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‘Een betere wereld begint bij jezelf’ was een slogan die ik veel meekreeg
in de jaren negentig. Ik kwam erachter dat dit in het zuidwesten van
Ierland, waar je elke dag in nauw contact bent met de elementen, nét
wat gemakkelijker gaat. Je vóélt het, diep in je hart.
SCHRIJVER & FOTOGRAAF LOUISE TEN HAVE
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Cadeautje
De Slea Head Drive is een
prachtige route langs de
kust van het schiereiland
Dingle, in het bijzonder
met zonsondergang.
Bij Ceann Sraithe heb je
prachtige uitzichten op
Clogherhead Beach en
de Blasketeilanden.
Vorige pagina’s

Met de stroom mee
De Black Valley was de
laatste plek in Ierland die
werd aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. Rijd
langs riviertjes, meren en
kleine watervalletjes en
vergeet vooral niet de
doodlopende weggetjes
in te slaan.
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f ik van Schiphol een fles whisky kon
meebrengen, vroeg vriend Frits die in
het zuidwesten van Ierland een nieuw
leven begon. Vreemd, dacht ik, Ierland
maakt toch zelf ook whisky? Toch kocht ik de
fles. ‘Matured and bottled in Ireland’ stond op het
etiket. ‘Sorry jongen, maar je gaat terug naar
waar je vandaan komt.’
Bij het kustplaatsje Ballyrisode, in een uithoek
van County Cork, tref ik Frits aan met ontbloot
bovenlijf, druk aan het werk. Na lang zoeken
kocht hij hier vier jaar geleden een stuk natuur
van ruim vijf hectare, met een eigen baai,
strandje, huis en bijgebouwen. Hij zei gedag
tegen Amsterdam en keek nooit meer om. Maar
de fles whisky wordt dankbaar in ontvangst
genomen. ‘Alcohol is hier door hoge belastingen
peperduur,’ legt hij uit. Of ik gehoord heb van hét
schandaal van een paar jaar geleden? ‘Toen kocht
de politie duizenden blaaspijpjes. Maar agenten
bleken echter steeds maar twee pijpjes te her
gebruiken: eentje die al was uitgeslagen bij te
veel alcohol en eentje die dat niet was. De politie
dacht te weten, met haar kennis van de locals,
wie er wel en wie er niet te veel gedronken had
en pakte naar eigen inzicht een van de twee
pijpjes.’ Toen dit uiteindelijk aan het licht kwam,
werden de pijpjes pas écht ingezet. Locals die
afhankelijk waren van hun auto voor een bezoek
aan de pub, bleven genoodzaakt thuis. Pubs
hebben daardoor steeds meer moeite om het
hoofd boven water te houden – iets wat voor veel
Ieren ook een uitdaging is, zo zou ik later te
weten komen. Vervelend voor de pubs dus, al is
het duidelijk dat drinken, de scherpe bochten van
het Ierse platteland en hard rijden een dodelijke
combinatie kunnen zijn.

The Making of Star Wars
En hard rijden kan ook Frits. In de middag
scheurt hij met mij in zijn Volvo over smalle
kronkelende landweggetjes, vergezeld door
twee jonge Franse jonge vrijwilligers die twee
maanden bij hem werken en logeren. Op weg
naar Frits deed ik mijn uiterste best de maximale
snelheid van tachtig kilometer per uur te halen,
maar zonder succes. Frits echter is compleet
ingeburgerd. In complete overgave zit ik naast
hem. We rijden over schiereilanden, door een

De Ierse geschiedenis
is op veel plekken

nog écht voelbaar,
tastbaar

Eilandrot
Local Tom poseert op de
vuurtoren van Valentia
Island. Op het relatief kleine
eiland is de sfeer heerlijk.
Ga er bijvoorbeeld kajakken
en andere nabijgelegen
eilandjes ontdekken. Er gaat
een pont heen, maar er is
grappig genoeg ook gewoon
een brugverbinding met
het vasteland.

026

heuvelachtig landschap waar slechts her en der
witte huisjes staan. Het zuidwesten van Ierland
bestaat eigenlijk uit vier grote landtongen, die
weer in kleinere landtongen uiteenvallen.
Als je de kust volgt, kun je hierdoor behoorlijk
gedesoriënteerd raken.
Frits wijst naar een toren op de kliffen van
Browhead, vlak bij het schiereiland Mizen Head.
Hier bivakkeerde de Star Wars-crew tijdens hun
maandenlange voorbereidingen voor de opnames
van The Last Jedi. Ze bouwden stellages, legden
tijdelijke wegen aan. Dat alles met drie weer
typen voor ogen: snel langs waaiende wolken,
stortregen en zonneschijn. Toen de hoofdrol
spelers aankwamen, namen ze aan dat de film
opnamen veel tijd zouden vergen. Maar wat
denk je? Na drie uur waren alle drie weertypen
voorbijgekomen en kon de hele stoet weer
vertrekken. Typerend voor het weer in Ierland. ‘Ik
heb in twee dagen een colonne met 22 catering
trucks zien komen én weer gaan,’ lacht Frits. Een
grote teleurstelling voor de lokale Ieren, die
stiekem hadden gehoopt dat de weergoden zich
anders zouden gedragen en wekenlang klandizie
voor kroegen en winkels zouden garanderen.
Geld verdienen is niet altijd gemakkelijk in het
zuiden van Ierland. Er wonen relatief weinig
mensen en er zijn weinig banen. Veel jongeren
emigreren naar de VS. Nog steeds, want dat
gebeurt al sinds de hongersnood van 1845-50.

Stille getuigen
De Great Famine, zoals deze ramp in de volks
mond wordt genoemd, is een stukje geschiedenis
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Friend with benefits
Vriend Frits in het water
op zijn eigen privéstrand
in de regio Ballyrisode. Je
komt er via zijn elfen
laantje, een smal wild
begroeid pad met aan de
ene kant stromend water
en aan de andere kant
een rotswand. Bepaal
het voor jezelf, maar je
zult merken dat het een
magische plek is.
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dat nog heel erg leeft. Tijdens mijn verblijf bij
Frits merk ik sowieso dat de Ierse historie op veel
plekken in het uitgestrekte landschap nog echt
voelbaar, tastbaar is. Ik word meegezogen naar
tijden die vaak moeilijk zijn geweest. Zoals de
achthonderd jaar lange Engelse overheersing,
die leidde tot de Ierse volksopstand tijdens Pasen
in 1916 en Ierse zelfstandigheid in 1921. De
hongersnood van 1845-50 ontstond door mislukte
aardappeloogsten. Engelse landeigenaren, die
belasting moesten betalen over Ieren die op hun
land woonden, buitten alle ellende ook nog eens
uit. Ze joegen boeren weg als ze hun pacht niet
meer konden opbrengen. Tijdens de Great Famine
kwamen minstens een miljoen Ieren om en
ontsnapten twee miljoen landgenoten naar met
name de VS. Woningen van Ieren die de pacht
niet langer konden betalen werden door de
Engelse autoriteiten afgebrand. Her en der staan
hun stenen ruïnes als fotogenieke stille getuigen
in het Ierse landschap. Zo maken we een
prachtige wandeling naar een verborgen dorpje
uit de tijd van de Great Famine, vanuit een bij
zondere vallei dicht bij het Glengarriff Nature
Reserve. Een smal pad, langs rododendrons en
bloeiende fuchsia’s, over rotsen en langs berg
stroompjes, leidt ons naar ruïnes die sinds 1850
bijna volledig overwoekerd zijn door de natuur.
Ierland, besef ik, is in korte tijd al onder mijn
huid gekropen. Wat me diep raakt, is het besef
dat de Ieren leven met de menselijke maat, en
dat voel je. Het menselijke wordt verkozen boven
willekeurige regels die vaak ten koste gaan van
alles. Bewijs dat de Ieren nog steeds een
bepaalde wijsheid bezitten. Misschien komt dit
wel door de wijsheid van de Keltische druïden
die hier ooit leefden, spirituele wijze mannen
met een levenswijze en -visie die misschien wel
het best te vergelijken is met die van de Boeddha.
In de praktijk uit deze wijsheid zich bijvoor
beeld in hoe de parkeerwacht van het plaatsje
Schull zich gedraagt. Gele lijnen aan de kant van
de weg geven in de hoofdstraat aan dat je er niet
mag parkeren, en op drukke dagen in de zomer
staan er nog extra gele pionnen én een politie
agent. Als je er toch parkeert, komt een agent en
zegt vriendelijk dat je er niet mag staan. Als je

dan antwoordt dat je alleen even een klein
boodschapje wil doen, dan zegt hij, ‘Ja hoor, dat
is prima. Tien minuten, een mens moet toch ook
een boodschap kunnen doen.’
Frits beaamt het: ‘Achthonderd jaar Engelse
onderdrukking hebben de menselijke maat niet
kunnen uitbannen.’ Hij vertelt ook dat er in de
taakbeschrijving van de postbode op het platte
land staat dat hij behalve post bezorgen ook al
zijn geadresseerden minimaal één keer per week
hoort te ontmoeten. Zo ziet hij hoe het met ieder
een gaat, kan hij een praatje maken en kijken of
iemand nog iets nodig heeft. Zodat hij eventueel
een boodschapje kan halen. ‘De Ieren zijn niet
geïnteresseerd,’ zegt Frits, ‘ze zijn begáán.’ Wauw,
wat mooi!

Verweven in eenheid

Geluksvogel
Als je de tweelingeilanden
Skellig Michael en Little
Skellig bezoekt, doe dat
dan in juni of juli, zoals wij.
Er broeden dan duizenden
papegaaiduikers.
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Na mijn dagen bij Frits haal ik reisgenoot Sylvia
op van het vliegveld, om samen de zuidwestelijke
schiereilanden verder te verkennen. Tekenen dat
het verleden verweven is met het landschap zijn
overal: ruïnes van kastelen, stenen bijenkorf
huizen, steencirkels, Keltische kruizen. Waar je
ook kijkt, er is wat te zien. Maar het is meer dan
zien, we vóélen de historie. Het voelt alsof alle
gebeurtenissen die hier ooit plaats hebben
gevonden voorgoed bewaard zijn gebleven, dicht
verweven met het land. Dat geeft een extra
dimensie aan reizen in Ierland.
Een van onze roadtrips voert vanuit schier
eiland Iveragh elf kilometer de Atlantische
Oceaan op, naar de twee Skellig-eilanden. Een
van deze westelijkste puntjes van Europa is een
bedevaartsoord dat vooral bekendheid heeft
gekregen als filmset voor – je raadt het al – The
Last Jedi. Maar ík wil vooral ervaren hoe het
leven daar moet zijn geweest in vroegere tijden.
Als we over de ruige zee Little Skellig-eiland
benaderen, kom ik in een soort roes door het
zicht op duizenden witte vogels die als in slow
motion rondom vervaarlijk ogende pieken
zweven. Het zijn jan-van-genten – de op twee na
grootste kolonie ter wereld. Aanleggen doen de
toeristenboten hier nooit. We varen door naar
grote broer Skellig Michael, dat 230 meter boven
de zeespiegel uittorent. 618 stenen treden lopen
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Friend with benefits
Loop in slow motion de
618 treden op van het
eiland Skellig Michael,
naar de stenen huizen en
het klooster van de eerste
christenen van Ierland.
De dramatische locatie
diende als een van de
prominentste filmsets van
de Star Wars-film The
Last Jedi. Op de top heb je

we naar boven, maar nu ga ík in slow motion,
terwijl ik de duizenden papegaaivogels in me
opneem die hier binnen handbereik broeden en
nestelen met hun kuikens. Je staat hier zó dicht
in contact met de elementen aarde, water, lucht
en vuur. Als je dat combineert met de over
weldigende stilte die je hier kunt ervaren, dan
voel je overduidelijk dat er meer is dan een
wereld die we met onze ogen kunnen waar
nemen – deze plek overstijgt álle zintuigen. Het
Engelse woord dat hierbij past is ‘awe’.
En awe voelden ook de monniken die Skellig
Michael, waarschijnlijk ergens vanaf de zevende
eeuw, uitkozen als locatie voor een klooster.
Hier aan de afgelegen zuidwestkust van Ierland
konden ze in alle stilte God eren. De stenen
treden die ik nu volg naar wat resteert van hun
gebedsplaats aan de top van het eiland, bracht
hen elke dag letterlijk een stukje dichter bij de
hemel. Daarboven bevinden zich ook de stenen
huizen in bijenkorfvorm waar ze in woonden. En
daarboven krijg ik pas door hoeveel reizigers me
gepasseerd zijn. Ik schrik er best van. Ze maken
foto’s, poseren voor selfies en lopen kletsend
heen en weer. Prima hoor, maar ik kan geen stil
plekje vinden om de magie en het uitzicht echt
tot mijn diepste door te laten dringen. En dus
begin ik relatief snel weer aan de afdaling. Terug
de magie in, dat is wat ik wil, met de hartenwens
hier nog eens terug te keren. Want het is werke
lijk een onvergetelijke ervaring om dit uitzicht te
hebben en de uit de stenen gehouwen traptreden
te bewandelen. Skellig Michael is niet verpest
door strenge hekken die een val voorkomen – dat
is dan ook meermaals gebeurd, met dodelijke
afloop. Daardoor kun je in de voetsporen van de
monniken treden en iets ervaren dat bijna niet in
woorden is te vatten, misschien alleen dat het
iets heiligs in jezelf aanraakt. Een magie waarvan
ik alleen maar kan zeggen dat je die het beste
zelf kunt ervaren.

uitzicht op het vasteland
van County Kerry en het
kleine (ontoegankelijke)
zustereiland Little Skellig.

‘Kijk nou om je heen,
voel het! Voel de

onzichtbare werelden!’

Wandelend de drukte uit
De Skelligs zijn, ondanks de drukte, simpelweg
fantastisch. Maar het Wilde Westen van Ierland
reikt verder. We vervolgen onze weg, schier
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Wat me diep in
mijn hart raakt
is het besef
dat de Ieren

leven met de
menselijke
maaT
eilanden over, valleien in en weer uit. We rijden
bergen op met uitzicht over eilanden die uit
gestrooid zijn over de Atlantische Oceaan.
Eilanden met elk een eigen verhaal, verleden
en landschappen die ik allemaal zou willen
verkennen maar waarvan ik besef dat ik daar
een heel leven over zou kunnen doen. We rijden
langs kostgronden, afgescheiden door lage 
stenen muurtjes. Overal schapen en hun leuke
geblaat, overal kronkelige smalle weggetjes.
We ontmoeten chef-koks en likken elke dag onze
vingers af. Overal voel ik dezelfde positieve vibe,
maar één plek springt er bovenuit: Dingle.
Aanvankelijk dacht ik dat het schiereiland te
toeristisch zou zijn, maar in de praktijk blijkt dat
de drukte te ontlopen is. Letterlijk. We maken
onze eigen prachtige hikes en hebben het voor
recht om één dag door te brengen met wandel
expert Kevin. Na een tijd in Spanje en zelfs
Leiden te hebben gewoond, besloot de Brit
samen met zijn vrouw te settelen op Dingle.
Hij blijkt prettig gestoord, met veel gevoel
voor humor, het leven en het landschap. Na elke
stap die we maken volgt een verrassing. Er
komen steile kustwanden tevoorschijn, kleine
afdalingen, verscholen mooie strandjes in baaien.

The only way
is down
Wij zagen op het schiereiland
Iveragh vanaf een uitzicht
punt langs de weg beneden
heerlijke baaien en stranden.
Daar wilden we heen!
We reden naar beneden en
liepen een prachtig stuk
van de 214 kilometer lange
wandelroute Kerry Way
langs rotspartijen, baaien
en zandstranden.
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Het wordt me duidelijk dat je levenslang in
Dingle zou kunnen lopen om de mooiste plekjes
te ontdekken – iets dat geldt voor alle schier
eilanden die we op deze reis hebben bezocht.
‘Kijk nou om je heen, voel het!’ zegt Kevin.
‘Voel de onzichtbare werelden! Hier in de natuur
ligt het geheim voor een waardig leven. Het
enige wat je hoeft te doen is de connectie met
de natuur te herstellen. Zo kom je terug bij je
eigen natuur. De prechristelijke mensen die hier
woonden leefden ook op die manier. Zonder
angst voor stilte, en zonder angst zichzelf tegen
te komen. Of misschien beter gezegd, mét de
angst, maar dan zonder ervoor weg te lopen.
Ze leefden toen veel meer in het vrouwelijke,
in de schoot van de Goddess. Maar ik zie nu om
me heen dat deze tijden weer aan het herleven
zijn. En dat is maar goed ook. Dan krijgen we
vanzelf een wereld waarin duurzaamheid iets is
wat op natuurlijke wijze in elk mens leeft.’
Ik snap wel wat hij bedoelt met het vrouwe
lijke en de Goddess. In deze wereld vol materi
alisme en egoïsme mogen we nu als mens
onze weg vervolgen in liefde en harmonie, en
met compassie voor alles wat leeft. Het is
duidelijk dat Kevin inmiddels de spirit van een
echte Ier heeft – hij ziet dat alles met elkaar
verbonden is. ‘De oude Kelten keken naar natuur
verschijnselen zoals de zon, de lucht, rotsen,
bergen, water en bomen en beschouwden deze
als goden. Ze maakten geen onderscheid tussen
het goddelijke, Moeder Aarde en de mens. Dat
werd later afgeschilderd als bijgeloof. Dat is nog
steeds zo,’ zegt Kevin terwijl we met zijn drieën
de zon onder zien gaan. B
 uiten in de natuur, op
een klif met uitzicht op de A
 tlantische Oceaan.
De lucht aan de horizon v erkleurt als een
kameleon – elke minuut is hij weer anders – en
opeens valt er een gat in het wolkendek, waar
een blauwe hemel doorheen priemt. Dat is nog
eens een afscheidscadeau.
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ONTDEK HET MEEST SPIRITUELE LAND VAN EUROPA

zuidwest kust
ierland

-EEN WEEK LANG ÉÉN WORDEN MET ZUIDWEST-IERLAND-

WEG VAN DE MASSA

Groen, groen en nog eens groen. Dat is wat je ziet in het zuidwesten van Ierland, bijgenaamd the Emerald Isle. En dat groen
is allesbehalve saai. De kust kenmerkt zich door kiezelbaaien,
lichtgrijze zandstranden, ruige rotsen, en eindeloze vergezichten
over de Atlantische Oceaan, waar talloze eilanden liggen, elk
met een eigen karakter. Het binnenland is bezaaid met valleien,
watervallen en meren. Waar je ook bent, ergens in de achtergrond

hoor je wel een schaap blaten. Bijna elke plek leent zich om
wandelend te verkennen. Overal zijn er ruïnes van kastelen, stenen
bijenkorfhuizen, steencirkels, heilige bronnen, kerken en Keltische
kruizen te bewonderen. De vriendelijke Ieren vertellen je er graag
verhalen over — het verleden is hier op bijzonder tastbare wijze
verweven met het landschap. En dat spirituele element geeft reizen
in Zuidwest-Ierland een extra dimensie.
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Rijd door de Zwarte Vallei

Tussen de MacGillycuddy’s Reeks en
Moll’s Gap, ten zuiden van de megatoeristische maar ook prachtige Gap of
Dunloe, vind je de Black Valley. Dit was de
laatste plek in Ierland die op het elektriciteitsnetwerk werd aangesloten, in 1978.
De boeren hier zijn supervriendelijk, niet
te verstaan en hebben nauw contact met
elkaar. Rijd langs riviertjes, meren en
watervalletjes en vergeet vooral niet de
doodlopende weggetjes in te slaan.

IERLAND
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1 Ga op bedevaarttocht Loop in
slow motion de 618 treden op van Skellig
Michael, naar de huizen en het klooster van
de eerste christenen van Ierland. Juni en juli
zijn de beste maanden omdat dan de papegaaiduikers overal op het eiland broeden.
Samen met zustereiland Little Skellig, waar
de op twee na grootste kolonie ter wereld
jan-van-genten leeft, is dit een prachtige
ervaring. 160 mensen bezoeken per dag
het eiland. Zorg daarom dat je de eerste
(landings)boot van 08.15 uur pakt, voor
meer rust en beleving. Vertrek vanuit
Portmagee (slaap op Valentia Island),
vanaf € 100, skelligislands.com

3 Combineer kajakken met
wildkamperen
4 Skibbbereen

4

Mount Gabiël

Atlantische Oceaan
Three Castle head

aanbevolen activiteiten en slaapplekken

6 Ballyrisode
5

internationaal vliegveld

meer

park

rivier

Columbus-trail

0m

10 km

20 km

Huur een kajak bij Valentia Island Sea
Sports en kajak in tien minuten naar het
naastgelegen onbewoonde eiland
Beginish, met twee mooie stranden.
Je kunt er dolfijnen en zeehonden
spotten. Je eenvoudige BBQ-setje heb je
vanuit Nederland meegenomen en je
eten en vis die dag reeds gekocht. Wildkamperen mag officieel niet, maar als je
het doet ... valentiaislandseasports.com
4

GRATIS ONLINE KAART • ZET DE HOTSPOTS VAN DE REPORTAGE OP JE TELEFOON!
GA NAAR COLUMBUSTRAVEL.NL/KAART/SPIRI OF SCAN DE QR-CODE.
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Ga sterren kijken

In de buurt van Skibbereen kan je nachtkajakken op zee, vanaf € 50, atlanticseakayaking.com. Of ga bij Kenmare de baai
in, waar je met wat geluk lichtgevend
plankton ziet, € 65, emeraldoutdoors.ie.

Ook vanaf Mount Gabriel (407 meter) heb
je prachtige uitzichten, je ziet tot aan
schiereiland Dingle, en ’s nachts is de
hemel helemaal een wonder.
5 Ga wandelen Wandelaars van elk
niveau komen hier aan hun trekken. Ter
plekke kun je bepalen hoe ver en hoe zwaar
je het kunt maken. Lokale gids Kevin is een
echte wandelexpert, gespecialiseerd in
de Kerry Way en Dingle Way. Wij gingen
een dag met hem mee op pad, en het was
ronduit spectaculair, celticnature.com
ONZE VIJF FAVORIETE HIKES:
Wandel naar Three Castle Head (en
verder als je wilt) op schiereiland Cork.
Prachtig kasteel met prachtige uitzichten
over zee en meer. Je krijgt ook nog een
stuk geschiedenis mee. Minimaal een uur.
Wandel naar een verscholen Great
Famine dorp vanuit het Coomarkane
Visitor Centre net buiten Glengarriff.
Audrey en Les hebben hier tevens twee
glampinghutjes, eentje met leuke buitenkeuken. Vraag hun hoe je precies moet
lopen, het is kruip-door-sluip-door,
anders vind je het niet, want super buiten
het gebaande pad. Eén uur heen en weer.
Tik P75yy47 in Google Maps.
Wandel een deel van de Kerry Way Tik
‘Skellig Tours, Bunavalla Pier’ in Google
Maps. Zet je auto hier neer en loop naar
links. Mooie route langs de kust en
prachtige baaien en strandjes.
Wandel over de Conor Pass Dit is een van
de hoogste bergpassen van Ierland. Je rijdt
erover met de auto. Het is eenrichtingsverkeer en daardoor wat spannend. Maar
het bijzonderst is het wandelen hier. Tik
‘Conor Pass’ in Google Maps en je komt aan
bij een parkeerplaats. Parkeer hier je auto
en loop naar boven (met je hoofd in de
wolken). Je kunt hier uren gaan wandelen.
Wandel naar de zonsondergang De Slea
Head Drive is een prachtige route langs
de kust op schiereiland Dingle. Doe dit
rond zonsondergang en parkeer bij
Clogher Head Car Park (Ceann Sraithe).
Loop in tien minuten naar boven voor
prachtige uitzichten op Clogher Beach,
de Blasket Islands en Inishtooskert Island.
Neem een fles wijn en glazen mee en zie
de zon ondergaan.

6

HIER SLIEPEN WIJ
Om het zuiden te verkennen zoals wij in de
reportage, zou je drie overnachtingsplekken
kunnen kiezen en deze als uitvalsbasis kunnen
nemen. Bijvoorbeeld drie maal vier nachten,
maar dat kan per plek ook veel langer
worden. Genoeg te zien en doen.
6

BALLYRISODE | Éirí Nederlander Frits kocht
vier jaar geleden vijf wilde hectares met
vijvers, een elfenlaantje en een privéstrand
en bouwde er diverse slaapplekken. Je kunt
ook eten bij Frits, die een fantastische kok is,
en met hem mee naar de pub. Als muziekliefhebber weet hij precies waar je moet zijn.
Zie ook de reportage. Prijs vanaf € 77. Andere
prijzen voor groepen tot 20 personen,
kamperen is dan ook mogelijk, eiri.ie

7

VALENTIA ISLAND | Atlantic Villa Jackie
Morgan verhuurt 3 zelfvoorzienende huisjes
voor families, maar de B&B-kamers in haar
huis zijn het lekkerst. Het eiland is te bereiken
met een veerboot en via een brug, vanaf
€ 80, atlanticvilla.ie

8

DINGLE | Dingle Skellig Hotel De leuke keuze
is niet reuze op schiereiland Dingle. Dit hotel is
jammer genoeg een maatje te groot, wel fijn
en schoon en ligt op de perfecte locatie
(uitvalsbasis) in Dingle-stad, vanaf € 190,
dingleskellig.com. Alternatieven: Airbnb
verhuurt bij plaatsje Cloghane The Studio, een
leuk uitziend tiny house, vanaf € 65. Of slaap
bij hippies vlakbij Inchbeach. Nadeel is de
locatie aan een drukke weg, maar verder is
wel alles heel gaaf. Je kunt er ook kamperen
of slapen in een pipowagen. Vanaf € 10
(kamperen), de ensuite kamers (vanaf € 45)
zijn echt mooi, thephoenixrestaurant.ie
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VOORPRET | ZUIDWESTKUST - IERLAND

BESTE REISTIJD
Mei, juni en september. Ierland staat bekend om zijn vier-seizoenen-ineen-dag-klimaat. Regen valt vaak in de ochtend, maar ’s middags is er
ook wel vaak zon. Veel horeca en activiteiten zijn gesloten buiten het
toeristenseizoen. Het weer is vaak wisselvallig en leent zich bij uitstek
voor last-minuteboekingen.
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VOOR MIJN PLANNING

Reizen naar Zuidwest-Ierland
Met Aer Lingus vlieg je in anderhalf uur
naar Cork.
Reizen binnen Zuidwest-Ierland
Huur een auto, tenzij je besluit (een deel
van) je roadtrip te voet op fietsend te
doen. Bij Columbus-partner Sunny Cars
krijg je € 25 korting per boeking, columbustravel.nl/abovoordeel
Eten Vegetariërs en visliefhebbers komen
zeer aan hun trekken. We hebben overal
heerlijk gegeten maar hier delen we onze
favoriete tips:
Lunch bij Glebe Gardens net buiten
centrum van Baltimore. De tuin is prachtig
en kok Tessa kookt met van biologische
groenten, bloemen en kruiden die je ter
plekke in de tuin kunt bewonderen. Mis dit
niet. Er worden ook evenementen in de
tuin georganiseerd. Wij zouden er bijna
voor terugkomen, glebegardens.com
Lunch bij The Coffeedock op Valentia
Island met uitzicht over het haventje.
Bijvoorbeeld een sandwich met bietenmousse en avocado op sodabrood.
Lunch bij Bridge Street Co-op in
Kenmare, biologisch en vegetarisch eten,
heerlijke combinaties en smaken,
bridgestreetcoop.com

neerslag (mm per maand)

Dineer bij Out of the Blue in Dingle.
Dit ministadje staat bekend als
foodiemekka maar deze springt eruit.
Gezellig met zeer bijzondere vis
gerechten, outoftheblue.ie
Lezen
Fairy Legends and Traditions of the
South of Ireland van Thomas Crofton
Croker is een verzameling van populaire
Ierse volkslegenden, neergepend aan
het begin van de twintigste eeuw.
BETALEN Overal zijn pinautomaten.
Creditkaart is ook handig.

COLUMBUS-REPORTER LOUISE TEN HAVE
ONTMOETTE OP HET SCHIEREILAND
DINGLE EEN BIJZONDERE LOCAL

gestrand in ierland
‘Op de laatste avond van onze reis
maakten we met local Abi Dillon een
strandwandeling op het schiereiland
Dingle. We waren met haar aan de praat
geraakt in haar winkeltje in Dingle-stad.
De Britse kwam vroeger met haar
moeder meerdere keren per jaar naar deze
uithoek van Ierland en raakte er hopeloos
verliefd op. Mede dankzij Fungy, een
mannetjesdolfijn die het leuk vond om met
haar te zwemmen. Op haar negentiende
besloot Abi naar Dingle te verhuizen. Haar
grote hobby: glas zoeken op het strand,
vooral na een storm. Ze maakt er prachtige
sieraden van. Superleuke, originele
vakantieherinneringen en cadeaus,
abidillon.com. En Fungy? Daar zwemt Abi
nog steeds mee. Reden genoeg voor mij
om weer eens naar Dingle terug te gaan en
mee het water in te gaan!’

Bellen en internet
Prima bereik.
Surfen
wildatlanticway.com, ireland.com/nl-nl/
Kinderen mee?
Zekers!

Louise

Oppassen
Fietsen op de verharde weg zouden
wij nooit durven — automobilisten rijden
keihard.

MUNTEENHEID € • TIJDSVERSCHIL 1 UUR VROEGER •
TAAL ENGELS EN IERS • GROOTTE RUIM TWEE KEER
BELGIË • AANTAL INWONERS 6,4 MILJOEN • REISDUUR
2 UUR • LANDCODE TEL. +353 • EET VIS • DRINK CIDER
• SURF COLUMBUSTRAVEL.NL/IERLAND
Abi
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