegen de middag aan de Gruinart baai komen.
De wind staat hier erg sterk en na nog een uur stappen begint de zon onder te gaan. Als we het Loch a’ Churragan
passeren heeft Bert het goede idee om hier te kamperen. Vlak tegen het Loch vinden tussen al de hectaren
heidegrond een perfect stukje groen gras.
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Dag 5 – 8/4/11 – ?km

Bij het opstaan hangt er een dichte mist boven de heide. Vandaag moeten we westelijk door ongebaand terrein tot
aan de Loch Gruinart-baai waar we een pad kunnen oppikken. Op de kaart leek het alsof we een hertenhek zouden
kunnen volgen, maar in werkelijkheid zien we slechts af en toe verroeste paaltjes uit de heide steken. Er is toch een
zekere opluchting als we tegen de vroege middag de baai zien liggen en een verlaten boerderij waarop ik met het
kompasroos gemikt had.
We lopen zuidelijk langs de baai en zullen later over de asfaltbaan naar Port Charlotte stappen. Onderweg komen
we nog een meisje tegen die onderzoek doet voor een Schots vogelbeschermingsinstituut. Ze is op zoek naar een
kraai met onuitspreekbare naam. In de namiddag lopen we over asfalt, minder spannend, maar het schiet wel goed
op. Wanneer we aan die andere grote baai op Islay aan komen – Loch Indaal – bezoeken we Bruichladdich, de meest
extraverte distilleerderij op het eiland. We volgen er de toer met een groep Zweden (of Denen?) en proeven er o.a.
de extreem geturfde en sublieme Octomore whisky. We volgen dan verder de baai tot het nabij gelegen Port
Charlotte en nemen er een kamer in de plaatselijke jeugdherberg. Het is de eerste dag van het seizoen dat ze open
zijn en we worden er hartelijk onthaald. ’s Avonds gaan we eten in het Port Charlotte Hotel, de keuken is subliem
met veel gegrilde zeevruchten. We kunnen er aan de bar ook plaatselijk bier drinken en whisky proeven uit hun
collectie van 140 soorten.

Dag 6 – 9/4/11 – 40km

Vanuit Port Charlotte steken we over de baan in westelijke richting door naar de Kilchiaranboerderij.
Na een klimmetje komen we aan de klippen uit met een magnifiek uitzicht over de zee. We dalen af naar Machir
bay en krijgen er mooie voorbeelden te zien van Schotse links: natuurlijke grasvelden tussen de duinen waarop golf
kan worden gespeeld. 
Tegen de middag komt de reden van deze kronkel in onze route in zicht: Kilchoman distillery, de jongste stokerij op
Islay. Opgericht in 2005 kan deze distilleerderij nog geen klassieke bottelingen van 10 en 12 jaar aanbieden, maar
enkel erg jonge whisky. En die valt ook goed in de smaak. Wel een beetje een commerciële bedoening in het
ontmoetingscentrum.
Langs Loch Gorm buigen we terug in de juiste oostwaartse richting, morgen moeten we namelijk de ferry in Port
Askaig (oostkust van het eiland) naar Arran nemen. Tegen 17u komen we aan in Bridgend waar we willen bekomen in
de plaatselijke brouwerij. Jammer genoeg is die net gesloten. Na een lange dag zakt de moraal even, maar na een
drinkpauze (water dus), besluiten we nog door te lopen naar onze kampplaats van enkele dagen terug in Ballygrant.
Op die manier kunnen we morgenvroeg nog de ferry halen. Tegen 20u komen we er aan, 40km gestapt, meteen de
langste dag van deze tocht. We bekopen het met een aantal extra blaren op de voeten. Maar de kampeerplaats in
het bosje is echt wel comfortabel, hier zitten we tenminste uit de eeuwige wind.

Dag 7 – 10/4/11 – 14km

We worden weer gewekt door het blaffende hert en trekken vroeger dan normaal op pad. Na twee kilometer wordt
ons al spontaan een lift aangeboden. Aangezien het vandaag toch een halve rustdag is maken we er deze keer
dankbaar gebruik van. Onderweg krijgen we van de bestuurder wat uitleg over Dunlossit Estate, een kasteeltje aan
de ferry haven, gebouwd of gekocht door de Duitse Schroederfamilie die wegvluchtte voor het Hitlerregime en een
prominente rol op Islay ging spelen.
Via de Port Askaig ferry varen we naar Kennacraig , een haven op een stuk schiereiland en stappen vandaaruit door
naar Claonaiog waar we de overzet naar Arran nemen. Vanop de overzetboot zijn de hoge heuvels op Arran duidelijk
te zien. Hoewel Islay zeker niet vlak te noemen is, is het terrein waar we nu naartoe gaan opvallend meer
geaccidenteerd. 
De boot meert aan in Lochranza waar we getrakteerd worden op een idyllisch zicht van een baai met kasteelruïne en
cottages met op de achtergrond machtige heuvels. 
Eerst moeten we nog eten inslaan, het is zondag maar gelukkig vinden we nog een winkeltje open aan een camping.
In Lochranza bezoeken we de Arran distilleerderij. Er is een mooi bezoekerscentrum, maar alles doet erg
commercieel aan. En bovendien is de kwaliteit van de whisky een pak minder dan we gewend zijn! Achter de
distilleerderij vinden we een hek naar een weiland en trekken zo de heuvels in. Het is nu laat in de namiddag en
nadat we enkele tientallen hoogtemeters hebben geklommen besluiten we de tent naast een beek op te zetten.
Eén van de Arran whisky’s, de Robert Burns Edition, vinden we werkelijk niet te zuipen en we gebruiken het
succesvol als insectenval voor de kleine vliegjes die de tent zijn binnengedrongen.

Dag 8 – 11/4/11 – 17km

Na een paar mooie dagen gehad te hebben worden we nu wakker met een flinke regenbui. We blijven wat langer
liggen en vertrekken pas als het opklaart. We klimmen nu verder langs de beek richting Loch na Dave. Dit Loch
voorziet de Arranstokerij van water en we zijn dan ook benieuwd om het te ontdekken. Na een stevige klim bereiken
we het meertje wat een beetje een anti-climax is want het blijkt niet meer te zijn dan een uit de hand gelopen
plas. Gelukkig zal het uitzicht aan de andere kant van het zadel waarop het meertje ligt veel goedmaken.
De route die we op Arran volgen loopt grotendeels noord-zuid. De eerste dag stegen we vanaf zeeniveau tot aan
Loch na Dave dat op 330m ligt. Vandaaruit hebben we zicht op de Glen Iorsa vallei die we via de oostflank volgen.
Het zicht is op de rondslingerende rivier in het dal is impressionant.
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In de namiddag komen we aan bij Loch Nuis, de wind waait er sterk en besluiten in het nabijgelegen dennenbos te
kamperen, we moeten er wel weer een hertenhek voor overklimmen, maar goed.
Bert zit er door en rond 19u kruipen we al de slaapzak in.

Dag 9 – 12/4/11 – 23km

Koude nacht gehad, bij het opstaan zien we dat er een beetje ijs aan de tent hangt. 
Het is de laatste stapdag en we willen over de nabijgelegen heuveltoppen (Coire Beag, Cir Mohr) naar de Goatfell
top (874m) klimmen. De verschillende toppen zijn aaneengesloten door één kam en vormen de hoogste punten van
het eiland. Vandaar kunnen we dan afdalen naar Brodick waar we een dag later de ferry naar het vasteland nemen.
Het weer begint mooi maar is snel wisselend, als we naar het westen kijken dan zien we de onweerswolken naar ons
toe schuiven. Na anderhalf uur staan we aan de voet van de Coire Beag en beginnen aan de klim. Als we bijna boven
zijn worden we ingehaald door het slechte weer en komen we in een hagelbui. We stoppen in de hoop dat de hagel
en de bijhorende sterke wind zullen overgaan. We barricaderen de rugzakken tussen een aantal rotsblokken en
proberen te schuilen. De hagel gaat over in sneeuw, maar de wind blijft aanhouden. We luisteren naar ons gezond
verstand en besluiten terug af te dalen via de weg die we gekomen zijn. Op naar Brodick nu.

Als we beneden in de vallei richting Brodick lopen krijgen we weer wat zonneschijn maar de heuveltoppen blijven in
de grijze wolken zitten, we hebben de juiste beslissing genomen.
Als we op het asfalt lopen zien we nog een pijltje naar de plaatselijke brouwerij, we volgen dit en wijken af naar
het noorden. Een halfuurtje later komen we voor een gesloten deur te staan. Qua brouwerijen zit het ons niet mee
deze reis… 
Brodick zelf is vrij toeristisch, de kustdorpjes van het eiland zijn blijkbaar trekpleisters voor Britten op vakantie. Dit
viel al op bij de voorbereiding aan het aantal hotels dat op Arran te vinden was. In het woeste binnenland van het
eiland zijn we gelukkig geen toeristen tegen gekomen.
Aan de rand van Brodick hebben we een Bed&Breakfast geboekt, kwestie van de reis in stijl af te sluiten. Na een
douche ontdek ik nog drie teken op mijn been, maar dat is weer een ander verhaal …

Conclusie
Erg geslaagde tocht met veel variatie. 

De periode begin april lijkt me goed. Het is het begin van het kampeerseizoen met frisse

temperaturen, maar niet te koud of te warm en geen midges.

Gevlogen van Brussel naar Glasgow met British Airways. Je kan van Glasgow naar Islay vliegen met Flybe (www.flybe.com).

In Port Ellen kan je gascanisters inslaan (bij ‘Macauly & Torrie’ at the corner of Lennox Street and Frederick 
Crescent). 
Port Charlotte en Port Askaig hebben een kruidenierswinkeltje.

De distilleerderijen hebben allemaal een duidelijke site met openingstijden.
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hikerik op 20 september 2011 om 22:37

Whisky rules…

Een heel mooi verslag!

U bent aan het woord
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