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ZO GEBRUIK JE DIT BOEK 
Voordat je verder leest moet ik je even iets vertellen over hoe 

je het meeste uit dit boek haalt. Het is namelijk geschreven 

voor twee soorten gebruik. Allereerst wil ik je, als je dit van 

tevoren leest, zo inspireren voor je volgende avontuur dat je 

onmiddellijk een boot, vlucht en camper boekt om relaxed 

te gaan reizen. Maar ik wil ook dat je dit boek kunt gebruiken 

als je onderweg bent. Het is dus zowel thuis op tafel als op je 

dashboard op zijn plaats.

Het boek is verdeeld in geografische gebieden met daarin een aantal 

routes. Elke route begint met een stukje over mijn ervaringen terwijl ik de 

route verkende. Het bevat anekdotes van onderweg, dingen die je beslist 

niet mag missen en dingen die ik bijzonder vond aan de route. Dan volgt 
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‘de route’, waarin ik je vertel welke wegen je moet volgen. Vervolgens vind 

je een overzicht van kampeerplaatsen langs de route met informatie over 

‘officiële’ wildkampeerplekken, leuke campings, toiletten en (chemisch-)

afvalpunten. Dan volgt een overzicht van wat er in de buurt te zien is: kastelen, 

bezienswaardigheden, mooie stranden of iets wat me onderweg opviel. Tot slot 

bevat elk deel kaders met nuttige informatie, bijvoorbeeld welke kaarten je 

moet hebben, hoe lang de route is, waar je een camper kunt huren of hoelang je 

ongeveer over de route doet.

Take the slow road Schotland is zo gemaakt dat het je een beetje verleidt 

telkens als je erdoorheen bladert. Het spoort je aan en zegt: ‘Stap uit het boek. 

En boek nu!’ Het is ook bedoeld om je veel praktische informatie te geven: tips 

voor onderweg, routebeschrijvingen en bezienswaardigheden langs de route. 

De kaarten kunnen je helpen bij het plannen, combineren en rijden van routes 

en de foto’s zorgen er hopelijk voor dat je je sleutels en koffers pakt en meteen 

de deur uit gaat.

Schotland is een geweldig land. En dat meen ik uit de grond van mijn hart.

Veel plezier!
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HOE KOM JE IN 
SCHOTLAND?

Schotland is vrij gemakkelijk te bereiken. Vanuit het VK 

geef je gewoon plankgas en dan kom je er vanzelf. Althans 

als je een kampeerbus of camper hebt. Zo niet, dan is het 

iets lastiger, omdat je moet zorgen voor vervoer vanaf het 

treinstation of de luchthaven naar het verhuurbedrijf (ik ga 

ervan uit dat je in Schotland huurt) maar wellicht kun je de 

camper ook afhalen op de luchthaven.

Een camper huren

Bij elke route vermeld ik camperverhuurbedrijven. Ook staan ze allemaal bij 

elkaar in het deel over huren. Dus als je liever naar je bestemming vliegt en 

ter plaatse wilt huren, geen probleem. Als je bijvoorbeeld naar de eilanden 

Harris en Lewis wilt, kun je heel goed naar Stornoway vliegen en vervoer 

regelen naar Harris Classic Campers in Seilebost. Anders kun je er gewoon 

zelf naartoe rijden en de veerboot nemen. Wat jij wilt. Dat is het fijne van op 

je gemak reizen.
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WAAR EN HOE OVER-
NACHTEN IN SCHOTLAND

Rondrijden in Schotland is erg leuk, maar vroeg of laat moet 

je toch ergens stoppen en slapen. In een kampeerbus of 

camper is dat vrij eenvoudig. Je legt wat kussens neer, haalt 

misschien een hendel over, rolt een bed uit of drukt op een 

knopje en je bed is klaar. Je hebt alles bij de hand wat je 

nodig hebt en zit comfortabel binnen tot het ontbijt.

Prima dus. Maar de vraag blijft waar je de auto neerzet 

om van die heerlijke nachtrust te genieten.

Laat het beter achter

Laat het beter achter: jouw verantwoordelijkheid als eigenaar van een 

kampeerbus of camper. Het maakt niet uit waar je terechtkomt (een verlaten 

strand, een camperpark of de parkeerplaats van een pub), je hebt altijd een 

verantwoordelijkheid tegenover je medekampeerders en de wereld waarin je 

leeft: om het netjes te houden, geen troep te maken en regels na te leven.

7  Ruim je kampeerplek op als je 

aankomt en voor je vertrekt.

7  Laat afval alleen achter op de 

daarvoor bestemde plaatsen.

7  Gebruik milieuvriendelijke zeep, 

schoonmaakmiddelen en vloeistoffen.

7  Leeg je chemische toilet alleen op 

daarvoor bestemde plekken.

7  Neem je rommel mee. 

7  Recycle zoveel mogelijk.

7  Koop lokale producten om bij te 

dragen aan de lokale economie.

7  Glimlach en wees vriendelijk.
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Camperparken en campings

Schotland heeft veel campings. Op drukke camperparken of grote campings 

van de Caravan and Motorhome Club of de Camping and Caravan Club vind 

je alles wat je nodig hebt. Je kunt lid worden van die clubs, dat levert je korting 

op, of je kunt er gewoon heen gaan en een plek reserveren (indien nodig kun je 

ter plaatse lid worden). Anders kun je campings gebruiken zoals Cool Camping 

voor bijzondere plaatsen of Pitch Up voor een onlineboeking onderweg.

www.caravanclub.co.uk

www.pitchup.com

www.coolcamping.com

www.campsited.com

Certificated locations Op route 13 

kwam ik bij een Caravan and Motorhome 

Club CL. Dat is een kleine kampeerplaats met 

een beperkt aantal plekken. Je vindt ze in het 

handboek van de Caravan and Motorhome 

Club of de Camping and Caravan Club of je 

komt ze onderweg gewoon toevallig tegen. 

Hoe dan ook, hier krijg je de mogelijkheid 

om te kamperen op een rustige plek, vaak op 

bijzondere plaatsen.

www.caravanclub.co.uk

www.campingandcaravanningclub.co.uk

Britstops Dit is gebaseerd op het France Passion-programma. Britstops 

heeft zijn best gedaan om kwekers, pub- en restauranteigenaren, 

huiseigenaren op fraaie locaties, activiteitencentra en boeren in contact te 

brengen met camperreizigers door gratis overnachting te bieden in ruil voor 

een glimlach en hopelijk wat inkomsten. In Schotland zijn er ongeveer vijftig 

deelnemers. Ik heb overnacht bij eentje in Montrose bij een fantastische pub 

aan de kade. Daarvoor hoefden we alleen maar een paar biertjes te kopen. 

Geen slechte deal.

De gids kost (op moment van schrijven) £ 27,50 en daarna kun je gratis 

kamperen. Houd je wel aan de gedragscode.

www.britstops.com
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WEST COAST

De westkust van Schotland is ruig, vol diepe 
inhammen, lochs en afgelegen plaatsen. Je vindt er 

de ruige en schaars bevolkte Mull of Kintyre, de oase 
Applecross en Oban, het vertrekpunt naar veel van de Hebriden. 
De kustlijn is grillig en lastig en de wegen zijn vaak langzaam 

en schitterend, met een fraai uitzicht over het water op de 
schiereilanden en eilanden in de verte en de belofte van nieuwe 
plaatsen om te ontdekken. De kust is volmaakt voor campers en 
mag niet worden overgeslagen... net als de rest van Schotland.

WESTKUST
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0 1
VAN LOCH FYNE 
NAAR OBAN
R E L A X E D  N A A R  O B A N

Oban is het vertrekpunt naar veel van de 

Schotse eilanden. Het is de poort naar de 

Binnen- en Buiten-Hebriden, met CalMac-

veerboten naar Barra, South Uist, Mull, 

Colonsay, Lismore en Coll, met aansluitingen 

naar Tiree, de Uists, Harris, Lewis, Islay en 

Jura. Dit is de plek om te beginnen met 

eilandhoppen zonder naar de verre havens 

van Ullapool, Mallaig of Uig te hoeven rijden. 

Het is ook een fraaie bestemming op zichzelf, 

met allerlei lokale avonturen. De meesten 

komen hier vanuit Glasgow over de A85, 

maar ik ga liever over kleine wegen langs de 

noordoever van Loch Fyne.

DOEL:
een idee 
krijgen van 
Schotland
START: 
Glasgow 
(M8)
EINDE: Oban
AFSTAND:  
200 kilo-
meter
DAGEN: 2
OS LAND-
RANGER-
KAART: 
49, 55, 56
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Vanaf Glasgow gaat de M8 naar het westen de stad uit en wordt de M898 en 

A898 als je de Clyde over gaat. Aan de noordoever brengt de A82 je naar het 

noorden langs de westoever van Loch Lomond. Dan wordt het pas leuk. Al 

snel na de appartementen en hoge flats van de stad komt het open landschap. 

Voor wie gewend is aan eindeloze voorsteden is dit een grote opluchting. 

Binnen enkele minuten zit je midden in 

de natuur en geniet je van het ‘echte’ 

Schotland. De westoevers van Loch 

Lomond zijn tot hier open, dus heb je 

een fraai uitzicht op de oostoever en de 

bergen erachter. Op een rustige dag is 

de weerspiegeling prachtig. 

Op ongeveer driekwart van de 

weg langs Loch Lomond komt de A82 

bij Tarbet bij de A83, die een aantal 

kilometer naar het westen gaat 

alvorens af te buigen rond de oostzijde 
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Luss Camping and  
Caravanning Club Site
Luss, Loch Lomond,  

Alexandria, G83 8NT

web: www.campingand 

caravanningclub.co.uk 

tel: 01436 860 658

Ardfern Motorhome Park
Barrfada Farm, Ardfern,  

Argyll, PA31 8QN

web: www.ardfernmotorhomepark.com

email: ardfernmotorhome 

park@gmail.com

tel: 07808 276 944/01852 500 360

Oban Camping  
and Caravan Park
Gallanachmore Farm,  

Gallanach Road, Oban,  

Argyll, PA34 4QH

web: obancaravanpark.com 

email: info@obancaravanpark.com 

tel: 01631 562 425

info: Op slechts 5 kilometer van 
Oban, maar een wereld op zich. 
Een mooie, rustige camping met 
uitzicht op het eiland Kerrera. 
Ideaal voor onderweg of zelfs als 
basis voor een vakantie. Maar de 
westelijke eilanden zijn slechts een 
boottochtje verderop, dus waarom 
zou je blijven?

info: Ik vond het geweldig. Het 
ligt goed verstopt op een kleine 
uitloper, bij zee, weg van de A816 
en heeft alles wat je nodig hebt. Het 
is goedkoop, heeft een goed toilet 
en eenvoudige faciliteiten. Een 
pareltje in de hooglanden. Doen.

info: Deze camping heeft 90 
plaatsen bij het loch. Ik was hier 
tijdens het schrijven van The Camper 
Van Coast en vond het geweldig. 
Ideaal voor kinderen en mooi uitzicht 
op het loch. Boek vroeg, want het is er 
druk en is alleen voor leden.

OV E R N AC H T E N

SlowRoadScotland.indb   42 30/10/2019   16:08



I N  D E  O M G E V I N G
Loch Fyne Oysters De naam is wereldberoemd, maar dit is de bron en 

vooral hierdoor is Loch Fyne beroemd geworden. Er is hier veel aquacultuur 

en sinds 1978 kweken de grote bedrijven van Loch Fyne hier oesters. En 

waar kun je nou beter de beste Schotse zeevruchten proeven dan op de plek 

waar het allemaal begon?  7 www.lochfyne.com

Inveraray Als je deze georgiaanse plaats nadert, lijkt hij uit te steken in 

Loch Fyne, waarbij de kleine havenmuur het water in loopt. De hertog van 

Argyll heeft hier zijn optrekje, een schitterend achttiende-eeuws kasteel met 

Disneytorentjes. Dit is het spirituele thuis van de Campbell-clan, de grootste 

clan ter wereld. Zoals hoort in een plaats met een hertog is er ook een 
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gevangenis, ongetwijfeld voor lastig plebs. 

Ze is hét voorbeeld van een negentiende-

eeuwse Schotse gevangenis en rechtbank 

7 www.inveraray-castle.com 

7 www.inverarayjail.co.uk

Puffin Dive Centre Vergeet Thailand 

of de Middellandse Zee: leer duiken in 

Schotland! Bij het Puffin Dive Centre in 

Oban kun je je eerste PADI-duikbrevet 

halen, maar er zijn ook duikcursussen voor gevorderden. Weet je niet zeker 

of het iets voor je is, doe dan een introductieduik. Ik vond het geweldig, 

hoewel het klopt dat je in een droogpak, als je niet goed trimt, eerst met je 

voeten boven komt. 7 www.puffin.org.uk 

Camperverhuur

Atlas Motorhome and  
Campervan Hire, Glasgow 
• www.atlashiredrive.co.uk

Four Seasons Campers,  
Loch Lomond 
• fourseasonscampers.com

Open Road Scotland, Paisley 
• www.openroadscotland.com
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