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Weer of geen weer
Als specialist op het gebied van functionele kledinglagen, kan het wat Odlo betreft
nooit te koud zijn. Odlo denkt immers in laagjes, opgebouwd vanaf de huid die je te
allen tijde beschermen tegen de elementen. Kouder, laagje erbij. Warmer, laagje eraf.
En al die laagjes werken samen als een goed geoliede machine. Deze winter lanceert
Odlo haar outdoor collectie die bestaat uit functioneel ondergoed (Natural (+) Kinship),
een tussenlaag (Carve Warm) en een outdoor jacket (Flow Cocoon).

R E I S RE P O RTAG E

The Pennine Way

FLOW COCOON
Waterdicht, licht
gewicht, ademend en
de ideale toplaag op
koude dagen.
Uitgevoerd met het
innovatieve Zero
weight Insulation dat
niet alleen voor een
optimale afvoer van
warmte en vocht zorgt
maar tegelijkertijd lucht
inkapselt voor een per
fecte isolatie. Het Flow
Cocoon outdoor jacket is
verkrijgbaar voor zowel
dames als heren. € 220.

Wie een paar weken de tijd heeft, loopt ‘em helemaal: de 429 kilometer lange Pennine
Way. Maar je kunt het wandelpad in het noorden van Engeland ook prima een paar
dagen volgen. Over zompige stappen, geheimzinnige heidevelden en krankzinnige kloven.
Tekst Ard Krikke Beeld Ard Krikke, Shutterstock.com, Yorkshire Dales Brewery

NATURAL (+) KINSHIP
Functioneel ondergoed dat
bestaat uit superfijn merino
wol (50%), polyamide (37%),
polyester (11%) en elastaan
(2%). Warm, comfortabel,
geurloos, ademend, rekbaar
en volledig naadloos. In het
design herken je de Noorse
roots van het merk: traditi
onele Noorse breipatronen.
Verkrijgbaar als broek en top
voor dames en heren.
Beiden kosten € 80.

CARVE WARM
De perfecte laag die je gemakkelijk als jas kunt dragen op een frisse
herfstdag of als tussenlaag op de echte bibberdagen. Uitgevoerd met
Ceramiwarm-technologie (warmtereflecterende keramiekdeeltjes in de
stof ) die tot 3 graden C meer warmte genereert dan gewone isolatie.
Verkrijgbaar met halve of hele rits, voor dames en heren. Vanaf € 65.
Meer warmte vind je op odlo.com

Salt x

Salt herfst 2018 | 119

R

E I S R E P O R TA G E

High Cup Nick

D

esolaat en mysterieus. Zo laten de North Pennines,
een oeroud heuvellandschap in de ruige kop van Engeland, zich misschien nog wel het beste omschrijven. Denk aan afgesleten bergtoppen, spookachtige
heidevelden, slaperige dorpjes, groene weides, bulderende
watervallen, eenzame boerderijen, diepe kloven en eindeloze
muurtjes van opgestapelde stenen. Volg de Pennine Way tussen Tan Hill en Dufton – volgens locals het mooiste en meest
gevarieerde deel van de route – en je krijgt al deze woeste en
wilde natuurschatten zo in je schoot geworpen. Ideaal voor
hikers die, net zoals wij helaas geen tijd hebben om het hele
wandelpad (429 kilometer) van Edale in het noordwestelijke
Peak District naar Kirk Yetholm, net over de Schotse grens, te
lopen. Englands finest trail in drie waanzinnig mooie wandeldagen van gemiddeld 22 kilometer per dag.

Day 1 – Hoofd in de wolken
Een goed begin is het halve werk. Bestel in Tan Hill, de hoogst
gelegen pub van Engeland (528 meter) een full English
breakfast en je krijgt een maal voorgeschoteld waar zelfs een
bouwvakker moeite mee heeft. Een machtige mix van eieren,
spek, twee sneetjes geroosterd brood, witte bonen, gegrilde
tomaten, gebakken champignons en black pudding (bloedworst) zorgen voor een stevig gemetselde bodem. Volgens
Andrew Hields, de gastvrije mede-eigenaar van de 17e eeuwse
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pub annex herberg, kun je nu eenmaal niet op een lege maag
lopen. Zeker niet als deze zompige trail over Bowes Moor
loopt, een ruig hoogveengebied dat zich tot aan de horizon
uitstrekt. “Als wandelaar moet je een beetje geluk met het
weer hebben”, zegt Andrew met een brede lach. “Regen en
wind kunnen het hikers vaak knap lastig maken. Er is echter
al wekenlang geen druppel gevallen, waardoor je nu niet tot
aan je enkels in de zwarte prut wegzakt.” Drassig of niet, eenmaal buiten lijkt het einddoel van vandaag, het 26 kilometer
noordelijker gelegen gehucht Middleton-in-Teesdale, nog ver
weg. De Pennine Way, een smal geitenpad, lijkt in het niets
tussen de heuvels te verdwijnen. Witgrijze wolken jagen op
ooghoogte voorbij. De wind smoort ieder geluid in de kiem.
Dit is waarschijnlijk zoals het land er duizenden jaren geleden ook uitzag: weerbarstig en niet voor iedereen weggelegd.
Net als het stevige ontbijt. Gelukkig wijzen houten palen,
waarop een omgekeerde acorn (eikel) prijkt, om de zoveel meter de weg. Grote gaten en bijenkorfachtige ovens van steen
(kilns) duiken her en der langs de route op. Ze herinneren
aan het rijke kolenverleden van de streek; vanaf de 13e eeuw
tot ver in de 20e eeuw werd hier met man en macht naar het
zwarte goud gedolven. De noeste arbeiders, die in barakken,
schuren en stenen huisjes naast de mijn woonden, werkten
vaak net zolang tot ze erbij neervielen. Neerploffen is prima,
maar dan wel na een paar uur doorstappen aan de oever van

Full English breakfast

de Sleightholme Beck, een stroompje dat zich gemoedelijk
een weg baant door de omliggende bulten.
De laaghangende bewolking is verdwenen en zonnestralen
laten het kabbelende water van het riviertje schitteren
als een ronddraaiende discobal. Het woord beck betekent
overigens beek en is afkomstig van vermaledijde Vikingen
die hier ooit (800-1050) de dienst uitmaakten. Ook woorden
als dale (vallei), fell (heuvel), scar (klif) en kirk (kerk) stammen uit dezelfde periode. Nadat de meegenomen ham and
egg sandwiches uit de rugzak zijn opgepeuzeld, is het tijd
om weer verder te trekken. Verend moerasveen, keien, mos,
common knapweed (zwart knoopkruit) en hekjes wisselen
elkaar eindeloos af. Saai? Nee: wandel lang genoeg door een
stoïcijns landschap en je raakt vanzelf in een soort trance.
Blik op oneindig, hoofd in de wolken. Kilometers vliegen voorbij zonder dat je het doorhebt. Een red grouse (korhoen) die
vlak voor je voeten verschrikt opvliegt, brengt je vanzelf weer
bij je positieven. In de buurt van het Balderhead Reservoir
komt Middleton-in-Teesdale in zicht en wordt de omgeving
lieflijker. De geheimzinnige heidevelden maken plaats voor
groene weides met bloemen, bomen en boerderijen. In het
centrum van het oude markplaatsje vul je in The Teesdale
Hotel je energievoorraad weer aan met fish and chips en een
pint Black Sheep bier. Cheers!

De red grouse loopt je voor de voeten

Day 2 – May the Force be with you
Vandaag volgt de trail nauwgezet de loop van de snelstromende River Tees, richting het gehucht Langdon Beck, 17
kilometer verderop in het noordwesten. Aan weerszijden
van het public foothpath bevinden zich golvende groene hay
meadows, weides vol planten die vrijwel nergens anders in
Engeland voorkomen. Houten borden met de uitgesneden
tekst Hay meadow. Please walk in single file verzoeken je
vriendelijk om niet van het gebaande pad af te gaan.
Doordat het maaibeleid hier in overleg met de boeren en
natuurorganisaties aan banden is gelegd, kunnen planten
met fraaie namen als de globeflower (kogelbloem), marsh
hawks-beard (moerrasstreepzaad), melancholy thistl (tengere
distel) en bloody cranesbill (bloedooievaarsbek) hun kop
onbezorgd boven het veld uitsteken. “Uniek voor deze streek
zijn de blauwe gentiaan en de jeneverstruik”, legt Sarah
Hudspeth, hoofd communicatie van de North Pennines AONB
(Area of Outstanding Natural Beauty), in het Bowlees Visitor
Centre in Newbiggin uit. “Beide plantjes zijn overblijfselen
van de laatste ijstijd; normaal gesproken komen ze alleen in
arctische gebieden voor. Dankzij het grillige klimaat dat in dit
deel van Engeland heerst, hebben ze zich staande weten te
houden. De plantenrijkdom zorgt er ook voor dat weidevogels
als de kievit, citroenkwikstaart, veldleeuwerik, tapuit en de
tureluur zich in het stroomgebied van de Tees thuis voelen.
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De watervallen verderop, de Low Force en de High Force, zijn
eveneens te danken aan de kilometersdikke ijsplaat die ooit
het land bedekte.” De 22 meter High Force – force komt van
het Noorse foss: waterval – is inderdaad vrij indrukwekkend
en verwacht je eerder in Noorwegen dan in Engeland. Slierten
old man’s beard (baardmos) hangen als spookachtige kerststukjes aan boomtakken. Borden van verweerd hout wijzen
naar de waterval. Er is echter geen kip te bekennen. Met nog
zo’n twee uur lopen voor de boeg is het verstandig om de
meegebrachte lunchpakketten aan te breken. Eet vooral niet
teveel: in het Langdon Beck Hotel wachten huisgemaakte
soepen, cottage pies en toetjes als sticky toffee pudding en
ginger sponge op je. Hiervoor dien je ter hoogte van Knott Hill
Farm (waar de River Tees zich splitst in de Harwood Beck) wel
een dikke kilometer van de route af te wijken. Maar eerst nog
even krachten verzamelen bij de High Force.

Day 3 – Schreeuw van Moeder Natuur
Na een nachtje pitten in het Langdon Beck Hotel, of in het
aan dezelfde weg gelegen YHA (hostel), sta je aan het begin
van de langste en zwaarste dag van dit wandelavontuur:
het ongerepte en desolate traject tussen Langdon Beck en
Dufton. Goed voor 23 kuitenbijtende kilometers richting het
oosten. Na de eerste boerderij, Widdy Bank Farm (één van de
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River Tees: hier heb je het rijk alleen

Schapen houden je gezelschap

twee farms die je vandaag tegenkomt) wordt de trail door de
Upper Tees-vallei een stuk uitdagender. Regelmatig moeten
velden vol grote keien worden overgestoken, alsof je in een
uit de hand gelopen knikkerpotje van een reus bent beland.
Zover het oog rijkt, is hier niks dat door mensenhanden is
gemaakt. Geen wegen, geen hekjes, geen dorpjes, geen telefoonmasten (dus ook geen bereik). Achter iedere rivierbocht
doemen vijftig tinten groen op, doorspekt met grijze rotsen.
Bij Cauldron Snout, een 180 meter lange waterval die als een
soort glijbaan tussen de rechtopstaande rotsblokken buldert,
is het scrambling time. Na een voorzichtige klautersessie
verschijnt in de verte boerderij nummer twee, Birkdale.
Hierna gaat het kiezelpad gestaag door velden vol niets
omhoog. Volgens Stephen en Kate, een gepensioneerd echtpaar dat gisteravond ook in het Langdon Beck Hotel verbleef
en als fervente ramblers de Pennine Way al meerdere malen
gelopen hebben, zou nu het mooiste stuk van de route
moeten volgen. Een blik op de kaart laat samengeklonterde
hoogtelijnen zien. Schaal bedriegt echter in dit niemandsland: kilometerslang blijft alles bij hetzelfde. Tijd om even
uit te blazen op een blok steen langs de meanderende Maize
Beck. De meegenomen homemade flapjack (havermoutreep)
gaat erin als zoete koek. Als de lucht betrekt en de wind
aantrekt, worden veters strakgetrokken en dagrugzakken

dichtgesnoerd. En dan doemt vanuit het niets plotseling High
Cup Nick op, een krankzinnige grote kloof die het landschap
in tweeën splijt. Een verstilde schreeuw van Moeder Natuur.
Het gapende gat is het restant van een gesmolten gletsjer
die hier ooit een gleuf tussen de heuvels bulldozerde. Het is
een geologisch fenomeen dat zijn gelijke in Engeland niet
kent. Loop naar de steile rand en staar de hypnotiserende
diepte in, als Frodo die de ring in Mount Doom wil gooien.
Behalve een paar verdwaalde schapen is er niemand om dit
natuurwonder mee te delen. Na een betoverende stop op
de top blijken de laatste afdaalkilometers richting het dal
de zwaarste van de tocht te zijn. Losliggende grindstenen
spelen onder één hoedje met de zwaartekracht. Uitkijken
geblazen dus. Met iedere bedachtzame stap richting het dal,
waarin Dufton ligt, komt ook het weemoedige besef dat het
avontuur er bijna opzit. De beschaving staat te trappelen om
de zorgeloze wandelaar weer in zijn armen te sluiten. Terug
in de taxi richting Tan Hill is het wennen aan alle prikkels.
Mensen, dorpen, wegen, winkels, piepende appjes: het doet
onwerkelijk aan. Een vroegtijdig gevoel van fernweh kruipt
via de ruggengraat omhoog. Gelukkig gaat de Pennine Way
nergens naartoe. Gewoon terugkomen en verder hiken is
misschien wel de beste oplossing om het opkomende gevoel
van onbehagen de kop in te drukken.

De acorn wijst de weg
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(hotel, hostel, bed & breakfast of camping) bepalen uiteindelijk jouw dagafstand. Wild kamperen is niet toegestaan.
Geen tijd of zin om 429 kilometer lang het vuur uit je sloffen
te lopen? Stel dan zelf een meerdaagse route samen. Wij
kozen ervoor om in drie behapbare dagen van Tan Hill (waar
we de auto achterlieten) naar Dufton te lopen omdat dit
volgens kenners een van de mooiste stukken van de route is.
Overnachten deden we in hotels die we van tevoren geboekt
hadden. Een taxi bracht ons uiteindelijk in 40 minuten weer
terug naar het beginpunt. Een schat aan informatie is te
vinden op nationaltrail.co.uk/pennine-way. Van beknopte
beschrijvingen per etappe, wandelkaarten en routeboekjes
(‘Trail Information’) tot en met een interactieve kaart waarop
alle accommodaties, restaurants en bezoekerscentra staan
(‘Plan Your Visit’). Ook vind je onder het kopje ‘BagageTransfer’ een lijst van bedrijven die bagage vervoeren.
Bewegwijzering: De trail volgt grotendeels public footpaths,
openbare wandelpaden die vaak dwars door privéterreinen
lopen, en is bijzonder goed aangegeven. Talloze borden met
‘Pennine Way’ of een getekende eikel (de acorn is het symbool van de nationale wandelwegen in Engeland) wijzen je de
weg. Dankzij ontelbare stiles (trappetjes) klim je probleemloos over de stenen muurtjes heen. Bordje gemist, bijvoorbeeld door slecht zicht? Check gewoon Google Maps: het pad
is zeer gedetailleerd ingetekend (ook offline te bekijken).

Zelf lopen
National Trail: De Pennine Way (PW) is 429 kilometer lang
(268 mile) en maakt onderdeel uit van een netwerk van
zestien National Trails. Tezamen zijn deze gemarkeerde
langeafstandsroutes goed voor ruim 4000 wandelkilometers.
De PW start in Edale en slingert via het Penninegebergte, ook
wel de backbone of England genoemd, naar het Schotse Kirk
Yetholm. Onderweg doorkruist het de nationale parken Peak
District, Yorkshire Dales, Northumberland en de North
Pennines Area of Outstanding Beauty. Onze driedaagse tocht
liep met uitzondering van startpunt Tann Hill (Yorkshire
Dales) geheel door de North Pennines heen. Check nationaltrail.co.uk voor een overzicht van alle National Trails in de UK.
Ook handig zijn ramblingman.org.uk en idwa.org.uk.
Etappes: De PW is opgedeeld in 16 etappes. Op papier betekent dit dat je gemiddeld zo’n 26 kilometer per dag loopt.
In de praktijk variëren de beschreven etappes echter van 16
tot 34 kilometer per dag. Zowel je conditie als de slaapplek
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Weer en kleding Het noorden van Engeland heeft een grillig
klimaat, vergelijkbaar met Nederland. Regen, wind en soms
ook de zon (zoals afgelopen zomer, toen het wekenlang kurkdroog was) maken hier de dienst uit. Op de Pennine Way, met
name op de hogere delen van de route, kan het behoorlijk
spoken. Goede regenkleding (waterdicht, winddicht, ademend) en een paar hoge, waterdichte wandelschoenen zijn
daarom een absolute must. Check of je rugzak waterdicht is.
Zo niet, dan bieden een regenhoes of dry bags (voor je spullen in de rugzak) uitkomst. Ook handschoenen en een muts
zijn in het voor- en najaar geen overbodige luxe.
Beste periode: Het wandelseizoen in het hoge noorden loopt
van april t/m oktober. De zomer is vanwege de vakantie en de
hogere temperaturen verreweg de meest populaire periode.
Een voordeel van de herfst is echter dat je veel makkelijker
kort van tevoren een accommodatie kunt boeken. Daarnaast
is de ondergrond, met name in de veengebieden, vaak een
stuk minder drassig dan in de lente of zomer.

Sleightholme Beck

Appalachian Trail als voorbeeld

Leestip

We hebben de Pennine Way te danken
aan de inspanningen van Tom Stephenson
(1893-1987). Geïnspireerd door de toen nog
onbekende Appalachian Trail (3500 km) in
Amerika, door een overijverige boswachter
aan het begin van de 20 e eeuw uit de grond
gestampt, besloot de Britse journalist in
1935 dat er een soortgelijke trail in Engeland
moest komen. In een artikel met de kop
Wanted: A Long Green Trail riep hij in de Daily
Herald op om al bestaande voetpaden in het
noorden van Engeland aan elkaar te knopen
en deze met bordjes te bewegwijzeren.
De reden? Meer stedelingen kennis laten
maken met de wilde natuur. Uiteindelijk zou
het nog tot 1965 duren voordat de eerste
ramblers over de PW liepen.

The Inn at the Top is een
fantastisch boek over Tan Hill,
de hoogst gelegen pub (528
meter) van Engeland en vaste
pleisterplaats voor wandelaars
die de Pennine Way volgen.
De schrijver, Neil Hanson, bestierde eind jaren ’70 de kroeg
en haalt hilarische verhalen op
over dronken schapenfokkers,
binnenstormende politiemannen en verzopen wandelaars.
Geschreven zoals alleen Engelsen het kunnen: gortdroog en
meeslepend.
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