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Zesdaagse in het Lake District (Februari
2010)

Hoge toppen scheren in Cumbria

November 2009.

Recordhoeveelheden regen teisteren Cumbrië. Er valt tot 314 mm in 24 uur tijd). Rivieren treden

buiten hun oevers. In sommige huizen staat het water 2 meter hoog.

Honderden mensen dienen hun woning te verlaten. Talloze bruggen worden weggespoeld of

beschadigd.

De economie in de regio krijgt na de mond- en klauwzeercrisis en eerdere overstromingen in 2005

weerom een harde klap.

Onder indruk van de televisiebeelden die de impact aanschouwelijk maakten die de

natuurelementen kunnen uitoefenen op de mens, besloot ik dat Cumbria het decor moest worden

van mijn eerste trektocht van het nieuwe jaar.

Verslag van Kristoff, 23 augustus 2010.

13 februari 2010.
Uitgerust met de Tour of the Lake District gids (uitgegeven bij Cicerone Press) trok ik midden februari naar het land
van Alfred Wainwright. Extra informatie op het internet over de toestand van bruggen en wegen liet ik onbenut. Ik
zou het ter plaatste wel ontdekken.
’s Ochtends bracht een vlucht van SN Brussels Airlines me vanuit Brussel naar Newcastle Upon Tyne. Van daar nam ik
de trein naar Carlisle om uiteindelijk na een rit met de vervangbus via Penrith in Keswick, de startplaats van mijn
tocht, te belanden.
Nog maar 100 meter ver op het traject en ik kon al een eerste vernielde brug optekenen. De omleiding was duidelijk
aangegeven. Gelukkig zou deze ene brug gedurende de hele tocht de opvallendste getuige blijven van de ramp die
zich nog geen drie maanden geleden in dit gebied heeft afgespeeld.
Ik besloot mijn tent op te zetten aan de rand van Derwentwater, vanwaar ik een prachtig uitzicht had op de
besneeuwde heuveltoppen rond Keswick.

14 februari 2010.
Na een korte beklimming daalde de route af naar Rosthwaite, waar ik in de Flock-In tearoom van Yew Dale Farm
beschutting zocht en vond tegen de regen. Zelf noemen de uitbaatsters het “a haven to return to after rambling the
fells :- sit down, enjoy a drink, a bite to eat and a chat with Carole and her helpers in the cosy atmosphere of the
tea room”. Dat deed ik dan ook maar en genoot van de huisbereide lekkernijen. 
Het einddoel van deze dag was Grasmere, ooit de thuishaven van William Wordsworth, vandaag een toeristische
trekpleister.
Ik werd gewaarschuwd voor opkomende mist en besloot daarom spoedig koers te zetten richting Greenup Edge. Het
pad leidt je uit de vallei naar een hoogte van ca. 600 meter. Op een zucht van de top begon de mist razendsnel op
te stijgen vanuit het dal achter mij. Zonder kompas, in de mist en op een besneeuwde heuveltop waar ik geen
voetsporen kon ontwaren, koos ik met enig geluk het juiste pad naar beneden. 
Tijdens de afdaling liep het echter mis: na een slipper viel ik achterover waarbij mijn rechtervoet onder mijn
lichaam terecht kwam. Resultaat: verstuikte enkel. Ik kon gelukkig nog verder stappen tot in Grasmere, maar de
gewollen voet betekende wel dat ik niet de volledige ‘tour’ zou kunnen maken.
Gelegenheid tot eten en drinken zat in het dorpje en (wild)kamperen kon ik vlakbij het centrum.

Beschrijving
In deze route deed ik een stuk van het Lake
District aan, meer bepaald tussen Keswick,
Grasmere en Coniston. 
Deze prachtige streek wordt genkenmerkt door
pittoreske prentkaartlandschappen die menig
kunstenaar en wandelaar wisten en weten te
inspireren.

Geschatte totale afstand
75 kilometer

Kaarten
Ordnance Survey OS Landranger Map 90 Penrith
& Keswick 
Tour of the Lake District, Jim Reid, Cicerone
Press, 2007.

GPS coordinaten vertrekpunt
54.601054726862934 (lat), -3.1319618225097656
(lng)

Deelnemers
Solo

Reisdatum 
van 13 februari tot 18 februari 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.
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15 februari 2010.
Door de zwelling kreeg ik mijn voet amper in mijn schoen. Stappen ging erg moeizaam. Even overwoog ik om de
trekking te beëindigen en in een internetcafé in Keswick een vlucht terug naar Brussel te boeken. Doch de
waarschijnlijkheid van de teleurstelling achteraf brachten mij terug in Grasmere om tegen beter weten in een
vervolg te breien aan mijn tocht en een route zonder al te zware beklimmingen te improviseren. Via het drukke
Ambleside trok ik langsheen Loughrigg Tarn naar het afgelegen Elterwater. Toen ik in de bar van het plaatselijke
hotel informeerde naar een kampeerplaats, bood de uitbater mij voor een mooi prijsje een kamer aan. Dat aanbod
kon ik natuurlijk niet afslaan en ik liet mij de luxe welgevallen.

16 februari 2010.
Bij het openen van de gordijnen ontwaarde ik een landschap dat bedekt was onder een ruim 10 centimer dikke
sneeuwlaag. Deze dag stond er een idyllische en vlakke rondwandelling doorheen de Great Langdale Valley op het
programma (shortwalk 3 uit de Cicerone gids). Genietend van het uitzicht op de besneeuwde Langdale Pikes trok ik
naar de Old Dungeon Ghyll voor een maaltijd en terug in Elterwater sloeg ik mijn tent op op een terrein niet ver
van het hotel (helaas waren er geen kamers meer vrij).

17 februari 2010.
De dag kondigde zich aan met een stralende zon die de sneeuwwolken van de dag ervoor verdreven had. Niets zo
mooi als een sneeuwtapijt onder een winterzon. Ik liet Elterwater achter me en trok richting Coniston voor een
etappe van nog geen 10 kilometer. De korte klim leverde prachtige uitzichten op de omliggende heuvelruggen op. Na
de afdaling die naar Little Langdale leidt, volgde er een passage door een bos.

In het centrum van Coniston vond ik gemakkelijk een B&B, wat me de gelegenheid bood om zonder de rugzak van 18
kilogram een wandeling te maken langs het meer naar het Brantwood House, dat ooit aan John Ruskin toebehoorde.
Ruskin was niet enkel een schrijver en denker met een sociale en politieke bewogenheid, maar ook een
experimenteel tuinier, die streefde naar een evenwicht tussen mentale en fysieke arbeid.



18 februari 2010.
Na een deugddoend nachtje slapen maakte ik nog een korte wandeling langs de westkant van het Coniston meer tot
in Torver Common Wood en na de middag vertrok ik terug richting Newcastle.

Om de lange nacht in de luchthaven te doden las ik Sesame and Lilies van Ruskin.

Conclusie
Al heb ik niet de tocht kunnen maken die ik aanvankelijk gepland had, kon ik met grote voldoening

terugkijken op een geslaagde zesdaagse. Om het met een boutade te zeggen: “Life is not a journey to

the grave with intentions of arriving safely in a pretty well-preserved body, but rather to skid in

broadside, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming … WOW! What a ride!”

Reacties

paul60 op 25 september 2010 om 14:54

Inspirerende foto’s, echt mooi landschapdaar!
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