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Deze Schotland rondreis was voor  de zomer van 2020  samengesteld, maar gaat vanwege 

Covid19 in 2021 plaatsvinden. 

 

Toen de aanvraag bij ons binnenkwam, hebben we in een mail een aantal vragen gesteld 

over voorkeuren, interesses, te rijden afstanden en activiteiten.  

 

Deze klanten wilden graag  oversteken van IJmuiden naar Newcastle v.v.,  heel veel zien, 

wat niet te moeilijke wandelingen doen, een paar keer golfen, met de Harry Potter Train (The 

Jacobite Steam Train) en  naar de Highland Games in Pitlochry.  

 

We maakten een voorstel waarin al deze gegevens/vragen/wensen verwerkt werden en 

stuurden die naar hen, zodat ze konden reageren. Er waren een paar zaken, die zij graag 

iets aan wilden passen en toen dat gebeurd was, waren ze zeer tevreden met hetgeen ze 

allemaal zouden gaan zien en doen. 

 

De uiteindelijke TravellingWELL.nl Reisgids  ging in een stevige map en de papieren, folders 

en de kaart van Schotland werden toegevoegd. Dit hele pakket werd geruime tijd vóór de reis 

naar hun huisadres verstuurd, zodat ze goed de tijd hadden om alles op hun gemak te lezen 

en te bekijken en zich te verheugen op hun reis. 

 

Ik heb een paar dagen uit deze TravellingWELL.nl gehaald om u een goed beeld van zo’n 

gids te geven en u hebt meteen al een 

heleboel informatie. 

 

 

 

 

 

Informatie over de reis: 

De reis begint aan het eind van de middag met de boot van IJmuiden naar Newcastle in een 
2 pers. buiten  hut   met 2 pers. bed en uw auto gaat mee. DFDS Seaways: Felison 
Terminal, Sluisplein 33 IJmuiden.  
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U kunt inchecken tussen 14.00 en 16.30 en u kunt vanaf 15.30 aan boord. De boot vertrekt 

om 17.30. Als u incheckt laat u de bevestiging zien waar het reserveringsnummer op staat en 

de geldige paspoorten/ID. U ontvangt dan de boarding cards. U krijgt ook cabin cards om de 

deur van de hut te kunnen openen. Het personeel wijst je waar je de auto neer moet zetten. 

Kijk als je je auto verlaat even goed op welk dek je staat en bij welke deur, anders is het 

de volgende dag zo zoeken en krijg je zo'n paniekerig gevoel, dat je te laat bij de auto komt. 

Nieuw:  Wij kregen in aug. j.l. toen we de trap op liepen een kaartje waar het nummer van de 

deur en kleur op stond. Heel handig.   Maar het gebeurt niet altijd, dus opletten is handig. 

De tijd die aan boord gehanteerd wordt is de Nederlandse tijd.  

Neem alleen het hoogst noodzakelijke mee aan boord, want de hutten zijn vrij klein. Wij  

pakken zelf altijd een apart tasje in voor de overtocht met toiletartikelen, pyjama's, evt. 

schone kleding, camera's en iets om te lezen of te doen. Meer heb je eigenlijk niet nodig.  

In de hutten is een doucheruimte met wc. Er hangen handdoeken en de bedden zijn 

opgemaakt..   

Jullie hebben  de warm/koud buffetten geboekt  voor 18.45 en dat kan het personeelslid  

bij het Explorer’s Kitchen restaurant zien op uw boardingcard. U moet hem daarom bij de 

ingang van het restaurant laten zien, waarna een personeelslid u naar uw tafel brengt.  Er 

staan allemaal grote vitrines met koude en warme gerechten, salades, rauwkost, brood, 

crackers, allerlei kazen en toetjes. Wilt u een  drankje (met of zonder alcohol)  dan moet u 

dat apart betalen aan de ober/serveerster die met de drankkar rondloopt. 

Op de veerboot zijn allerlei ruimtes waar je rustig of iets onrustiger kunt zitten met of zonder 

een drankje. In die ruimtes zijn ook bars, waar ze warme en koude drankjes verkopen. 

Er zijn winkels, een wisselkantoor (ik raad niet aan om daar geld te wisselen, want de koers 

is heel ongunstig), een casino, een bioscoop, een nachtclub en diverse restaurants. 

's Morgens komt er door de intercom een muziekje en de aankondiging dat het restaurant 

voor het ontbijt geopend is. Dat is meestal vrij vroeg en er is tijd genoeg om rustig aan te 

doen. 

U hebt ook het  ontbijt geboekt  en dat kan het personeelslid ook weer zien op de 

boardingcard. Je gaat op een zelfgekozen tijdstip naar het restaurant, laat je boardingcard 

zien en krijgt weer een tafeltje toegewezen.  Nu staan er in het Explorer’s Kitchen restaurant 

grote vitrines met allerlei gerechten (warm en koud):  eieren, worstjes, toast, broodjes, 

cornflakes, fruitsalades, yoghurt, verschillende vleessoorten en kazen. Het brood komt uit 

eigen bakkerij  en je mag zo veel of weinig eten als je maar wilt.  

Tussen 9.30 en 10.00 (de tijd hangt af van het weer, de stroming etc.)  

wordt er omgeroepen dat je naar je auto mag en op een gegeven 

ogenblik gaan de deuren open en mogen jullie van boord. Paspoort 

controle en dan  Welkom in de UK. 
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Waar aan denken? 

1. Het  geldige paspoort/ID 

2. Rijbewijs 

3. Creditcard 

4. De reserveringen  

5. Naam van de verzekeringsmaatschappij als je een reisverzekering hebt, het te bellen 

telefoonnummer bij problemen en het verzekeringsnummer 

6. Goede, stevig, waterdichte wandelschoenen, die lekker zitten en kleding voor zowel 

goed als wat minder goed weer. Kleding in laagjes bevalt altijd het beste. Bij koud 

weer is het warmer en bij wat hogere temperaturen pel je je laagje voor laagje af net 

als een ui 

7. Een speciale GB stekker met extra pootje om apparatuur als laptops etc. op te kunnen 

laden en te gebruiken  

8. Paraplu en/of regenkleding 

9. Medicijnen  

10. Fototoestel 

11. De mobiele telefoon 

 

De accommodatie adressen en aankomsttijden. 

U wordt zo ongeveer tussen 16.30 en 18.00 verwacht op uw accommodatie adressen.  

Merkt u onderweg dat u later aan gaat komen dan 18.00 dan willen de eigenaars van de 

accommodatie adressen graag dat u hen belt. Zij weten dan ook waar ze aan toe zijn. 

Alle gegevens van de adressen en de routebeschrijvingen zijn los bijgesloten. 

 

Op de laatste dag checkt u  om uiterlijk 

16.00  bij  DFDS Seaways International 

Passenger Terminal North Shields 

Newcastle NE29 6EE. Coördinaten: 

54.992173, -1.449844.  De procedure is 

precies het zelfde als op de heenweg. Jullie hebben ook nu een 2 pers. buiten   hut, maar nu 

met 2 aparte beneden bedden . De boot vertrekt om 17.00. 
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De procedure voor de buffetten is het zelfde als op de heenweg. U hebt geboekt voor 19.45, 

dat is 18.45 Britse tijd.  

De volgende ochtend mag u  zelf weer bepalen hoe laat u naar het ontbijtbuffet gaat.  

Tips en achtergrond informatie over Schotland 

 Als jullie een navigatie systeem hebben is dat heel handig om te gebruiken, want dan 

kom je altijd op de goede plek of er heel dichtbij. Het probleem in Groot-Brittannië is 

dat ze vaak geen straatnaam of huisnummer geven, maar alleen de plaats en de 

postcode. Als er een volledig adres te vinden was heb ik die genoteerd en anders 

moet het alleen met de postcode ( in dik rood) . U komt dan in ieder geval in de goede 

buurt. 

 Voor de accommodatieadressen heb ik ook de coördinaten toegevoegd. Als u die in 

uw navigatiesysteem zet komt u er in ieder geval.   

 De bijgevoegde kaart is  gedetailleerd en alle wegen staan erop 

 Attracties, bezienswaardigheden en Visitor Centres worden meestal goed aangegeven 

met borden langs de weg 

 Je kunt vrijwel in ieder dorp pinnen binnen in het bankgebouw of in een 

betaalautomaat buiten. Het is het handigst om in één keer het max. bedrag (meestal 

ong. £400.00)  op te nemen als je bank een bedrag rekent voor geld opnemen in het 

buitenland. Tip: pin zo veel mogelijk tijdens kantooruren bij een cash machine of ATM 

(pin apparaat) bij een bank. Zou er iets mis gaan of is er een probleem, dan kun je 

meteen naar binnen lopen om hulp te vragen 

 In pubs kun je meestal voor een heel redelijk bedrag lekker eten en ze zijn ook vaak 

heel gezellig. Je moet natuurlijk minstens 1 x Fish & Chips eten he? 

 Het water heeft soms een beetje een bijsmaakje, maar het is gewoon veilig 

drinkwater. Je hoeft dus geen flessen mineraalwater te kopen 

 Bent u erg bang voor de midges, dan zou u alvast in Nederland een middeltje kunnen 

kopen met een hoog DEET gehalte. De middeltjes in UK, die u bij de apotheek koopt, 

zijn over het algemeen wel beter. Er is ook een midge forecast: 

https://www.smidgeup.com/midge-forecast/ 

 

Beknopte geschiedenis van Schotland  

In tegenstelling tot Engeland werd Schotland nooit door de Romeinen veroverd. Tacitus 

beschreef de Schotten als Caledoni of Picti ( roodharige wilden met beschilderde lichamen) 

Ongeveer 450 na Chr bestond Schotland uit vier afzonderlijke koninkrijken. De Keltische 

Pikten woonden in het noordoosten, de uit Ierland geëmigreerde Keltische Scoten in het 
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westen en op de Hebriden. De Romeins-Keltische Britten en de Germaanse Angelen 

bewoonden het oostelijk deel van de laaglanden. 

De Scott Kenneth MacAlpine verenigde de stammen in 843. Hij was de eerste Schotse 

koning. Er bleef veel strijd tussen de onderlinge stammen. Daar kwamen de invallen van de 

Vikingen in de 9e eeuw nog bij. Zij verwoestten veel kloosters, oa de kloosters van Iona. 

Met de komst van Willem de Veroveraar in 1066, begon het tijdperk van de Normandische 

koningen, die Schotland als deel van hun land zagen. Dat heeft tot eeuwenlange strijd geleid, 

want de Highlanders onttrokken zich aan het gezag van de koning en behielden het 

traditionele clansysteem (clan=Gaelic voor familie ) 

Een clan was een groep, die onder bescherming stond van het clanhoofd (chief). Het 

clansysteem was feodaal en gebaseerd op wederzijdse verplichting. Het clanhoofd bood 

onderdak, bescherming en rechtspraak in ruil voor mankracht en trouw. Alle leden van de 

clan droegen de naam van het clanhoofd. Bijv. MacDonald (mac=zoon van). De 

verschillende clans onderscheidden zich van elkaar door de kleur en het ruitpatroon van de 

tartans (geruite stoffen). 

De huidige kilt is een uitvloeisel van de oorspronkelijke tartan, die behalve als kledingstuk 

ook dienst deed als deken om in te slapen als de clanleden in de bergen strijd voerden met 

hun tegenstanders. 

De grootste held in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Engelsen was Robert Bruce, die in 

1313 de Engelsen bij Bannockburn wist te verslaan. William Wallace (Braveheart ) was al in 

1296 begonnen met de strijd tegen de Engelsen, maar hij werd gegrepen en geëxecuteerd.. 

Tot 1603 regeerden Schotse koningen over Schotland. De meest tragische was Mary Queen 

of Scots. 

Zij werd op jeugdige leeftijd naar Frankrijk gestuurd en huwde de dauphin op 16 jarige 

leeftijd. Hij stierf al na 2 jaar en Mary ging terug naar Schotland. Ze trouwde met Darnley en 

kreeg een zoon ( later koning James VI).  

Darnley vermoordde David Rizzio, secretaris van Mary in Hollyrood Palace, waarna Darnley 

ook vermoord werd, waarschijnlijk door Mary en haar minnaar de Earl of Boswell, waarmee 

ze later trouwde. Mary werd afgezet en  gevangen gezet, wist te vluchten en vroeg haar 

achternicht Elisabeth om bescherming. Die hield haar 19 jaar gevangen en liet haar 

uiteindelijk terechtstellen in de Tower (onthoofd). 

In 1603 werd Mary’s zoon James VI als James I Koning van Engeland en Schotland.. 

De koningen na hem kregen steeds meer problemen door hun opstelling ten opzichte van 

het geloof. En in 1689 werd de protestantse William of Orange tot koning gekozen. De 

meerderheid in Schotland sloot zich aan, behalve een groep Stuart-getrouwe Hooglanders, 

Jacobieten genoemd naar Jacobus (James) de laatste Stuart -koning. 
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Er volgden opstanden. De belangrijkste was de laatste in 1746 waar Bonnie Prince Charlie 

bij Culloden Moor vernietigend werd verslagen en Schotland voorgoed onder Engels bewind 

kwam. 

Algemene info over Schotland 

Schotland is ongeveer  tweeënhalf keer zo groot als Nederland. Het land heeft een 

oppervlakte van 78.722 km2, ruim een derde deel van Groot-Brittannië. 

Schotland vormt het noordelijke deel van het Britse eiland. In het westen en noorden ligt de 

Atlantische Oceaan. Aan de oostzijde de Noordzee. In het zuiden loopt de grens met 

Engeland over een afstand van 90 km. De grootste afstand op het  Schotse vasteland 

bedraagt van noord naar zuid (Cape Wrath-Mull of Kintyre) 441 km en van oost naar west 

(Applecross-Peterhead) 248 km. 

Hemelsbreed is de westkust 416 km lang, maar door de vele inhammen (sealochs of fjorden) 

is de afstand 3200 km. Schotland telt 790 eilanden en eilandjes, waarvan er 93 bewoond 

zijn. 

De bevolking onderscheidt zich van de Engelsen door de eigen taal en letterkunde, 

rechtspraak, onderwijs en kerkorganisatie en heeft een sterk historisch besef. Vrijwel alle 

inwoners van Schotland spreken Engels, dat erg verschilt van het Standaard Engels. Een 

aantal mensen, voornamelijk van de westelijke eilanden, spreekt nog steeds Gaelic. 

Historisch gezien is Schotland verdeeld in twee culturele gebieden: Het zuidelijker gelegen 

Laagland waar voornamelijk Engels gesproken werd en de Hooglanden in het noorden waar 

Gaelic de voertaal is.  

Geografie 

De Borders en zuid Schotland: eindeloze groene heuvels, bosrijke dalen en visrijke rivieren 

als de Tweed zijn kenmerkend voor het landschap. De hogere delen bestaan uit afgevlakte 

‘moors’. De heuvels zijn voor het merendeel niet hoger dan 800 meter.  

De Highlands of Schotse Hooglanden bestaan voornamelijk uit verlaten veen- en 

heidehoogvlakten. Verder wisselen langgerekte dalen, diepe ‘lochs’ (meren) en grillige 

granieten toppen elkaar af. De bergtoppen staan dikwijls volkomen geïsoleerd en bestaan 

hoofdzakelijk uit kwartsgesteenten. De Great Glen Fault is een 150 kilometer lange scheur in 

de aardkorst en grotendeels gevuld met meren. Als een lint liggen hier in het kaarsrechte dal 

de beroemde Loch Ness, Loch Lochy en Loch Linnhe. De bergen zijn hier hoger, een aantal 

zoals de Ben Lawers en  de Ben Nevis behoren tot de hoogste bergen  van geheel Groot-

Brittannië. Ook liggen hier de zoetwatermeren Loch Lomond, Loch Katrine, Loch Awe en 

Loch Tay, en de grootste rivieren van Schotland, de Spey, de Tay, de Dee en de Don. 

De ruige hooglanden ten noorden en westen van de Great Glen Fault hebben maar een 

gemiddelde hoogte van 610 meter, onderbroken door enkele spectaculaire bergen. 

Klimaat 
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Door de richting waarin de Schotse bergen liggen wordt het klimaat, naast de sterke 

zuidwestelijke winden, sterk beïnvloed door de Atlantische Oceaan. Die zorgt ‘s winters in de 

lagere delen voor vrij zachte temperaturen. Kouder wordt het in de winter op de hoogvlaktes, 

in de bergen en aan de noordelijke kusten. In januari ligt de gemiddelde temperatuur tussen 

de 3-5°C en ’s nachts onder het vriespunt en de hoger gelegen bergen blijven dan maanden 

met sneeuw bedekt. De zomers zijn over het algemeen vrij koel: de gemiddelde temperatuur 

in de maand juli is 13-15°C, maar ’s middags loopt deze vaak op tot boven de 20°C. Het 

wordt zelden warmer dan 24°C. De meeste regen valt in de westelijke bergachtige gebieden, 

waar de zuidwestelijke winden zeer vochtige lucht van de Atlantische Oceaan meevoeren. Er 

valt gemiddeld rond de 2500 mm per jaar.  

Schotland bestaat uit het vasteland en een aantal eilandengroepen waaronder de 

Shetland eilanden, de Orkney Eilanden, de Hebriden die verdeeld worden in Binnen-

Hebriden en de Buiten-Hebriden. Het vasteland is verdeeld in drie geografische en 

geologische gebieden, van noord naar zuid: De over het algemeen bergachtige laaggelegen 

Central Belt en de heuvelachtige Southern Uplands. De meerderheid van de bevolking woont 

in de Central Belt, waar vier van de vijf grote steden liggen. 

Schotland maakt nog altijd deel uit van het Verenigd Koninkrijk en levert 10,1% van de 

parlementszetels in Londen, hoewel het slechts 8,7% van de Britse bevolking uitmaakt. Toch 

is er in Schotland een sterke separistische partij actief, de Scottish National Party die in 

acteur Sean Connery een sterke bondgenoot heeft. Het Schotse parlement werd afgeschaft 

in 1707. Toen Labour de Britse verkiezingen won in 1997 werd er een referendum gehouden 

om het Schotse Parlement weer in te voeren. Met een meerderheid van 75 % stemde de 

bevolking voor. In 1998 had Schotland weer een eigen parlement met een zeer bijzonder 

nieuw  parlementsgebouw in Edinburgh. De kosten van de bouw overstegen het  budget met 

een factor 10. In plaats van 50 miljoen pond werd er meer dan 470.000 miljoen pond 

uitgegeven. Het Schotse Parlement (The Scottish Parliament) telt 129 zetels. 

In 2014 is er een Referendum gehouden waarin de bevolking mocht kiezen of Schotland 

onafhankelijk zou worden of onderdeel van Groot-Brittannië zou blijven. De meerderheid 

koos ervoor om onderdeel van Groot-Brittannië te blijven, maar de aanhangers van de 

Schotse Onafhankelijkheid Partij geven niet op en krijgen steeds meer aanhangers. 

Toen er in 2016  voor Brexit gestemd werd, werd Cameron's positie onhoudbaar en trad hij af 

en Mrs Theresa May werd de gene, die de brokken moest opruimen, zeker nadat de 

aanstichters Boris Johnson en Nigel Farage de plaat poetsten.  

Onder  Premier Theresa May moest Groot-Brittannië zich  losweken van Europa, want vast 

zitten aan het continent zoals  het geval was tot 6000 v. Christus is een nachtmerrie en zo is 

de cirkel weer rond: eens een eilander altijd een eilander!  

Er is lang getreuzeld en uitgesteld en Theresa May  heeft het veld moeten ruimen voor de al 

genoemde Boris Johnson, die nu Premier is.  Eind januari  j.l. is er eindelijk een besluit 

genomen en is de Brexit een feit. 
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Vooralsnog heeft het  in 2020 voor EU burgers nog geen gevolgen. We kunnen nog steeds 

naar de UK met ons geldige paspoort/ID en hebben geen visum nodig. Hoe het in een later 

stadium wordt is nog niet bekend. 

 

Economie 

Schotland leeft vooral aardoliewinning in de Noordzee, visvangst en schapenteelt. Andere 

belangrijke takken zijn de moderne technologie, whisky en toerisme 
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Uw TravellingWELL.nl Reisgids, die we voor uw reis door Schotland hebben 

samengesteld.  

Alle gegevens zijn in het voorjaar gecheckt bij alle organisaties voor activiteiten en 

bezienswaardigheden wat openingstijden, toegangsprijzen en andere details betreft. Als zij in 

de loop van het seizoen wijzigingen hebben aangebracht, zijn die hier dus niet verwerkt. 

Er staan altijd veel te veel tips in en u kunt vast lang niet alles doen, maar u hebt in ieder 

geval genoeg om uit te kiezen.  

 

 Om ong. 10.00 rijden jullie van boord in en Newcastle en na een half uurtje rijdt je rotondes 

op en af als een professional. Het is gelukkig vast niet erg druk, dus je kunt rustig wennen.  

 

Een mooie eerste stop zou Kielder Castle Visitor Centre Kielder, Hexham NE48 1ER  

kunnen zijn. Dagelijks geopend van 9.30  en gratis. Het voormalige jachthuis van de Duke of 

Northumberland is nu een ruimte waar tentoonstellingen zijn over het park, de geschiedenis 

en de natuur. In de tearoom kunt  u wat drinken/eten.  U vindt er ook de Minotaur Maze, 

onderdeel van het Kielder Art en Architecture Project.  Heel leuk om lekker even een 

wedstrijdje te doen, wie het eerst in het midden is en daarna wie er het eerste weer uit is.   

Verder is er een rode eekhoorn kamer,  een observatiehut, een camera waarmee u live 

opnames ziet van visarenden. 

In het Kielder Salmon Centre er vlakbij kunt u zien hoe men hier vis kweekt om uit te zetten 

in de wateren van noord Engeland. Men kweekt hier 900.000 zalmen per jaar. 
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Zouden jullie een wandelingetje willen maken om lekker even de benen te strekken dan is 

onderstaande wandeling wel fijn. 
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Hawick   in de Grensregio staat bekend als het ‘Mekka van Tweed’, en wordt vandaag de 

dag internationaal erkend als wereldwijd een van de beste producenten van wol en 

cashmere. Ze zijn tevens de leveranciers van prestigieuze modehuizen, waaronder Chanel. 

Met vier ambachtelijke textielmolens binnen zijn muren zijn het aanbod en de kwaliteit van de 

luxe wol cashmere  en tweedproducten ongeëvenaard.  

Johnstons of Elgin  Eastfield Mills, Mansfield Road, Hawick, TD9 8AA  dat al 216 jaar 

bestaat is beroemd vanwege de productie van cashmere. Ze   bieden gratis rondleidingen 

met een gids door  de textielfabriek aan.  Na dit bezoek aan de fabriek en de winkel  kun je in 

het café ontspannen. Alle producten komen van leveranciers in de buurt. U kunt helaas niet 

met een rondleiding door de fabriek, want die zijn alleen van ma t/m do. De  winkel is wel 

open. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder naar het noorden en een leuk klein stadje is Melrose. Echt geschikt om even rond te 

lopen. Je kunt in de winkelstraten gewoon gratis parkeren. 

 

Melrose Abbey Abbey Street  Melrose TD6 9LG : een 

schitterende ruïne met o.a. een varken met doedelzak als 

spuwer en het hart van Robert the Bruce, een held in de 

Schotse geschiedenis, is er begraven.  Entree: volw. £6.00, 

60+  £4.80 kinderen £3.60. Openingstijden vanaf 1 april t/m 

30 sept: dagelijks van 9.30 – 17.30.  

 

http://www.visitscotland.com/nl-nl/info/see-do/johnstons-of-elgin-hawick-p413441
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Ook in Melrose is Harmony Garden. St Mary’s Road, De tuin is heel karakteristiek voor de 

tijd waarin hij is aangelegd. Er zijn bomen, grasvelden en bloemen, maar natuurlijk ook een 

aparte kruiden tuin. Openingstijden: 1 april t/m 31 oktober van 9.00 – 17.00. Entree: gratis 

 

In het voorjaar staat de tuin vol met gewone en ongewone bloeiende bloembollen, in de 

zomer met kruiden, struiken en zomerbloemen. De muren zijn 'behangen' met fruitbomen en 

klimplanten. 

Men werkt 100% organisch en gaat voor de kleuren van de planten. U ziet er dan ook 

paarse, groene en oranje bloemkolen, rode en witte bonen, goudkleurige rode biet en de 

tomaten en komkommers worden buiten gekweekt in fruitkooien. De boomgaard heeft 

historische appelrassen uit de middeleeuwen tot de 21e eeuw. Het is een kleine ommuurde 

tuin, die steeds aangepast wordt om de omstandigheden voor de bijzondere planten en 

kruiden steeds beter te maken. 

 

In de Priorwood Garden & Dried Flower Shop, Abbey Street worden planten bewerkt en 

gedroogd en verkocht.  In de zomer en vroeg in de herfst kunt u het proces van het drogen 

van de bloemen zien en soms worden er ook bloemstukken en andere stukken gemaakt 

waar het publiek bij kan zijn. In december worden er kerstkransen gemaakt en verkocht. 

Openingstijden april t/m okt. : dagelijks van  10.00 – 17.00 
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Er zijn hele  leuke winkeltjes voor presentjes 
en ik denk dat The Crafters, Market Square, 
Melrose TD6 9PQ een hele goede plek is om 
naar toe te gaan. Het is een coöperatie van 
13 handwerkslieden, die gezamenlijk dit pand 
beheren en hun waar uitstallen en verkopen. 
Er is keramiek, zijde, schilderijen en 
tekeningen, klokken, kinderkleding, tassen 
van tweed en andere stoffen, glas, zeep, leer, 
gebreide kleding etc., sieraden, kleding, 
cadeaus van gerecycled materiaal. De winkel 
is dagelijks geopend:  ma t/m za, 10:00 - 
17:00 en zo van 12.00 – 16.00.  Het winkeltje 
is niet groot, maar erg mooie artikelen van de 
lokale handwerkslieden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

The Gallery Melrose 23 Market Square  is het eigendom van 

twee kunstkenners, die er een mix van kunst en cadeaus 

aanbieden,  zoals schilderijen, keramiek, potten, houtsnijwerk, 

sieraden en handgeblazen glas. Je kunt er echter ook kaarten, 

kaarsen, tassen en andere artikelen kopen. Openingstijden: ma 

t/m za van 9.00 – 17.00 en zo van 11.00 – 15.00. 

De rit gaat verder  richting Edinburgh en via de rondweg en u 

slaat dan af richting Stirling. Heeft u nog tijd dan is het heel leuk om bij The Kelpies, enorme 

stalen paarden, te kijken.  

The Kelpies staan in The Helix, Falkirk FK2 9EE. 
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Met de postcode kom je bij het voetbal stadion. Hier kun je  gratis parkeren, maar het is iets 

verder lopen. Wil je echt dichtbij parkeren dan moet je Falkirk/Grangemouth A9 aanhouden. 

Sla  af op Westfield Roundabout naar Etna Road  (Bord Helix) en u komt bij de ingang naar 

Helix. Hier kost het parkeren £2.00. Het nieuwe Visitor Centre is gratis en je kunt er lekker 

wat drinken/eten en er is een winkel. 

Het is een heel groot park vol recreatie mogelijkheden: bootje varen, wandelen, een hele 

grote speeltuin. Toegang gratis. 

The Kelpies  zijn enorme paarden van aluminium, die je al van 

heel ver ziet staan. Ze staan symbool voor de industrie, die hier 

vroeger was en waarbij de paarden een enorme rol speelden.  

Ze staan ook symbool voor het moderne Schotland dat trots is 

op haar geschiedenis, op haar inwoners, de technologie en 

vakmanschap. Het terrein op en de Kelpies aan de buitenkant 

bekijken kost niets. Het bezoekerscentrum huisvest een 

tentoonstelling waar je meer te weten komt over de Kelpies en de geschiedenis van dit 

gebied. Kinderen zullen er graag willen tekenen en kleuren en met Lego  prachtige 

constructies willen maken. 

Er is ook een restaurant, een winkel en u kunt er kaartjes kopen voor de rondleiding in de 

Kelpies. Verder fantastisch uitzicht op The Kelpies, dus als het een beetje nat of koud is, kunt 

u ze vanuit een droge, aangename plek bekijken. Openingstijden: 9.30 - 17.00 dagelijks en 

het hele jaar. De rondleiding duurt  zomers 30 min. en 2 kinderen per betalende volw. zijn 

gratis: volw. £7.50 en 60+ £6.50 de rondleiding duur ’s winters 20 min. en de prijs is £1.00 

lager. Je meldt je even voor de rondleiding begint bij het bezoekerscentrum, waar de toer 

ook begint. 

Na de Kelpies is het nog ong. 30 min. naar uw eerste accommodatieadres, het kleine hotel in 
Dunblane. 
. 

Stirling en omgeving 

Allereerst een verkenning van het stadje Stirling met het prachtige Stirling Castle, het mooie 

kerkhof erbij, een heerlijk wandelingetje rond het kasteel, het centrum met het park en 

misschien nog een Art gallery? Misschien in de ochtend en dan ’s middags een mooi 

rondtochtje? 

Stirling Castle Castle Esplanade, Stirling FK8 1EJ. 
Enkele jaren geleden prachtig verbouwd. Er is 12 miljoen uitgegeven om het terug te 

brengen in de oude glorie!  
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Stirling Castle is een van de indrukwekkendste kastelen van 

Schotland. Fort, koninklijk paleis, thuis van de Stuart koningen en 

Mary Queen of Scots, bestormd door Bruce en Bonnie Prince 

Charlie, plaats van kroningen en bloederige moordpartijen.  

Bekijk het allemaal in The Royal Palace, Great Hall, Royal Chapel, 

Renaissance binnenplaatsen en keukens.  

Het Argyll and Sutherland Highlanders Regimental Museum hoort 

ook bij het kasteel. 

Kinderen kunnen zich verkleden en allerlei spelletjes op computers doen, een quiz invullen 

en stoom afblazen in de tuin. 

De parkeerplaats is bij het kasteel (vergeet niet te betalen)  

Openingstijden:1 april t/m 30 september, dagelijks van 9.30 - 18.00. 

Entreeprijs: volwassenen £16.00, 60+, £12.80, kinderen van 5 t/m 15 £9.60. U mag helemaal 

op eigen gelegenheid rondlopen, maar er zijn ook ieder uur gratis 

rondleidingen.https://www.stirlingcastle.gov.uk/ 

Er is ook een heel groot kerkhof bij met bijzondere grafstenen en complete gebouwen en 

koepels. 

Vanaf de parkeerplaats zie je rechts in de verte het William 

Wallace Monument.  

https://www.stirlingcastle.gov.uk/
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De stad Stirling  

Vanuit het kasteel kun je een mooi wandelingetje maken van ong. 2.5 km. Je gaat bij het 

kasteel het wandelpad op dat aangegeven wordt met Upper Back Walk. Prachtig uitzicht 

vanaf de stadsmuur.  Bij de bibliotheek en Municipal Buildings  staat een bordje Lower Back 

Walk. Je loopt dan langs King's Knot en Butt's Well weer terug naar het kasteel. 

Dit wandelpad wordt genoemd als een van de mooiste stadswandelpaden in Europa. Het 

werd al tussen 1724 en 1791 aangelegd. 

 

 

Het centrum  van Stirling 

Stirling Gin Distillery  The Old Smiddy, Lower Castle Hill, Stirling FK8 1EN  

In 2019 is deze Gin Distillery geopend.  

Op deze plek werd tijdens Queen Victoria  het eerste grote gebouw gebouwd, maar al sinds 

de 15e eeuw stonden hier gebouwtjes. Grappig is dat het ook in gebruik was als clubhuis van 

de Temperance  Church ( anti drank vereniging). 

U kunt er verschillende tours doen maar ik beperk me tot de  

Classic Tour. U wordt verwelkomd met een heerlijke cocktail, die met zorg is klaargemaakt 

en er mooi uitziet. Dan vertelt de gids u over de geschiedenis van het merk en het hoe en 

wat van de eerste wettige distilleerderij in Stirling. U bezoekt daarna de ruimte met de ketel, 

de ruimte waar de gin in de flessen komt en in kratten gaat en leert hoe gin gemaakt wordt. 

Hierna zit u aan de ‘proeftafel’  en leert u hoe je de perfecte Gin & Tonic maakt.  Prijs: £10.00 

 Openingstijden:  ma t/m za van 10.00 – 18.00 en zo van 12.00 – 17.00. Er zijn rondleidingen 

om : 12.30, 14.00, 15.30 en 17.00 van ma t/m do en 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 van vrij t/m 

za. Op zo 12.30, 14.00,15.30. 
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Stirling is een van de oudste steden van Schotland en wordt beschouwd als de schakel 

tussen the Highlands en the Lowlands. Het is een compacte stad van 100.00 inwoners en 

voetgangersvriendelijk. 

In the Old Town voel je als het ware de geschiedenis: het kasteel en the Church of the Holy 

Rude, mooie huizen, stadsmuren, kerkhoven en geesten! 

Het is naast een soort openlucht  museum ook een kosmopolitische stad: een universiteit, 

twee theaters, twee bioscopen, kunst galerietjes en gelegenheden voor concerten.Ook voor 

shopaholics is er genoeg met de honderden winkels in Thistles 

Shopping  

The Bastion Port Street Entrance, The Thistles Shopping 
Centre, Stirling FK8 2EE. 
 
Naast de winkel W.H.Smith is de verborgen ingang naar the 

Bastion: Stirling’s best bewaarde geheim. Hier eindigden 

winkeldieven in de 16e eeuw.. Het bastion van de stadsmuren 

werd ontdekt toen men het winkelcentrum ging bouwen. Boven de hele kleine ruimte waar de 

gevangenen zaten is nu een kamer voor de wacht te zien. Openingstijden: ma t/m za van 

9.00 – 17.30 en  zo van 10.00 – 17.00. Gratis toegang.  

Church of the Holy Rude St John Street, Stirling FK8 1ED.  

Een koninklijk paleis als buurman, maakte het noodzakelijk dat 

de kerk  indrukwekkend als een kathedraal moest zijn. Mary 

Queen of Scots ging hier ter kerke en haar zoon James VI werd 

hier in 1567 gekroond. Er is een prachtig eiken dak en 

gebrandschilderd glas.  

Openingstijden: april t/m oktober van 11.00 – 16.00. Entree is 

gratis, maar een donatie wordt zeer gewaardeerd. 

King’s Park  
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Vroeger was King’s park een koninklijk jachtgebied. Nu is het de 

meest populaire groene plek in Stirling. Bijzonder is de bult van 

gras, bekend onder de naam King’s Knot. Men zegt dat er 

connecties met Koning Arthur zijn en dat hij zijn hof in Stirling 

had. 

 

 

 Stirling Old Town Jail St. John Street Stirling FK8 1EA.  Nog 

geen info over 2020 

Raak je naam kwijt, word een nummer als u het leven achter de 

tralies ervaart in Stirling’s 19e eeuwse gevangenis. Luister naar 

het verhaal van de beul, de hervormer en de gevangene. Wilt u 

ontsnappen? Ga dan naar het dak. Lukt het niet dan  hebt u in 

ieder geval mooi uitzicht op de stad. Entreeprijs: volwassenen 

£7.50, 60+  en kinderen £5.00. Openingstijden: 19 april t/m 21 

april, 28 juni t/m 8 sept, 12 t/m 20 okt. en Halloween 25 en 27 

okt. Er is elk half uur een rondleiding vanaf 10.15 t/m 17.15 Met een beetje geluk kunt u 

achter het museum gratis parkeren.  http://www.destinationstirling.com/listing/stirling-old-town-

jail/ 

The Stirling Smith Gallery Dumbarton Road Stirling FK8 2RQ 

 The Stirling Smith heeft een bijzondere collectie zeldzame en 

unieke artefacten die door de eeuwen heen de geschiedenis 

van Stirling laten zien. Er zijn ook tijdelijke tentoonstellingen. In 

totaal zijn er 40.000 voorwerpen te zien, waaronder schilderijen, 

tekeningen en heel veel heeft te maken met de geschiedenis 

van Stirling.   De foto links is de oudste Curling Bal ter wereld!    

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 en 

zondag van 14.00 - 17.00. Entree: gratis.  

http://www.smithartgalleryandmuseum.co.uk/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.destinationstirling.com/listing/stirling-old-town-jail/
http://www.destinationstirling.com/listing/stirling-old-town-jail/
http://www.smithartgalleryandmuseum.co.uk/
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Dunblane en allerlei bezienswaardigheden in de omgeving 

v 

Dunblane FK15 0AN Er is een parkeerplaats achter de kerk. 

Lekker op uw gemakje rondscharrelen in het dorp en natuurlijk 

een bezoek aan de mooie Dunblane Cathedral. 

Een wandelingetje door het oude stadje Dunblane: een mix van 

18e eeuwse, Victoriaanse en moderne gebouwen. Het hele 

centrum bestaat uit The Old Great North Road, the High Street, 

rond de kathedraal, en omhoog op Braeport en Ramoyle. 

Via deze weg kwam Willem de Veroveraar binnen en later 

Edward I met de mooie bijnaam The Hammer of the Scots, die 

zijn zoon de latere Edward II opdracht gaf om het lood van het 

dak van de kathedraal te slopen om het te gebruiken bij de 

belegering van Stirling Castle. 
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Van de andere kant kwamen Wallace en Bruce op weg naar de Batlles of Stirling Bridge en 

Bannockburn. 

Rechts staat het Dean's House, deels uit de 17e eeuw waar nu het Dunblane Museum 

gevestigd is.  

Het is natuurlijk ook de plek waar Andy Murray opgroeide. Toen hij goud won op de 

Olympische Spelen was het hier een gekkenhuis. Er staat een 'gouden' brievenbus in High 

Street. Toen hij in 2013 ook Wimbledon won, kon hij niet meer stuk. Hij is hier getrouwd. 

Door High Street , Smithy Loan, Perth Road naar  Ramoyle, waar in de 19e eeuw de wevers 

woonden en werkten. 

Dan Braeport op. Vroeger een stadspoort, die 's avonds dicht 

ging om ongewenste bezoekers te weren.  

Op 11 september 1745 bracht Bonnie Prince Charlie een nacht 

door in het huis naast de Library en 6 maanden later was het de 

grote tegenstander van de Jacobites, The Duke of Cumberland, 

die er een nacht doorbracht, toen hij op jacht was naar Bonnie 

Prince Charlie. Men zegt dat hij een flinke emmer kokende olie 

over zijn hoofd kreeg, van zijn paard viel maar zijn tocht gewoon voort kon zetten. 

In 1966 gebeurde hier die verschrikkelijke moord, waarbij een onderwijzer en 16 kinderen op 

de basisschool vermoord werden. Er zijn diverse plekken in het stadje, waar zij herdacht 

worden. In de kathedraal, in St. Blanes, in het Dunblane Centre, een tuintje bij The Four 

Ways Roundabout en een fontein op het kerkhof. 

 

 

Dunblane Cathedral trekt ogenblikkelijk de aandacht door de mooie plek en de afmetingen. 

Hij is deels nog 12e eeuws, maar ook daarvoor stond er al een kerk op de zelfde plek. Op 

het moment dat je binnenkomt zie je pas echt hoe groot hij is. Hoge pilaren, bogen, 
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zandsteen en prachtige ramen en houtsnijwerk. Het orgel is in Nederland gemaakt. Hij is 

gratis toegankelijk. 

1 april t/m 30 sept.: ma t/m za 9.30 – 17.30 en zo 14.00 – 17.30.   1 okt. t/m 31 maart: ma t/m 

za 10.00 – 16.00 en zo 14.00 – 16.00. 

Het Dunblane museum The Cross, Dunblane FK15 0AQ  is geopend van 1 april t/m de 3e 

week in oktober van 10.30 – 16.30 van ma t/m za en in juli en aug.  ook op zo van 14.30 – 

16.30.  U kunt er het gratis boekje: Dunblane Community Paths Map krijgen, waar een flink 

aantal korte en langere wandelingen in staat. 

 

 

 

In 1813 werd er een bron ontdekt 3 mijl ten noorden van de stad en kwam er een groot Spa 

hotel The Hydro. Dat trok natuurlijk mensen met geld en er kwamen heel wat villa's en veel 

bezoekers. 

Het was echter ook gewoon een industrie stadje met de Springbank Mill, waar wol 

gesponnen werd voor tapijten, de verf fabriek met een model dorpje voor de arbeiders, dat 

nog steeds bestaat en iets verderop stond de papier fabriek. 

Het stadje had lang ong. 3000 inwoners maar is de laatste eeuw behoorlijk uitgebreid, vrnl. 

met forenzen. 
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Doune Castle Castle Hill, Doune FK16 6EA  https://www.historicenvironment.scot/visit-

a-place/places/doune-castle/ 

 

  

Doune Castle werd gebouwd voor de Regent Albany, Schotland's ongekroonde koning. Hij 

had een dure smaak en dat kun je aan het gebouw nog aflezen. 

Je loopt hier in de voetstappen van heersers, echte en fictieve. Monty Python's Holy Grail is 

hier opgenomen en Game of Thrones en de laatste film was Outlander. Terry Jones, van 

Monty Python, vertelt het verhaal in de 'oortjes'. 

Openingstijden:   Vanaf 1 okt. t/m 31 maart, dagelijks van 10.00 - 16.00 en van 1 april t/m 30 

september, dagelijks van 9.30 – 17.30.  Entree: volw. £9.00, 60+ £7.20 en kinderen vanaf 5 

£5.20.  Het kasteel is in 2019 helemaal gerestaureerd. 

https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/doune-castle/prices-and-opening-

times/ 

Argaty Red Kites Lerrocks, Doune, Perthshire, FK16 6EJ   

http://argatyredkites.co.uk/index.php 

 

https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/doune-castle/
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/doune-castle/
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/doune-castle/prices-and-opening-times/
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/doune-castle/prices-and-opening-times/
http://argatyredkites.co.uk/index.php


23 

 

De enige plek in centraal Schotland waar wouwen gevoerd worden. Dagelijks bezoek o.l.v. 

een ranger.  

Van 21 febr. t/m 31 okt. wordt er om 14.30 gevoerd.   

Er is een picknick plek bij het parkeerterrein en een hutje als het slecht weer is. Hier kunt u 

een warm drankje kopen, maar zorg zelf voor de rest. Er is een toilet  en het pad vanaf de 

parkeerplaats naar de hut is ook geschikt voor rolstoelen. 

Vanuit de hut kijkt u naar het voeren. Het is natuurlijk nooit zeker of er veel wouwen op af 

komen of niet, maar het gebeurt nooit dat je de vogels niet ziet. Het hutje is altijd open, 

evenals de toiletten en de plek waar je een drankje kunt kopen, maar er is alleen een ranger 

tijdens het voeren. Honden mogen mee mits aangelijnd.  

Mail naar info@argatyredkites.co.uk  om uw bezoek te boeken.  Hebt u 24 na uw mailtje nog 

niets gehoord, dan is er iets misgegaan en kunt u beter even bellen naar: +44(0)1786 

841373. 

Prijs:  

 Bezoek aan de observatiehut tijdens het voeren: volw. £7.00, 60+ £6.00, kinderen 

vanaf 6 jaar £3.00. U kunt  ter plekke alleen met cash betalen. 

 Bezoek aan de Woodland Hut voor 3 – 4 pers. £25.00 per uur, £50,00 twee uur 

£80.00 voor een ochtend en £150.00 voor een hele dag 

 Voor fotografen is het mogelijk om een speciaal hutje te huren. Er kunnen max. 3 

personen in. Dus altijd boeken. Prijs: £15.00 p.p. 

 

 
 
 

Het William Wallace Monument. Abbey Craig Hillfoots Road Causewayhead Stirling FK9 

5LF 

mailto:info@argatyredkites.co.uk
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Een van de grote helden van Schotland ( velen zullen hem kennen 

als Braveheart), die veel aanhang had en …. Koning Edward I van 

Engeland versloeg in de Battle of Stirling Bridge in 1297. In 1305 

werd hij verraden en opgehangen, zijn ingewanden werden er 

uitgehaald terwijl hij nog leefde, onthoofd en uiteindelijk werd hij 

gevierendeeld en in verschillende delen van Schotland 

tentoongesteld om de Schotten flink bang te maken.  Misschien kent 

u deze song van Alastair McDonald wel: 

https://www.youtube.com/watch?v=tY_KoWjI7WY  De dood van 

Wallace was echter niet het einde van de Wars of Independence, 

want Robert The Bruce werd de volgende held en hij versloeg de 

Engelsen bij de Battle of Bannockburn in 1314. Zijn standbeeld staat op het plein bij Stirling 

Castle. 

De geschiedenis is zichtbaar en voelbaar als u het verhaal van Sir William Wallace: patriot, 

martelaar en Behoeder van Schotland volgt. Beklim de 250 treden en geniet van het 

fantastische uitzicht! Deze plek is al meer dan 140 jaar een trekpleister. 

Openingstijden:  sept. en okt. 9.30 – 17.00. 

Entreeprijs: Volwassenen £10.50, 60+ en studenten £8.50 , kinderen 5 – 16 £6.50, gezinnen 

( 2 + 2) £27.50. Een audiotour kost £1.00 en een Guide Book £1.50.  

https://www.nationalwallacemonument.com/ 

 

U kunt hier ook een wandelingetje maken met prachtig uitzicht op het landschap en de 

omgeving.  

Wandeling Wallace Monument and Abbey Craig 

Het Wallace Monument, indrukwekkend op de beboste 
heuveltop, is een van de meest bekende mijlpalen en een 
icoon. Tijdens deze korte wandeling komt u bij het monument 
zelf en loopt door het bos met prachtig uitzicht op Stirling en in 
de richting van de Ochil Hills. 

Er zijn goede bospaden, die op en neer gaan.  

Het parkeerterrein in Abbey Craig is op Hillfoots Road FK95LF.  

https://www.youtube.com/watch?v=tY_KoWjI7WY
https://www.nationalwallacemonument.com/
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Coördinaten: 56.139898, -3.919773 . Afstand: 2.5 km.  Tijdsduur: 1 uur. Stijging: 172 m. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Parkeer bij het bezoekerscentrum van het Wallace Monument 
en als echte Schot mag een bezoek niet ontbreken, maar ook 
voor ons als buitenstaanders, is het monument een bezoek 
waard. Gratis parkeren en gratis toegang. Alleen als u 
bovenop het monument wilt moet u betalen. De wandeling 
begint aan de achterkant van het bezoekerscentrum met een 
pad dat al zigzaggend omhoog gaat net onder een spoor. U 
komt langs een serie houtsneewerken. Naast een paar houten 
banken komen uw pad en het spoor samen. Steek het spoor 
over en ga verder op het pad aan de overkant, terwijl u het 
monument boven u door de bomen heen ziet. 

U blijft omhoog lopen tot u bij het monument bent: een enorm 
groot bouwsel met prachtige versieringen in de stenen. 

Als u er in wilt kan dat nu via een draaitrap en boven ziet u 
Wallace’s enorme slagzwaard en hebt u schitterend uitzicht 

U gaat langs het monument dat rechts van u is. Hoewel u niet 
bovenop het monument staat, is het uitzicht  over Stirling, 
Stirling Castle en in de richting van de Highlands prachtig. 
Loop verder over het spoor en sla dan rechts af een pad op. 
Er staat ook een wegwijzer en u volgt op dit moment de 
blauwe route. 

Het uitzicht blijft mooi tot u tussen bomen door gaat en bij een 
splitsing komt. Sla hier rechts af en verderop waar de blauwe 
route links gaat, kunt  u dat ook doen om de wandeling iets te 
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verkorten, maar u kunt ook het pad tegenover u op gaan via een paar houten treden. Dit pad 
daalt af tot dicht bij de rand van de rots. Verderop gaat het hoofdpad naar rechts, maar u 
gaat naar links en daalt af door het bos richting een grote stenen muur. Als u bij de muur 
bent slaat u links een goed pad op dat lichtjes stijgend het bos weer in gaat. 

U komt hier weer bij de blauwe route terug op een kruising van paden. Sla hier rechts af. U 
ziet zo nu en dan de Ochil Hills liggen terwijl u al kronkelend omhoog loopt tot het Ochils 
uitzichtpunt.  Blijf omhoog lopen tot u weer bij de bankjes komt, waar u aan het begin van de 
wandeling ook was. Sla rechts af en volg het pad dat afdaalt naar het bezoekerscentrum.   

 

Bannockburn Heritage Centre Glasgow Road Stirling Central 

FK7 0LJ. 

In 1314 versloeg Robert the Bruce de Engelsen in de slag bij 

Bannockburn. Zijn standbeeld kijkt nu uit over het slagveld. Op 

het slagveld worden vaak veldslagen nagespeeld en in het 

informatiecentrum is een mooie tentoonstelling en veel audio 

visuele middelen, waardoor de slag tot leven komt.  

In juni 2014  is op grootse wijze gevierd dat Robert the Bruce in 

1314 tijdens de Battle of Bannockburn de Engelsen versloeg. 

Het hele museum is digitaal, 3D, sprekende afbeeldingen en je komt midden in het slagveld 

terecht. The Battle Game is spectaculair en The Battle Show is gewoon de maquette en het 

verhaal van de veldslag wordt verteld.  

Je moet 1 van de 2 kiezen en je moet boeken. 

http://tickets.battleofbannockburn.com/en/buy-step-1.html 

Buiten staat het enorme beeld van koning Robert the Bruce. 

Openingstijden: buiten: het hele jaar van zonsopgang tot 

zonsondergang (parkeerplaats is gesloten in december en 

januari). Openingstijden Visitor Centre: 1 april  t/m 30 sept. 

dagelijks van 9.30 – 17.30.  De Battle of Bannockburn 

Experience  niet geschikt voor kinderen onder 7 jaar. 

Entree: volwassenen £11.50, kinderen en 60+  £8.50, gezin £30,50 en 1 ouder gezin   
£25,50.  https://www.nts.org.uk/visit/places/bannockburn.l 

 

 

 

 

 

https://www.nts.org.uk/visit/places/bannockburn.l
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De rit gaat verder en wel langs LochLomond en door Glen Glencoe naar Banavie en er zijn 

weer talloos veel dingen ( veel te veel) te zien en te doen. 

 

 

Eerst  na een half uurtje in de auto naar een magische plek lopen?  

Een wandeling naar Devil’s Pulpit, (Finnich Glen) bij Killearn.  

 

U kunt 

parkeren 

op een 

kleine 

parkeerp

laats bij 

de brug 

op de 

A809 en anders langs de weg tussen 

Croftamie en Chraighat, maar zet de 

auto wel goed aan de kant. 

Coördinaten: 56.031221, -4.417410 

en anders 56°02’01.6”N 4°25’51.4”W.    
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Er is een voetpad langs de weg.  

U moet goed opletten om de ingang naar Finnich Glen en the 

Devil’s Pulpit niet te missen. Er is een hek, maar ook een gat in 

het stenen muurtje bij de brug of u klimt over het hekje net vorr 

de brug aan de overkant van de weg. 

Er zijn meerdere paadjes die naar de ingang van Finnich Glen 

leiden. U kunt ook gewoon het  geluid van stromend water 

volgen. 

De ingang is wat lastig te vinden, maar op het moment dat u 

een trap van grote steenblokken aan de linker kant ziet, zit u 

goed.   

Deze 150 jaar oude trap heet Jacobs Ladder. Gelukkig  zijn er 

kabels tussen de boomstammen gemaakt, zodat je je vast kunt 

houden. 

 

 

Verder naar het dorpje Balloch aan Loch Lomond.  Oorspronkelijk een sealoch, is het 

grootste meer van Schotland, 636 voet diep (ong. 200 meter),23 mijl lang( ong.35 km), 5 mijl 

(ong. 7.5 km) op het breedste stuk en 1 mijl (1.5 km)op het smalste stuk. Het ligt 8 m boven 

de zeespiegel. Het is tienduizend jaar geleden ontstaan toen een gletsjer een geul uitsleet en 

er aan de zuidzijde tegelijkertijd een dam van puin werd opgeworpen. Met name door de 

ligging nabij Glasgow is dit loch al vanaf de 18e eeuw druk bezocht. Er liggen maar liefst 24 

bosrijke eilandjes in het meer, dat is bezongen in het prachtige Schotse lied  'On the Bonnie 

Banks of Loch Lomond' 

 



29 

 

 

Het oudste National Park van Schotland is Lomond and Trossachs National Park. Er zijn 

veel herten en de bijna uitgestorven Capercaille (een groot soort fazant) doet het hier weer 

goed dankzij intensieve monitoring. Rode  eekhoorns( bijzonder in UK, want ze zijn 

'overmeesterd'  door de grijze eekhoorns) en arenden. Er liggen ook flink wat Munros (hoger 

dan 914 m.) en Corbetts (min. 762 m.) en een aantal lochs.  

 

Balloch G83 8QL 

Er is een hele grote parkeerplaats vlakbij alle bezienswaardigheden. Hij staat ook met 

borden aangegegeven. Als u op de mini rotonde bent voorbij de parkeerplaats, die pas 

gebruikt wordt als de andere vol is, slaat u links af richting de echte parkeerplaats (rood). 

Balloch aan Loch Lomond is beroemd geworden als de plaats waar schepen Loch Lomond 

opvoeren in de 19e eeuw als ze uit het industriegebied rond de Clyde kwamen. Aan de pier 

liggen nog steeds allerlei schepen: rondvaartboten, roeiboten (te huur). 
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Een bijzondere 80 jaar oude Paddle Steamer: The Maid of 

the Loch. U kunt de boot gratis bezoeken en er bijv. iets drinken 

in The Tea room of naar de winkel. Openingstijden: vanaf Pasen 
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t/m laatste weekend in oktober dagelijks van 10.00 - 17.00. Er zijn regelmatig ‘stoom’ 

demonstraties. In ieder geval ieder weekend  van juni t/m september.  

 

Sealife Loch Lomond Aquarium 

Vanaf de zelfde parkeerplaats kun je ook naar Sealife Loch Lomond Aquarium. 

Het is niet zo heel groot, maar wel heel leuk om te zien. 

Ontdek de onderwaterwereld door 7 verschillende thema’s en zie meer dan 1500 

waterdieren, waaronder de Giant Green Sea Turtle, haaien en otters.  

Er zijn de hele dag door lezingen en uitleg en je mag sommige dieren ook aaien.  

Speciale momenten:  

11.00: Otters 

12.00: Voeren van de roggen 

13.00: Verhaal over de haaien of roggen 

13,30: Voeren van de haaien of roggen 

14.00: Voeren van de roggen 

15.00: Otters 

15.30: Voeren van de roggen 

 

Iedere dag geopend vanaf 1 maart – 31 oktober 10.00- 17.00 . Online boeken ( prijs vanaf  

£10.45) is goedkoper dan kaartjes aan de deur ( £14.95). Je hoeft het kaartje niet te printen, 

maar kunt gewoon de boeking op je telefoon laten zien. 

https://www.visitsealife.com/loch-lomond/ 

 

Loch Lomond Bird of Prey Centre  

In dit roofvogelcentrum vindt u meer dan 35 roofvogels, die ong. 

20 verschillende soorten vertegenwoordigen. Kleine uilen, 

haviken, buizerds, valken, adelaars en 1 Gouden Adelaar.  

https://www.visitsealife.com/loch-lomond/


32 

 

Omdat ze zichzelf als een echte dierentuin beschouwen vinden ze dat ze het publiek 

voorlichting moeten geven. Daarom krijgt  iedere bezoeker als het even kan privé uitleg over 

de vogels, hun achtergronden en hun eigenschappen. 

Het centrum ligt naast Loch Lomond Shores, een heel groot 

winkelcentrum, waar ook veel evenementen gehouden worden en 

een grote boerenmarkt op de eerste  en derde  zondag van de 

maand.  

 http://www.lochlomondbirdofpreycentre.co.uk 

Openingstijden: van 1 mei t/m eind september tot 17.30. Laatste 

toegang een half uur voor sluitingstijd. Gesloten op de beide kerstdagen en nieuwjaarsdag. 

Entreeprijs: u krijgt een polsbandje en mag dan de hele dag in en uit lopen. Als u uw bandje 

bewaart mag u op een andere dag nog een keertje voor de halve prijs. Volw.: £8.00, 60+ 

£6.00. 

 

Vlakbij het dorpje Balloch is het schattige dorpje Luss G838PA. 

Het  is een  bezienswaardig dorpje en je kunt ook heerlijk aan 

het meer zitten of een boottochtje maken. Er is een grote 

parkeerplaats (wel betalen)  aan de rechterkant van de weg als 

je uit Balloch komt. Als je naar het water loopt zie je de 

aanlegsteiger van Loch Lomond Cruises. 

De Capercaille cruise duurt 1.5 uur en er wordt gevaren tussen 11 april en 30 oktober. 

Vertrek Luss: 10.00, 11.30, 13.15, 14.45. Prijs:  volw. £15.00,  60+ £14.00.  

Het commentaar is live, wat zo'n tocht veel leuker maakt dan met een bandje. 

http://www.cruiselochlomond.co.uk/capercaillie-from-luss 

Men zegt dat het dorpje aan zijn naam gekomen is toen een 

meisje uit het dorp trouwde met een hooggeplaatste Franse 

legerofficier in de 14e eeuw. Toen ze stierf werd het lichaam 

teruggebracht naar het dorpje en werden er Fleur de Lys over 

haar graf gestrooid. Ze gingen niet dood maar kregen wortels en 

bleven maar bloeien en bloeien. Het woord Fleur de Lys werd 

verbasterd tot Luss. 

 

De machtige Colquhouns woonden er en lieten de huisjes bouwen voor de arbeiders die in 

de leisteen groeven werkten. Zij lieten ook het kleine kerkje bouwen aan de zuidkant van het 

dorp. Zeer bezienswaardig evenals het bemoste kerkhof. 

Vanaf de parkeerplaats is een leuk wandelingetje: eerst naar Loch Lomond en dan via het 

kerkje en een gedenkparkje, langs de rivier en terug door het dorpje. ( Dat is het Luss 

Heritage Path op het kaartje hiernaast. Duurt een uurtje) Bewegwijzerd vanaf de 

parkeerplaats. 

http://www.lochlomondbirdofpreycentre.co.uk/
http://www.cruiselochlomond.co.uk/capercaillie-from-luss
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In het dorpje zijn verschillende leuke eettentjes om even weer bij te tanken na de wandeling 

of boottocht. 

Verder naar het noorden langs de oever van Loch Lomond en 

wilt u nog een keertje het meer van een andere kant bekijken  

dan is een stopje bij  Cafe Lochan Inveruglas Visitor Centre 

Inveruglas G83 7DW  een mooie plek en ook hier  hebben ze 

heerlijke koffie. Er is prachtig uitzicht over Loch Lomond met  

Ben Ledi, de hoogste berg van de Trossachs, waar de 

Beltane rites plaatsvinden. Deze vuur ceremonieën stammen 

uit de tijd van de Kelten. Dit volk trok op 1 mei, de dag waarop 

voor hen de zomer begon, massaal naar de 879m hoge top om de zonsondergang te 
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aanschouwen. Tegenwoordig vindt het ritueel op midzomerdag plaats. Er is een heel apart 

uitzichtpunt achter het bezoekerscentrum. 

 

 

U moet er een stukje voor omrijden, maar  dat is wel de moeite waard.    

Killin is de  grootste en oudste nederzetting in Breadalbane: het hoge land van Schotland. 

Het is verbonden met St. Fillan. Hij werd volgens de legendes geboren met een steen in zijn 

mond en zijn vader gooide hem in het meer. Gelukkig waakten de engelen over hem en werd 

hij gevonden door bisschop Ibar. Hij verzorgde en voedde hem op en leerde hem over het 

Christelijk geloof. Breadalbane was tot de 8e eeuw nog heidens en het was St Fillan, die hen 

bekeerde. 

Dwars door het dorp loopt een flink water met allerlei stroomversnellingen, eigenlijk een 

horizontale waterval: Falls of Dochart. Er zijn volop restaurants, winkeltjes, een bank en het 

Tourist Information Centre heeft mooie spullen. 

Inchbui kerkhof in Killin:   

Halverwege de brug bij de Falls of Dochart is een poort in de 

muur die toegang geeft tot Inchbui (Yellow island), de 

begraafplaats van de Clan MacNab. Er is een stukje omheind 

waar generaties van deze clan liggen. Een stenen kop boven 

ieder uiteinde van de muur houdt de wacht. Ik vond het heel erg 

leuk en met mij veel van mijn klanten om op dit kerkhofje te 

kijken. Je kunt de sleutel bij de VVV halen en mag dan in je 

eentje rond gaan kijken.  

 

Terug naar de gewone A82 en verder naar het noorden.  

U bent hier in de prachtige Glen Glencoe ('glen' = vallei, 'coe' = 

naam van het riviertje). Natuurpark van de National Trust, één 

van de meest idyllische valleien van Schotland, in de winter een 

drukbezocht wintersportgebied. Ontzagwekkende natuur, vol 

bergketens. Dit is een gebied met 8 Munros:  een Schotse berg 
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hoger dan 914 m. Genoemd naar Sir Hugh Munro, die ze als eerste catalogiseerde in 1891. 

Er zijn 284 Munros in Schotland. 

Munros in Glencoe 

De  8 Munros in Glen Glencoe zijn:  Bidean Nam Bian (1150m), Stob Coire Sgreamhach 

(1072m), Sgurr nam Fiannaidh (967m), Meall Dearg (953m), Stob na Broige (956m) , Stob 

Dearg (1022m), Stob Coire Rainneach (925m) and Stob Dubh (958m). 

De bergen zijn bij alle weersoorten mooi: in de mist, regen, zon, sneeuw, het maakt niet uit. 

Er zijn regelmatig parkeerplaatsen zodat u op uw gemakje kunt genieten van het uitzicht. 

Glencoe Mountain  PH49 4HZ heette oorspronkelijk White 

Corries en was het eerste commercieel gerunde skicentrum met 

een ski lift in 1956..  

De lift is het hele jaar in werking en je kunt er naast het ritje in 

de enkele en dubbele stoeltjeslift ook schatzoeken, 

mountainbiken, op een opblaasbare grote band heen en weer 

glijden (tubing) , genieten van het schitterende uitzicht, 

fotograferen en wandelen naar een nog hogere plek. Het ritje in de stoeltjeslift duurt 12 

minuten en het eindpunt ligt op 2200 ft = ong. 700 m. Prijs: volw. £12.00, kinderen £8.00 en 

gezinskaart £35.00.  

Als u nog iets hoger wilt kunt u een wandeling maken van ong. 45 min. naar Summit of 

Creag Dhubb van waar u schitterend uitzicht hebt op Glen Etive, een heel stil dal.   ( = de 

zwarte lijn met uitzichtpunt rechtsboven) 

Hebben jullie nog tijd en zin, dan is er als je net het geheel 

nieuwe King’s  House Hotel voorbij bent aan de rechterkant, 

een weggetje naar links, dat het hele stille Glen Etive in gaat. 

Eerst kom je nog wel anderen tegen, maar het wordt steeds 

stiller en de kans is heel groot dat je heel veel herten ziet. Ze 

zijn helemaal niet schuw en je ziet hen van dichtbij. En zie je 

geen herten, dan is het nog steeds een prachtig stuk natuur. 

Aan het eind kom je bij Loch Etive, maar je kunt natuurlijk ook 

eerder omdraaien en terugrijden naar de gewone weg 

. 
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Door het dorpje Glencoe en langs Loch LInnhe naar Fort William en u eindigt in het 

gehuchtje Banavie in de mooie B&B van JJ en Jo. 

De tocht met The Jacobite Steam Train in de 1e klas 

Het echte kaartje wordt pas een paar weken voor jullie de rit gaan maken, naar mij toe 

gemaild. Ik mail hem dan aan jullie door en jullie kunnen hem dan printen.  

Jullie rijden naar het station Station Square, Fort William PH33 6TQ (parallel aan de 

spoorlijn kun je gratis parkeren), overhandigt bij de trein uw reservering en zoekt uw wagon 

en plaatsen op. De trein staat lang voor vertrek al te puffen en stomen en het is er altijd 

bijzonder druk, 

Om 10.15 verlaat de trein het station voor de prachtige rit naar Mallaig. U zult u net een 

tennis scheidsrechter voelen, want zowel links als rechts is het landschap prachtig. Na een 

mooie rit  van ong. 45 min.  rijdt hij over het Glenfinnan Viaduct. U zult zien dat er ook altijd 

veel toeschouwers zijn met allemaal camera’s! Hij staat heel lang stil op het Glenfinnan 

stationnetje om iedereen in de gelegenheid te stellen foto’s te nemen en waar u dan ook  

even rond kunt snuffelen. In de trein is ook een winkeltje met allerlei artikelen en etenswaar. 
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Ook het tweede deel is schitterend. Ruige bergen, het loch aan de linkerkant en de zee die in 

de verte schittert. 

Om 12.25  is de heenreis afgelopen op het station  van Mallaig. U hebt hier dan tijd om 

lekker rond te scharrelen tot 14.10 want dan vertrekt u weer voor de terugreis. 

Mallaig is een gezellig klein vissersdorpje met ong. 1000 

inwoners, waar ook het veerbootje naar Skye vertrekt. Het 

dorpje is bekend om zijn goede kwaliteit vissoep en Fish and 

chips. Vroeger was het Europa’s belangrijkste haringhaven, en 

nu worden er garnalen en schaaldieren gevangen. (iedere week 

komen er 2 trucks, die 28 ton vis komen halen voor de 

internationale export).  Omdat het de meest westelijke haven 

van het Britse vasteland is heeft het een belangrijke functie als 

reddingboot station. In het Heritage Centre, Station Road 

PH41 4P Mallaig bij het station is een tentoonstelling over de 

omgeving en haar geschiedenis.   

En er is sinds begin 2018 een Harry Potter Shop:  Haggard 

Alley Main Street PH41 4QS Mallaig.  Openingstijden: 10.00 – 

18.30.    Dit is de enige HP winkel in UK waar je speciaal met 

de HP trein naar toe rijdt.  

 

U ziet op de terugreis vast weer andere dingen, omdat het er toch weer anders uitziet als je 

in de omgekeerde richting kijkt.   Om ong. 16.00 bent u weer in Fort William. 

Na zo’n lange zit is het misschien wel heel lekker om even bij de sluisjes te kijken en langs 

het Caledonian Canal te wandelen.  Parkeren bij The Moorings Hotel Seanivan, Banavie, 

Fort William PH33 7LY = vlakbij jullie B&B 

Wandeling langs het Caledonian Canal en de Neptune sluizen. 
Lengte 4.5 km.  Duur: 1 - 1.5 uur. Helemaal vlak en goed pad. 

Parkeer op de grote parkeerplaats bij het restaurant en loop naar de 
sluizen. Sla rechts af en volg het kanaal. steek de drukke weg over 
en de spoorlijn en volg het kanaal pad richting Loch Linnhe. 
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Het brede pad volgt de vredige oevers van het kanaal gedurende 1 km tot de sluis bij 
Corpach. Even verderop houdt het kanaal op bij de laatste sluis, die het kanaal verbindt met 
het zoutwatermeer Loch Linnhe. Er staan kleine sluiswachters woningen, die door Telford 
zijn ontworpen. Steek de sluis over die het dichtst bij de zee is waarmee je op een picknick 
plek komt. 

Er is hier prachtig uitzicht op Loch Linnhe, Fort William in de verte en Ben Nevis. Sla links af 

en volg het pad langs het water terug naar Neptune's Staircase. Volg het pad nog ong. 600 

m en ga over de laatste sluis naar de overkant. Terug naar de parkeerplaats. Met een beetje 

geluk zie je de prachtige rood/groene boot van Caledonian Discovery ook hier liggen. 

   

 

Maar misschien vinden jullie het wel leuker om nog even naar het Glenfinnan Viaduct en het 

Glenfinnan Monument te rijden, waar jullie vandaag langs en overheen gereden zijn. Toen 

kon je het viaduct niet op de foto zetten.  

 

Ongeveer een half uurtje rijden op de prachtige Road to the 

Isles  vanaf Fort William kom je bij  Glenfinnan Monument 

Glenfinnan PH37 4LT waar Bonnie Prince Charlie zijn vlag 

plantte in een poging om zijn vader weer op de troon te krijgen.  

In het bezoekerscentrum dat dagelijks geopend is, is een mooie 

tentoonstelling over wat daar gebeurd is en  kun je een kaartje 

kopen als je op het Glenfinnan monument wilt. Prijs: volw. 

£4.00, 60+ £3.00. Openingstijden: 1 maart t/m 31 maart, dagelijks van 9.30 – 17.00.  

Ook als je niet op de toren gaat heb je schitterend uitzicht over het meer en op de bergen. 

Het is een hele mooie plek. Vanuit het bezoekerscentrum loop je ook in 5 a 10 minuten 

omhoog naar een plek waar je het 'Harry Potter' viaduct prachtig kunt zien. 
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U vertrekt weer uit Banavie en rijdt nu langs Loch Ness (  optie 1: keuze uit de drukke kant 

helemaal of  optie 2: het laatste stuk over het hele stille stuk over 1 baans weg) naar 

Inverness. 

Optie 1  over linker kant van Loch Ness       Optie 2  over deels rechterkant van Loch Ness 

 

De heenweg via Spean Bridge Memorial PH344ES  

3 Commando's als gedenkplek voor de 1700 commando’s die 

tijdens de 2e WO stierven, maar nu bedoeld voor alle 

commando’s die in dienst GB gevochten hebben, waar ook ter 

wereld.  "United We Conquer", 

De Commando’s werden onder  leiding van Winston Churchill 

opgericht meteen na de evacuatie van Duinkerken in juni 1940 

als een elite korps dat overal ter wereld kon opereren. 

Vrijwilligers kwamen per trein naar Spean Bridge en liepen dan 

de 7 mijl (ruim 10 km.) naar het noordwestelijk gelegen Achnacarry Castle waar ze gelegerd 

waren. Soldaten die het niet binnen 1 uur haalden konden meteen weer  terug.  

Het is een hele mooie plek en de gedenktuin erbij met allerlei 

herinneringen aan gevallen soldaten is indrukwekkend. (ik 

voelde me wel een beetje een gluurder, maar de familieleden 

leggen de foto's of andere dingen er zelf neer, zodat iedereen 

het kan zien). 
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Verder over de A82 langs Loch Lochy en u gaat over het Caledonian Canal dat de Noordzee 

met de Atlantische Oceaan verbindt. De 90 km lange waterweg, met zijn 29 sluizen, werd 

gegraven tussen 1803 en 1822. Het was een uitkomst voor de scheepvaart, want het maakte 

de gevaarlijke omweg via de noordelijke route overbodig.  

De komst van het stoomschip maakte een einde aan het belang van het Caledonian Canal, 

dat grotere schepen niet kon verwerken. Nu maken alleen nog kleine vissers-, rondvaart-

boten en plezierjachten er gebruik van.  Er is een verval van ong. 20 meter.  

Net vóór Invergarry tegenover het winkeltje Loch Oich Food Co, komt u bij The Well of the 
Seven Heads: een intrigerende naam. 

Er staat een soort pijler met een zwaard en er omheen 7 

afgehakte hoofden in steen. In 1663 werden Alex MacDonald 

en zijn broer Ranald dood gestoken door rivalen in hun eigen 

clan. Pas na 2 jaar werd er een geschrift uitgevaardigd tegen 

de moordenaars en werden de 7 moordenaars ook vermoord. 

De gene die de hoofden naar de Chief of Clan MacDonald 

moest brengen, waste de hoofden in de bron om hen  schoon aan te kunnen bieden en vanaf 

dat moment draagt de bron deze naam. Later werden de hoofden naar Edinburgh gebracht 

en aan de galgen gebonden. U kunt ook via een trapje naar de Well. 

Fort Augustus  (parkeerplaats is links aan het eind van 

het dorpje bij een tankstation. Hier zijn ook toiletten.  

Het werd gebouwd nadat de Engelsen verslagen waren 

tijdens de opstand van de Jacobieten in 1715. Het fort kreeg 

de naam van de zoon van koning George II, Prins William 

Augustus. Deze prins The Duke of Cumberland zorgde er 

later voor dat het hele clansysteem verdween en er duizenden 

Schotten gedood werden Hij kreeg de bijnaam: The  Butcher 

(slager) van Cumberland. Ook hier is een serie sluisjes te bewonderen! 

 

Er is bijna niets van over gebleven van het fort, behalve stukjes 

die zijn opgenomen in de Benedictijnse Abdij, die in 1876 

gebouwd werd en nu nog steeds een indrukwekkend gebouw 

is. De monniken konden het klooster niet langer bekostigen en 

zijn in 1998 vertrokken. Het dorp Fort Augustus wordt in 2-en 

gesneden door het Caledonian Canal en ook hier is een aantal 

sluizen te zien. Het 110 km. lange Great Glenway lange 

afstandpad gaat langs het kanaal en trekt veel wandelaars. 

Vlakbij de sluizen is het Heritage Centre, waar uitgebreid 

aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en bouw van het kanaal. In het dorp kunt u 

gegarandeerd Nessie vinden en vindt u hem toch niet dan koop je toch gewoon een Nessie 

theedoek! Het is  een leuk plaatsje om even rond te lopen. 
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Loch Ness, een lang, smal meer omzoomd door bosrijke hellingen: 36 km lang, 3 km breed, 

op plaatsen meer dan 300 m diep, qua water inhoud het grootste meer van Schotland. Het 

loch wordt gevoed door 8 rivieren en ca. 40 stromen.  

 

Wereldberoemd i.v.m. het vermeende monster Nessie. Al in 565 werd de hulp van de 

heilige Columba ingeroepen om het verschrikkelijke beest te verjagen met gebeden, want het 

zou een zwemmende monnik in de River Ness hebben aangevallen. 

Volgens getuigenissen is het een 10 meter lang, zwart/bruin wezen met een smal hoofd, een 

lange smalle nek en een kolossaal lijf met drie bulten. Aan zijn grote poten zouden 

zwemvliezen zitten (een soort dinosaurus) en het zou zich met een snelheid van ca. 30 

km/uur voortbewegen. Er is jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan, met behulp van 

radar, sonar en onderwaterfotografie. Dit heeft echter niets opgeleverd, het onderzoek wordt 

bemoeilijkt door het donkere turfwater en de diepte van het meer.  Maar, voor het niet-

bestaan is ook nog nooit bewijs geleverd, dus wie weet...  

 

Hier gaat optie 1 langs vanaf Fort Augustus 

 

Dan volgt Urquhart Castle Drumnadrochit IV63 6XJ, 

Inverness-shire dat aan het beroemde Loch Ness ligt. 

 

Vanaf de parkeerplaats kun je zien hoe prachtig het ligt. Er is een 

bezoekerscentrum in het ronde gebouwtje bij de parkeerplaats. 

In de kelder (trap of lift) is een winkel en restaurant. Voor 

diegenen, die niet naar buiten willen of kunnen: er is vanuit het 

restaurant prachtig uitzicht op de ruïne en het meer. Er wordt ook regelmatig een film 

vertoond over de geschiedenis van het kasteel, die echt de moeite waard is en ongeveer 10 

minuten duurt. U moet hem eigenlijk bekijken voor u naar de ruïne gaat kijken. Vanuit de 

winkel kunt u naar buiten lopen en prachtige foto’s maken. Waarschuwing: er moet nog wel 

een stukje gedaald worden om bij de ruïne te komen en terug moet er weer geklommen 

worden, maar het pad is nieuw en goed begaanbaar. Er is een goed restaurantje bij met 

terras.  April, mei en september dagelijks van 9.30 - 18.00.Entreeprijs: volwassenen £ 12.00, 

60+ £9.60. 

Je rijdt Inverness aan de zuidkant binnen en de navigatie brengt je naar Dolphin Spirit, 

Inverness Marina, Stadium Road, Inverness, IV1 1FF.  Je moet er uiterlijk 30 min. voor 

vertrek zijn en zorg dat je lekker winddichte en warme kleding aantrekt, want het kan 

heel koud zijn op het water.  Vertrek 14.30  en de boottocht duurt 2 uur. 
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Hier gaat optie 2 langs vanaf Fort Augustus 

Je slaat van de A82 af en volgt de  weg naar de Foyers Falls 

 

Aan de stille kant van Loch Ness rijdt u over de General  
Wade's Military Road over een deels single track weg. 

De military roads waren onderdeel van de grote campagne  

die de Engelsen opzetten om de Highlanders onder controle te 

houden, net als de forten. 

De route  gaat via het langgerekte dorpje Foyers, vroeger  

een zeer welvarende plaats omdat men met het water van de rivier, die bij de waterval  

45 m. naar beneden stort, elektriciteit opwekte voor de aluminium fabrieken aan het meer. 

Car Park Upper Foyers voor de wandeling naar de Foyer 

Falls ligt aan de B852 Upper Foyers  IV2 6XX. 

Het is een kort wandelingetje naar twee uitzichtpunten. 

Vanaf de parkeerplaats steekt u de weg over en gaat door  

het hekje met bordje  Falls of Foyers. Het is een pad naar 

beneden met treden. Houd links aan op een splitsing, waarna u 

bij het eerste uitzichtpunt komt. Dan nog verder naar beneden (negeer een pad naar rechts) 

en u komt op het 2e uitzichtpunt. Na het fraaie uitzicht gaat u terug en bij de splitsing links af 

over een goed pad langs de kloof. 

U komt Inverness binnen aan de zuidoost kant en uw navigatie brengt u naar Dolphin Spirit 

Inverness Marina, Stadium Road, Inverness, IV1 1FF.  Je moet er uiterlijk 30 min. voor 
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vertrek zijn en zorg dat je lekker winddichte en warme kleding aantrekt, want het kan 

heel koud zijn op het water.  Vertrek 14.30  en de boottocht duurt 2 uur. 

 

Na de boottocht waarop u hopelijk zeehonden en dolfijnen en misschien ook wel roofvogels 

ziet, vertrekt u om ong. 16.30 richting Pitlochry. Misschien wilt u eerst nog wel ergens lekker 

wat warms drinken en dan pas op weg 

gaan.  

Om niet het gevoel te hebben dat u zich 

heel erg moet haasten, is het verstandig 

om de B&B te bellen, dat u waarschijnlijk 

wel later dan 18.00 aankomt. Zij weten 

dan waar ze aan toe zijn en u kunt er wat 

relaxter naar toe rijden. 

De rit gaat over de goede, vrij drukke A90 

langs Aviemore en links van u de 

indrukwekkende bergen van het 

Cairngorm National Park.  

Het Cairngorm Plateau dankt zijn naam 

aan An Carm Gorm wat Gaelic is voor 

Blauwe heuvel naar de blauwachtige 

stenen in dat gebied. Het is een hoog en 

uitzonderlijk afgelegen bergplateau, 

grotendeels ruim 1200 m. hoog verdeeld 

door diepe dalen die noord-zuid lopen. Ben Macdui is Schotland's 6e hoogste berg en is het 

gebied van de Grijze Man, een Jeti achtig wezen. In 2001 kwam de berg in het nieuws toen 

er twee militaire vliegtuigen van de VS botsten. Cairn Gorm, een andere top, heeft geen 

mythische wezens, maar wel rendieren, die zo nu en dan te zien zijn als de mensenmassa 

uit de bergen verdwenen is. Het Nationale Park beslaat 3.800 km. van Grantown-on-Spey 

zuidelijk naar de Angus Glens. Het is het grootste nationale park. Er is meer toendra en 

alpine gebied dan waar ook in de UK. Het heeft ook het meest uitgestrekte oorspronkelijke 

boslandschap en er zijn veel belangrijke stukken heidegebied. Er leven rood/bruine herten en 

arenden, naast heel veel andere vogels en berghazen ( en misschien ook wel ijskonijnen en 

dakhazen, wie weet?). 

Aan het begin van de avond komt u aan in  in uw B&B in Pitlochry. 
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’s Morgens eerst lekker rondkijken in het stadje zelf en misschien  het wandelingetje langs de 

vistrap en de rivier en dan Queen’s View en Blair Atholl?  

 

De Tourist Information Centre  in Pitlochry is aan de rand van het dorpje (hoofdstraat 

doorrijden en Tourist Information Centre is aan de linkerkant)  heeft heel veel informatie en 

buiten staat een overzicht van alle wandelingen. Als je daar een foto van maakt, kun je lekker 

op pad. 

 Op de parkeerplaats  vlak bij de Tourist Information 
Centre vindt u Heathergems Factory en Shop en 
Visitor Centre. Hier worden sieraden gemaakt van de 
heideplant, de enige in zijn soort ter wereld. Leuk om 
even te gaan kijken.  

 

 

Pitlochry ligt aan de rivier de Tummel, met 2500 inwoners, 

dat als het centrum van dit gebied beschouwd wordt. 

Na een bezoek van Queen Victoria en een lofzang van haar 

lijfarts op de schone lucht van Pitlochry, groeide het uit tot 
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een populair vakantieoord. Het toerisme nam toe, toen in 1865 de spoorlijn werd 

aangelegd tussen Perth en Inverness. Jaarlijks bezocht door een miljoen toeristen.  

De handigste parkeerplaats is die bij het station. Als u de hoofdstraat in rijdt neemt u de 

afslag waar de parkeerplaats aangegeven staat. Station Road Pitlochry, Perth and 

Kinross PH16 5AN. Dit is betaald parkeren. Wilt u gratis parkeren dan kan dit bij het 

Hydro-electric Visitor Centre Armoury Road, Pitlochry, Perth and Kinross, PH16 

5AP. Jullie kunnen de auto natuurlijk ook gewoon bij de B&7B laten staan . 

 

De vistrap en het Hydro-electric Visitor Centre liggen net 

buiten het dorpje aan de rivier en met de wandeling van ong. 

45 min. komt u er langs en ziet u meteen ook het hele dorpje. 

Jaarlijks passeren gemiddeld 5400 zalmen stroomopwaarts 

de vistrap, een serie in trappen opgestelde waterbakken die 

het de zalm mogelijk maakt via Loch Faskally in Loch 

Tummel te komen om te paaien. De visladder is 310 meter 

lang en bestaat uit 34 bakken. De zalm blijft ongeveer 4 jaar 'beneden'. Dan zwemt ze via 

de ladder naar de Atlantische oceaan, 95% van deze terug zwemmende zalm zal daar op 

natuurlijke wijze overlijden. Het Visitor Centre in het grote gebouw bij de ladder is in 2017 

helemaal vernieuwd en u komt er heel veel te weten over waterkracht, groene energie, de 

zalmtrek etc. etc.  Er is ook een viewing gallery met uitzicht op de Tummel.  Toegang is 

gratis. Er is een goed restaurant bij met heerlijke sandwiches en gebak, een winkel met 

mooie artikelen en er is uitzichtplateau. Openingstijden: dagelijks van9.30 – 17.30. In het 

restaurant kunt u tot 16.30 wat bestellen. 

Voor de wandeling loopt u vanaf het station  naar de hoofdstraat en slaat  links af. U loopt 

eerst naar de vistrap via de witte cirkeltjes en het bezoekerscentrum, dat gratis 

toegankelijk is dagelijks van 9.30 – 17.30, dan via de blauwe cirkeltjes langs de rivier, over 

de hangbrug en komt dan bijna aan het eind van de hoofdstraat weer in het dorp. Het dorp 

bestaat uit heel veel souvenirwinkels, buitensport artikelen en cafetaria’s, restaurants en 

tea rooms. 

Aan het eind van de straat gaat u links af en bent dan weer op de parkeerplaats. 
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Queen's View Visitor Centre, Pitlochry PH16 5NR 
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Het punt kreeg de naam toen Koningin Victoria er geweest was, maar de lokale bevolking 

blijft volhouden, dat de naam van koningin Isabella komt, die getrouwd was met de 

legendarische Schot Robert the Bruce.   

En misschien ook nog naar Blair Atholl om een bezoek te brengen aan Blair Castle of om 

een rondje golf te spelen? 

Blair Atholl is een klein, vriendelijk dorpje met wat winkeltjes, restaurantjes, een golfbaan en 
natuurlijk Blair Castle! 

 

 

Blair Castle Blair Atholl, Perthshire PH18 5TL 

Prachtig wit kasteel uit de tweede helft van de dertiende 

eeuw, hoewel het in de 19e eeuw is verbouwd.  De 11e 

hertog van Atholl,  het hoofd van de Murray clan, heeft als 

enige in Groot Brittannië het recht om er een eigen leger op 

na te houden, de Atholl Highlanders. De  12e hertog Bruce 

Murray die met zijn gezin in Afrika woont, komt eens per jaar 

naar Blair Castle om zijn troepen te inspecteren.   

Blair Castle is gebouwd als Tower House, een Schots 

kasteeltype: rechthoekig van vorm, kale muren met slechts 

enkel raampjes, verdedigingswerken op het gebouw. Door 

steeds meer torens  op het kasteel te zetten, werd er ruimte gecreëerd. Maar na 1745 

raakte dit Schotse kasteeltype uit de tijd en werd het mode om een Engels Georgian huis 

te hebben. Zodoende werden de verdedigingswerken gesloopt, maar in de 19e eeuw (toen 

Schots weer in was) werd alles weer teruggebracht in de oude staat.......... 

 

Het interieur telt 32 kamers waar meubilair, schilderijen, porselein, een wapenverzameling 

en andere kunstvoorwerpen zijn uitgestald, die een beeld geven van het Schotse (kasteel-
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)leven van de 16e tot de 20e eeuw. De 18e eeuwse inrichting is de moeite waard, met 

name de weelderige stucplafonds van Thomas Clayton in het trappenhuis, de eetzaal en 

de salon. 

De Ballroom is nog altijd in gebruik voor Highland Balls, concerten, recepties en diners.  

Ook vind je er Bonnie Prince Charlie memorabilia, zoals zijn pijp en een haarlok. 

Na het bezoek kunt  je ook in het park kijken: Diana’s Grove met de ruïne van het St. 

Bride's kerkje waar de familie al eeuwen lang begraven wordt en de Hercules Tuin: een 

ommuurde tuin met grote vijver.  

Toen er tijdens de kruistochten belasting (tienden) moest 

worden betaald,  betaalde St. Bride’s al 32 shilling (nu £1.60, 

maar toen heel veel). In 1500 kwam er een aanval door 

Angus McDonald. De graaf en gravin verscholen zich in St. 

Bride’s maar werden toch gevangen genomen. Angus kwam 

in een zware storm terecht, voelde het als een straf van God 

voor wat hij de graaf en gravin had aangedaan en herbouwde 

de kerk als boetedoening. 

In 1689 vocht de toenmalige burgraaf Dundee tegen de regering. Hij raakte dodelijk 

gewond, werd hier begraven, maar in 1790 werd zijn graf 

geopend en zijn uitrusting verkocht aan rondreizende 

handelaren. Heel toevallig werd alles later teruggevonden. 

Sinds 1954 wordt er flink gerestaureerd.. 

Er lopen reeën en pony’s en Highland koeien, rode eekhoorns 

en pauwen. 

Bij één van de bruggetjes staat een mooi gedichtje: 

Resemble not the slimy snails, that with their filth record their trails. 

Let it be said where you have been, you leave the face of nature clean. 

In the bookshop ligt een boek met de titel: Age doesn’t matter, unless you’re a 

cheese.(echte Britse humor). 

Er is ook een goed maar wel prijzig restaurant bij. 

In 2012 is een Sculpture Trail geopend: vanuit de Hercules tuin, de ommuurde tuin en 

Diana’s Grove kom je tijdens de ong. 40 min. durende  wandeling allerlei oude en nieuwe 

beelden tegen. 

Openingstijden: 1 april t/m 30 oktober dagelijks van 9.30 – 17.30. Entreeprijs: volw. £14.00, 
60+ en studenten £11,75 kinderen van 5 t/m 15 £8.50 en gezinskaart £40.00 

Je mag in het kasteel foto’s nemen, behalve in de hal. 
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 Net buiten het dorpje is een soort winkelcentrum met hele chique winkels. Als u daar van 

houdt is dit echt een aanrader. 

The House of Bruar, Blair Atholl, Perthshire PH18 5TW     Tel: +44(0)1796 483236. Een 
enorme winkel met kleding, cadeau artikelen, eigenlijk alles wat je wilt kopen in een 
warenhuis, maar ook een enorme Food Hall en Delicatessen en restaurant. Bijzonder om 
eens te zien. Openingstijden: 7 dagen per week  van 10.00 – 17.00  
 
 

 

 

Blair Atholl Golf Club, Invertilt Road, Blair Atholl, PH18 5TG. U moet wel telefonisch een 

afspraak maken om te boeken. Tel: +44(0)1796 472792 Michael Winton.  

De baan bestaat sinds eind 19e eeuw en is een 9 hole golfbaan. De lengte van een hele 

ronde voor 18 holes is ong. 4 km. Par is 70. 

Kosten:  £26.00 p.p.  Na 16.00 is een kaartje goedkoper.  In het clubhuis zijn drankjes, 

broodjes en soep e.d. verkrijgbaar. 
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Het is al weer de laatste dag en u rijdt dan ook terug naar Newcastle. 

 

 

Na dit bezoek rijden jullie om uiterlijk 11.30  weg en maken 

de rit richting  veerboot in Newcastle.  Jullie rijden om 

Edinburgh heen en dan langs de kust naar Bamburgh 

Castle 

Bamburgh NE69 7DF in een kleine 3 uur.Het kasteel ligt 

pal aan zee, omringd door het zandstrand. Je zou daar nog 

heerlijk even kunnen uitwaaien.  Het is nog een uurtje naar 

de veerboot terminal waar je om uiterlijk 16.15 in moet 

checken.  

Het inchecken gaat net als op de heenweg. Jullie hebben nu een buiten hut met 2 aparte 

bedden en het buffet om 19.45 Nederlandse tijd ( = 18.45 Britse tijd)  

 

De volgende morgen genieten jullie van je laatste ontbijt en rijden om ong. 10.00 van boord 

in IJmuiden. 
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We wensen jullie een hele fijne tijd toe en horen graag na terugkomst hoe jullie het gehad 

hebben. 
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