NatuurGeweldig
Small islands and big mountains

Uitzicht vanaf Eigg op Rum

Rum en Eigg – 8 daagse wandelreis in Schotland
26 april t/m 3 mei 2019
Groep van maximaal 7 deelnemers
Hoe kleine eilanden groots kunnen zijn
Rijke afwisseling
Natuur staat centraal
Wandelen, fietsen, geschiedenis en veel frisse lucht

Rum vanaf de singing sands op Eigg

Island hopping 2.0
The small islands voor de westkust zijn een weinig bezochte hoek in
Schotland. Op de eilanden Rum en Eigg nemen we de tijd om de fraaiste
plekken te bezoeken en in bijzondere accommodaties te slapen.
Rum wordt gesierd door Kinloch Castle. Dit voormalig jachtslot heeft
slechts een korte bloeiperiode gekend en is getekend door vele
roemruchte anekdotes. Een tour om niet te missen. Met de fiets bezoeken
we de uithoeken van dit eiland. Zo krijgen we een goed beeld van het
gevarieerde landschap: bergen hoger dan 800 meter, moors,
zandstranden en kliffen. Een ander handelsmerk van Rum zijn de grote
hoeveelheden edelherten. Om tot het hart door te dringen maken we een
wandeling naar de top van Barkeval (591m). Rum is ruig en vormt een
contrast met Eigg.

Het hoogland van Rum

Eigg kent veel afwisseling en scoort hoog qua idyllische plekken. Ook
hier heeft de geschiedenis zijn sporen nagelaten. Bijvoorbeeld in
massacre cave, die we gewapend met zaklantaarns gaan verkennen. Eigg
bezit verschillende fraaie zandstranden. Waaronder de singing sands.
Een plek waar je graag een uur rondstruint om het in je op te nemen.
Tijdens een langere wandeling over een bergkam in de noord oost hoek
van het eiland, overzien we Eigg en de omringende eilanden. Naast
uitzichten zien we op deze wandeling ook een waterval en grillige
rotspilaren. Op Eigg verplaatsen we ons met een fiets zodat we zoveel
mogelijk kunnen zien en genieten van de vele pareltjes. Een wandeling
door een bos hoort daar zeker ook bij.

Kinloch Castle (boven) en de Cullins of Rum (onder)

Rum
Op dag 2 gaan we met de ferry naar Rum. De overtocht duurt ruim een
uur. We krijgen een eerste indruk van de Cuilins of Rum: een cirkel van
imposante bergen in het zuidelijke gedeelte van het eiland. Na een korte
wandeling komen we aan bij onze cabins. De diners en ontbijten worden
verzorgd door de lokale teashop.
De komende dagen wordt het programma gestuurd door de elementen.
Dit programma bestaat grofweg uit drie delen.

Beinn Bhuidhe ridge op Eigg

Zo zullen we op de dag met het beste weer Barkeval (591m) beklimmen.
Langs Kinloch Castle stijgen we door naaldbos over een goed pad de
wildernis in. Al snel lopen we in open terrein en krijgen we zicht op het
berglandschap van Rum. Achter in het dal aangekomen wordt het
duidelijke pad steeds vager en weldra lopen we vrijwel padloos richting
de vlakke topgraad van Barkeval. Op deze berg kunnen we wilde geiten
aantreffen. Hoe deze dieren precies op het eiland zijn gekomen is niet
bekend. Ze leven er echter al lange tijd en hebben hun plek op het eiland
gevonden. Op Barkeval broedt de steenarend. Deze grote en zeldzame
vogel nest hoog in de rotsen en leeft o.a. van het vangen van Manx
Shearwater, een vogel die hier veel voorkomt.

Rum

Bij goede omstandigheden lopen we verder richting Hallival (723m). Om
hier op te komen moeten we, wat de Britten, scrambling noemen:
padloos terrein en soms je handen gebruiken voor extra grip. Zijn de
rotsen nat, dan is dit niet mogelijk. Rondom de top van de Hallival
vinden we duizenden holen van de Manx Shearwater. We dalen af en
wandelen terug naar onze cabin.
Barkeval: 4½ uur lopen, 591m stijgen en dalen. Met Hallival, 6½ uur
lopen, 850m stijgen en dalen.

Uitzicht vanaf Hallival, Rum

Een tweede highlight is een rondleiding in het Kinloch Castle. Op de tour
die ruim een uur duurt zien we de nalatenschap van de ‘rise and fall’ van
dit schitterende voormalige jachtslot. Er worden vele verhalen verteld en
je komt daarbij ogen en oren tekort. Zo hielden de eigenaren enorm van
exotische dieren. Waaronder kolibries die in leven konden blijven
doordat het kasteel verwarming had. Zeer modern voor die tijd. Op de
dag dat deze uitviel, gingen alle vogels dood. Je kan ze nu zien in een
vitrine waarin ze zijn opgezet.

Kunst in Kinloch Castle

Een tijdje liepen er krokodillen rond in de tuinen rondom het kasteel.
Het duurde niet lang voordat het inzicht kwam dat dit te gevaarlijk was
en ze moesten worden afgeschoten. Een ander onderwerp is de balzaal.
Daar werd ‘gedanst’ in totale afzondering. Personeel was er niet
toegestaan. Via briefjes kregen ze de bestellingen door en het orkest zat
op een verhoging en achter verduisterende gordijnen. Dat er volop
gespeculeerd werd wat er gebeurde spreekt voor zich.

Een derde highlight is een fietstocht naar de uithoeken van het eiland. In
het noorden ligt Kilmory bay met het gelijknamige strand. Vanaf hier
hebben we vrij uitzicht op Skye. Skye is een veel bezocht en geliefd groot
eiland. We stappen weer op de fiets en gaan heuvels op en af over het
goed onderhouden zandweggetje. Aan de zuid west kant van het eiland
stuitten we op de baai van Harris. Hier vinden we het mausoleum waar
de eigenaren van Kinloch Castle en familieleden zijn begraven.

Opgezette kolibries in Kinloch Castle (rechts)

Bijzondere dieren
Rum is een groot beschermt natuurgebied. In de bergen en langs de kust
kunnen we herten, wilde geiten en de Rum pony’s zien. Dieren die de
geschiedenis van dit eiland met zich meedragen en die bijdragen aan de
economie. Het zogenaamde stalken, afschieten van edelherten, is een
belangrijke inkomstenbron.
Tijdens onze wandeling over de bergen gaan we langs de holen van manx
shearwaters. Deze vogels vliegen uit in de nacht om op zee voedsel te
vinden. Dit doen ze omdat ze in het daglicht te kwetsbaar zijn voor
roofdieren. Verscholen hoog op de flanken leven ruim 100.000 van deze
ongrijpbare vogels. Toen de Vikings op het eiland waren, werden ze op
een avond onaangenaam verrast door de manxies die en masse
terugkwamen van zee en hun holen in wilden. De Vikingen hadden het
idee dat ze werden aangevallen. Door Trollen. En zo kwam een van de
bergen op Rum aan zijn naam: Trolleval. Een ander opmerkelijk verhaal
is dat herten op dit eiland manxies eten om aan kalk te komen.

Singing sands, Eigg

Eigg
We hebben het privilege om drie dagen over dit wild romantische eiland
te mogen struinen. Er is één doodlopende verharde weg. Met een
mountainbike gaan we naar de startplek van vele wandelingen. Sommige
wandelingen zijn lang, andere kort. Ook hier laten we ons leiden door het
weer. De mogelijkheden zijn legio. Een lijst van ‘must sees‘:

Eigg

- Stranden: The singing sands en Laig bay. Twee prachtige
zandstranden in een schitterende setting.
- Bergen: een lange wandeling over de Beinn Bhuidhe graat. Door
een heideveld klimmen we naar een hoog plateau. Daarbij hebben
we continu uitzicht over grote delen van Eigg. En de zee is
natuurlijk altijd dichtbij. We passeren rots torens, een waterval en

kijken neer op waar we slapen. Als de omstandigheden het toelaten
kunnen we langs het zuidelijk kustpad dieper doordringen in het
lege westelijke deel van het eiland. Op deze tweede bergwandeling
lopen we onderlangs de hoogste berg van Eigg: An Sgurr (393 m).

Wandelroute op Eigg

- Kortere wandelingen: we lopen naar de stemmige massacre cave.
Het verhaal dat de naam gaf aan deze grot laat zich het best in de
grot zelf vertellen. Niet voor teerhartigen. Op het eiland is ook bos
te vinden. In de luwte van An Sgurr heeft dit loofbos zich kunnen
ontwikkelen. Het biedt een fraai contrast en we zullen ook zeker
hier door heen wandelen.

An Sgurr, Eigg

Eigg heeft bij de pier een zeer aangenaam theehuis, gerund door locals,
waar het prima smikkelen is van allerlei lekkers. Voor het avondeten
maken we gebruik van een restaurant op loopafstand van onze
accommodatie. Daar zullen we iedere avond van een driegangen diner
genieten. We verzorgen zelf onze ontbijten en lunch. Er is een goed
uitgeruste winkel bij de pier en in de bothy kunnen we gebruik maken
van keuken faciliteiten.
Na drie dagen zwerven keren we terug naar Mallaig. De overtocht duurt
ongeveer een uur.

Haven Mallaig

Mallaig
De reis begint en eindigt in een B&B in Mallaig. In de loop van dag zeven
komen we na het bezoek aan de eilanden hier weer terug. Dat geeft ons
de gelegenheid het plaatsje te verkennen. De meeste bezoekers gebruiken
het als overtocht plaats naar Skye. Neem je echter wat meer tijd, dan valt
er voldoende te ontdekken. Zo heeft de haven een vaste bezoeker: een
zeehond. Vissers aan zien komen is een attractie op zich. Bij voldoende
tijd kunnen we ook een wandeling maken in het achterland. Hiervoor
stappen we direct na de laatste huizen een gebied in dat een Highland
gevoel geeft: zompige paden, heide, heuvels en meren.
Na het ontbijt op dag acht nemen we afscheid. En hopelijk zijn jullie dan
ook betoverd door dit stukje Schotland.

Yurt

Over de accommodaties
De eerste en laatste nacht slapen we in een comfortabele B&B in Mallaig.
www.seaviewguesthousemallaig.com
Mallaig is een echt vissersdorp waar het kan gebeuren dat als je in de
avond over de pier loopt, je door een visser gevraagd kan worden om te
helpen zijn boot aan wal te trekken omdat hij dat niet alleen kan. Dat de
visser in kennelijke staat is, maakt de situatie niet minder vrolijk! De
avondmaaltijd nuttigen we in een restaurant of de lokale pub.
Op Rum slapen we in 4 persoon cabins. Daarbij moeten we een slaapzak
meenemen. De cabins geven een prachtig uitzicht over de baai van Loch
Scresort. Het toilet en de douche is in de directe omgeving. De
avondmaaltijd en het ontbijt worden verzorgd door de lokale teashop. Er
is wifi, usb poorten en elektriciteit.
www.rumbunkhouse.com/cabins-campsite
Op Eigg slapen we in een yurt of in een omgebouwde bothy. De yurt biedt
plaats aan 3 personen en de bothy, een omgebouwde traditionele
schuilhut, aan 4 personen. Beddengoed is aanwezig. Het toilet is in de
directe omgeving en we kunnen douchen in het centrale gebouw. Deze
plek is door de Britse krant de Guardian uitgekozen tot een van de 10
mooiste plekken om te slapen in Groot Brittannië. We bereiden zelf onze
lunch en ontbijt. Het drie gangen diner is in een nabij gelegen restaurant.
www.eiggorganics.co.uk

Haven Eigg

De ferry overtochten
We maken gebruik van comfortabele boten van Calmac. Ondanks de
grootte van de boten is de zee leidend. Dit wil zeggen dat Calmac kan
besluiten dat er om veiligheidsredenen niet gevaren kan worden. Er zal
dan gebruik gemaakt worden van een alternatief programma dat in
overleg zal worden ingevuld.

‘Harry Potter’ trein, Mallaig

Heen- en terugreis
De meest directe manier om naar Mallaig te reizen is vliegen naar
Glasgow en vandaar verder met een huurauto. De rit duurt ongeveer 3
uur. Vanaf het vliegveld gaat ook een bus. Overstappen in Fort William.
Om het interessanter te maken kan je vanaf laatstgenoemde plaats ook
de Harry Potter trein nemen. Het duurt iets langer, maar je rijdt door een
schitterend stuk Schotland en komt gelijk goed in de sfeer.

Een andere mogelijkheid is om vanuit IJmuiden de ferry naar Newcastle
te nemen en vanuit daar met de auto verder te reizen. Deze rit duurt
ongeveer 7 uur. Daarbij passeer je het onvolprezen Edinburgh. Een hele
goede plek om de reis met een paar dagen te verlengen.
Carpoolen wordt gepromoot.

Pauze op Eigg

Datum
26 april t/m 3 mei 2019
Prijs
€1360,- p.p. Minimaal 4, maximaal 7 deelnemers
Huur slaapzak €40,Inclusief
Twee overnachtingen o.b.v. 2 persoonskamers in een B&B in Mallaig
Ferry overtochten naar Rum en Eigg
Twee overnachtingen in 4 persoons cabin op Rum
Vijf 3 gangen diners tijdens verblijf op de eilanden
Ontbijten op Rum
Fietshuur op Rum (één dag) en Eigg (gedurende hele verblijf)
Drie overnachtingen, incl. beddengoed, op Eigg in een yurt of bothy
Bagage transport op Eigg naar de accommodatie
Groeps app
Begeleiding door deskundige gids vanaf avond dag 1 tot ochtend dag 8

Exclusief
Heen- en terugreis
Diners in Mallaig
Entree Kinloch Castle
Lunches
Ontbijten op Eigg
Verzekeringen
Zwaarte
De wandelingen duren tot maximaal 6 ½ uur. Met een hoogteverschil tot
ruim 800 meter. Bij alle wandelingen dragen we een lichte rugzak. De
meeste activiteiten zijn van kortere duur en zijn verdeeld over de dag.
Een goede basis conditie is daarbij nodig. Schotlands weer is bekend als
‘four seasons in one day’. Het voorjaar is de droogste periode van het
jaar. De beruchte bijt vliegen, midgets, worden pas na half mei actief.
De accomodaties zijn zeer afwisselend: comfortabele B&B in Malliag,
rustieke cabins op Rum en originele Yurt of Bothy op Eigg.
Paklijst
Wat gaat er mee? Alles wat je nodig hebt, vind je hier. Tip: heb je zelf iets niet, vraag het in je
directe omgeving.
Eenvoudige EHBO middelen
Rugzak (minimaal 25 liter)
Regenhoes voor de rugzak
Bergschoenen (minimaal type B) met reserveveters
Fleecetrui of vest
Lichte trui/fleece
Wandelbroek
Thermisch shirt
Slaapzak comfortabel tot 7°C
Lichte handschoenen, muts en sjaal
Regenjas en broek (bij voorkeur ademend, bv goretex)
Zonnehoed of pet
Zonnebril, zonnebrandcrème
Fluitje
Zaklamp (bijvoorbeeld Petzl)
Zakmes
Veldfles of drinkzak van minimaal 1 liter
Zitmatje
Wandelstokken
Persoonlijke verzorgingsspullen, handdoek
Oordopjes
GELDIG paspoort, contant geld
Aanbevolen:
Licht extra schoeisel voor bij de cabin, yurt en bothy
Lakenzak (verplicht bij het huren van een slaapzak)

