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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Lake District, Yorkshire Dales en North York Mores  

Land: Engeland 

Route: Coast to Coast (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: Erg afhankelijk van eigen kunnen en ambities. Officieel staat er 14-16 

dagen voor. Er zijn natuurlijk mensen die het veel sneller kunnen en in zo'n 7-9 dagen de 

route doen ( UL hikers en trailrunners). Ik heb er 13 dagen voor genomen en dat bleek 

behoorlijk ruim voor mijn tempo, maar in de vrije middagen heb ik mij niet verveeld. 

Reisperiode en condities: In Noord-Engeland heb je altijd kans op regen en kou, ook in de 

zomer. De route is wordt aanbevolen van mei tot en met september, dan hoef je geen 

winterse omstandigheden te verwachten. Ik liep de route eind juni 2012, ik heb redelijk weer 

gehad ( 3 volle dagen regen, 5 dagen zonnig weer en verder bewolkt en af en toe een bui). Ik 

heb op sommige plaatsen wel last gehad van midges. Eerder in het jaar zal je daar 

theoretisch minder last van moeten hebben 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

De totale afstand van de route is ruim 300 km 

Mijn schema was: 

Dag 1. Ma Reis naar St. Bees  

Dag 2. Di St. Bees naar einde Ennerdale  25 km 

Dag 3. Wo Ennerdale lake naar Rostwhaite  20 km 

Dag 4. Do Rostwhaite, via Grasmere richting  20 km   

Dag 5. Vrij Naar Paterdale, vrije                   6 km  

Dag 6. Za Patterdale naar Shap                   25,5 km 

Dag 7. Zo Shap naar Orthon tot halverwege Kirkby stephen. 25 km 

Dag 8. Ma Naar Kirkby Stephen en door naar Keld 29 km 

Dag 9. Di Keld naar Reeth, doorlopen tot 10 km voorbij  25 km 

Dag 10. Wo  Naar Ritchmond en doorlopen tot Bromton 22km 

Dag 11. Do Naar Osmotherley          30 km 

Dag 12. Vrij  Osmotherley naar Round Hill   25 km 
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Dag 13. Za Naar Grosmont 33 km  

Dag 14. zo Naar Robin Hood’s Bay  24 km 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Mijn aanreisroute was: Vliegen op Manchester ( KLM) en met de trein naar ST Bees ( 

overstappen in Carliste) 

Terug vanuit Robin Hoods bay ging ik met de bus naar scarbourough en vandaar met de trein 

naar Manchester. 

Je kunt ook met de boot en trein naar Engeland reizen maar voor mij was dit de 

goedkoopste optie. 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Ik gebruikte 2 kaarten van Harvey ( Coast to Coast East en West), schaal 1:40000 met daarop 

de gehele route.  

Om de gehele route met gedetailleerde 1:25000 kaarten te lopen heb je 11 kaarten nodig 

Er zijn vele routeboekjes en gidsjes. I.v.m. gewicht heb ik die niet meegenomen en ik heb ze 

ook niet gemist.  

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Het terrein is afwisselend. Echt technisch wordt het nergens maar soms is het wel uitdagend. 

Het Lake District is bergachtig, vooral de optionele routes zijn redelijk steil. In de Yorkshire 

Dales zit een stuk ( Kirkby Stephen to Keld) met moeras ( zogenaamde boggles), bij erg nat 

weer kun je hier vast komen te zitten. Eén etappe is vooral asfalt, deze kan overgeslagen 

worden door de bus te nemen. De north York Moors zijn redelijk eenvoudig omdat je hier 

een deel loopt over de Cleveland Way, waarvan de paden uitstekend onderhouden worden. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Sommige delen goed gemarkeerd, op andere stukken zijn markeringen volledig afwezig. 

Kaart en kompas zijn onmisbaar. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

De meeste dorpen langs de route hebben een supermarkt. Alle dorpen hebben een 

restaurant of B&B. Ik had steeds voor 2 a 3 dagen eten mee en daarmee kwam ik prima uit. 
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Overnachting + nuttige links 

Ik heb, op 1 nacht na, gekampeerd. Langs de Route kun je goedkoop binnen slapen ( in 

Youthhostel, zo'n 15 pond voor een bed) en zeer luxe in B&B's of Hotels ( Duur!). Er zijn wat 

campings langs de route ( 4 tot 8 pond) en wildkamperen is toegestaan. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Een goede regenjas en een migedproof tent o.i.d. 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen: Geen (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, 

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Deze tocht was voor mij mijn eerste wat langere solo tocht. Ik heb bewust voor deze tocht 

gekozen omdat er veel bevoorrading was en je regelmatig mensen tegenkomt. Ook heb je 

hier steeds de keuze om binnen of buiten te slapen. Voor mij de ideale tocht om ervaring op 

te doen.  

Het Lake District was prachtig en ook de Dales en Moores zijn mooi. De tocht is erg 

afwisselend en het is leuk dat je van "Coast to Coast" loopt. 

Ik vond de route wel druk en soms te makkelijk ( saai), maar het was een goede keus 

geweest om mee te starten. Heb een hoop geleerd voor toekomstige tochten. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/5995894056959106

705 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag:       

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via       (geef hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 


