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Southern Upland Way Schotland mei 2010

Eerste ervaring met een Schots lange afstandpad

In 2009 jaar deed ik een wandelvakantie in Zuidwest Cornwall. Vertrekkend vanuit een camping

gelegen in The Lisard deden we een vijftal wandelingen in deze regio. Mijn goesting om terug eens

een echte trek vakantie te doen groeide met de dag.

Voor begin juni 2010 was ik al ingeschreven om met een groep van 12 duikers een duik vakantie te

doen van op een boot in het noorden van Ierland.

De schipper van de “Loyal Watcher”zou onze groep aan boord nemen in Schotland en van hieruit

naar Ierland varen. De haven van Ayr aan de westkust van zuidelijk Schotland was ons vertrekpunt.

Het idee om deze duikweek te laten vooraf gaan door een weekje wandelen in Schotland groeide. 

Dus met de vlieger naar daar en na het duiken samen met de anderen met de auto terug naar huis,

ideaal zou ik zeggen.

Mijn internet zoektocht naar WAAR wandelen gaf me heel wat mogelijkheden. Galloway Parc, de

Southern Upland way (SUW), de West Highland Way. 

Mijn plan is om de Southern Upland Way (SUW) te lopen tot in Sanquhar of nog wat verder tot Moffat

(Beatock). De SUW vertrekt vanuit Portpatrick aan de west kust van Schotland naar Cockburnspath

aan de oost kust. Een totaal van 340 km voor wie het helemaal wil afleggen.

Vermits Portpatrick wat moeilijk te bereiken valt met openbaar vervoer wil ik van uit Stranraer

vertrekken. Dit kan met de trein bereikt worden en ligt zo een 80 km van Ayr.

Verslag van JanE, 03 augustus 2010.

Vrijdag 28 mei 2010: Dag1

Preswick – Ayr 10 km.
Iets voor vijf mijn bed uit. Een paar boterhammen gesmeerd en dan op weg naar het station. Vlotte reis vanuit Lier
naar Charleroi (7 euro), slechts 1 keer moeten overstappen. Even wachten op de bus naar de vlieghaven. Goede
vlucht met Ryan air (37euro) naar Prestwick Glasgow. Dit vliegveld ligt wel een 50 km van Glasgow, de grootste stad
van Schotland, af. Zo een beetje zoals men hier de luchthaven van Charleroi “Brussel Zuid” noemt.
In Ayr (uitgesproken AIR) vlakbij Preswick ga ik een outdoor winkel opzoeken vermits ik een gas bidon moet
aankopen om iets te kunnen opwarmen onderweg. Thuis had ik op internet gezien dat er drie outdoor winkels in
dezelfde straat gelegen zijn. Mijn keuze viel op de winkel “Black” vermits ze daar ook Primus verdelen het merk van
mijn brandertje.

Buiten de luchthaven gebouwen gekomen begint het een beetje te regenen. Ik beslis de bus te laten voor wat het is
en stap te voet naar Ayr. Fout fout het is verder dan ik dacht ongeveer 10 km.
Twee uur later ben ik er, kletsnat van het zweet want de regen is allang weg en een leuk zonnetje geeft mijn hoofd
een eerste kleurtje. Onderweg nog even wat geld uit de muur halen.
Black is snel gevonden en even later sta ik terug buiten met gas van Coleman. Dat past ook op mijn brandertje.
Kaart 78 van Ordnance Survey koop ik hier ook aan. Thuis had ik kaart 82 en 77 reeds kunnen kopen van het
geplande traject. Enkel kaart 76 heb ik niet. Die OS landranger maps zijn wel mooi verzorgde kaarten op een schaal
van 1/50000.

Eerste tegenvaller de trein naar Stranraer is al weg (had ik maar de bus genomen vanuit de luchthaven). De
volgende vertrekt pas om 17h30 plaatselijke tijd.
Spijtig, dan maar een pub binnen gestapt en een Guinness gedronken. In het station is het een drukke bedoening. Ik
amuseer me met alles in het oog te houden en ik moet zeggen dat er grote verschillen van smaak zijn in de wereld.
Het is feitelijk prachtig weer, zonnig maar niet echt warm. De schotten moeten een warmbloedig volkje zijn en
gewend aan lage temperaturen. Ik zie ook mijn eerste echte rosse schotse, met sproetjes.
Een echte boemel trein. Dit stukje van Scottish Rail over een enkel spoor kost me 13 pond. Om 19h00 loopt de trein
het station van Stranrear binnen.

Stranrear – Chlenry 10 km. 
Zo snel mogelijk wil ik op de bewegwijzerde SUW aankomen. Mijn gps wijst me de weg naar het dichts bijzijnde
punt N54 53.896 W5 00.449 een prachtige bosweg. Het is heerlijk stapweer. Mijn geluk kan niet op als ik enkele
herten, hazen, fazanten en een eekhoorntje opmerk. De bosweg komt over een grote baan en ik moet de oprijlaan
van Castle Kennedy op. Het volgende halfuur loop ik door een aangelegd kasteelpark. Niet direct de plaats om mijn
tent te zetten. Verder dan maar. Het is bijna 21h00 en stilaan begint het donker te worden. Een echt geschikte plek
voor men tent zie ik niet. Na wat verschillende plaatsen overwogen te hebben zet ik mijn tentje dan toch maar
neer. Een tasje soep en later nog een tasje koffie en ik kruip in mijn slaapzak. Even later trekt een kudde koeien
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voorbij waar ik eerst mijn tent wou zetten.

Zaterdag 29mei 2010: Dag 2
Chlenry – Laggangarn. 21 km
Vertrek: 8h45
Wandeltijd 5h11
Vroeg wakker. Het regent. Ik blijf nog maar wat liggen misschien stopt het wel met regenen. 
Kopje koffie en wat Muesli gegeten. Eten en drinken kon wel eens een probleem worden op deze SUW. Toch heb ik
achteraf gezien ontzettend weinig water bij vermits het nu al op is. Ik hoop straks toch ergens te kunnen bijvullen.
Tentje afbreken alles ingepakt en klaargemaakt voor een regenachtige dag. De cape, die ik wil gebruiken met
regenweer, is niet handig, ik krijg hem niet goed over die rugzak. Misschien is het wel te doen als iemand anders
hem kan goed hangen maar ja ik ben hier alleen. Heb mijn rugzak misschien wel tien keer af en terug aangedaan
om die cape een beetje goed te krijgen. Pff. Bij windvlagen komt hij dan ook helemaal fout te zitten. Dat ga ik
nooit meer gebruiken of het moest in combinatie met een dagrugzakje zijn. Aan mijn rugzak zit een regenhoes maar
die is wat klein nu er één en ander aan de buitenzijde bevestigd zit. Ik heb ook nog een 80 liter zak van een vriend
bij die je als regenhoes kan gebruiken. Ik had die mee om alles in 1 pak te kunnen steken voor het vliegtuig. Zo zal
ik me er één aanschaffen denk ik voor in de toekomst.
Na een uurtje stappen kom ik door een ongelooflijk mooi bloemendal gestapt. (foto)Even later steek ik de spoorweg
van gisteren over. Wind en regenvlagen dus blijf ik maar doorstappen. Een rustpauze nemen zonder schuilplaats lijkt
me maar niets. Een mooie hangbrug (foto) brengt me naar de overkant van het “Water of Luce”. Ik ga bijna tegen
de vlakte op het kletsnatte hout van deze wiebelende brug. Ik zie eindelijk een paar boerderijen een eind van mijn
weg af. Ik vrees niets meer tegen te komen en besluit daar om water te gaan. Mijn rugzak laat ik een beetje
verdekt achter. Een dik half uur later ben ik terug met een volle fles water. Rond 14h00 is het weer wat opgeklaard
en zoek ik een plaatske tussen de bomen om een soepje te eten. Een half uurtje later ben ik weeral op weg. Na
ongeveer 1 km kom ik aan de Beehive Bothy (15h00). (foto) Had ik dat geweten dan was ik daarjuist ineens door
gestapt. Ik besluit hier te blijven voor de rest van de dag en de nacht. De wind is ondertussen gaan liggen. De
regenwolken zijn weg geblazen. Prachtig weer. Tot hiertoe had ik nog geen last gehad van de midges maar nu zijn
ze er. Mijn natte spullen buiten en binnen te drogen gelegd mijn matraske opgeblazen en een boekske gelezen. Mijn
Meindl’s (vooral de linkse) en kousen zijn kletsnat mijn voeten hebben precies een hele dag in het bad gezeten. Ik
heb een paar pijnlijke plekskes vooral aan mijn linker voet. Spagethi Bolognese mmm. Gemakkelijk zo een pakske
van “Trek’n Eat” maar je hebt er wel water voor nodig. Dat is weeral bijna op. Achter de Bothy loopt een klein
beekje waar ik mijn fles vul. Het water heeft een licht bruin kleurtje maar in mijn tasje koffie zie je en proef je
dat toch niet.

Zondag 30 mei 2010: Dag 3
Laggangarn – Bargrennan. 23 km
Vertrek: 8h20
Wandeltijd 5h09
Mooi ontwaken, de zon is van de partij. Gisteren en vandaag heeft de zon en de wind mijn oude Meindl schoenen
(25 jaar geleden gekocht bij basecamp) niet droog gekregen. Ik heb nog een paar lage schoenen van den Decathlon
bij en gamaschen. Hopelijk is dat ook goed. Ik hang mijn meindl’s vanachter op mijn rugzak en hoop dat ze zo
verder zullen drogen. Het vervolg van mijn tocht is afwisselend droog terrein en dan weer nat gras, soms al eens
serieus modderig. De Standing Stones (foto) kom ik tien minuten later tegen. Het gaat stilaan bergop naar Craig Du,
mooi landschap. Bij Loch Derry gekomen wil ik mijn bruin waterke in ruilen voor wat beter. Het ziet er beter uit
maar is dat wel zo? Mijn fles terug goed gevuld. Ik zou eens willen doordrinken maar ik durf niet zonder te koken
het zal voor wat later op de dag zijn.
Darloskine bridge, (foto) hier staan enkele huizen maar ik zie geen mens. Een paar km verder na een volgende brug
kom ik voorbij de “Waterside Lodges” hier is water van de kraan beschikbaar oef. Ik zwelg me vol, vul mijn fles
terwijl ik een gezellige babbel heb met de uitbater de heer Gibson die lang in Zuid Afrika vertoefde. 
Een kwartiertje blijf ik hier hangen en dan gaat het weer stilaan naar boven naar de “Hill of Ochiltree”. Van hieruit
heb je een mooi zicht op het “Loch Ochiltree” en daarna gaat het natuurlijk weer naar beneden over moor land,
soms moeilijk. Om je benen te breken. Ik kom nog wat opdringerige koeien tegen en nader dan Bargrennan. De SUW
gaat hier naar rechts maar ik ga hier naar links om te fourageren en te overnachten op de camping van Glentrool
Village Parc. 
Geen last gehad van de Midgets maar aan de camping zijn ze toch terug present.
7 pond voor een overnachting. Het camping winkeltje stelt niet veel voor. Ik koop wat dingen in blik en een soort
van ingevroren sandwichen. Geen brood en geen vers fruit of zo te krijgen. 
Tentje opstellen en een douche gepakt. Een beetje terug is een hotel/restaurant “House O’Hill Hotel”daar ga ik
naartoe. Ik probeer mezelf terug wat te hydrateren met enkele streek biertjes. Lekker gegeten daar in gezelschap
van een Engelsman die Livingstone noemde en een kerel uit Australie. Als die tegen elkaar begonnen te praten dan
kon ik absoluut niet meer volgen.

Maandag 31 mei 2010: Dag 4
Glentrool Village Parc-Clenrie. 30 km
Vertrek: 7h30
Wandeltijd: 7h45
Vroeg op, enkele sandwiches gegeten. Vandaag ga ik heel wat meertjes passeren. Het eerste stuk van de dag is een
waarlijk mooie wandeling langs de beboste flanken van het Loch Trool. Ik kom enkele grote herten tegen. Dat is het
voordeel van vroeg te vertrekken denk ik. Het is al 9h00 als ik besef dat het tracklog van mijn gps niet opstaat. Het
einde van loch trool bereik ik rond 11h00. Ik wou even een rustpauze inlassen maar dan zijn er direct die
smeerlappen van midges. Het volgende meer is het “Loch Dee” hier moet ook een Bothy gelegen zijn. De “White
Laggan bothy” bereik ik zo rond 13h00. Ik hou hier een lange rustpauze. Mijn linker knie begon last te verkopen,
alles rond de knieschijf doet pijn vooral als het wat stijler naar beneden gaat anders valt het wel mee. Een soepje
eten, een blikje opwarmen, kopje koffie, boekje lezen. Een boer op een vier track komt even zijn schapen
controleren en vind het precies leuk eens een babbel te kunnen doen. 
16h15 op naar het volgende loch. De weg is nu minder interessant, een brede verharde of zelfs geasfalteerde weg
speciaal voor de bosontginning denk ik. Vrij open en het zonneke schijnt weer lustig. “Clatteringshaws Loch” Ik
begin rond te kijken naar een goede plek om te overnachten. Eindelijk terug van de verharde weg af en het
landschap is terug moorland. Even nog een berg over. De wind steekt wat op. Ik loop nu terug over verharde weg.
Echt geen geschikte plaats te bespeuren om een tent op te zetten. Uiteindelijk zal het 20h00 zijn voor ik eindelijk
een plaats vindt vlak naast de weg tussen de schapen. De hemel begint wat toe te trekken. Onder mijn buiten zeil
maak ik een tasje koffie. Morgen in de voormiddag zal ik door St. John’s Town of Dalry komen. Hier is een herberg (=
lekker eten en drinken ) en een winkel.



Dinsdag 1 juni 2010: Dag 5
Clenrie-Craigencarse. 24,5 km
Vertrek: 8h56
Wandeltijd: 6h45
Rond 4 uur word ik wakker omdat het aan het regenen is. Om 7 is het nog bezig ik blijf nog wat liggen. Om 8 uur
regent het nog steeds. Langer wachten heeft geen zin. Mijn Meindl schoenen zijn terug droog. Mijn gamaschen aan
ben eens benieuwd of ik ga droog blijven in die schoenen. Alles ingepakt en klaargemaakt onder mijn buitenzeil voor
een regenachtige dag. Uit mijn tent gekomen zag ik twee andere wandelaars die juist voorbij waren gekomen. Tot
hiertoe kwam ik zo goed als niemand tegen die dezelfde route aan het lopen was. Buitentent opbergen en en route.
Lichte regen, windvlagen en mistige bergflanken. Mooie beboste wegen. Na een tijdje haal ik beide wandelaars in.
Het zijn nog oudere mannen dan ik ze hebben toch ergens op die berg geslapen waar ik geen plek vond. Stel ik te
hoge eisen aan mijn slaapplaats, mooi vlak als het even kan. 
Links afslaan de weg af door nat en zompig terrein op naar de volgende berg. In de verte zie ik weer een hert. Af
en toe zak ik wat weg ik de bodem. Ik voel mijn voeten terug nat worden voornamelijk links, niet echt waterdicht
meer vrees ik. Moorland Eens de berg gepaseerd ben ik bijna in Dalry mmm kopje koffie in The Laggan Inn. Daar
denk ik al heel de morgen aan. Verdorie “For Sale” staat er op de deur. Gelukkig is het winkeltje niet falliet. Fruit
gekocht en opgegeten, brood, kaas en enkele blikken ( bonen in tomatensaus, ben ik nu zot geworden?) flesje laten
vullen leeggedronken terug laten vullen. Ik koop ook enkele rolls. Precies een klein worstenbroodje. Hopelijk is dat
genoeg want ik kom pas morgenavond terug in een stadje waar je inkopen kan doen.
Het twijfelt zo een beetje tussen regenen of niet regenen. Mijn weg start weer mooi door bosjes en farmland en
begint dan stilaan weer moorland te worden. Dat heeft ook zijn charmes en mooie verre zichten. Na een uurtje is
het eindelijk droog en ik neem een half uurtje pauze tussen de schapen en eet wat brood met kaas en nog wat fruit
op, best lekker.
Stroanpatrick blijkt gewoon een naam te zijn. Een drietal boerderijen kan je in de buurt zien liggen maar dat is dan
ook alles. Het is nu al een serieus stuk in de namiddag. Mijn knie begint stilaan te protesteren. Ik begin dan maar
uit te kijken naar een slaapplaats. De zon begint warempel te schijnen. De midges zorgen ervoor dat ik rap in de
tent lig. (foto)Zalig zicht vanuit mijn tentje en rust.

Woensdag 2 juni 2010: Dag 6
Craigencarse-Sanquhar: 28 km
Vertrek: 8h18
Wandeltijd: 8h15

De zon is weer aanwezig. Alles opgebroken en dan de tent nog wat laten drogen vooralleer te vertrekken. Ik wil
vanavond in Sanquhar zijn wegens mijn chronisch tekort aan water. Vandaag staan er drie bergjes op de route. De
eerste is de ergste de Benbrack is vrij steil omhoog naar 580 meter. Het pad is absoluut niet moeilijk maar ik moet
regelmatig stoppen om op adem te komen. Hier boven staat een soort van Arc (foto)waarom die hier staat weet ik
niet. Op een andere berg verderop zie ik nog zo een Arc staan. Terug een stuk naar beneden en dan Cairn Hill
(500m) en de volgende Black Hill 550m. Ik denk dat ik vandaag maar een 3 tal km per uur gedaan krijg. Iets na de
middag kom ik aan Polskeoch Bothy. Hier neem ik een uur eetpauze. Mijn laatste proper water gaat eraan. Ook hier
neem ik water uit een beekje achter de Bothy.
De wandeling gaat daarna precies eindeloos door over, heuvels, moorland met schapen en koeien. Wel fantastische
zichten moet ik zeggen. Ik ben toch maar wat blij als eindelijk rond 19h00 Sanquhar in het zicht komt.
Hier ga ik vannacht op de camping en vanaf morgen een Bed & Breakfast. 
Ja natuurlijk wat had je gedacht, die camping is al enkele jaren gesloten en ik kan al direct op zoek naar een B&B.
Ik vind plaats (20 pond per nacht) in huize Penhurst. De dame vraagt of ik misschien een potje thee lust. Natuurlijk
lust ik dat. De pot die ze op de kamer brengt bevat zeker een stuk of vijf kopjes die in enkele minuten hun weg
vinden in mijn uitgedroogde lichaam. Het melk kanneke waar ik normaal nog niet naar kijk gaat ook gewoon binnen.
Ik blijf hier om op vrijdag met de bus terug te keren naar Ayr. Misschien kan mijn knie dan al wat herstellen tegen
dat ik op duikverlof ben.

Donderdag 3 juni 2010: Dag 7
Sanquhar:

Lekker schots ontbijt. Fruitsap, cereals, tomaatjes 4 grote padestoelen 2 paardenogen, 2 sausiskes, een stukje
bacon, toast met sinaasappel confituur………
Ik doe de historic walk rond de stad maar er is niet veel schoon aan te beleven. Ook het stadje zelf heeft duidelijk
betere tijden gekend.
Ik mest mijn rugzak eens uit en ga mijn tent even opstellen op een graspleintje om ze goed te laten drogen.
In de late namiddag doe ik nog een wandeling naar de Euchan Glenn en zijn gelijknamige falls. De moeite zo een
liefelijk parcour.(5km, wandeltijd: 1h30)
Gedaan met wandelen. Spijtig als ik meer tijd had en men knie niet zo vervelend zou doen zou ik zo heel de route
willen afstappen. 
Een volgende keer misschien en veel wijzer geworden denk ik.

Conclusie
Al doende leert men zeker. Mijn rugzak was nog een Aldi model. Mijn schoenen werden nat en

nochtans had ik een chronisch gebrek aan water. Leuk van op deze site wat van anderen te kunnen

leren. Met mijn 55 jaren weet ik dat je nooit te oud bent om te leren. Wie vraagt zal te weten

komen..

Graag leer ik hier dan ook anderen kennen. Het was mooi maar op zeker moment waren de

moorachtige heuvels wat eentonig.

Reacties

Anja Van Eester op 11 augustus 2010 om 22:52

Hey Jan,

Je verslag was boeiend en las vlot, mooi geïllustreerd door je foto’s. 

http://www.hiking-info.net/forum/member/0/


Schotland zal zeker nog vele stukken prachtige ongerepte natuur hebben maar is door zijn
geografische ligging spijtig genoeg ook onderhevig aan veel regen waartegen je je niet afdoend kan
kleden.

Er is geen mooiere horizon dan één met bergen!

Anja

Lut Engels op 16 augustus 2010 om 21:58

Hallo Jan, 
Razend interessant om dit alles te lezen. Mooi vlot geschreven ook. Zo weet je direct wat je daar zoal
kan verwachten. 
Die midges waarover je praat zijn dat een soort muggen?? En gamaschen wat zijn dat? 
Grote probleem is blijkbaar het drinkwater, vervelend want dat heb je juist zo veel nodig. 
De natuur moet er echt wel prachtig zijn!!! 
Lutje

roger pauwels op 26 augustus 2010 om 11:50

heb het ganse traject gedaan in 1998 gebruik makende van b en b’s en jeugdherbergen, ik zou zeggen
doe voort want het mooiste en de beste b and b’s staan je nog te wachten 
grtjs

erik colin op 23 maart 2011 om 7:15

Hallo Jan,

Mooi verslag. Wij gaan binnenkort het zelfde stuk lopen. Heb je toevallig de track gelogd in je gps? En
als dat zo is, kan je die dan doorsturen?

Groeten,

Erik

jantje op 01 juni 2011 om 18:20

begin mei de SUW gedaan, aan water geen gebrek, het viel met bakken uit de lucht!!! persoonlijk vind
ik dit het minst gewaardeerde pad in schotland. het is een zaligheid om te stappen en de variatie is
ook een grote troef. maar misschien al goed dat iedereen naar de highlands trekt, anders zou het hier
ook een pakje drukker zijn.

groetjes

JanE op 06 juni 2011 om 0:57

Aan Erik ik zie pas je vraag. Ja ik heb de track ingelogd op mijn GPS Misschien is het al te laat en ik
heb geen email van jou.

U bent aan het woord
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