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SCHOTLAND EROPUIT

enmaal aangekomen in Schotland 
beginnen we ons af te vragen hoe 
dat nou precies zit met dat wild-

kamperen in Schotland. Mag dat overal? 
Wat zijn de voorwaarden? Tot onze 
schrik lezen we op internet dat de regels 
hierover anders liggen dan aangeno-
men, omdat het aantal campers in het 
hoogseizoen de laatste jaren explosief is 
toegenomen. Het recht op wildkamperen 
lijkt voorbehouden aan ongemotori-
seerde kampeerders en daar vallen wij 

met onze superluxe Tonke-camper zeker 
niet onder. Gelukkig lijkt er wel zoiets te 
bestaan als een gedoogbeleid, waarbij 
kamperen met een camper oogluikend 
wordt toegestaan, mits men niet op 
andermans terrein kampeert, beschaafd-
heidsnormen en verbodsborden in acht 
neemt. Er bestaat onderscheid tussen 
wild kamperen: in de natuur en vrij of 
informeel kamperen: langs de weg, op 
parkeerplaatsen. Met deze informatie 
vervolgen wij onze weg. 

VRIJ OP ISLE OF SKYE

Voorjaar in de 
Hooglanden

Bij het opruimen van de zolder stuiten we op een reisgidsje 
over het Schotse Isle of Skye, dat hier jaren heeft gelegen. 

En zo kiezen we dit als bestemming om de meivakantie met 
de camper door te brengen. Vooral het vooruitzicht wild te 

mogen kamperen lijkt ons heel bijzonder. 
TEKST EN FOTO'S FAMILIE FICKWEILER
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Beste periode 
Meivakantie: kamperen in Schot-
land buiten het zomerseizoen 
heeft als enige nadeel dat het 
best koud en nat kan zijn. Wollen 
ondergoed en een goede regenjas 
bieden voldoende bescherming 
overdag en ’s avonds is het fijn 
om een warme wollen deken over 
je dekbed of slaapzak te leggen. 
Verder lijken er alleen maar voor-
delen te zijn. In de zomer zijn er 
veel kleine muggen (midges) die 
actief zijn van juni tot september. 
Van september tot april ligt er op 
veel plaatsen in Schotland sneeuw, 
dus dat maakt mei een geschikte 
maand om af te reizen. 
Een ander belangrijk voordeel van 
kamperen buiten het hoogseizoen 
is dat er veel minder campers 
rondrijden en dat vrijkampeer-
plekken niet overbevolkt zijn. 
Tijdens onze tocht hebben we 
veelal alleen op plekken gestaan 
die tijdens een later bezoek in de 
zomer afgeladen bleken. Daarin 
ligt ook het grootste bezwaar van 
de Schotse autoriteiten tegen het 
wild en vrijkamperen. Mooie plaat-
sen zijn ’s zomers zo vol dat het 
uitzicht gedomineerd wordt door 
grote witte kolossen en dan blijkt 
het gebod om geen overlast te ver-
oorzaken moeilijk te waarborgen. 

De eerste nachten is het zoeken naar 
een plek nog wat onwennig. Op onze 
route van de haven van Newcastle naar 
Isle of Skye in de Schotse Highlands 
komen we parkeerplaatsen tegen waar 
campers langs de weg staan, maar dat is 
niet hoe we het ons voorgesteld hadden. 
Onze fantasie is ergens op een mooi 
plekje met vrij uitzicht op het wonder-
schone Schotse landschap. 

Onwerkelijke stilte
De eerste avond slaan we ergens af en 
rijden een heel eind de heuvels in. Zo 
komen we bij een afgelegen, onverharde 
parkeerplaats aan de rand van een groot 
natuurgebied in de bossen. Wat onwen-
nig parkeren we de bus en kijken om 
ons heen. In de verte huppelt al binnen 
enkele minuten een hert voorbij. Enige 
tijd later parkeert er een auto naast ons, 
met wat lijkt op een buurtbewoner die 
zijn hond komt uitlaten. Gespannen 
tracht ik zijn reactie op ons bescheiden 
kampje in te schatten, maar hij lijkt ons 
nauwelijks op te merken. We sluiten 
de gordijnen, poetsen onze tanden en 
vallen in slaap in een onwerkelijke stilte. 
Die stilte wordt ’s morgens verbroken 
door het gefluit van ontelbaar veel 
vogels naast de camper, maar ook verder 

Zodra het weer dat even toelaat, zitten 
we warm aangekleed buiten te eten. 

SCHOTLAND EROPUIT

het bos in. Langzaam starten wij op en 
vervolgen onze weg. 
Gaandeweg krijgen we wat meer 
handigheid in het vinden van goede 
overnachtingsplekken, door overdag al 
wat rond te kijken naar mooie locaties 
om daar ’s avonds naar terug te keren. 
Soms lukt dat niet bij het vallen van de 
avond en zoeken we op onze app naar 
een camping in de buurt. Dat biedt dan 
ook gelegenheid om eens lekker warm 
te douchen en ’s morgens vers brood te 
kopen. 

Enthousiasme 
Isle of Skye blijkt een heerlijke bestem-
ming voor een gezinsvakantie. We 
ontwikkelen de gewoonte het gebied af 
te struinen bij magic hour, de periodes 
vlak nadat de zon op is en vlak voor hij 
weer onder gaat. Zoon Viktor, die wij 
nauwelijks aan het wandelen krijgen 
in eigen land, huppelt vrolijk door het 
ruige terrein van schaap naar schaap 
de heuvel op en vrolijk weer terug. Hij 
ontpopt zich in de Schotse Hooglanden 
als een enthousiast wandelaar omdat 
er voortdurend iets te zien of te beleven 
valt. In zijn enthousiasme is hij moei-
lijk te temperen, wat ons bij vlagen 
bezorgd maakt, omdat het terrein 

We struinen iedere avond
rond magic hour de omgeving af.
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Viktor ontpopt zich in de Schotse hooglanden als een enthousiast wandelaar 

omdat er voortdurend iets te zien of te beleven valt

Munro's
In Schotland liggen 282 bergtoppen 
die hoger zijn dan 3.000 voet, ofwel 
914,4 meter. Ze worden munro's 
genoemd naar Sir Hugh Munro, die 
ze eind 19de eeuw allemaal in kaart 
bracht. Op Isle of Skye zijn er maar 
liefst elf, waaronder de moeilijkste: 
Inaccessible Pinnacle in de Cuillin 
hills. De beklimming van een munro 
staat garant voor een mooie en vaak 
lange dag in de Schotse natuur.



KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL64

Het Staffin Dinosaur 
Museum blijkt zonder 

overdrijven het  allerleukste 

museum waar we ooit 
geweest zijn

Bij Neist Point zijn diverse mogelijkheden voor prachtige
wandelingen langs een spectaculair gedeelte van de kust. 

Uiteindelijk volgen we een man met een
gps en vinden we de voetafdruk van de dino.

Het museum herbergt enorme afgietsels van dinosaurus-
pootafdrukken en indrukwekkende fossielen uit de buurt.
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Bezienswaardigheden 
Een bezoek aan het Isle of Skye laat zich 
goed combineren met een bezoek aan 
Edinburgh, Glasgow of het meer van 
Loch Ness. Dat laatste heeft een char-
mant museum waar je een Nederlandse 
tour kunt volgen met spannende theo-
rieën over het monster. Ook zijn er door 
heel Schotland locaties te vinden die 
voorkomen in de Harry Potter � lmreeks. 
De Highland Games vinden plaats in het 
hoogseizoen. 

Reis en route
Vanuit IJmuiden kun je met de nacht-
boot (www.dfds.com) naar Newcastle. 
Vanuit daar rijd je dwars door Schotland 
naar hetnoordwestelijk gelegen Isle of 
Skye. Voor de reis kun je gebruik maken 
van de NKC-camperroute Schotland - 
kastelen, steden en de Highlands: 
www.nkc.nl > Op reis > Camperroutes.

Met engelengeduld afgewisseld door woest 

gehamer vinden we een  aantal fossielen

keren. Daar volg je een pad in het zand 
en moet je bij de grote stenen rechts. Bij 
de laatste grote stenen ga je rechtdoor 
naar zee en loop je vijf tot tien meter. Er 
is vandaag laag tij tot 15.00 uur. Voor 
die tijd moet je er zijn, anders wordt de 
afdruk overspoeld door de zee. 
Zo ingewikkeld als de instructie klinkt, 
blijkt hij ook. Na een zoektocht naar 
de juiste parkeerplek, het pad en de 
grote stenen zien we op enige afstand 
wat mensen rondscharrelen over de 
rotsachtige kust. Eenmaal dichterbij 
gekomen, blijken ze net als wij op zoek 
naar de dinovoetafdruk. Dat blijkt een 
heel avontuur met veel onduidelijkheid 
en onderlinge discussie met andere zoe-
kenden. Uiteindelijk besluiten we een 
man die een gps-apparaat hee�  te vol-
gen en vinden we de voetafdruk. Vreug-
dekreten worden geslaakt, passanten 
worden geroepen en foto’s gemaakt 
voordat het groepje uiteen waaiert en 
het schouwspel met net gearriveerde 
bezoekers weer van vooraf aan begint. 

Intens tevreden
Dan staat het volgende onderdeel op het 
programma: fossielen zoeken. Met een 
al even cryptische omschrijving, provi-
and en een kampeerhamer gaan we op 
pad. Door een feeërieke omgeving langs 
meertjes en langs een rivier dalen we af 
naar zee. Met uitzicht op zee start het 
fossielen zoeken in het aangespoelde 
puin en in de puinwal die de oever mar-
keert. Met engelengeduld afgewisseld 
door woest gehamer vinden we een 
aantal zachte fossielen die uiteenvallen 
zodra je ze vastpakt, maar ook een aan-
tal kleine harde. Intens tevreden met 
onze buit keren we terug naar de warme 
camper met uitzicht op zee.  

ruig kan zijn en bij momenten levens-
gevaarlijk. Uitgeput valt hij ’s avonds 
in slaap onder het opengeritste hefdak, 
genietend van het uitzicht bij invallende 
duisternis. 

Dinovoetafdruk
De mooiste plek vinden we tijdens een 
wandeling vanaf de camping. Vanaf 
een klif zien we beneden ons, aan zee, 
een oude Volkswagen T2 staan. De vol-
gende dag pakken we ons kampje in en 
rijden naar het afgelegen haventje aan 
de Sta�  n Slipway. Na het wederzijds 
bewonderen van beide uiteinden van de 
evolutie van de Volkswagenbus gaan we 
op ontdekkingstocht in het gebied. Op 
enkele kilometers afstand bezoeken we 
het Sta�  n Dinosaur Museum. 
Dat blijkt zonder overdrijven het aller-
leukste museum waar we ooit geweest 
zijn. Het herbergt enorme afgietsels van 
dinosauruspootafdrukken en indruk-
wekkende fossielen uit de buurt. Dit 
alles mag je aanraken, bekloppen en 
optillen onder vrolijke aanmoediging 
van de eigenaren van het museum. Zij 
hebben overal een mooi verhaal bij en 
vertellen honderduit over de dinosporen 
in de buurt. Ze geven ons instructies 
voor een zoektocht naar een originele 
dinovoetafdruk in Sta�  n en een plek 
waar je fossielen kunt zoeken. Na aan-
koop van een origineel souvenir van 
een aantal fossielen in een oude houten 
pennendoos gaan we op expeditie naar 
het Schotse juratijdperk. 

Heel avontuur
De mondelinge instructie voor het vin-
den van de voetafdruk luidt: in de buurt 
van Glenview hotel ga je over de rivier en 
moet je in de tweede bocht rechts par-
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