
Wandeltocht - Zeven dagen over de Zuid-Schotse Southern Upland Way 
 

Begin april jl. reisden we, vier NKBV 50Plussers, via de Newcastle 
ferry en diverse treinen, naar Zuid Schotland. Vanuit Stranrear 
aan de Ierse zee begonnen we aan een lange afstand wandelpad 
van totaal ca. 340km, van de Ierse zee naar de Noordzee: de 
Southern Upland Way.  
Dat bracht ons in 7 dagetappes naar Moffat, ongeveer 
halverwege. De eerste loopdag scheen volop de zon. Via open, 
verwilderde weidegebieden en open ‘moors’ kwamen we na goed 
20 km en in goed weer, aan in het kleine plaatsje New Luce waar 
we onze intrek namen in het Kenmuir Arms Hotel(letje) met een 
goede pub en lekker eten. De volgende dag trokken we door een 

soortgelijk ruig gebied naar het kleine dorp Bargrennan dat uit slechts enkele huizen bestaat waaronder 
het, eveneens kleine, House O’Hille Hotel.  
Het weer in de dagen daarna was soms aan de wat gure kant met veel wind. De wat hogere bergtoppen 
tooiden zich als gevolg daarvan met verse sneeuwsluiers. In St John’s Town of Dalry werd het de volgende 
ochtend echt winters weer met een dichte sneeuwjacht. Mede daardoor was de Clachan Inn in Dalry een 
behaaglijk onderkomen na onze winterse 
dagetappe.  
In de dagen daarna kreeg de zon en het iets 
minder koude weer af en toe de overhand. In 
een plotseling dichte mist moesten we echter al 
onze oriëntatievaardigheden aanspreken om 
niet de juiste koers kwijt te raken.  
Op het hoogste punt van de Zuid-Schotse 
Highlands vereeuwigden we ons zelf middels 
een topfoto met NKBV vlag.  
In de plaats Sanquhar (spreek uit: Senker) 
verbleven we op een  boerenbedrijf, de Newark 
Farm, waar we rondgeleid werden langs de 
schapenmoeders met hun net geboren 
lammeren.  
In Wanlockhead, een voormalig mijnwerkers dorp waar begin vorige eeuw lood gewonnen werd, kregen 
we in een museumpje een beeld van de toenmalige leef- en arbeidsomstandigheden die voor die tijd als 
zeer goed gekwalificeerd werden. Tijdens ons verblijf was het daar echter bitter koud.  
Uiteindelijk eindigden we op dag 7 in Moffat in een uitstekende B&B. 

Via een bus, twee treinen en de ferry kwamen 
we uiteindelijk, na een avond entertainment 
aan boord, een ervaring rijker en de conditie 
wat opgeschroefd ’s morgens weer in 
IJmuiden aan en konden richting huis in de 
diverse delen van het land. 
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