FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Highlands
Land: Schotland
Route: Gebaseerd op een route uit de gids van Jolanda Linschooten.
Aantal wandeldagen: Vijf en een halve loopdag en één dag in mijn tent in Kinlochleven
vanwege slecht weer.
Reisperiode en condities: Eind april. Sneeuw was op de toppen nog volop aanwezig. Eind
van de week kwam er een nieuw pak bij en daalde de vorstgrens naar 400m.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Dag 1: Van Spean Bridge het pad volgen naar Lairig, halverwege het pad verlaten en op
padloos terrein omhoog klimmen richting de Grey Corries.
Dag 2: De gehele Grey Corrie graad volgen en afdalen tussen Stob Coire easean en Skurr
Choinnich Mor naar het water of nevis dal.
Dag 3: Vervolgens de rivier in oostelijk richting volgen en oversteken bij Meanach. Daarna
vanaf de noordkant Beinn a'hric beklimmen in zuidwestelijke richting. In dezelfde richting
afdalen en het wandelpad dat je kruist oppakken richting Loch Treig.
Dag 4: Vandaar het pad volgen naar Kinlochleven.
Dag 5: Vanaf hier was ik van plan de Mamores op te gaan maar door het slechte weer heb ik
een rustdag gehouden.
Dag 6: de West Highlandway naar Kinlochleven gevolgd (vanwege het slechte weer laag
gebleven).
Dag 7 en 8 waren gepland voor een twee daagse over de Ben Nevis, maar het slechte weer
hield me op de grond. In plaats daarvan een treintocht naar Mallaig gemaakt. Prachtig
landschap, bekeken vanuit een warme coupe.

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Er naar toe: vliegen op Glasgow, met de bus (maatschappij Citylink) naar Fort William, daar
heb ik overnacht in een hostel en de volgende dag nog een bus genomen naar Spean Bridge.
Daar begonnen met lopen.
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Terugreis: Met de bus van Fort William naar Glasgow en vandaar terugvlucht naar Schiphol.

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
OS Ben Nevis en Fort William (1:25.000) en Harvey Map Ben Nevis en Glen Coe (1:40.000).
En gids van Jolanda Linschooten: Bergtochten in Schotland, Wales en Engeland.

Ervaren terrein- en weerscondities
Het terrein bestond uit stenen en graspollen. Vaak nat en vaak zakte ik weg bij drassige
stukken. Natte voeten was onvermijdbaar. Ik had de eerste dagen geluk met zeldzaam mooi
weer, later veel regen en sneeuw en hagel.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Alleen de laatste dag op de WHW was gemarkeerd. Verder hier en daar steenmannetjes (op
de grey corrie ridge, maar meestal geen markeringen of duidelijk pad.

Bevoorrading (voeding en water)
Water uit beekjes en rivieren, voldoende aanwezig. Ik had voor vijf dagen eten mee.
Boodschappen gedaan in Kinlochleven (grote supermarkt aanwezig).

Overnachting + nuttige links
Onderweg in mijn tent. Bij de start en het einde van mijn tocht in een youthhostel in Fort
William (www.fortwilliambackpackers.com)

Optioneel: Tips rond materiaal
Regenkleding en voldoende warme kleding. Temperaturen liepen overdag uiteen van 20
graden naar -2 graden.
Eventuele gebruikte hulpmiddelen: Ik had pikkel en stijgijzers mee

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Ontzettend mooi! Mijn eerste keer Schotland en ik was echt onder de indruk van het
landschap. Oriënteren was leuk en goed te doen en de mensen die ik tegen ben gekomen
zijn erg aardig.
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Foto’s
Link naar online fotoalbum:
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag: http://schizofrenieenbergenbeklimmen.nl/schotlandfotoverslag-van-een-geweldig-avontuur/
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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