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West Highland Way, september 2009

Een klassieker

Verslag van timv, 19 oktober 2009.

Maandag 7 sept 2009.

We vertrekken naar Schotland! Wat hebben we eigenlijk voorbereid? Wel we gaan de West Highland Way doen, en
liefst in een dag of 7. Om dan de overige 2 of 3 dagen isle of Skye te verkennen met een huurauto. Maar nu echt,
wat hebben we voorbereid? Enkel de vlucht geboekt… Meer is eigenlijk ook niet nodig. We geraken wel ter plekke
met de trein. Eten hebben we mee en een tent ook!
Dus ‘s morgens richting Brussel-Zuid racen (Charleroi dus). We zijn niet echt grote fan van het openbaar vervoer, wij
gaan met de auto! Die heeft ons nog maar zelden teleurgesteld. De parkingkost nemen we er graag bij. 
In de late voormiddag mogen we sprinten voor een goei plaatske op de vlieger. Alhoewel, dat is niet echt aan ons
besteed. No stress. Een half uurke na het opstijgen komen we aan in Glasgow. Prestwick dus, naar goede Ryanair
gewoonte. Eigenlijk zijn we anderhalf uur onderweg, maar we winnen wel een uurke door het tijdsverschil.
In Prestwick springen we de trein op. Op het perron halen we de andere West Highland Wayers er zo uit! Op de trein
al meteen ne meevaller, de conducteur zijn kaske is kapot. Hij legt vermoedelijk uit dat we in het eindstation
moeten gaan betalen. We knikken ja maar hebben er eigenlijk niks van verstaan. Schots is precies toch geen plain
English. Een gratis treinrit dus .

In Glasgow aangekomen is onze bedoeling om te voet via het aangeduide pad naar Milngavie te wandelen. Een 16km,
het eerste stuk door Glasgow centrum, het tweede deel de rivier (Kelvin) volgen tot in Mellgaai (of Mulnguy, zo
spreken ze dat daar uit). We nemen eerst rustig de tijd om wat inkopen te doen. Niet ver van het station is een
mega outdoor winkel. Hier kopen we campinggaz en een boekje dat ons van info over de WHW moet voorzien.
Helaas niet de trailblazer, nergens gevonden, maar wel de Cicerone! De Cicerone zal ons de rest van de tocht een
volledige routebeschrijving geven met kaartjes erbij. Niet slecht. Maar wat een rare schrijfstijl; en veel onbekende
engelse woorden. Duidelijk een boekje voor the native englishmen…
Nog efkes straatartiesten bekijken en tijd nemen om wat te gaan eten in de Subway. We zullen de volgende dagen
vermoedelijk in relatief afgelegen gebied of kleine dorpjes terechtkomen.

Eindelijk beginnen we aan onze wandeling. ’t Is te zeggen, eerst de start vinden (Kelvingrove Park). We testen ons
schots, maar moeten toch aan meerdere mensen de weg vragen om er te geraken. Vanaf Kelvingrove Park zou het
pad goed moeten aangegeven zijn. Een paar bordjes van de ‘walk ways’ vinden we, maar iets later enkel nog maar
‘cyclist way’- plaatjes. Dat valt wat tegen, want een kaart van Glasgow hebben we niet mee. 
Na veel gepruts en trial and error en vriendelijke schotten die ons de weg willen uitleggen, geraken we het eerste
stuk door. Het tweede stuk zou echter volgens onze gids wel eens serieus overwoekerd kunnen zijn. Dat was met
momenten ook zo. Een uurtje voor het donker wordt, komen we aan in Milngavie. We hebben toch nog zeker 5 keer
de weg moeten vragen ondertussen! We komen in het ‘dorpscentrum’ aan, maar geen camping te vinden. Effe
navragen en het blijkt dat er wel ergens een camping is, maar op 2km afstand. Ai! Dat wordt koken en tent
opstellen in het donker, als we de camping al vinden, want ook niet iedereen weet van het bestaan ervan af. Iets
later komen we per toeval een Schot tegen die we eerder al zagen. Hij had meteen door dat we niet snel op onze
bestemming zouden geraken, en stelt voor om ons een lift te geven naar de camping. Wat een geluk, want achteraf
gebleken ben ik er zeker van dat we die anders nooit gevonden hadden. Het was eigenlijk een achteringelegen
boerderijtje. Tent opstellen (het regent ondertussen en het is redelijk donker) en koken. En slapen!

Dinsdag

Het regent volle bak. Alle regenbestendig materiaal aan, en we lopen terug naar het centrum. We overvallen de
plaatselijke bakker en kunnen aan de wandeling beginnen. Het startpunt hebben we al gevonden, nu moet het een
makkie worden want de WHW is echt wel goed aangegeven. Behalve 200m na de start, een splitsing begot! Daar
staan we dan. Samen met 2 Duitse mädchen, die ook tevergeefs in hun cicerone zoeken. Gewoon effe wachten tot
zij het gevonden hebben dan maar  

Iets later krijgen we in de mot dat we eigenlijk gewoon het WHW symbool moeten volgen. Kan niet moeilijk zijn.
Het regent nog altijd vrij hard, maar we beginnen dapper aan de volgende kilometers. 19 moeten we er zeker doen,
tot in Drymen! 
Na een paar kilometer komen we aan stroken waar er een centimeter of 15 water op het pad staat. Erlangs gaat
gewoon niet, erdoor dus! Hier en daar sijpelt al wat water erdoor. Shit! Natte voeten! Dat was niet de afspraak. Tja
het had 40 dagen aan een stuk geregend in Schotland in juli en augustus, en dit was het logische gevolg.
We wandelen rustig voort. Het parcours is redelijk vlak met af en toe korte hellingen erin. Het is toch vrij stevig,
waarschijnlijk omdat we erin geslaagd zijn ieder een kilo of 20 in onze rugzak te proppen (water, tent, slaapzakken,
matjes, veel eten, het weegt toch wel wat). 20 kilo is voor mij meer dan genoeg eigenlijk. Ik voel het toch al
serieus aan rug, schouders en heupen. 
We naderen ondertussen Drymen. Net voor de rijweg naar Drymen komen we een camping tegen. “This is the last
camping site in the Drymen area”. Oei. In Balmaha (km 26) geraken we vandaag niet meer, want het is al een stuk
in de namiddag. We zouden ook graag nog tent opstellen en koken terwijl het nog licht is. We besluiten toch door te
gaan wegens nog niet genoeg kilometers gemaald. We passeren ook Drymen. Net voor Conic Hill (we hebben nu ook
zicht op loch Lomond) beslissen we om te gaan wildkamperen. Na even te zoeken vinden we een plaatske om onze
tent te zetten. Mooi uitzicht op het meer en op Conic Hill. Maar het is overal nat, het regent ook nog en er staat
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veel wind. Geen ideale omstandigheden. Ook niet om te koken. We hebben hier nog niet veel ervaring in, en na een
half uurke is ons water nog altijd maar, euh, 50 graden ofzo. De Decathlon maaltijd smaakt niet echt met dat lauw
water. Een domper, hopelijk lukt het koken de volgende dagen fatsoenlijk, anders zitten we met een serieus
probleem.
We gaan slapen, het is bijna 9 uur en donker. Slapen is een overstatement (bestaat dat?), want de regen en hele
stevige wind (kan onze marmot (de tent) dit wel aan?) baren ons toch wat zorgen. Ik slaag er alvast niet in om meer
dan 4 uurkes te slapen.

WHW dag 2.

Moe en een beetje gedemotiveerd door het weer beginnen we aan dag 2. Het uitzicht is mooi, maar wel heel
bewolkt. Het wandelen gaat niet zo denderend. We moeten dan ook meteen Conic Hill over. Wanneer we op de top
zijn stopt het met regenen. We zien hier en daar zelfs blauwe lucht. En een regenboog ook. De uitzichten vanop
Conic Hill naar het meer en de omgeving zijn wel mooi. De lucht is nog wel vrij dreigend.
Een mooie afdaling langs een bospadje brengt ons in Balmaha. We hebben misschien maar 4-5 km gedaan, maar
onze maag begint toch al te grollen. In Balmaha komen we langs een herberg en gaan proberen om er iets te kunnen
eten. Met succes, we kunnen “iets” met bacon bestellen. Dat iets blijkt een serieuze burger te zijn, met spek dus.
Ineens ne cola erbij. En waarom niet nog een burger en nog een cola, we zijn hier nu toch! De “Oak Tree Inn” is
wel bekend bij ongeveer elke WHW-er denk ik . Tegen de middag en met volle maag starten we onze tocht

verder, richting Rowardennan alvast. Daar zullen we dan nog wel zien hoe ver we gaan wandelen.
Het pad is vanaf nu soms wat saai, veel bos en soms lange stukken langs de grote baan.. We volgen min of meer
loch Lomond. Het weer is wel wat beter, nog steeds dreigend maar nog wel droog en de zon komt er stilletjes aan
nog wat meer door. In het bos zitten we wel met wat slijkpassages en een paar steile maar korte klimmetjes.
Wat erger is: We zitten met zere voeten en zware benen. Het gaat echt niet zo goed. We strompelen richting
Rowardennan. Rowardennan ligt op km 41 van de WHW, dus we hebben nog maar een km of 16-17 gedaan vandaag.
Te weinig. Maar we zitten in een serieuze dip en beslissen om daar te blijven en in de jeugdherberg te overnachten.
De eerste natte dag heeft ook voor blaren gezorgd… Hopelijk gaat het morgen beter.
Een ander probleem blijkt te zijn dat we maar 100 pond hebben afgehaald (voor 2 personen) en volgens de dame
van de jeugdherberg kunnen we pas in Crianlarich (km 70, blijkt later) geld afhalen. Nu ja, dat zal nog wel lukken
zeker.
We koken nog terwijl het nog licht is, maar rara we zitten ondertussen met een nieuw probleem: Midges. Hét
probleem in Schotland in de zomer. Ik dacht dat ze in september in mindere mate aanwezig waren. Dat was
misschien wel zo, maar damn het was nog ambetant. Ze zijn met zoveel… 
Het voordeel is dat we ons hier kunnen douchen. En een stevig ontbijt nemen. Deze jeugdherberg is wel in orde qua
voorzieningen en dergelijke.

Dag 3.

Met volle moed beginnen we onze dag vroeg. Iets na 8 zijn we weg. Als we de WHW willen doen in 7 dagen moeten
we ergens een dag van 30km inlassen. Als we dan de andere dagen 20km lopen (wat te doen moet zijn) dan komen
we na 7 dagen op 150km. Ideaal uitgerekend.
We starten de dag met een stevige klim op een brede pad in het bos. In het begin van elke dag blijkt wel een klim
te zitten, dat hebben we al in de mot. Het vervolg van de dag gaat de pad eigenlijk steeds door het bos, met echte
smalle klauterpaadjes, echt tempovertragend. Maar het weer is goed, het wordt steeds beter zelfs. Van regen is
geen sprake meer. We lopen heel de dag langs loch Lomond, maar echt mooie uitzichten hebben we niet, we zitten
echt in het bos. Op km 60 besluiten we de camping van Inverarnan te nemen. Het staat hier al goed vol met tentjes
wanneer we aankomen. Er zijn ook veel wandelaars ons voorbijgestoken vandaag. Het valt wel op dat meer en meer
wandelaars gebruiken maken van de bagage-service. Die dragen dus bijna niks mee :s Dat moet de tocht aanzienlijk
verlichten!

Dag 4.

Wie weet wordt vandaag wel de 30km dag . Dan zal het toch nog een stukje beter moeten gaan dan gisteren. We

moeten dus naar Crianlarich (km 70), Tyndrum (km 80) en eventueel kunnen we verder naar Bridge of Orchy (km
90). Dat laatste enkel als de wandelgoden ons gunstig gezind zijn.
De lucht ziet althans mooi blauw. Het pad is ook mooi, open velden/bergen en we beginnen echt te merken dat we
in de Highlands zijn. De uitzichten zijn prachtig hier. We verlaten loch Lomond, op naar Crianlarich. Daar moeten we
van de pad, richting het dorp om geld af te halen. Da’s een tegenvaller, want de pad naar het dorp is steil. Om
later terug op de WHW te komen zullen we in ieder geval sterk moeten klimmen. Er is nog een alternatief pad,
maar dat is nog steiler en wordt ons afgeraden door de schotten die we tegenkomen. Vooral door het natte weer
van de voorbije weken. Met overwoekerde paden hebben we nochtans al ervaring opgedaan op dag 1 . 

Ondertussen komen we meer en meer belgen tegen. Geen hollanders, een paar duitsers. De 2 Duitse meisjes blijken
ons voorbijgestoken te zijn tijdens onze 2 uur durende uitstap naar Crianlarich. Ze hebben hun rugzakken niet meer
bij. Ze hebben zich wel houten stokken aangeschaft, maar ze wandelen wel heel traag. Aan hun tempo te zien en
hun verhalen te horen, vrezen we dat ze nog hele zware dagen tegemoet gaan.
We stevenen af op Tyndrum en passeren ondertussen een paar munros (bergen boven de 3000 voet). Het is hier echt
een mooie omgeving. 
In Tyndrum is de laatste shop voor de komende 60 kilometer. We slaan dus nog wat eten in hier. Zonder het goed
door te hebben, hebben we ook de camping gemist in Tyndrum. Het is ondertussen toch al half 5, maar het tempo
zit er nog wel in. We beslissen hier om naar km 90 te wandelen. En dat aan een hels tempo, sneller dan 5 km/u
met volledige bepakking. Da’s echt racen op dit terrein, maar we willen voorkomen dat we in het donker de weg
moeten gaan zoeken.
Victory! Redelijk kapot komen we aan op de kampeerplaats in Bridge of Orchy. Tent zetten, koken en slapen. Dat
laatste met een korrel zout te nemen. We hebben onze tent vlak naast de kolkende rivier gezet :s. Slecht slapen en
’s nachts naar het WC moeten natuurlijk….

Dag 5.

Het is goed voor onze gemoedsrust dat de 30km-dag erop zit! Nu nog 3× 20. Dat moet lukken!
Vandaag moeten we naar Kingshouse. Het grote deel van de tocht gaat door Rannoch More. Heel mooi open en
uitgestrekt gebied, en waarschijnlijk het meest afgelegen gebied van de hele tocht. Het weer is super vandaag, we
lopen in de zon en het is echt zomers warm. Echt een mooie route, we genieten ervan. Er wordt hier trouwens ook
geskiet in de winter. 



Het blijft echter zwaar, onze rugzakken hangen als loden gewichten op onze rug. Niet te veel stoppen (midges),
maar we wandelen wel op een gezapig tempo nu. Blijkt zelfs dat we vrij vroeg in Kingshouse arriveren. Tijd genoeg
dus om wat uit te rusten (blaren verzorgen bedoel ik eigenlijk). Er is hier een hotel. Wij kiezen echter voor de
gezelligere climbers bar om iets te eten. Er is wel redelijk wat wind maar de nacht in de tent verloopt goed hier!

Dag 6.

Dit moet de dag worden van de beruchte Devils Staircase. Wanneer we opstaan onder volle zon blijkt meteen dat er
geen zuchtje wind is. Oja, we liggen ook aan het water. Even checken of er midges zijn… 
1 seconde de tent open… ik tel er 8 miljard. Hmmm. Alles ziet zwart van de midges. Ik spring half aangekleed uit
de tent. Na 4 seconden zier mijn been volledig zwart. Er moeten er 10000 op mijn been zitten, niet normaal!! Echt
waanzin. Inpakken en wegwezen is de enige optie, en wel binnen de 5 minuten moeten we daar weg zijn. Wat een
hel!
Gelukkig heb je er tijdens het wandelen geen last van. We kunnen rustig Devils Staircase aandoen. Devils Staircase is
een klimmetje van ik schat 200 hoogtemeters. 3 kwartier dus aan een rustig tempo. Wel zweten dat het water eraf
loopt natuurlijk. 
De rest van de dag is een mooi open pad, echt door de highlands. Enkel het laatste stukje naar Kinlochleven is saai.
Een brede pad, een echte weg eigenlijk. 
De camping is goed, we kunnen daar nog eens douchen .

Dag 7, richting Ben Nevis en Fort William

Deze laatste dag bleek achteraf nog een lange. Hij begint alvast met een serieus stevige klim! Zweten, zweten,
zweten. Het gaat ons wel af. Na de klim is het eigenlijk overal een vrij brede pad. Het eerste stuk is een beetje
teveel van hetzelfde, maar het tweede is vrij afwisselend. In de namiddag krijgen we het eerste zicht op de Ben
Nevis. Hele mooie paarse kleuren, bossen, honderden tinten groen en mooie bergen. En dat met stralend weer!
De laatste afdaling is er wel een beetje teveel aan, het blijft allemaal wat duren en we zijn toch wel erg moe.
Vooral zere voeten hebben we. Camping Glen Nevis zal het worden, en we zijn echt wel blij dat we er zijn.
Officieel moeten we nog 2km doen van de WHW maar dat doen we morgen, we moeten toch die richting uit
(richting centrum van Fort William). We hebben het gehaald!! 
Het was een prachtige tocht. De tocht zelf was vrij vlak, maar gevarieerd en we wandelden wel echt tussen de
schotse bergen. Een aanrader (ook voor beginnelingen)!

We verkiezen een extra dag in Skye boven een klim op de Ben Nevis. Voor de klim lopen we immers het risico dat
we tegenslag hebben met de bewolking. En Skye willen we ook goed verkennen. De komende 2 dagen huren we een
auto, rijden naar Skye, pikken onderweg wat bezienswaardigheden mee enzo. Op Skye doen we korte stops, korte
wandelingen en bezoeken de mooiste plekjes. Het weer is ook daar fabuleus en we genieten van dit mooie eiland.

Conclusie
Mooie eerste ervaring in Schotland met prachtig weer!

Alhoewel veel belopen is dit toch een aanrader

FAQ:
-Campings: gratis kampeerplaatsen; voor campings met sanitair is het 5 of 6 pond per persoon. Je mag ook wildkamperen
-Shops op de route: km40 (jeugdherberg rowardennan), km 70 (crianlarich, 1km van de route), km 90 (tyndrum), km 125
(kinlochleven). Kopen van gas kan bvb in de outdoorwinkel niet ver van het hoofdstation in Glasgow.
-Midges, inderdaad een probleem in de zomer. Hoofdnetje en volledige lichaamsbedekking toch aangeraden 
-Bagage-transport: Ze smijten ermee naar uwe kop. Er zijn 2 organisaties die dit regelen
-Ryanair: Van Prestwick naar Glasgow kost een paar pond, op vertoon van ryanair ticket krijg je nog steeds halve prijs
-Verblijf in Glasgow: Wij verbleven in de jeugdherberg, vlak bij Kelvingrove Park
-Markering: Het pad is echt heel goed aangeduid. Kaart is eigenlijk niet nodig in normale omstandigheden
-Terug van Fort William naar Glasgow: Wij namen de trein (4u onderweg). De bus zou een uurtje sneller zijn, maar het
uitzicht in de trein is ongetwijfeld mooier en de rit aangenamer). Kost een 25 pond als ik mij goed herinner. We hebben ze
voor de zekerheid 3 dagen op voorhand gekocht. Of het nodig is om ze vooraf te kopen zal wsl afhangen van de drukte.
Beetje moeilijk in te schatten.
-Accommodatie: Je kan ook verblijven in hotels/jeugdherberg en/of bed en breakfests (vrij veel te vinden naast de route).
Tegen extra betaling zorgen ze ook voor een lunchpakket. Makkelijk zelf te reserveren indien nodig of anders door een
reisorganisatie (te voet, anders reizen, …)
-Duur: De tocht is gemakkelijk te doen in 7 à 8 dagen als je een beetje sportief bent en het rugzakgewicht afstemt op jouw
mogelijkheden.

Reacties

Johan op 24 oktober 2009 om 17:58

Zo te lezen hebt ge goed afgezien. 
Fijn dat ge het gehaald hebt.

timv op 02 mei 2010 om 13:29

Inderdaad, veel meer afgezien dan verwacht, dit was ook de eerste tocht die ik zelfstandig ondernam.

Komt mss soms wat negatief over, maar da’s vooral omdat ik nogal zelfkritisch ben, we hebben ons
super geamuseerd, veel meegemaakt en de tocht op zich is zeker een echte aanrader!

Dimitri op 28 augustus 2010 om 13:55
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Hey, ik vertrek volgende week naar schotland om de WHW te doen. 
je schrijft: 
“Niet ver van het station is een mega outdoor winkel. Hier kopen we campinggaz en een boekje dat
ons van info over de WHW moet voorzien” 
zou je nog kunnen zeggen welk winkel dit was? ik ben namelijk op zoek naar een winkel waar men
Campingaz CV470plus vullingen verkoopt, helaas lijkt dit toch een zeer moeilijke opgave. Heb je enig
idee van de winkel.

mvg

timv op 28 augustus 2010 om 15:21

hey, ik heb er nog eens achter gegoogled maar kan hem niet vinden. Het was een vrij grote outdoor
shop ergens in een van de drukste winkelstraten. Ik dacht hoofdingang van het centraal station uit
naar rechts en dan eerste straat links (dan iets verder aan de linker kant) maar ben niet meer 100%
zeker.

Dimitri op 28 augustus 2010 om 22:38

was het deze misschien http://www.tiso.com/uk_shops/glasgowoutdoorexperience/

alvast bedankt voor de moeite
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