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DE AANLOOP 

ONZE SITUATIE IN 1977  

We zijn getrouwd en we studeren. Beiden zijn uiterst relevant voor wat nu volgt.  

Om met het laatste te beginnen, beiden studeren we biologie. Nelleke doet een 6 maands-
onderzoek naar houtsoorten en ik een 12 maands-onderzoek naar historische 
vegetatieontwikkeling in de Vogezen, beiden aan het 
“Paleo-Lab1”. De eisen bij plantkunde zijn a. 
onderzoeksverslag, b. tentamen en c. per 6 maanden 
onderzoek een buitenlandse excursie. Ik heb er vorig 
jaar al één gedaan, maar Nelleke moet nog…. 

En dan verschijnt in het universiteitsblad het bijgaande 
bericht. De ongeïnteresseerde redactie breekt de 
aankondiging halverwege een woord af, maar we 
weten de weg en geven ons op. 

Wat het tweede betreft: we woonden twee jaar samen, en hebben het stevige voornemen 
om bij elkaar te blijven. In de 70’er jaren wordt over samenwonen in veel kringen nog 
moeilijk gedaan. Dat moeten ze dat zelf weten, maar bij het krijgen van woonruimte of een 
baan kan het ongetrouwd zijn stevig in de weg zitten. En je wilt toch zaken regelen. Dat kan 
via een samenlevingscontract, maar dat is in die jaren voor weirdo’s die te veel geld hebben 
en de notariële en administatieve weg willen bewandelen. Het is dus veel goedkoper als je 
gewoon trouwt. Dus kiezen we voor een feest- en trouwpartij in Zuilen, waar een ambtenaar 
ons op 19 april’77 in de echt verbindt. Dan hebben we ons al opgegeven voor de reis, en 
komen de rondschrijvens binnen (bijlagen). Daarmee kunnen we de verplichte 
uitrustingsstukken klaarleggen en de tassen pakken. Want laten we wel wezen, twee weken 
Schotland klinkt ook als vakantie! 

De Britten hebben altijd last van fixaties. De laatste jaren is dat hondsdolheid. Overal wordt 

je doodgegooid met posters die je waarschuwen. Ik neem er maar eentje mee       

VOORAF 

Het verhaal is alsvolgd opgebouwd: 

• Schotland-toeristisch komt 
(gecorrigeerd) rechtstreeks uit de 
Exkursiehandleiding, 

• Iedere dag is beschreven door twee 
deelnemers, 

• In blauw cursief is zijn persoonlijke 
herinneringen toegevoegd. 

Voor verdere info over digitalisering en 
redactie: De rondschrijvens. 

 
1 Nee, dat had niets met een zekere kookstijl te maken! 
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EXKURSIE SCHOTLAND – TOERISTISCH 

Van (Kingston upon) Hull rijden we naar York. Daar we deze plaats de laatste excursie dag 
bezoeken wordt er hier verder niet op in gegaan. Vandaar rijden we via de A1 (Deer Street) 
over het tracé van een Romeinse weg naar het noorden. We gaan via Bishop Auckland en 
Corbridge. Daar passeren we de Roman Wall, waar ter plaatse niet veel van te zien is. De 
Romeinse weg volgt het vroegere protectoraat ten noorden van de Wall tot in Yedburgh 
(met Abdij ruïne) en vervolgens in Galashiels. Dan gaan we richting Edinburgh, waar we in, 
door of langs komen. In ieder geval nemen we de nieuwe Queensferry Road Bridge (Tolbrug) 
die naast de - terecht- beroemde spoorbrug is gelegd. Let op de bij zonder indrukwekkende 
cantileverbrug uit de vorige eeuw, Bij de aanleg is gebruik gemaakt van een paar 

rotseilandjes. 

 Edinburgh is sinds 1437 
hoofdstad van Schotland. De stad 
is ontstaan uit één straat, die op 
de smalle hooggelegen heuvelrug 
naar het Castle loopt. Hier 
groeven twee gletsjertongen in 
de ijstijd links en rechts een 
diepe sleuf. Dat de rug bleef 
staan is te danken aan de heuvel, 
een vulkanische kraterpijp 
opvulling die als een boeg van 
een schip de ijsstroom kliefde.  

Die ene straat is de Royal Mile, die loopt van het kasteel op de punt van de heuvel naar 
Holyrood House (heilig kruis). Oorspronkelijk was dit een koninklijk gasthuis, nu is het de 
officiële koninklijke residentie in Schotland.  

De grond was hier zo duur, dat al in de 16e eeuw de huizen hier 10 verdiepingen hoog 
waren. Indrukwekkend is hier Grey Friars Church Yard, waar in 1638 het National Covenant 
werd getekend - soms met eigen bloed- om trouw te zweren aan de presbyteriaanse 
(protestantse) kerk.  

Ten noorden van deze Old Town, in het gletsjerdal, lag het Nor'loch. Pas na drainage van het 
moeras loch kon de stad zijn vleugels deze kant uit slaan.  
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Het drooggelegde loch werd de Princes Street Gardens, ten noorden hiervan ontstond rond 
1816 de New Town met de George Street en Charlotte Square (ontworpen door de gebr. 

Adam).  
Ten noorden van de Firth of Forth ligt 
Dunfermline, de geboorteplaats van 
Carnegie (1835). Hier werd in 1075 de 
Grafkerk van de Schotse koningen 
gebouwd door Malcolm Canmore, de 
opvolger van Macbeth.  

Perth is een, volgens sommigen, mooie 
stad met een interessante oude kerk, de 
St. John. In 1559 woedde hier, na een 
preek van John Knox, een beelden- en 
altarenstorm.  

Er wordt gevist naar mooie maar ook vrij 
dure zoetwaterparels. De parelvisserij is oorspronkelijk een zoetwatervisserij uit 
berggebieden als Schotland en ook de Eifel. Bij het toenemen van de vraag is men ook zee-
parels gaan vissen, maar die zijn vaak iets minder van kwaliteit).  
Old Scone, nu een buitenwijk van Perth is de oude hoofdstad van Schotland. Hier lag de 
Stone of testing in de oude abdij, waar de koningen gekroond werden. In 1296 is de steen 
meegenomen naar Engeland en 
nu is hij ondergebracht in de 
kroningsstoel van Westminster 
Abbey in Londen.  
Bij Meikleour staat langs de weg 
een in 1746 geplante 
beukenhaag. Hij is nogal hoog 
geworden, zoals we zullen zien2.  

Blairgowrie is een centrum van 
Aardbeien en Frambozenteelt. 
Enige bijzonderheden uit het 
Kingdom of Fife en county of 
Angus:  

• Forfar is bekend om zijn vleespasteien, de Forfar bridies  

• Aberlemno heeft gesculpteerde stenen en Keltische kruisen  

• Brechin en Abernethy hebben naast de kerk een Keltisch ronde toren (10e eeuw) 

• Burntisland heeft een kerk, met als voorbeeld de Noorder kerk in Amsterdam  

• St Andrews heeft het golfspel uitgevonden (met de twee oudste Greens ter wereld) 
verder een abdij en een kasteelruïne en een universiteit(je).  

• Lochleven is een groot rond meer met de beste forel van het land. Het ligt aan de 
voet van de niet erg hoge, maar wel imposante Lomond Hills.  

 
2 Op de Blairgowrie ansicht staat de Meikleour heg rechts.  
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• Van Blairgowrie naar Dunkeld; hier lag Burnam wood, het bos dat Macbeth omhoog 
zag komen toen hij zich na de moord op Duncan I verschanst had op Dunsinasse 
volgens Shakespeare een heuveltop in de Sidlaw Hills benoorden Dundee. 

Van Dunkeld tot Inverness volgt de 
route een van de militaire wegen, die 
generaal Wade, een zeer bekwaam 
ingenieur, liet aanleggen tussen 1720 
en 1740. We zien onderweg vele 
wandel- en wintersportcentra. 

 Het eindpunt is Culloden Moor vlak bij 
Culloden field, de plaats van de 
veldslag, die een eind maakte aan de 
laatste Schotse droom voor 
zelfstandigheid.  

De slag was ook het einde van het 
clansysteem. Dit was niets anders dan 
een geperfectioneerd feodaal 
leensysteem, en had toen zijn tijd 
aardig overleeft waardoor Schotland 
ontvolkt raakte3.  

De hele streek rond Inverness zit vol 
herinneringen aan de opstanden rond 
1715 en 1745 en; verder aan Mary 
Queen of Scotts en tenslotte Macbeth. 
Onder deze herinneringen vallen ook de wegen en bruggen van generaal Wade. 

Het Clava Lodge hotel waar we logeren 
is gevestigd in een landhuis vlak bij de 
Clava stones. Dit zijn stenen 
grafkamers uit het jongste neolithicum, 
of de oudste Bronstijd. Als je kijkt naar 
een kaart met Préhistorisch resten, 
dan zijn er in het noorden een aantal 
concentraties te zien in het uiterste 
noorden, bij Loch Rannoch en bij 
Inverness. Ook ten noordoosten van 
Aberdeen, op en rond Skye, in Fife en 
benoorden Dundee, rond de Firth of 

Lorne en op Kintyre vinden we prehistorische resten.  
Vanuit Culloden Moor gaan wij naar Loch Maree, dat niet alleen botanisch interessant is, 
met de Ben Eighe, maar ook landschappelijk tot het allermooiste behoort, dat dit eiland 
bieden kan (althans bij helder weer). Van Arrochar en de meren is weinig te vertellen.  
Op Kintyre stichtten de uit Ierland komende Schotten hun eerste Koninkrijk, Dalradia.  

 
3 De schrijver is een bioloog, geen historicus       
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Het hele gebied zit vol met stenen, 
grafkamers en er is ook een fort 
(Dunadd) dat we zullen zien bij ons 
bezoek aan Kilmartin.  

Glasgow is de grootste stad en haven van 
Schotland; al van 1700 werd handel 
gedreven met West-Indië. Ook is het een 
belangrijke industriestad, in de 18e eeuw 
was er vooral katoenindustrie. Nu wordt 
er alleen nog wat naaigaren gesponnen 
in de voorstad Paisley; eens beroemd om 
de Paisley shawls. Dat is een imitatie van Kashmir shawls, net als de oud Hollandse 
omslagdoeken. Het bekende oorspronkelijk oud Perzische palmen motief, de mislukte 
augurk die nog altijd de Kashmir shawls ontsiert4, heet dan ook in Engeland Paisley design.  
De kathedraal van Glasgow, St Mungo dateert uit de 12e eeuw. Het stenen koorscherm is uit 

de 15e eeuw. In de Royal Confirmary vlakbij deze 
Kathedraal deed Lister zijn eerste experimenten 
met antisepsis. James Watt was 
instrumentmaker bij de universiteit van Glasgow, 
die dateert van 1451.  

Van Arrochar rijden we naar het zuiden, waar we 
een eind langs de beroemde Hadrian Wall zullen 
rijden, onder andere langs het grote kamp 
Housesteads. Hier is de muur nog goed te zien in 
het veld. Hij is 117 km lang van Newcastle naar 

de Solway Firth. De muur is gebouwd 
in 132 na chr. op last van keizer 
Hadrianus. De muur is hij drie keer 
vernield en weer opgetrokken, het 
laatst in 383. Oorspronkelijk was de 
muur 5 meter hoog met nog eens een 
borstwering van 2 meter. De breedte 
was 3 tot 6 meter met op regelmatige 
afstanden forten, poorten en 
garnizoenskampen. Daar achter 
waren nog een aantal 
bevooradingssteden.  

Tussen Pickering, Scarborough en Whitby zijn veel préhistorische resten en 12e eeuwse 
kerken. 

De stad Pickering heeft een grote kerk, de St. Peter en St. Paul, die de rijkdom der 
middeleeuwse wolhandelaren weerspiegelt. Vooral belangrijk zijn de 15e eeuwse 
muurschilderingen.  

 
4 De schrijver is bioloog, geen modeontwerper. 



B i o l o g i e  E x c u r s i e  1 9 7 7  S c o t l a n d  &  Y o r k s h i r e  P a g i n a  9 | 72 

 

Verder is er een ruïne van een rond, op een aarden heuvel (motte) opgetrokken kasteel met 
daaromheen een ronde buitenmuur. Rondom Pickering zijn kwekerijen onder andere van 
rozen.  

5 Whitby is nu een modderig 
getijdehaventje voor coasters en 
vissersschepen; het was vroeger een 
centrum voor Walvisvaart en 
Scheepsbouw. Het schip van Captain Cook 
voor zijn grote reis is hier gebouwd. Het 
zeilde uit van het zuidelijker gelegen 
Robin Hoods Bay, een dorpje op een 
steile klifhelling.  

In Whitby waren vroeger veel git 
werkplaatsen, waar dit gefossiliseerde 
hout verwerkt werd tot sieraden. In 1810 
werd de eerste werkplaats voor git 
sieraden geopend, in 1873 waren er 200. 
Nu is het vak weer bijna uitgestorven. 
Deze git-sieraden kwamen vooral in de 

mode, toen Queen Victoria van haar bezoekers lange tijd rouwdracht eiste, en dus ook 
rouwsieraden. Ook doordat veel mannen in de Krimoorlog (1854-1856) en bij de opstand in 
India (Lucknow 1857) sneuvelden werd in die tijd zeer veel rouw gedragen (Gitzwart).  

Verder is er nog een mooie Abdij, een van de 
oudste van Engeland6.  

Ten zuiden van Robin Hood’s Bay staat het 
Raven Hall Hotel op de plaats van een Romeinse 
Seinpost, een deel der kustbewaking tegen de 
stropende Denen.  

 Vanuit de hoofdstad Eburacum (York) konden 
dan snel troepen (vooral cavalerie) over 
daarvoor speciaal verbrede wegen naar het 
bedreigde gebied worden gestuurd. Het 
regeergebouw (Principium) in York heeft tot ver 
in de middeleeuwen dienst gedaan als 
regeercentrum van grote of kleine rijkjes. Op de 
binnen plaats was een kerks gebouwd. Deze 
groeide en groeide bij iedere vernieuwing, wat 
uiteindelijk het de tochtige York Minster is 
geworden met een prachtig Chapterhouse als 
annex. 

 
5 Foto VVV Whitby 
6 Verder is de omgeving van Whitby de inspiratiebron geweest voor Bram Stoker’s “Dracula”, maar de 
cursusleiding waren geen letterkundigen, dus dat heeft de handleiding niet gehaald. 
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Bij het her funderen van de lantaarntoren boven het kruis (90 m, hoog) werden grote delen 
van dat Principium blootgelegd. Die zijn nu te zien in de undercroft. Buiten staat nog een 
gave zuil uit dat Principium opgesteld. Verder zijn er nog Romeinse resten te zien in het 

stadsmuseum en bij St. Mary's 
Abbey (bijvoorbeeld prachtige 
mozaïekvloeren).  
De middeleeuwse muren, die 
nog nagenoeg geheel intact zijn, 
volgen het tracé van de muren 
van de Romeinse stad. Je kan er 
mooi over een wandeling.  
Verder zijn er nog wat toevallige 
opgravingen gedaan bij 
stadsvernieuwing.  

Na de verwoesting door Willem 
de Veroveraar was York in de 14e eeuw alweer een belangrijke haven en handelsstad 
(Wolhandel, Merchants adventurers house). Ook de moeite waard is het Castle Folk 
Museum met een overdekte 18e eeuwse straat.  

In de buurt van de 

kathedraal zijn wat 

interessante 

winkelstraatjes en 

dan is er de 

kathedraal zelf met 

het oudste glas in 

lood van Engeland. 

Het prachtige raam 

in het Noorder 

transept, The five 

Sisters, is uitgevoerd 

in grisaille. Dickens 

was door deze 

ramen zo ontroerd, 

dat hij een verhaal 

verzon over 5 zusters, dit verwerkte hij in zijn roman Nicholas Nickleby.  

Verder werden er in York nog wat voorlopers van moderne genres als romanschrijverij 

(Robinson Crusoë) en terreur (Guy Fawkes) geboren.   
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DE (GEREDIGEERDE) DAGVERSLAGEN VAN DE DEELNEMERS 

UITHOF –  BLAIRGOWRIE, MAANDAG 27 EN DINSDAG 28 JUNI  

Om twee uur ‘s middags vertrekken wij met 22 man (m/v) van de Uithof, uitgezwaaid door 

enige familieleden en geestverwanten.  

In Europoort sluiten Ton Boerenbrink, Eric 
Simonis en Gert-Jan Buth bij ons aan; en 
nadat Peter z'n pas had opgedoken, 
kunnen we ons inschepen aan boord van 
de Norland. 

Deze vertrekt om 13.45 uur in de richting 
van het eiland (zie fotopagina hierna). De 
volgende ochtend lopen we bij miezerig 
weer de haven van Hull binnen, waar de 
ontscheping, behalve voor de chauffeur, de 
heer Bouwman7, vlot verloopt. Om 8.15 
uur beginnen we aan de rit naar 
Blairgowrie.  

Door een administratieve manoeuvre van 
Loek vertrekken we om negen uur weer, 
maar daarna gaat het ook in een hoog tempo door het Britse landschap, via York naar 
Corbridge (ten hoogte van de Hadrian Wall) waar de lunch, voor zover nog aanwezig, wordt 
genuttigd. Daarna is het weer non-stop verder, via Edinburgh en Perth naar Blairgowrie, 
waar wij om 18.30 uur onze 480 km lange rit bij het Royal Hotel eindelijk beëindigd zien. 

Dit is het moment om even terug te komen op het getrouwd zijn.  

De universiteit heeft een 

strikte policy: niet 

getrouwd is niet bij elkaar 

slapen. Maar dat werkt 

twee kanten uit. Getrouwd 

is samen op één kamer. 

Dat moet de Schotten eerst 

worden uitgelegd, want 

die hadden vooraf alleen 

het eerste deel gehoord.  

 

7 De douane vindt de voorraad shag van deze kettingroker en rekent direct een hoeveelheid 
import belasting af 
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Ze passen zich fantastisch aan. We krijgen, bij herhaling, de huwelijks suite. De 

vraag is dan wat daar zo bijzonder aan is. Het antwoord kunnen we, van wege 

de zwart-wit foto’s helaas niet meer bewijzen. Maar ze zijn roze. Erg roze. 

Verder is het een exkursie met twee doelen. We gaan op zoek naar planten en op 

jacht naar fossiele planten. Dat laatste, paleobotanie, vind ik verreweg het 

leukste, een mening die niet door iedereen wordt gedeeld. Op beide kanten 

komen we nog terug 😊 

BLAIRGOWRIE –  ABERLEMNO V.V. WOENSDAG 29 JUNI 

Op onze eerste excursie worden wij begeleid door Dr. C.D.Waterston en Mr. Baird.  
In de bus begint de heer Waterston met een uitleg over de geologische geschiedenis van 
deze omgeving. De devonische 
gesteenten waarin we deze dag fossielen 
gaan zoeken zijn afgezet in Strathmore 
Syncline8. De noordkant van deze 
vindplaats is veel steiler dan de zuidkant. 
De Boundary Fault loopt van noordoost 
naar zuidwest. Ten noorden ervan vindt 
men gesteenten van het Caledonische 
gebergte en ten zuiden van de 
Strathmore Syncline, de Sidlaw Hills.  

Vanuit het noorden liepen grote rivieren, 
die het geërodeerde materiaal in het 
smalle dal achter lieten. De grove 
steenafzettingen9 liggen direct onderaan de hellingen, het fijnere materiaal verder naar het 
zuiden. Ook was er toentertijd vulkanisme. Er vormden zich grote meren, zodat er veel meer 
afzettingen ontstonden. Onze eerste trip met de bus gaat van Blairgowrie, via de rivier de 
Ericht tot de bridge of Cally. Deze trip voert dwars door de Strathmore Syncline tot aan de 
metamorfe rotsen van de Highlands. Op de terugweg naar Blairgowrie hebben we een korte 
stop om de grove steenafzetting te zien in snelstromend water. Hierna rijden we via 

Blairgowrie naar de 
boerderij “Burmieston" van 
de familie Baird, dicht bij 
het plaatsje Glenshee. 

Onderweg passeren we 
eerst veel grote 
frambozenkwekerijen, 
terwijl we later langs de 
beroemde Beech Hedge 
van Meikleour House 
rijden. Deze enorme haag is 
al in 1745 aangeplant.  

 
8 Syncline is een plooi in de aardlaag die is omgekieperd, waarbij de oudste laag boven ligt. 
9 conglomeraten 
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 Aangekomen in de weilanden 
van de familie Baird bezoeken 
we onze eerste 
verzamelplaats, gelegen aan 
een zijriviertje van de Cratsy 
Burn. In de Old Red Sandstone 
afzettingen vinden we 
Psilophyton, een uitgestorven 
zaadplantensoort en veel 
ondefinieerbare 
plantenresten.  

Daarna maken we een 
wandeling vanaf de vindplaats 

naar een punt nabij de Cratsy Burn. Hier hebben we een goed uitzicht over de aardplooi10 
van de Highland Boundry Fault, de Strathmore Syncline en de zuidelijke plooi, de Sidlaw Hills 
Is. Deze overgang komt ook goed tot uiting in de plantengroei. In het gebergte ten noorden 
van de Fault is de bodem veel armer dan op de plek waarin wij ons bevinden.  

Onderweg naar de boerderij treffen we veel verbrande gaspeldoorns struiken aan, ter 
bescherming van de grazende schapen.  
In dit zeer soortenrijke gebied stuiten we ook op de volgende botanische hoogtepunten: 
orchideeën en zevenster te midden van kam- en borstelgras.  

Bij de boerderij wordt de lunch genuttigd onder het genot van thee, koekjes, en de hond van 
de familie Baird.  

11Nadat de familie Baird ons heeft uitgewuifd 
rijden we via Perth (de oude Schotse hoofdstad, 
thans belangrijk whiskycentrum) en Forfar naar de 
tweede vindplaats Tillywhandland. De weg langs 
genoemde steden loopt voor een deel langs de 
grens tussen het gebied van Strathmore groep en 
dat van Carmyllie. In het laatste gebied is ook onze 
tweede verzamelplaats. Deze bestaat uit gelaagde 
zandsteen en schalie. Hierin worden zoölogisch 
belangrijke vissoorten gevonden  

Het fossiele plantenmateriaal, is hier dun gezaaid, alleen wat (andere) fossiele vaatplanten. 
Een opvallend levende plant hier is de Jacob' s ladder.  

De derde vindplaats Aberlemno ligt dicht bij die van Tillywhandland. Dit is een grote 
ontsluiting in het Carmyllie gebied met zandsteen en schalie. We vinden er zowel fossiele 
planten als dieren, van de laatste resten van vissen en geleedpotigen.  

Op de terugweg naar Blairgowrie komen we bij Aberlemno en langs de B 91 34 langs een 
viertal Pictische kruisen uit de 8e eeuw, die veelvuldig worden gefotografeerd.  

 
10 Antiecline, gevouwen aardlaag, waarbij het oudste materiaal aan de binnenkant zit. 
11 Internet foto van Tillywhandland 
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Voor velen wordt de dag besloten met 
een bezoek aan de Scottish Night in de 
Townhall van Blairgowrie, waar o.a. 
optraden: meisjes die Schotse dansen 
uitvoeren, een Drums- en Pipes band, 
George Bell met zijn accordeon en 
begeleiders, en een Schotse oma, die niet 
alleen zingt en declameert uit eigen 
werk, maar zich ook ontpopte als Lady 
Whistler, lustig fluitend bracht zij enige 
reels ten gehore. Voor dit soort 
entertainment geldt:  
Je moet het gezien hebben om te 
geloven.  
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Het verslag vertelt niet alles over de avond. 

Onze basisuitrusting bestaat uit een hamer, een 

loep en het boek “De Nederlandse Flora”, 

kortweg aangeduid als “de Heukels”. Daarnaast 

hebben de meesten een fototoestel. De meesten 

van ons zijn zo arm als een kerkrat, maar een 

ding doen we niet, we lopen niet met lullige 

camera’s. Sommige gaan zelfs heel ver in het 

hebben van een goede camera met grote lenzen 

en enorme flitsers. Een ding is duidelijk, 

Blairgowrie is nog in de fase van de Click-Clack 

camera . Dus als wij los gaan met onze spullen 

hebben we evenveel bekijks als wat er op het 

podium gebeurt. Niemand zit er mee. Sterker 

nog, het enthousiasme van de “continentals” 

wordt hoog gewaardeerd door medepubliek en 

artiesten.  
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ST. CYRUS, DONDERDAG 30 JUNI  

Vanuit Blairgowrie gaan we naar 
St. Cyrus. Dr. W.G. Perry leidt 
ons in dit kustgebied rond. Dit 
gebied ligt op de plek waar de 
Strathmore grenst aan de 
Noordzee. De rivier de North 
Esk mondt hier in uit. Deze rivier 
voert veel glaciaal materiaal 
mee uit de hooglanden, dat 
direct langs de kust wordt 
afgezet. Het losse materiaal dat 
we hier aantreffen is dus niet 
materiaal dat is vrijgekomen bij de vorming van de kliffen van St.Cyrus.  
De vroegere loop van de North Esk was noordelijker dan tegenwoordig. In 1879, door 
abnormale weersomstandigheden, verlegde de rivier zijn loop. De oude monding werd door 
duinen afgesloten.  
In deze oude bedding, die in het zuiden nog in open verbinding met de zee stond, werd een 
zoutmoeras gevormd. Dit zoutmoeras ligt tussen de klifkust en een duinenrij. De duinen zijn 
kalkarm. Bij ons bezoek blijkt, dat de invloed van het zoute water sterk afgenomen. Dit is 

veroorzaakt door het dicht stuiven van de 
verbinding met de zee. Alleen bij springvloed 
komt het zoute water nog binnen. De kliffen 
zelf bestaan hier uit verschillende 
gesteentes: zandsteen (Old Red), andesiet en 
basalt. 

Deze situatie zorgt in dit kleine gebied voor 
veel verschillende soorten vlak naast elkaar.  
De soorten planten die we hier gevonden 
hebben zullen we van punt tot punt noemen.  

De zoutpionier is hier kweldergras. 
Daarnaast komen zeebies, schorrenzoutgras, 
echt lepelblad, zeerakket, struikachtige 
zeewering en zeepostelein voor.  
Het voorkomen van kiemplanten van de 
beuk wijst op de toenemende verzoeting van 
dit gebied.  

De duinen bestaan hier uit één stabiele rij 

zand. Ervoor ligt een stuk instabiel zand met 

veel zandhaver.  

 

Enige veel voorkomende soorten zijn hier: helm, wikke, knolsteenbreek, kleine ratelaar, 

kluwenklokje, gele morgenster en valeriaan. 
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Op de strandvlakte broedden de dwergstern 
en de visdief. De monding van de North Esk 
kunnen we niet bezoeken, het is gesloten 
omdat daar de dwergsterns broeden. 

Uitkijkend over zee zien wij een aantal 
vogelsoorten (Jan v. Genten, 
drieteenmeeuwen, visdiefjes, sterns, etc.) en 
een paar zeehonden.  
Terwijl we langs het strand lopen komen we 
de verschillende bruinwieren tegen. 

Als laatste bezoeken we een uit zee oprijzend 

rest van een klif. Deze bestaat uit andesiet. 

Hierop staan de hogere planten: lijmkruid, Engels gras, hertshoornweegbree, echt lepelblad, 

muurpeper, zachte dravik en zandhoornbloem. 

Heel mooi is op deze rotsen de gelaagdheid van de korstmossen te zien.  

Het dichtst bij het water vinden we de zgn. zwarte zone (naar de kleur van de korstmossen) 

verder van de zoutwaterinvloed, iets hoger op de rots is de gele zone met andere 

korstmossen. 

Lopende over het paadje langs de klifwand 
zien we de volgende soorten : Engelse 
muurpeper, wikke, hokjespeul, 
kluwenklokje, tijm, vingerhoedskruid en 
wondklaver  

Op de klifwand broeden zilvermeeuwen en 
noordse stormvogels. Aan de voet van de 
klif komen vinden we: paarse melkwikke, 
kleine ratelaar, tijm, hondsroos, kleine 
bevernel en gewone vleugeltjesbloem.  
Een deel van de klif ligt wat verder van zee. 
Dit deel van de klif zou het oudst zijn. De 
helling is hier minder steil en massaal 
begroeid met adelaarsvaren. Volgens dr. 
W.G. Berry worden door de Nature 
Conservancy Council de adelaarsvaren en 
de duindoorn bestreden, omdat ze zulke 
grote oppervlaktes bedekken. Tussen de 
adelaarsvaren staan o.a. primula's. Verder 
dezelfde soorten als op de klifwand.  
In de oude rivierbedding komen, door de verminderde invloed van het zoute water, 
sommige soorten minder frequent voor zoals zilte rus en melkkruid.  

In zee worden alweer diverse zeehonden gesignaleerd!!! 

Op de hoogste delen is de grijze zone met verschillende korstossen en een van de weinige 
zouttolerante mossen. 
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We bekijken de planten niet alleen, we 

verzamelen ze ook, waarbij nauwkeurig 

wordt bijgehouden waar we dit doen. Die 

planten gaan voor onderzoek mee naar 

het herbarium van de universiteit in 

Utrecht. 

De “hulptroepen”, zoals Dr. Perry, blijken 

een heel waardevolle toevoeging. Onze 

exkursieleiding kijkt vooral naar 

plantjes. Als ze al oog hebben voor het 

grote geheel blijkt dat zelden. Dat is niet 

zo gek, ecologie, de studie van de 

samenhang tussen levende wezens en de 

omgeving, is nog heel jong. De 

gastdocenten hebben hier veel oog voor 

en wijzen op de effecten van vocht- en 

bodemsoort op de voorkomende planten. 

Die lessen zijn veel waardenvoller dan we 

ons op dat moment beseffen. 

 

 

Eenmaal terug in het 

hotel in Blairgowrie is 

dit allemaal minder 

boeiend. Na een dag 

sjouwen willen we vooral 

eten.  
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COMRI & SOUTH QUEENSFERRY, VRIJDAG 1 JULI 1977 

Op deze dag maken we een excursie naar het Schotse Carboon. We zoeken op twee 
plaatsen:  

Ten noorden van 
Comrie zoeken we 
in het onderste 
Boven-Carboon.  

Bij South 
Queensferry hakken 
we in het Onder 
Carboon.  

We nemen, om het 
verhaal te kunnen 
volgen, hiernaast 
een plaatje van de 
geologische 
tijdschaal op.12 

  

 
12 Van het internet, de gestencilde in de Exkursiegids is niet (meer) te lezen, dit geldt ook voor het figuur op de 
volgende pagina van de Trustees National Museums Scotland. 
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De algemene oriëntatie van de geologische situatie in dit gebied zie je op de vorige pagina.  
Vanaf de Scottish Highlands naar het zuidoosten gaand, treft men achtereenvolgens aan:  

a. de High lands Boundary 
Fault.  

b. de Strathmore Syncline met 
alléén Devonisch materiaal.  

c. de anticlinale van de Sid low 
Hills.  

d. de kleinere synclinale van de 
Firth of Tay.  

e. de anticlinale van de Ochill 
Hills en de North Fife Hills.  

f. de grote Lowland Syncline. 
Het jongste materiaal hierin 
is Boven Carboon:  

De tocht gaat via Perth, Dunfermline en Oakley naar Comrie.  

Ten noorden van Comrie bezoeken we de Comrie Colliery, onderdeel van het Scottish Area 
van de National Coal Board, (N.C. B.).  

We zoeken op de stortplaats, die 
bestaat uit materiaal van de 
Limestone Coal Group (Namurien)  
Daar de opbrengst aan fossielen 
gering is, kunnen er uit de gedane 
vondsten nauwelijks conclusies 
getrokken worden. De hier gevonden 
fossielen zijn allemaal varens en 
mossen, waaronder elementen van 
boomvarens en reuze paarden-
staarten. 

 

Om ongeveer 
half drie in de 
middag 
vertrekken we 
naar South 
Queensferry, 
gelegen aan de 
zuidoever de 
River Forth. 
We bezoeken 
hier de 
Pumpherston Oil 
Shale en de 
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Dalmahoy Oil Shale. Deze liggen dagzomen iets ten oosten van de treinbrug. Ook hier 
worden de nodige fossielen aangetroffen.  

Na zeer enthousiast klop- en 
speurwerk vangen wij de thuisreis 
naar Blairgowrie omstreeks 18.00 
uur aan. 

Het verzamelen van fossielen is 

nog wel te doen, maar 

vervolgens komt de vraag wat 

je in je handen hebt. De 

exkursiehandleiding biedt een 

heel klein beetje uitkomst.  

Hierin zijn een baar bladzijden met 

tekeningetjes opgenomen. Je wordt er helaas niet 

veel wijzer van, dus de standaard oplossing is 

Loek aankloppen (nee, niet met de hamer). Hij is 

aan het promoveren op fossiele varens en herkent 

de vondsten meestal met een oogopslag. Net als 

bij de wilde planten is het verzamelen hier 

belangrijk. Dus is er vooraf een heldere afspraak 

gemaakt. Als je iets bijzonders vindt, dan is het 

fossiel voor de universiteit. Maar men is wel 

bereid tot ruilhandel. Voor een uniek stuk krijg je 

een fossiel terug. Vaak zijn dat hele mooie 

stukken. 

Ik scoor op dat punt. Tussen de stenen vind ik 

een primitief wier, dat we niet kennen. Het wordt 

onmiddellijk omgeruild. Wij zijn zeer tevreden 

met de ruil! 
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EDINBURGH, ZATERDAG 2 JULI  

Nadat enkele mensen zich op het 
postkantoor van Blairgowrie hebben 
voorzien van Schotse ponden rijden we 
naar Edinburgh, waar we om 11:00 uur 
aankomen bij de Royal Botanical 
Gardens.  
Deze tuin is al zo'n 300 jaar oud en heeft 
een oppervlak van ± 75 ha. Sinds 1820 is 
de tuin gevestigd op de huidige plaats, 
daarvoor bij het kasteel van Holyrood, bij 
de oude stad van Edinburgh.  
Er is op het terrein een 
tentoonstellingsgebouw, waarin een 
expositie over planten te zien is. Hier kon Lucie een suppoost op een vreemde fout in de 
naamgeving van een aantal planten attenderen.  
Tevens staat er het Botanisch Instituut met het herbarium van de Universiteit van Edinburgh. 
Ook is er een museum met moderne kunst.  
Wat levende planten betreft is er ook veel te zien: een arboretum, een heidetuin, een 
bijzonder mooie rotstuin, een vijver, laantjes met rododendrons en een groot 
kassencomplex met een orchideeënkas, een kas met boomvarens, een kas met o.a. 
reuzenwaterlelie (de beroemde, met de grote bladeren), een palmenhuis met een bak 
waarin de ontwikkelingsstadia van deze bomen te zien zijn.  

Op dit fraaie terrein worden we losgelaten met de opdracht ons na anderhalf uur weer te 
verzamelen bij de uitgang. 

Iedereen is er uiteindelijk, maar velen vinden dat de tijd eigenlijk te kort is geweest om alles 
goed in je op te nemen. Daarom hier en op de volgende pagina nog wat beelden. 
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Na het lunchpakket genuttigd te hebben trekken we in kleinere groepjes de stad in om 
inkopen te doen en bezienswaardigheden af te lopen. Aanbevolen is om een bezoek aan het 
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Royal Scottish Museum, waar een tentoonstelling over evolutie te zien is. Dit blijkt inderdaad 
zeer de moeite waard.  
Ook de oude stad met het kasteel wordt door velen bezocht.  
Om vijf uur is iedereen weer terug bij de bus, bepakt en bezakt met boeken, LP'S, kaarten en 
kilts, waarna we via de beroemde brug over de Firth of Forth terugreden naar het hotel.  
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BRAEMAR EN BEN MACDUI, ZONDAG 3 JULI  

 Zaterdagavond was aangekondigd dat we 
deze morgen kunnen uitslapen, omdat het 
ontbijt pas om half negen, in plaats van 
om kwart over acht, zal plaatsvinden. 
Behalve van deze luxe genieten we ook 
van een vrije morgen, die op verschillende 
manieren besteed werd. Kerkbezoek blijkt 
niet mogelijk door de late aanvangstijd 
van de dienst, maar gewandeld wordt er 
wel. Ook konden we nu eens de morning 
coffee drinken.  
Voor een grootse show zorgt Huub, met 
zijn optreden als MacTummers in de kilt 

en de bloes van Ellen Smit. Hoewel 
de Engelse toeristen hém ijverig 
fotografeerden lieten de Schotten 
zich niet foppen: zij zagen de 
coupenaadjes en de vrouwenkilt. 

Anderen kopen tijdens ons verblijf 
in dit dorp wel een originele kilt, 
zoals Nelleke (foto). 
Om twaalf uur stappen we in de 
bus, op weg naar Braemar. Dat we 
op deze rit echt de Highlands in 
trekken is goed te zien bij Bridge of 
Cally, waar het landschap plotseling 
veel ruiger wordt. De heuvels met 
weilanden en bomen worden 
vervangen door bergen, begroeid 

met heide.  
Vroeger was dit gebied in de dalen dicht bebost, maar door het fanatieke kappen door de 
Engelsen in de 18e eeuw is het hele gebied kaal geworden en daarna begroeid met heide. 
Deze vegetatie wordt in stand gehouden door de vele schapen, die hier het hele jaar grazen.  
Tijdens de rit passeren we ook de Devil's Elbow, de hoogste pas in Schotland. De 
vergezichten hier zijn bijzonder mooi.  
In Braemar worden we opgewacht door Mr. 
Marren, die verbonden is aan de Nature 
Conservancy Council. 

Hij zal ons door het Morrone Birchwood 
Nature Reserve leiden, dat ten westen van 
Braemar ligt. Op de grens van het gebied 
geeft hij een kleine inleiding over de geologie 
van het gebied.  
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De Ben Morrone bestaat niet, zoals de 
Cairngorm Mountains, uit graniet, maar uit 
zure kwartsiet-schisten13 waardoor een laag 
van kalksteen en lagen van mica-schisten 
lopen, die samen als een richel op de berg 
aan de oppervlakte komen14.  
De grote plantenrijkdom langs de kleine 
beekjes onder aan de berg is het gevolg van 
de verrijking van de bodem door het 
uitspoelen van de kalksteenlaag.  
De heide op dit deel van de berg bevat meer 
soorten dan gewone zure heide.  
Het type 'subalpine woodland’ dat voorkomt 
tot op 2000 ft. (610 meter) op de Ben 
Morrone is zeer zeldzaam in Groot 
Brittannië, omdat goede grond als deze 
meestal als weidegrond wordt benut.  
Het berkenbos bestaat uit kronkelige berken 
met een struiklaag die gevormd wordt door 
de jeneverbes  

Intermezzo “Betula tortuosa auct, (B. pubescens 

subspe odorata)” 

In de oorspronkelijke tekst van de verslagen staan alle 

namen in het latijn. Op zich logisch, want het is een 

universitaire reis. Maar daarna wordt het lastig. De 

strikten onder de systematici speuren constant of ze 

niet toch een nieuwe soort hebben. Soms is dat zo, en 

dan krijgt een soort een nieuwe naam. Soms is het niet 

zo, maar met een goede omschrijving kan je dan nog 

ondersoorten onderscheiden. Die ondersoorten of 

subspecies krijgen dan weer een eigen naam. 

Nu wordt het lastig: als een soort in twee soorten wordt 

gesplitst kan het gebeuren dat de ondersoort hoort tot 

de nieuw benoemde soort. Dan schrijven ze de nieuwe 

en oude naam achter elkaar, gevolgd door de subspec. 

naam. Mensen die dat snappen noemen we de splitters. Vaak afkomstig uit de 

jeugdnatuurclub NJN, of een religieuze variant hierop. De tegenhangers zijn de 

lumpers, die soorten alleen scheiden als het echt niet anders kan. Ik ben een 

duidelijke lumper. Waar de splitters spreken over “Betula tortuosa auct, (B. 

pubescens subspe odorata)” heet het bij mij en mijn mede lumpers “de berk” 

 
13 Een schist is een middel hard gesteente dat tussen de zachtere lei en schalie en de hardere gneis zit. 
14 = dagzomen 
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Hier in de westelijke hooglanden 

staat de zachte berk. Deze berken 

worden wel oud hier, maar niet 

hoog (ouderdom ± 300 jaar). Het 

berkenbos is aan het uitsterven 

omdat er geen kiemplanten kunnen 

groeien. Ook de jeneverbes wordt 

niet hoog. Dit alles vanwege de 

begrazing door edelherten. 

Sommige delen van het reservaat 

worden beschermd met 6 ft. hoge 

hekken tegen de edelherten, om het bos wat meer overlevingskans te geven.  

Aangezien het land van het reservaat niet het eigendom is van het Nature Conservancy 

Council kunnen de edelherten niet helemaal geweerd worden. Het bos is van oudsher 's 

winters een schuilplaats voor de deze dieren. We zien groepjes edelherten op grote afstand  

In een beetje zuur beekje 

vinden we levermos, sterren 

en beekstaartjesmos. Deze 

laatste soort is typisch voor 

voedselarme beekjes.  

 Op een hoogte van ± 1800 ft. 
(420 m.) komen we bij een 
kalksteen dagzoom. Het ziet 
er veelbelovend uit, maar we 
moeten eerst verder omhoog, 
naar de top van de Ben 
MacDhui, Op de terugweg 
kijken we er wel even naar.  

Hoe hoger we komen, hoe mooier wordt het uitzicht dat we krijgen op de Cairngorm 
Mountains. Op de toppen ligt nog veel sneeuw.  

Een eindje verderop laat Mr. Mirren iets zien van het verband tussen begrazing en vegetatie. 
De jeneverbes en de vegetatie er omheen wordt hier afgegraasd door de edelherten. De 
jeneverbesbosjes zijn erg oud en sterven af in het midden, ze worden ringvormig. 

Het centrum van de jeneverbes ring wordt niet begraasd en hier groeit zevenster, de 
blauwe- en de rode bosbes. Dit is een erkend vegetatie type in de indeling van Braun-
Blanquet, een indeling die je helpt bij het vinden van soorten: als de ene plant er staat, vind 
je de ander ook meestal. 

In het bos zitten weinig konijnen. De grond is te nat voor ze. Van een bronnetje is het water 
wat minder zuur. Er staat een typisch kalkmos. Langs de rand vinden we de vleeskleurige 
orchis, die ook een voorkeur heeft voor kalkhoudende bodem.  
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Ook staat er gele bergsteenbreek en de 
blauwe- en geelgroene zegge..  
Samen met gekruld haakmos zijn het soorten 
die duiden op voedselrijke stroompjes op 
kalkrotsen.  
Mr. Marren wijst ons een dennen-lorkenbos 
aan, op een onbegaanbaar steile helling aan 
de overkant van het dal. Dit bos is in de vorige 
eeuw gezaaid met behulp van een kanon.  
Vlak onder de top van de berg worden groot-
bronkruid en de stervormige steenbreek 
gevonden. Deze soorten vind je bij 

voedselarme bronnen.  
Boven de natuurlijke boomgrens (> 600 m.) komen de alpine heidegezelschappen. Op de top 
(859 m.) wordt de alpine azalea en korstmossen gevonden. Deze soorten horen op naakte 
bergtoppen waar de sneeuwbedekking wegwaait.  
De laatste loodjes de berg op wegen zwaar, maar het uitzicht op de op één na hoogste top 
van Schotland is de moeite waard.  
Op de terugtocht kijken we nog even op het kalkgraslandje dat we op de heenweg 
overgeslagen. Er staan opvallend veel zonneroosjes.  

De planten die worden meegenomen worden ’s 

avonds “geprepareerd” voor het herbarium. Ze 

worden mooi uitgespreid op vloeipapier gelegd, met 

daaromheen een lading kranten en daar weer 

omheen triplex plankjes met gaten. Op die manier 

kunnen de planten drogen, zonder dat ze rotten 

en hun wetenschappelijke waarde verliezen. De 

constructie met triplex wordt een plantenpers 

genoemd. Dat persen wordt vooral bereikt door er 

twee spanbanden omheen te trekken. 

Je kan je afvragen hoe zinvol het bedrijven van 

wetenschap op deze manier is. De begeleiders 

nemen het in ieder geval heel serieus. De planten 

worden zorgvuldig gecontroleerd op nette 

uitspreiding en of alle plantendelen aanwezig 

zijn. Ik heb het soms over de verzameling 

platgeslagen lijken. Dat moet je niet doen in deze omgeving. Ik krijg dan ook 

prompt op mijn flikker dat ik de banden van de persen niet serieus aantrek. Dat 

is een soort “dril sergeant” reactie. Ik ga de discussie uit de weg en geef een 

extra ruk aan de band, waarvan deze afbreekt en de onderdelen door de 

ruimte schieten. De rest van de exkursie wordt mijn “bandenspanning” niet 

meer ter discussie gesteld. 
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REISDAG BLAIRGOWRIE –  CULLODEN, 4 JULI  

Vandaag nemen we afscheid 

van het Royal Hotel in 

Blairgowrie, niet iets om in de 

verslaglegging van een 

universitaire reis op te nemen. 

Om het verhaal compleet te 

maken is alsnog dit stukje 

toegevoegd. 

Na 

het 

ontbijt ruimen we onze roze kamer leeg en slepen 

alles in “de trekvogel”, de bus van Kees uit het 

Brabantse Rucphen. Kees is een prima vent. Met ons 

lange haar en nogal wat baarden ziet onze 

omgeving ons al snel aan als “langharig-werkschuw-

tuig” en studenten willen helemaal niet deugen. Kees 

heeft in der jaren ontdekt dat studenten weliswaar 

met “bagger aan de poten” de bus in komen, maar 

dat ze verder rustig en hardwerkend zijn en, in 

tegenstelling tot (reis-)gezelschappen niet klagen en 

naar bestemmingen gaan waar je niet dagelijks 

komt. En dus organiseert hij het zo, dat hij altijd de studenten rijdt. 

Vandaag kijken we nog een keer rond in Blairgowrie, we hebben het er prima 

naar ons zin gehad. Nu gaan we noordelijker, langs de Cairngorm Mountains. 

We komen voorbij Pitlochry en Aviemore, twee plaatsen die we in 1975 ook 

hebben bezocht. In het voorbijgaan slaag ik er zelfs in een foto te maken van 

het B&B waar we toen in Aviemore hebben geslapen. 

In Culloden overnachten we in het Clava Lodge 

Hotel. Er wordt uitgelegd dat we getrouwd zijn, 

waardoor we opnieuw een roze kamer, nu met 

hemelbed krijgen. En dan beginnen we niet eens over 

de Delftsblauwe WC pot, die zelfs in zwartwit 

indrukwekkend is. 

’s Avonds wandelen Nelleke en in nog even naar de 

Clava cairns, die vlak bij het hotel liggen. De cairns 

zijn 4000 jaar oude grafheuvels uit de oude 

bronstijd. De Schotten zien er goed op toe dat dit niet 

in verval raakt. Bij de heuvels treffen we Johan aan, 

die blij verrast is dat zijn studenten ook zelfstandig 

verantwoorde dingen doen zonder dat hij ze daartoe 

verplicht. 

Maar goed, we zijn nu het in de Highlands, en kunnen daar zomaar aan 

wennen. Hieronder een fotoverslag van de reis. 

https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/brittannie-1975/
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LANGS HET CALEDONIAN CANAL,  DINSDAG 5 JULI 1977.  

De geomorfologie in dit deel van Schotland is voor 
het grootste deel bepaald door noordoost-zuidwest 
lopende breuken, zoals op een eerdere kaart is te 

zien. De grootste breuk is de Great Glenn die de 
scheiding vormt tussen enerzijds de westelijke en 
anderzijds de centrale en oostelijke hooglanden. In 
het oostelijke deel liggen Loch Ness, Loch Lochy en 
Loch Linnhe. Om de schepen niet via de gevaarlijke 

noord en west kust van de Noordzee te laten varen, maar in de luwte over de meren, zijn 
verbindingen tussen de Lochs gegraven, het Caledonian Canal, het kanaal is echter niet zo 
breed en alleen door niet al te grote schepen te bevaren (coasters en kleiner).  

Het gebied ten noordwesten van de Great Glenn waar wij lopen, is volgens de Geologische 
kaart nog niet in detail onderzocht, maar bestaat uit Moine schist afzettingen (moine 
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betekent veen). Omdat het gesteente ondoorlatend en arm is, heeft zich hier een blanket 
bog (deken veen) gevormd. Dit grote blanket bog strekt zich, met onderbrekingen, uit van 
Durness aan de noordkust naar het zuiden tot Caseness en vandaar naar het Zuid-

zuidwesten.  
Het eerste bezoek is aan Loch 
Meiklie. Aan de westkant 
treffen wij al de sombere 
vederdistel aan.  
 Aan de oever van het meer, 
tegenover Glen Urquharthouse 
zijn verscheidene planten 
bekeken en verzameld. Door 
Neptunus Rob Kool worden tot 
navel-hoogtediepte ( 1 meter en 
8 centimeter) dieper groeiende 
waterplanten verzameld. De 
harken om Nessie te vangen 

blijken overbodig.  

15Dit meer is niet geheel voedselarm en niet zo zuur, getuige het riet en de waterlelie.  
Vervolgens bezoeken wij een iets verderop 
gelegen vennetje in het veen dat nog 
voedselarmer is dan Loch Meiklie. Er zijn nog 
duidelijke sporen van legakkertjes, waarop de 
lokale Schotten de gestoken veenplaggen te 
drogen legden. (Loch Dubh), her en der wordt 
in Schotland nog steeds turf gestoken.  
Zeer opvallend bloeit de Engelse zonnedauw. 
Tussen het mos staat nog een rode 
heidelucifer, met zijn felrode sporenbekers.  

Langs een éénbaansweg met uitwijkplaatsen, waarover veel toeristen naar een heerlijk 
plaatsje aan het meer zoeken, rijden we naar het einde van de weg, van waaruit we te voet 

naar het Loch Affric gaan, tot ter hoogte van 
de Affric Lodge,.  
De weg noordelijk langs het Loch Ness werd 
omstreeks 1934 aangelegd; de weg tot Loch 
Affric pas in de 50er jaren. Het gebied is dus 
laat ontsloten, waardoor er nog resten 
Caledonische oerwoud bewaard gebleven zijn.  

Men is al in de 18e eeuw begonnen met het 
kappen van de dennen:  

1. om te voorzien in brandhout voor het smelten van ijzer uit moerasijzererts  
2. het weghalen van de schuilplaats van de opstandige Schotten en andere vagebonden 

(muitende soldaten= mosstroopers)  

 
15 Bron: Wikipedia 
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3. het creëren heide- en grasvlaktes voor de destijds bloeiende schapenteelt.  

Het gebied bestaat uit: grove dennen met heide ondergroei (Pineheath), nieuwe opslag van 
berken, omdat er niet zoveel schapen rondlopen en het gemengde eikenbos dat in de dalen 
tot zo noordelijk is doorgedrongen.  

De berken en eikenbossen hebben nagenoeg dezelfde 
ondergroei en worden begeleid door iepen, essen, 
elzen, hazelaars en boskrieken. 
De Schotse den is een andere fysiologische ondersoort 
dan de Nederlandse grove den. Ze staan op vochtiger 
plaatsen dan de Nederlandse en zal dan ook op een 
Nederlandse standplaats verdrogen en 's winters 
doodvriezen. Daarentegen zal de Nederlandse grove 
den (Pinus sylvestris) op een Schotse standplaats kapot 
waaien.  
Dit bos bij Loch Affric wordt nu niet meer gebruikt voor 
houtproductie, er treedt een natuurlijke regeneratie op 
van dennen, omdat de schapen uitgebannen zijn. 

Langs de weg zit geen veen en daar komen de beste 
jonge dennetjes op. De oudere dennen groeien 
langzaam door het kaligebrek in de ondergrond.  
Langs de wegkant staat in het zand creeping willowherb, afkomstig uit Nieuw Zeeland (een 

neofyt = plant die hier niet hoort).  
 Direct aan de noordoostkant van het 
Loch Affric treffen wij op een helling de 
kleine keverorchis aan. Het is een helling 
met dennen en berken die lage struiken 
blijven door de hoogte, en omdat we al 
zo noordelijk zijn. Verder staat er 
blauwe bosbes, struikheide, grassen en 
mossen.  
Nog iets verder, ter hoogte van de 
Lodge, vinden we het korstmos 
Mycoblastus sanguinarius, een 
waterdicht bewijs dat het een echt 

oerbos is, omdat deze soort na houtkap zelfs na geen 500 jaar terug komt.  
Helaas moeten wij daarna hetzelfde pad terug 
wandelen om te voorkomen, dat wij door 
agressieve honden verscheurd worden.  
De “vriendelijke” Schotse boer waarschuwt ons 
voor die honden, waarna hij ze zelf los laat.  
Op de terugweg stoppen we bij de Gleann nam 
Fiadh, die in het a' Mheadhain het Loch Beinn 
uitkomt. 
Bij de rivier ligt een berkenbosje met veenmos en stenen die begroeid zijn met struikhei, 
blauwe bosbes en allerlei mossen die ook de eerste begroeiing van de steen vormden. 

Loch of the Lowes 
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Er wordt ook beenbreek en verschillende zonnedauwsoorten aangetroffen.  
Op de terugweg wordt nog een verdwenen waterval gezocht, maar niet gevonden. Het 
zwemmen van vele brandganzen in de Beauly Firth wordt vanuit een wippende bus bekeken, 
die ook nog rijdt en dan nog snel ook. 

 

Als je met een stel 

overwegend twintigers de 

hele dag gaat lopen is een 

ding zeker, er moet voedsel 

in. En niet een beetje, maar 

hele bakken tegelijk. 

De keuken van dit eiland 

staat in Nederland niet hoog 

aangeschreven. Want laten 

we wel wezen, haute cuisine 

is Frans, en daar moeten 

deze fiere eilandbewoners 

niets van hebben. Dat is 

dom, want je kunt veel 

zeggen van de Fransen, 

maar koken kunnen ze. Het 

omgekeerde geldt trouwens 

ook, Fransen hebben 

“moeite” met de Engelse 

keuken. Waarschijnlijk de 

meest trieste omschrijving 

van hun voedsel in één 

striptekening is te vinden in Asterix 

en de Britten, waar Obelix in een combinatie van verontwaardiging en 

ontreddering constateert dat het everzwijn is gekookt in een muntsausje.  

Wij gaan er blind van uit dat we 19 dagen moeten leven op een English 

breakfast en doperwten. We moeten de Schotten nageven dat ze culinair onze 

verwachtingen ruim overtreffen. Geen peas, en zelfs geen tatties and neeps. De 

lijn van goed voedsel die in Blairgowrie is begonnen wordt hier strak 

doorgetrokken. We beginnen hier zelfs met schelvis in een roomsausje, zoals 

toegelicht op handgeschreven menu’s. Nee, de verzorging van deze reis is tot nu 

toe uitstekend!  
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Loch Affric ligt in Glen Affric, waarvan hier een paar foto’s  
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DE "LANGSTE” DAG, EXCURSIE NAAR LOCH MAREE EN BEINN EIGHE . WOENSDAG 6-7-'77 

Na het vroege ontbijt (7.30 uur) gaan we om half 
negen op pad. De weersomstandigheden zijn, als 
vanouds tijdens onze trip, zeer goed.  
Vandaar dat we de bus van Kees Bouwman hebben 
omgedoopt in de zonnewagen, welke we na enige 
vergeefse pogingen zijn verdiende drankje hebben 
laten aanbieden. De route gaat langs Inverness, 
alwaar we in de Beauly Firth enige tientallen 
brandganzen zien ronddobberen.  

In de stad Beauly maakt Johan ons attent op de 
ruïne van wat eens een priorij van Franse monniken 
is geweest vanaf + 1 100. Een eind voorbij Beauly 
volgen we de Strath Bran. Van hier gaat de tocht verder langs een eenbaansweg die ons 
onder andere leidt langs Loch Garve, Loch Luichart, en Loch à Chroisg, dat vanwege zijn 
rimpelloze oppervlak een schitterend panorama leverde.  

Tussen Loch à Chroisg en Loch Maree zijn duidelijke eindmorenes en strandlijnen te zien. 
Deze strandlijnen zijn ontstaan doordat de bodem, na het smelten van het dikke pak landijs, 
is opgeheven boven de zeespiegel. Het valt op, dat het dal met de zeer sterk meanderende 
rivier hier veel groener is dan we van de dalen in de Highlands gewend zijn. Het aspect van 
dit dal wordt nl. niet bepaald door heide, maar door grassen, zegges en veenmos als gevolg 
van de relatief grotere neerslag.  
Verspreid staan enkele verlaten boerderijtjes van selfsupporting crofters die zich met 
rundveeteelt bezighielden. In het midden Van de 18e eeuw werden de meeste bewoners 
van de dalen echter door de schapentelers (Engelsen en Schotten) verjaagd. Voorbij 
Kinlochewe bezoeken we een kort het Visitors Centre, waar in maquettevorm een aardig 
overzicht van de omgeving te zien is. Iets verder wordt de bus geparkeerd en van daar begint 
onze eigenlijke excursie. Het eerste pad waarover we gaan, is de gemeenschappelijke 
toegang tot de Mountain Trail en de Nature Trail van Beinn Eighe. Langs dit pad waren hier 
en daar genummerde stenen geplaatst, de zogenaamnde cairns, die informatie gaven over 
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de bijzonderheden van de route ter plaatse. Langs het eerste deel van dit pad stond > 1 
meter hoge struikheide, de ondergroei van de berk- en dennenbossen. Tussen de heide 

vinden we pollen rendier-, haar-, veen- en riempjesmos. In de 
hoog opgaande heide, vallen de schuimcicaden dan wel 
spuugbeestjes op. En we vinden een orchidee die we nog niet 
hebben gezien, de kleine keverorchis. 

Bij cairn 2 ligt een plaat met sporen van vos, ree, hert, 
dennenmarter en wilde kat, die daar voorkomen. Bij cairn 3 is een 
kleine afgraving, waarbij in het bodemprofiel een laag kool is te 
zien, vlak onder de mosvegetatie, ontstaan door de grote brand 
van 1650. De jonge dennen in deze omgeving zijn sterk 
aangevreten door herten die daarmee in hun kalk- en 
fosforbehoefte voorzien. Vroeger werden de dennen uit de 
bossen gebruikt in de diverse furnesses of ijzersmeltovens 
waarvan we er een zien, links onderaan het "zwevende dal". Dat 
dal komt op Loch Maree uit tegenover de Benn Eighe. Dit bos, 
waar wij zijn, is door de ongunstige ligging ten opzichte van het 

furness blijven bestaan.  

Tussen cairn 3 en 4, het steilste stuk, in het eerste deel van de weg naar boven, is de bodem 
bedekt door een dikke veenlaag met o.a. beenbreek. 
Bij cairn 6 (+ 300 ft.) is de splitsing van de Mountain Trail en de Nature Trail. Vanaf hier 
volgen we deze en komen terecht in een gebied dat is afgebakend tegen herten. Dit terrein 
vertoont daardoor een duidelijke dennen-regeneratie.  
Op deze hoogte ligt ook de boomgrens, op ongeveer 600 ft. staat de laatste boom, een flinke 
hulst. Deze soort kan hier, evenals de lijsterbes, groeien door de afwezigheid van herten; 
daarom komen deze soorten op de eilandjes aan de andere zijde van de top ook veelvuldig 
voor.  
Boven de top zien we plotseling een imposant vliegwezen opduiken, dat door sommigen 
uiteindelijk voor Aquila invisibilis uitgemaakt wordt.  
Vanaf 600 ft. bestaan de bergen in dit gebied uit kwartsiet. Hier en daar zien we op de kale 
rotsen duidelijke sporen (krassen) van het vroegere gletsjerijs. De rotsen zijn hier sterk 
begroeid met korstmossen.  

Op ongeveer 900 ft. komt de Durness limestone aan de oppervlakte, 
een kali-houdende kalksteen die vroeger werd gebruikt als een soort 
natuurlijke kunstmest om het voedselarme land te verrijken. De 
vegetatie van deze dagzoom is zeer soortenrijk. Het opmerkelijkst is 
het maanvarentje. Verder wordt aangetroffen zevenster, 
vrouwenmantel, steenbreekvaren, trollius, stengelloze sleutelbloem, 
zwarte rapunzel, geelhartje, gewone ereprijs, bosaardbei, valse salie, 
bospaardestaart en witte klaver. Onder de mossen zijn wat 
kalkindicatoren.  

Naar beneden kijkend is duidelijk de overgang van het berkenbos 
naar het dennenbos te zien.  
Langs een oude hertendrinkplaats in het veen gaat de tocht steeds steiler naar boven tot we 
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langs een 60 meter diepe kloof 
lopen. Bij een beekje op 
ongeveer 1500 ft, met 
overvloedig koel en smakelijk 
water, strijken we om half twee 
neer om te lunchen. Na ruim 3 
kwartier gaan we verder.  

16Het moeilijk begaanbare pad 

voert ons langs Loch Lunar, een 

maanvormig meertje waarin 

drijvende egelskop wordt 

gevonden.  

Op de oever staat echte guldenroede en gevlekte orchis; de laatste komt op de gehele 

helling voor. In het Loch zitten nogal wat salamanders.  

Op deze hoogte is ook duidelijk een zone met jeneverbes aanwezig en plaatselijk is 

stengelloze sleutelbloem. De sterke 

bedekking van de kwartsietbodem 

door blanket bog is goed te zien. Iets 

hoger, op ± 1550 ft. vinden we de 

zwarte berendruif en rijstbes. 

Via een naamloos Loch voert het pad 

naar Loch Allt an Daraich met veel 

wollegras, veenpluis en waterdrieblad.  

Op de top aangekomen wordt de berg 

door sommigen met stenen nog luttele 

cm’s verhoogd. Hier wordt door Harry 

Sipman, een van de meest succesvolle 

vinders, een bijzonder wilg aangetroffen. Vanaf de top heb je een fraai uitzicht, ondanks het 

feit dat het nogal heiig is.  

Na een half uurtje gaat iedereen in 
eigen tempo naar beneden tot de 
Conservation Cabin vanwaar we 
met zijn allen de het “Nature Trail" 
volgen. Deze route loopt 
gedeeltelijk langs de Allt an Torach 
(the fertile stream) in een 
omgeving met struikheide, berk en 
vooral veel adelaarsvaren. Op de 
berken zitten veel berkendoders. 
Omgevallen bomen maakten op de plaats van hun wortels vruchtbare grond vrij waar 
nieuwe berken opkomen, evenals op de omgevallen stronken zelf (natuurlijke regeneratie).  

 
16 Foto Loch Maree: internet 
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Het pad langs de beek werd vroeger gebruikt voor houtvervoer vandaar de vele 
dwarsstammetjes. De route kruist de autoweg langs het meer en eindigt in een broekbos, 
waar de beek in Loch Maree uitmondt.  
De terugtocht met de bus verloopt goed (laat dat maar aan Kees over) en zoals meestal in 
diepe rust (er wordt zelfs languit in het gangpad gepit)  

Het aanleggen van een verzameling gedroogde planten is een van de 

belangrijke doelen, en ik zet er serieus vraagtekens bij. Eerder heb ik geleerd 

dat een discussie op dat punt leidt tot “materiaal verlies”. Bovendien, hoewel 

zinloos, is het uitzoeken en platstampen geen onaangenaam werk, al ben ik te 

lomp om echt netjes uit te spreiden. Een deel van het fanatisme bij het 

verzamelen is dat Utrecht het niet kan hebben dat Leiden nog meer 

platte planten heeft. Daar moeten we toch overheen kunnen! 

Achteraf geeft de geschiedenis me gelijk in mijn mening dat dit niet 

alleen monnikenwerk, maar ook gekkenwerk is. In 2003 sluit het 

Utrechts herbarium (letterlijk) de deuren. In 2009 worden 800.000 

gedroogde planten, 40.000 houtsamples en 5000 potten met 

alcoholpreparaten overgedragen aan het nieuwe nationale 

biodiversiteitscentrum Naturalis. Ook de universiteit van Wageningen 

draagt hun verzameling stoffelijke resten hier aan over. 

CAIRNGORM MOUNTAINS, DONDERDAG 7 - 7 - 1977 

De Cairngorm Mountains zijn gelegen ca, 35 mile 
ten zuidoosten, van Inverness. Een groot gedeelte 
van dit gebied valt binnen het Cairngorms National 
Nature Reserve. Ten noorden van dit reservaat lipt 
het Glen More Forest Park. Tussen het reservaat 
en het park rijst de berg Cnap Coire (3772 ft.) op, 
waarvan de top met een stoeltjeslift via de 
noordwest helling te bereiken is.  
Onze excursie start bij het begin van deze lift op 
een hoogte van 600 m., waarna we afdalen tot 

onder de 
boom-
grens, die 
op een 
hoogte van ca. 450 m, ligt. Allereerst lopen we over 
een uitgedroogde venige helling, waar het aspect 
bepaald wordt door Struikhei  

Daarna komen we op een veel natter veen, dat een 
aaneengesloten dek over het landschap vormt, 
daarbij de topografie volgend: een Blanket Bog. Op 
de helling wordt de Blanket Bog door vele 
stroompjes in stukken gesneden, waardoor het veen 
uitdroogt en erodeert.  
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Dit proces heeft op gang kunnen komen, doordat het veenpakket op de helling op een 
gegeven moment zo hoog werd, dat de bovenlaag uitdroogde. De hierdoor ontstane 

krimpscheurtjes 
vormden de 
eerste 
erosiegeultjes, 
waarna het 
proces zich 
versnelde. Nadat 
het veen voor 
een groot 
gedeelte 
weggespoeld is, 
zal de opbouw 
weer de 
overhand krijgen. 
Een dergelijke 
cyclus vinden we 
altijd op een 

hellingveen.  
Aan de voet van de helling loopt een smeltwaterstroompje dat we stroomafwaarts volgen.  
Langs dit beekje zien we een fijn mozaïek van verschillende biotopen.  
De belangrijkste variabelen zijn hierbij de waterhuishouding, de ondergrond, de 
voedselrijkdom en het microklimaat in het algemeen. Als we het dalletje uitklimmen, valt op 
dat er twee meter boven het beekje kraaiheide aanwezig is.  
Bovenaan verrassen we enkele reeën, die zich springend door de hei uit de voeten maken. 
Vanaf dit punt zien we ook dat de boomgrens op de diverse hellingen niet op dezelfde 
hoogte ligt. De oorzaken hiervoor zijn de verschillende begrazingsdruk, en het microklimaat 
door verschil in richting van de helling (noord, west etc.). Uit vondsten van kienhout in het 
veen blijkt dat vroeger de boomgrens hoger lag, het klimaat had toen een zachter karakter.  
We dalen verder af in een vrij breed 
beekdal met een vlechtend stroompje. 
Nadat we de beek met de nodige moeite 
over hebben gestoken vervolgen we de 
tocht langs de andere oever. Vlak langs de 
beek is een vochtige zone, die vooral op 
plaatsen waar het grondwater aan de 
oppervlakte komt (de zogenaamde 
flushes), breed is (tot tien meter) 
Kenmerkend voor de flushes zijn bronkruid 
en het beekstaartjesmos. 
De hellingen van het beekdal zijn sterker 
geërodeerd dan het beekdalletje dat we eerder bezochten, plaatselijk tot op de minerale 
bodem.  

Nadat we de helling zijn opgeklommen, zien we een roedel herten en een kudde rendieren.  
Rendieren kwamen tot in de Middeleeuwen in Schotland voor. Ten gevolge van branden, 
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waarvan de belangrijkste voedselbron voor deze dieren, het rendiermos, sterk te lijden had, 
en door bejaging, verdween deze soort echter  

Met ingevoerde dieren wordt 
sinds 1952 geprobeerd ze te 
herintroduceren in Schotland17.  

Terwijl we van het uitzicht 
genietend zien we plotseling 
boven de Cairngorm Mountains 
de lang gezochte steenarend 
zweven.  
Nadat we nog wat verder zijn 
afgedaald passeren we de 
boomgrens (450 m.) De dennen 
hebben hier een sterk gedrongen 
kruin. Dode exemplaren blijven 
jaren staan en vormen een goede ondergrond voor korstmossen. Hoe lager we komen, des 
te hoger en voller worden de dennen. Ook verschijnen er soorten zoals adelaarsvaren en 
jeneverbes. Een verschil met de westkust is het ontbreken van de typische oceanische soort 
gagel, wat het meer continentale karakter van dit gebied aangeeft.  

Bezoek aan Loch an Eilein 

Binnen het Cairngorm National Nature Reserve ligt het Loch an Eilein.  
Zoals de naam al zegt ligt in dit Loch een eilandje. Op dit eiland staat een ruïne van een 

kasteel uit de 15e 
eeuw. Dit kasteel 
diende als vluchtplaats 
voor veedieven, 
wanneer deze teveel 
in het nauw gedreven 
werden.  
Ondanks wat er in de 
volksmond veelal 
beweerd wordt heeft 
het kasteel geen 
enkele associatie met 
de legendarische 
rover: de Wolf van 
Badenoch.  
Langs de oevers van 

het Loch is de regeneratie van de Scottish Pine mooi te zien. Plaatselijk komen drie 
generaties naast elkaar voor, waarvan de oudste ruim 200 jaar oud is.  
Op de wandeling langs het meer vallen ook de vele boomsoorten op: iep, zure kers, gewone 
esdoorn, zachte berk en de ratelpopulier  

 
17 In 2019 is het experiment uitgegroeid tot een kudde van 150 dieren die vrij leven in de Cairngorms.  
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Evenals de Scottish Pine regenereren 
deze bomen hier ook. Deze 
regeneratie is o.a. mogelijk door het 
ontbreken van veen. De ondergroei is 
daar door ook gevarieerd. Er komt 
o.a. zonneroosje voor. De regeneratie 
is vooral van de laatste 10 jaar, sinds 
er niet meer gekapt, gebrand en 
beweid wordt.  

Bezoek aan Loch Garten  

Loch Garten ligt enkele mijlen ten 
noorden van het Glen More Forest 
Park. Het park is beroemd geworden, 
doordat er vanaf de jaren '50 een paartje visarenden broedt. Ook dit jaar zitten ze er weer 
en hebben twee jongen. Voordat we terug naar het hotel gaan hebben we nog net even tijd 
voor een "frisse" duik in het bruine venige water.  
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REISDAG CULLODEN –  ARROCHAR, 8 JULI 1977 

Vandaag geen planten, het is 

tijd voor toerisme en 

verplaatsen. We hebben tijd 

om een bezoek te brengen aan 

het slagveld van Culloden, 

dat in het toeristische deel 

van onze reisgids al 

uitgebreid is beschreden. 

Langs Inverness en het kasteel 

daar rijden we lvervolgens 

angs een aantal lochs in 

zuiwestelijke richting. Het 

grootste Loch is dat van Ness.  

Dat is, zoals altijd weer leuk 

voor wilde speculatie, maar 

hoe we ook ons best doen, er wordt geen alles 

verslindend meer-wezen gespot.  

Langs Fort William en Glencoe gaat het dan 

richting Arrochar. Gelncoe heeft de naam 

het mooiste dat van Schotland te zijn, met 

prachtige stromen en veel ongerepte natuur. 

We krijgen de kans er even rond te kijken. Of 

het echt het mooiste is wat Schotland te 

bieden heeft kunnen we niet zeggen, want 

hoewel we al veel hebben gezien (voorzover 

we niet slapen in de bus) vinden we eigenlijk 

alles prachtig. 

Uiteindelijk komen we aan bij Arrochar, 

waar de volgende roze kamer op ons wacht 

in Arrochar hotel dat ook weer een prima 

maaltijd voor ons op tafel zet (hoewel, 

Nelleke vindt het net even te machtig).  
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BEN LAWERS EN BEINN CHLASS, ZATERDAG 9 JULI 1977  

Om 9:07 vertrekken we uit het toeristisch centrum Arrochar in onze trouwe Trekvogel met 
aan het stuur Kees (het stuurwezen) voor de excursie naar de bergen Ben Lawers (3984 ft.) 
en Beinn Ghlass (3500 ft.).  
Hier zullen we een prachtig voorbeeld van Alpine 
vegetatie te zien krijgen.  
Twee van ons ontbreken wegens ziekte: Hannie 
Emanuels en Nelleke Kool. De eerste wegens griep, 
die haar de baas bleef, ook al was ze die met 
diverse middelen te lijf gegaan. De laatste kon het 
zeer vette Schotse eten niet zo best verdragen. 
Vermoeidheid en hitte waren twee factoren, die de 
verschijnselen nog verergerden.  
Bij het in de bus stappen bezorgt de leiding ons 
echter nog een financiële verrassing; dank zij de lagere Schotse “BTW" blijft er van de 
subsidie voor ieder nog £ 20 over.  
Het weer lijkt iets koeler. Er is geen zon, en de toppen van de bergen zijn in nevels gehuld.  
Nauwelijks een mijl verder moet de bus gevoed worden, d.w.z. er moet getankt worden.  

Om 9.22 uur gaan we weer verder in noordelijke richting via de A 82, die westelijk van Loch 
Lomond loopt. Bij Inverarnan is het eind van Loch Lomond. De weg buigt in noordoostelijke 

richting af langs Glen Falloch. Bij 
Crianlarich nemen we bij de 
splitsing de A 85, die in dezelfde 
noordoostelijke richting doorloopt. 
Voorbij Killin krijgen we Loch Tay 
aan de rechterhand. We rijden nu 
op de A 927. Enkele mijlen verder 
neemt de bus een weg naar links 
richting Ben Lawers.  

De weg stijgt tot een 475 meter. 
Dat stuk hoeven we dus zelf niet te 
klimmen. De resterende 750 meter 
echter wél.  
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Om 10:45 uur arriveren we bij het bezoekerscentrum, waar Mr. Batty, de “warden” die onze 
gids zal zijn, al met zijn vrouw op ons wacht. 
Na een korte inleiding door Mr. Batty gaan we op weg, waarbij Mr. David Batty voorop loopt 
en Mrs. Pat Batty de achterhoede vormt. Inmiddels is het weer opnieuw uitermate on-
Schots, d.w.z. helder en zonnig geworden. 
We startten met een van de zuidhelling van de 
Beinn Chlass en ondertussen vertelt David 
Batty over de problemen, die er zijn met de 
schapen, die sedert hun introductie, omstreeks 
1800, de regeneratie van bos hebben 
belemmerd. Tot voor die tijd waren koeien het 
middel van bestaan. Schapen hebben een 
voorkeur voor struisgras. Graslanden, waar 
deze plant voorkomt, worden dus kaal 
gevreten. Op deze plaatsen komt daar dan 
borstelgras voor in de plaats, wat de schapen 
vermijden. Koeien zijn wat hun graasgedrag 
betreft minder kieskeurig en zouden dus beter 
voor de omgeving zijn. Deze hebben trouwens 
ook een groter graasgebied. Er worden 4000 
schapen op 8000 acres gehouden. Onderweg 
komen we de resten van de zogenaamde 
shieldings tegen. Dit waren hutten, waar kinderen, die de koeienhoeders waren, met hun 
vee konden schuilen. Het is dus niet te verwonderen, dat de planten, vooral de kiemplanten 
het moeilijk hadden.  
Vandaag de dag zijn nog maar 30 bomen overgebleven in dat gebied.  
We gaan op weg naar de pas tussen de Beinn Ghlass en de Meall Corranaich. Eén van de 
aspecten die we zullen zien, zijn de alpine planten. We treffen op de pas een zeldzame plant 
aan, het vetkruid.  
Verderop zien we een indertijd door generaal Wade aangelegde weg naar beneden 
zigzaggen.  

Na nog wat wandelen wordt de Ben Lawers 
zichtbaar, die achter de Beinn Chlass ligt. 
Helaas werken de hoogtemeters niet naar 
behoren, zodat exacte gegevens ontbreken.  

Het Ben Lawerscomplex bestaat uit 
metamorf gesteente. Dat is een gesteente, 
dat onder hope temperatuur en druk kwam 
te staan en daardoor structurele 
veranderingen (rekristallisaties) onderging. 
Ben Lawers bestaat vnl. uit basische schist (chloriet, muscoviet, kwartsiet).  

Dit alles heeft plaatsgevonden in Précambrische tijden (> 540 miljoen jaar gelden). Op de 
zuidhelling zien we een plek waar repelmatig steenstortingen plaatsvinden onder invloed 
van erosie, waardoor een verblijf daar gevaarlijk kan zijn. Het gesteente daar glinstert er 
prachtig in de zon door de muscoviet.  
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Op een steile helling staan 
massa's leuke bloemen in 
bloei o.a. Rozewortel, 
Alpenvergeet-mij-nietje, rots-
ereprijs en stengelloze silene. 
Verder staat hier de 
sneeuwgentiaan.  
Vanaf de top hebben we een 
uitstekend overzicht op de 
omgeving. We zien aan de 
noordoostzijde het Lochan an 
Chait. Dit meer is een 
voorbeeld van invloed van het 
glaciale tijdperk op de erosie 

(kaarvorming)  

Verder zijn door de zachtheid van de schist veel glaciale structuren niet meer te herkennen.  

Na een rustpauze op te top van de Ben Lawers (uitblazen en vochtgehalte min of meer op 
peil brengen), beginnen we om ongeveer half vier aan de afdaling. Mrs. Batty vertelt, dat er 
sinds begin mei maar 15 dagen met regen geweest zijn, waarvan enkele alleen met wat 
korte buitjes. Wél was de sneeuw erg lang (tot mei) blijven liggen. Ook nu is die nog niet 
overal weg.  

Na een korte daling beginnen we aan de beklimming van de Beinn Ghlass een 
peulenschilletje, want we stijgen minder te dan we gedaald zijn, omdat deze berg 484 ft. 
lager is dan de Ben Lawers. Onderweg wordt nog Oxyria digina gevonden. We zien niet 
alleen planten, maar ook vogels zoals de veldleeuwerik, graspieper, beflijster en 
rouwkwikstaat.  
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Vanaf de top van de Beinn Chlass gaat ieder in zijn(haar) eigen tempo naar beneden.  
Hoe meer we dalen, hoe warmer het wordt en hoe warmer het wordt, hoe minder we nog 
om ons heen kijken. Toch is het uitzicht rondom prachtig. Vooral Loch Tay ziet er verlokkend 
koel uit. Alleen de parkeerplaats is nog erg ver weg. Als we eindelijk beneden zijn, verfrisen 
we ons eerst uitgebreid. Daarna brengen we nog een bezoek aan het "visitors centre", waar 
velen van ons al een gedeelte van de 's morgens ontvangen subsidie in boeken omzetten (of 

in kaarten die “de studie” minder serieus nemen).  

De thuisreis brengen en we, zoals gewoonlijk, min of meer slapend door in de bus, die ons 
weer keurig op tijd voor verfrissende douches en koele dranken in het hotel brengt.  

KINTYRE, ZONDAG 10 JULI 1977 

Doel van vandaag is het schiereiland 
Kintyre, dat zuidwestelijk van Arrochar ligt.  
Daar werd DaIriada het koninkrijk van de 
Schotten, afkomstig uit Ierland, gesticht.  
We rijden omstreeks kwart over negen 
vanuit onze standplaats in Arrochar via de 
A 83 langs Inveraray, Loch Fyne en het 
plaatsje Lochgilphead, naar Dunadd, waar 
de eerste stop is. 

In dit gebied zetten de Schotten voor het 
eerst voet aan wal in Schotland. De resten 
van cairns en standing stones (menhirs) 
getuigen nog van hun aanwezigheid; dit 
gebied is waarschijnlijk voor de komst der Schotten al dicht bevolkt geweest. Dunadd was 
een heuvelfort van de Schotten. (dun(n)=fort, add=de rivier Add). 

Aan de voet van de heuvel groeit Engelse muurpeper. Verder valt op: biezen, gestreepte 
witbol en kamgras. In de heuvel waren stukken uitgehakt, die dienst deden als grachten. 
Vanaf de top van het heuvelfort hebben we uitzicht over de door het veen Moine Mohr 
(=groot veen) meanderende rivier.  
Het veen wordt voornamelijk gevoed door de rivier, maar is nu ontwaterd en in cultuur 
gebracht.  

In de verte zien we een verzameling 
rechtopstaande grafstenen, 
waarschijnlijk afkomstig van de eerste 
Iers-Schotse vorsten die hier een rijkje 
stichtten. Bovenaan het fort is een in 
steen bekraste afbeelding van een 
heer te zien, daarnaast bevindt zich 
ook een "voetafdruk". In de 
steenbodem is tevens een half 
bolvormige holte. Vermoedelijk houdt 
dit alles verband met de kroning van 
de koningen van Dalriada.  



B i o l o g i e  E x c u r s i e  1 9 7 7  S c o t l a n d  &  Y o r k s h i r e  P a g i n a  51 | 72 

 

Voor dit deel van de tocht is weinig waardering. Eerst zitten we eindeloos in de 

bus, om daarna uitgenodigd te worden om tegen een heuvel op te klimmen. We 

zijn biologen, en hebben niet gekozen voor een geschiedenis les. Terugkijkend 

hadden we daar zo weinig verstand van dat alle historische gegevens ons 

ontgingen. Ook biologisch is er weinig opmerkelijks te vinden. Ik verzin wat 

nieuwe soorten zoals Poa annua pictiences, waardoor sommige reisgenoten 

heel zenuwachtig in boeken beginnen te zoeken. Ik ben alles behalve de 

kampioen “vinden”, dus als ik dan met iets komt is er al gauw verwarring. 

Eenmaal op de terugweg horen we Johan schreeuwen dat hij iets héél bijzonders 

heeft gevonden. Ik roep terug dat hij de plant kan plukken en meenemen, of 

kan platstampen, maar dat ik niet nog eens de helling op ga. Tot mijn 

verbazing kom ik er mee weg 😊 

Bij de afdaling van het fort wordt nog de voornamelijk in Ierland voorkomende varen, 
gevonden, samen met korstmossen. Hun aanwezigheid duidt op een extreem oceanische 
standplaats met koele zomers en zachte winters; bij een minder oceanisch klimaat worden 
deze lichenen vooral op bomen gevonden.  

Van de varens zijn de I à 2 cellagen dikke blaadjes bruin gekleurd en opgevouwen door de 
droogte. Op de muur van de brug over de rivier Add, vlakbij het heuvelfort, wordt nog 
verdroogde steenbreekvaren, en in de rivier, moerasvergeet-mij-nietje gevonden.  

Omstreeks half twaalf wordt de tocht vervolgd. De volgende stop is bij het monument 
Duncraigaig; de cairn dateerde 
uit het bronzen tijdperk, ca. 
1500 v. Chr. In de cairn zijn 
indertijd resten van al dan niet 
verbrande lichamen en een 
stenen bijl en mes gevonden. 
Vlakbij deze cairn staand drie 
hoge, maar magere 
Araucarias. Op de andere 
bomen zitten veel 
(lever)mossen; verder nog de 
korstmossen die erg gevoelig 
zijn voor luchtverontreiniging.  
Vanaf Duncraigaig rijden we 

naar Kilmartin, waar een koffiestop gehouden wordt. (kil* begraafplaats; veel plaatsnamen 
beginnen met dit voegsel).  

Daar wordt ook enthousiast enkelen inkopen gedaan in de het restaurant aanwezige craft-
shop.  
In Kilmartin is ook nog een mausoleum met grafkamers te zien. In de verte zie je nog twee 
terrassen of opgeheven stranden.  
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Na een pauze van bijna een uur, rijden we langs Carnassarie Castle en houden kort daarna 
onze lunchstop langs de 
weg, onder toezicht van 
enkele koeienogen.  
Via de B 840 wordt de weg 
vervolgd naar Ford, waar we 
tot de ontdekking komen dat 
onze bus te zwaar is voor 
twee bruggetjes. We keren 
dus terug, op weg naar de 
volgende bestemming: het 
"eikenbos" (of wel beekbos) 
in de omgeving van Barbreck 
House, bij Loch Craignish.  
Langs de weg zit veel eikvaren op de bomen; dit is kenmerkend voor de oceanische invloed. 
Via een zijpaadje dalen we af naar de koelte en de muggen van het bos. 

Van de eiken valt niet zoveel te bekennen, 
wel aanwezig zijn esdoorn, zwarte els en es. 
Er staat ook nog hazelaar en kastanje, welke 
laatste minder in zo'n bos thuishoort.  
In de ondergroei is veel varen en 
bingelkruid. Over het algemeen is het een 
zeer soortenrijk stukje bos waarin de eik 
zelf nauwelijks aanwezig is. Uit de 
ondergroei worden wat planten verzameld, 
evenals uit de wegberm aan de hoofdweg. 

Vanaf Loch Craignish gaan we verder over de A 816 naar Oban, waar bovenaan de stad een 
replica van het colosseum in Rome staat. Vervolgens komen we na een slopende rit van bijna 
een uur bij Loch Awe met daarin het eiland Innis Chonain. Hier wordt ons gelegenheid tot 
zwemmen geboden in het (ijskoude) water, onder grote belangstelling van 
langsrijdende automobilisten.  
Na deze koele periode van precies 30 minuten, rijden we weer richting Arrochar, waar we 
omstreeks half zeven aankomen.   
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GLASGOW, 11 JULI 1977  

Deze morgen vertrekken we om 9005 h 
met de bus naar Glasgow. Het weer is wat 
nevelig en koel, maar om ± 10:00 h breekt 
de zon door en het wordt warm, zodat we 
opnieuw, klimatologisch gezien, een “on-
Schotse” dag tegemoet gaan.  

Via de A82 bereiken we om 10.40 h het 
Queenspark in Glasgow waar we de "Fossil 
Grove" hopen aan te treffen. Deze hoop 
wordt na enig heen en weer geloop echter 
beschaamd als blijkt dat de werkelijke 
"Fossil Grove" zich in het Victoriapark 
moest bevindt, zoals een vriendelijke oude heer ons duidelijk maakt. Achteraf wisten we dit 
ook wel, want zo stond het al in de excursiehandleiding. De niet stuk te krijgen combinatie 
van Queen en Victoria is waarschijnlijk aanleiding tot dit misverstand geweest, temeer daar 
we het Queenspark hebben bereikt via de Victoriaroad.  

Hoe het ook zei, een klein half uur 
later levert Kees Bouwman ons 
keurig af bij het Victoriapark in 
Whiteinch en na een kleine 
wandeling bevinden we ons aan de 
"Fossil Grove' Deze groeve, waarin 
zich fossiele boomstronken 
bevinden, werd blootgelegd in 1887. 
In die tijd werd het bovenliggende 
vulkanische gesteente gewonnen 
voor wegverharding. De stronken 
zelf bestaan uit een mengsel van 

zand en leisteen. Waarschijnlijk zijn deze stronken overblijfselen van de boom 
Lepidodendron, een varenboom met een stam met schubben uit het carboon tijdperk. Men 
stelt zich voor dat deze bomen in de omgeving van een moerasachtig estuarium groeiden. 
Door verlaging van de bodem werd het bosbodemmateriaal door het water weggespoeld en 
werd er klei en zand tussen de bomen afgezet. Deze gingen hierdoor dood en spoelden ook 
weg, stronken bleven echter achter in de reeds afgezette lagen. Deze verhardden terwijl de 
stronken wegrotten. 
De zo ontstane holten werden later, als gevolg van een verdere bodemdaling, opgevuld met 
zand en modder, dat ook versteende.  
Veel later werd het geheel afgedekt door een vulkanische laag. Om dit deel van het 
geologisch gebeuren voor het nageslacht te bewaren is de "Fossil Grove" geheel overdekt 
door een plantenkasachtig gebouw, terwijl ook de bodem er omheen goed gedraineerd 
wordt.  
Na deze verrijking van onze paleo-botanische kennis worden we door onze chauffeur naar 
het centrum van de stad gereden, waar we gedurende twee uur worden losgelaten, ter 
vermindering van onze financiën.  
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Om 15.00 h wordt de terugtocht naar Arrochar aanvaard, waar we om 16:10 h aankomen. 

 
Hier krijgen we ruim een half uur de tijd om ons van de stedelijke verontreiniging te 
ontdoen, zodat we om 16.45 h gereed zijn van de rest van het dagprogramma.  
Vanaf dat tijdstip is een kweldervegetatie bekeken bij Loch Long, nabij 
het hotel in Arrochar.  
Loch Long is een Loch, wat via de Firth 18of Clyde en het North Channel in 
verbinding staat met de Atlantische Oceaan. Het meer is in zijn 
lengterichting noordoost-zuidwest georiënteerd. De kweldervegetatie 
die we bekijken bevindt zich in de uiterste noordoostelijke hoek van het 
Loch. Hier wordt door een riviertje zoet water aangevoerd.  

Tevens is in deze uithoek van het zee-meer sprake van de minste invloed 
van de getijdestromen, gerekend over het hele Loch Deze beide factoren 
dragen er in belangrijke mate toe bij, dat hier een vegetatie is ontstaan 

van een minder uitgesproken zilt 
karakter.  
Wat opvalt bij het bekijken van de 
vegetatie, is het dicht 
zodevorming, veroorzaakt door de 
zilte rus. Ertussen door lopen 
kleine, al dan niet droogstaande 
kreekjes, die het betreden van de 
vegetatie bemoeilijken. Er is een 
direct verschil te constateren met 
de zilt vegetatie bij St. Cyrus aan 
de oostkust (30 juni '77). Daar is 
de zilte rus veel minder 

overvloedig aanwezig. In het westen daarentegen ontbreekt de hertshoornweegbree 
volledig. Dit is een plant, die karakteristiek is voor de oostkust.  
Ook blijkt, dat het hier te noordelijk is voor planten, die kennen van de kweldervegetaties in 

 
18 “Firth” betekend estuarium 
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het Nederlandse waddengebied; zeekraal daar een voorbeeld van.  
Andere karakteristieke soorten voor de door ons bezochte vegetatie zijn kweldergras, 
melkkruid, lepelblad, zeeweegbree, zeeaster, spurrie en zeebies.  
Vlak bij de monding van het riviertje bevat de kwelder vegetatie ook soorten als kweek en 
witte klaver, hetgeen duidelijk wijst op de ontziltende invloed van het riviertje.  

Ook het feit, dat soorten als en in Nederland op de wat minder zilte plaatsen voorkomen, 
bevestigt het hiervoor vermelde minder uitgesproken zilte karakter van de vegetatie.  

Op de door ons bezochte plek waren soms enkele zeer fraaie zoneringen te zien.  
Allereerst het gedeelte waar het getijde nog veel invloed heeft; hier liggen losse stenen met 
veel wieren. Daarna start de al beschreven kweldervegetatie.  

ARROCHAR –  PICKERING, DINSDAG 12 JULI  

Terugkijkend op de dag van 

gisteren valt een zin in het 

verslag op: Hier krijgen we 

ruim een half uur de tijd om 

ons van de stedelijke 

verontreiniging te ontdoen. 

Als je dan ook het 

toeristische deel leest dan 

valt één ding op. Er is geen 

enkele liefde voor de stad 

Glasgow. Johan heeft de 

grootst mogelijke weerstand 

om ons los te laten en we 

worden er op een weinig 

aantrekkelijke plek 

uitgeknikkerd, zonder enige 

aanwijzing waar er wat te 

doen is. We kijken dan ook zonder enig 

enthousiasme terug op het bezoek. Het zal 

uiteindelijk tot 2014 duren voor we 

merken dat Glasgow absoluut de moeite 

waard is. 
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Deze dinsdag was onze 2e grote rit. Vanuit Arrochar rijden wij via Glasgow naar Gretna 
Green vaar wij de lunch gebruikten bij de oude smederij, waar vroeger veel huwelijken zijn 
gesloten en dat thans is uitgegroeid tot een toeristische kitsch markt. Uitgeleid door de 
(slechte) doedelzakmuziek van de tentoongestelde piper, rijden wij verder via Brampton 
naar Green Head en vanaf deze plaats via de B6318 tot aan Corbridge langs de resten van de 

Romeinse Hadrian Wal. Vanaf Corbridge 
volden wij dezelfde weg als op de heenreis, 
tot aan Thirsk, waar een korte sanitaire 
stop wordt gehouden. Na Thirsk rijden wij 
onze laatste mijlen naar Pickering.  

In dit deel van de route komen een aantal 
steile hellingen voor, waar Kees voor de 

zoveelste maal bewees zijn gewicht volledig in bier waard te zijn.  
In Pickering is er aanvankelijk wat geharrewar over de plaats waar wij slapen, maar 
uiteindelijk verdwijnen Harry S, Nelleke en Rob naar het bed & breakfast pension The White 
Lodge, terwijl de rest zijn intrek neemt in het Crossways Hotel.  
Kees zegt overigens 's avonds, dat hij nog nooit mensen zo vals heeft horen zingen. 

19

Met deze rit verlaten we ook Schotland, en de bijbehorende sfeer. Een blik op 

het menu is voldoende om te weten dat het een serieuze Engelse keuken is, die 

alle vooroordelen bevestigt. We kijken met genoegen; en met een aantal LP’s 

terug op dat deel van Groot Brittannië. In Blairgowrie hebben we iets van 

Blind George Bell gekocht, in Glasgow is onze Dubliners verzameling gegroeid. 

Het verslag gaf al aan dat we ook afscheid hebben moeten nemen van onze 

roze kamers. Het verslag is niet heel helder, maar het Crossways Hotel is een 

zooitje. De uitgifte van drank gebeurt 

door een luikje in een verder getraliede 

ruimte en hun administratie deugd 

niet. Ze hebben gewoon te weinig 

slaapruimte vrijgehouden. Maar er is 

ruimte in een B&B. Tot mijn verbazing 

verandert er dan ook wat in de 

aansturing. Harry is officiële leiding, 

maar Loek en Johan schuiven hem 

soepel opzij en laten mij de zaken verder 

afhandelen. Mijn Engels is niet 

denderend, maar goed genoeg om me 

er ruim door te bluffen. In feite blijkt dat we heel aardig kunnen praten met de 

vrouw die de B&B runt. We dineren in het hotel (= daar wordt ons varkensvoer 

opgediend), maar ontbijten in de B&B. In zijn algemeenheid is het English 

breakfast hier uitstekend, met voldoende ei, pudding, bonen, spek en worstjes. 

Maar heel bijzonder en extreem smakelijk zijn de paddenstoelen die worden 

geserveerd. Als goed biologen willen we natuurlijk weten wat voor soorten het 

zijn. In ieder geval niet de champignons van thuis. Het antwoord zal ons altijd 

bijblijven “the ones grandpa picks”. Hij kende zijn soorten, anders was dit 

verslag nu niet geschreven.  

 
19 Internet foto 
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HASTY BANKS, WOENSDAG 13 JULI  

Na het ontbijt vertrekken we, 
met uitzondering van Hanny, die 
helaas weer niet in orde is, in de 
richting van Helmsley, om + 3 mijl 
ten noordwesten hiervan, aan de 
oever van de rivier de Rye, de 
Rievaulx Abbey te bezichtigen. 
Deze abdij is gesticht door een 
Cisterciënzer orde, van oorsprong 
afkomstig uit Frankrijk. Het oude 
deel van het schip stamt uit de 
12e eeuw en is in Romaanse stijl 
gebouwd. Het is het eerst grote 
Cisterciënzer schip in Engeland. 
Later is het koor, dat even lang is 
als het schip, erbij gebouwd in Gotische stijl. Hier en daar is in de kapellen nog iets van de 
vloerbetegeling zichtbaar. Het doet denken aan Italiaans mozaïek. Er is gewerkt met groen 
en geel geglazuurde tegels, welke eerst uitgegroefd zijn en daarna weer opgevuld met 
pijpaarde. Hierdoor ontstaat een witte structuur. Verder zijn er nog resten te zien van het 
klooster, de kloostergangen met arcades, een bibliotheek, een conversatiekamer (de enige 
plaats waar gepraat mocht worden), de schatkamer, een slaapkamer met openhaarden en 
een ziekenzaal. Uit de 13e eeuw stammen de keuken, het verwarmde huis met haarden van 
rode zandsteen en het broederhuis. 
In de watervoorziening werd voorzien door bronnen op de heuvels en niet door de Rye. Het 
water werd via pijpen en goten gedistribueerd naar de verschillende gebouwen en vandaar 
afgevoerd naar de rivier. De goten zijn nog in goede staat.  
Vervolgens rijden we richting Stokesly (B 1257) naar Hasty Bank.  
Na in Schotland het Paleophyticum verkend te hebben, hebben wij de voorlaatste 
paleobotanische excursie voor het eerst kennis gemaakt met een stukje mesophyticum en 
wel de Jura afzetting bij Hasty Bank. Het is een opgevulde kreek die waarschijnlijk heeft 
blootgestaan aan brakwaterinvloed. Het materiaal is uit het oudste (±120 miljoen jaar) deel 
van de Rhaet Lias. Op het Continent (Duitsland) staat dit als Lias bekend. Onder leiding van 
onze gids van deze dag, Han van Konijnenburg-van Cittert, gaan wij door de wat miezerige 

mist over de brokkelige helling naar 
de ontsluiting. Deze blijkt zo 
mogelijk nog brokkeliger dan de 
omgeving, maar na wat hak- en 
graafwerk komen wij op wat 
stevigere stukken. De lagen blijken 
bijzonder rijk aan materiaal (de Jura 
van Yorkshire levert, ondanks dat hij 
al bijzonder lang door de 
paleobotanici wordt onderzocht, 
nog steeds nieuwe gegevens op). 
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Na enige tijd druk bezig te zijn geweest, beginnen de 
weersomstandigheden ons parten te spelen en daalt 
het enthousiasme. Harry Sipman biedt zijn stekkie 
zelfs aan voor een appel en een ei.  
Het ei wordt hem van diverse zijden toegezegd, maar 
de appel komt niet, dus gooit hij het hamertje er zo 
maar bij neer.  
Na de schrale lunch verorberd te hebben dalen we 
weer af naar beneden. Alleen Marijke kan moeilijk 
afscheid van haar "goudmijn” nemen en uiteraard 
vindt ook Harry weer een reden om achter te blijven. 
Onderweg naar de bus wordt door een aantal mensen 
nog wat fossiele "vieze beesten" verzameld.  
Nadat de ergste modder van onze schoenen en 
laarzen is verwijderd, vervolgen we onze excursie. We 
gaan terug over Helmsley naar Coxwold. Het 
landschap werd gekenmerkt door glooiende heuvels 
met in de dalen rechthoekige akkers en weilanden, 
omheind door meidoornhagen of stenen muurtjes en 
hier en daar bomen of boomgroepen, Het geheel krijgt 

hierdoor de indruk van een lappendeken.  
Hoger op de heuvels waren nog resten van de oude gitmijnen zichtbaar. De gitten werden 
ten tijde van Queen Victoria veel verwerkt in sieraden. Toen zij in de rouw was van wijlen 
haar man Albert verplichtte zij ook haar bezoekers rouwkleding te dragen en dat vereiste 
speciale rouwsieraden, waarvoor de zwarte git is gebruikt. 
Twee mijl ten noordoosten van Coxwold ligt Byland Abbey, onze volgende stopplaats. Dit 
klooster is 12 jaar later gesticht dan Rievaux Abbey. Aanvankelijk lagen beide kloosters zo 
dicht bij elkaar, dat zij elkaars klokken konden horen. Dit beviel niet en de monniken van 
Byland zochten hun heil elders. De abdij kreeg later naam doordat in 1322 King Edvard II en 
zijn leger in de 
buurt van dit 
klooster door 
de Schotten 
werden 
verslagen, 
waarbij 
Edward maar 
ter nauwer 
nood kon 
ontvluchten.  
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Het oudste deel van de kerk is het zuidelijk deel uit ±1177. Van de kerk is vrij weinig bewaard 
gebleven. De mozaïeken op de vloer zijn echter nog zeer gaaf. Ook deze bestaan, evenals bij 
Rievaulx Abbey, uit groene en gele geglazuurde tegels, maar hier is meer met geometrische 
patronen gewerkt en minder met pijpaarde.  
De bogen in de kerk zijn toegespitst (Gotisch), terwijl de bogen in de ramen zijn afgerond 
(Romaans), behalve in het westelijk deel. Verder zijn op het terrein nog de restanten terug te 
vinden van het klooster, de bibliotheek, de keuken met de centrale openhaard, de 
vertrekken van de abt en een ziekenzaal.  

Ook is er hier een klein 
museum, dat niet zo'n grote 
collectie heeft, maar wel veel 
informatie biedt.  
Van hier uit rijden we via 
Pickering naar Wade' s 
Causeway, een oude 
Romeinse weg te midden van 
de moors. De ligging van deze 
weg is vrij nauwkeurig 
bekend, vooral de 5 mijl 
tussen Cawthorne en 
Wheeldale Moors. Van deze 
weg wordt ongeveer 1,5 
kilometer onderhouden als 

ancient monument, als eigendom van het staatshoofd in haar functie als Duchy of Lancaster. 
Hoewel het wegdek nu nog slechter is als dat bij onze zuiderburen met hun 
"kinderhoofdjes", blijkt uit het rechte verloop, de constante breedte van niet minder dan 16 
feet en de duikers om overstromingen te voorkomen, het vakmanschap van de 
wegenbouwers uit de 1ste eeuw en wordt begrijpelijk, hoe zij er in slaagden om hun legers 
snel te verplaatsen en zodoende hun rijk eeuwen lang bij elkaar te houden.  
Daarna gaan wij terug 
naar Pickering. 
Onderweg zien wij wat 
cultuurvermenging 
van het volk der 
Schotten en het volk 
der Engelsen, nl. 
highland cattle in 
Yorkshire. Deze dieren 
werden veelvuldig 
gefotografeerd. Alleen 
de stier niet en face, 
omdat hij niet van plan 
was zijn maaltijd door 
het getoeter van Kees 
te laten onderbreken.  
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DE LAATSTE EXCURSIEDAG, DONDERDAG 14 JULI  

De tweede excursie naar Jura afzettingen in 
Yorkshire. gisteren gaan we vandaag naar twee 
vindplaatsen aan de kust. Van het hotel in 
Pickering rijden we naar Cayton Bay, bij 
Scarborough. In het Pleistoceen waterde de 
Vale of Pickering hier af in de zee. Door het ijs, 
dat over de bodem van de huidige Noordzee 
naar het zuiden kwam, werd deze afwatering 
met keileem afgedamd en ontstond een 
moeras in de Vale of Pickering. In het Jura 
tijdvak was er ter plaatse van de huidige Cayton 
Bay een zoetwatermeer van ongeveer 30 bij 15 
kilometer. Doordat de planten in een niet-
dynamisch milieu groeiden en werden afgezet, 
zijn de fossielen erg lokaal aanwezig. De fossielen worden hier gevonden in kleiige lagen die 

met een mes te bewerken zijn.  
We vindenop deze plaats de volgende 
soorten gevonden onder meer een 
boomvaren, mannelijke en vrouwelijke 
kegels van naaldbomen en ginkgoide 
bladeren. 

Op de kliffen is een gemengde 
broedkolonie van zilvermeeuwen en 
noordse stormvogels aanwezige Het strand 
wordt gevormd door achter elkaar gelegen 

zone' s van kiezelstenen, de kleinste langs de 
hoogwaterlijn, de grotere hogerop. Hier en daar 
liggen aan beide zijden afgevlakte schuifstenen, 
ontstaan door het schuren langs de bodem met de 
eb en vloedbeweging. Bij de vindplaats van de 
fossielen lagen voor het kiezelstrand grote platte 
stenen die bij eb min of meer droog kwamen te 
liggen. Op deze stenen zitten vele Patella’s, in de 
poeltjes tussen de stenen zie we bruin- en 
groenwieren, mosdiertjes, zeepokken, zeeanemonen 
en krabben aan. Door de stevige wind is er een 
krachtige branding.  
De branding zorgt ervoor dat de fossielenvindplaats, 
die zich tussen de hoog-en laagwaterlijn bevindt, 
schoon gehouden wordt.  
Van Cayton Bay rijden we via Scarborough naar 
Scalby Ness. 
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De fossielen worden hier 
gevonden in een hardere 
zandsteenlaag dan de 
fossiel-houdende laag in 
Cayton Bay.  
We treffen hier veel 
minder soorten aan, 
voornamelijk Ginkgo. Op 
en boven het water zagen 
we enige tientallen 
drieteenmeeuwen, 
kapmeeuwen, 
zilvermeeuwen en enkele  
kuifaalscholvers. Evenals 
bij de excursie naar Hasty Bank was op bovenstaande vindplaatsen Mw. Dr. J.H.A.(Han) van 
Konijnenburg-van Cittert als deskundige aanwezig.  
Hierna gaan we naar Robin Hood's Bay. Dit is een oud vissersplaatsje op een klifhelling van 
waaruit captain Cook zijn ontdekkingsreizen begon. In dit plaatsje mogen we 2 uur 
sightseeën.  
Op weg naar het hotel komen we door Whitby, waar een ruïne van een klooster staat. 
Whitby is gelegen aan een rivier, die, zoals zovele rivieren in Engeland en Schotland, de 
naam Esk draagt. 

’s Avonds hoeven er geen planten meer gfeplet te worden, dus hebben de nog tijd 

(en fut) voor een rondje door Pickering. 
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TERUGREIS YORK –  HULL -UITHOF: 15 EN 16 JULI 1977 

  

Het werk zit er op. Na het ontbijt verdwijnt alles in de trekvogel en maken we de 

groepsfoto. Helaas vergat Nelleke “kaas” te roepen, dus niet iedereen kijkt in de 

camera, maar goed, de foto bestaat.  

Daarna worden we losgelaten in York, waar we 

uitgebreid shoppen (voor zover de ponden dat 

nog toelaten) en rondkijken. Ik ben onder de 

indruk van de vakwerkhuizen en de kathedraal, 

maar verder zijn de herinneringen vervaagd. 

We kunnen terugkijken op een paar vermoeiende, 

mooie en indrukwekkende weken, die mede door 

de stuurmanskunsten van Kees een groot succes 

zijn geworden. Aan het eind van de middag 

verzamelen we ons 

voor de laatste 

maal bij de bus en 

rijden we naar 

Hull, waar we ons 

inschepen voor de 

nachtelijke tocht 

naar huis. De foto 

samenvatting 

staat op de volgende pagina. 

In Nederland worden we de volgende ochtend 

bij Trans II in de Uithof afgezet . Mocht iemand, 

op basis van eerdere verslagen zich afvragen of 

we nog losse papiertjes hebben verzameld? Daar 

sluiten we mee af. Met de reünie als toegift. 
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REUNIË 

Uithof, 14 oktober 1977.  
 

Beste luitjes,  
 

Het lijkt ons dat de tijd rijp is 
geworden om een reünie te 
houden en onze Schotse 
belevenissen weer eens met 
elkaar uit te wisselen.  
Johan beeft zich bereid 
getoond zijn huis ter 
beschikking te stellen en een 
passende landelijke soep te 
koken.  
We willen de reünie doen 
plaatsvinden vrijdag 4 
november a.s. vanaf 19.00 uur ‘s avonds. Er is dan eten klaar. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om bij Johan te overnachten. Willen degenen die hiervan gebruik maken wel 
voor een slaapzak en zorgen,  
Een diaprojector is aanwezig. In verband daarmee is het leuk dat ieder dia's 
(voorgeselecteerd op ziet algemene dingen) of foto's meeneemt, zodat we kunnen 
uitwisselen. Een algemene diaserie zal worden samengesteld 
Wil je, indien je komt al dan niet met aanhang, telefonisch contact — 1952) en liefst alleen ‘s 
avonds opnemen met Ellen Smit voor 31 oktober mede in verband met vervoersproblemen 
(ophalen van station Zaltbommel). Aan de hand van het aantal van jullie dat komt kunnen 
wij zorgen voor eten, eenvoudige hapjes en 
ontbijt, hetgeen we ‘s avonds hoofdelijk zullen 
omslaan.  
Zaterdag kunnen liefhebbers vogeltjes en andere 
zaken kijken bij de kil van Hurwenen.  
We hopen jullie allen te zien.  
Adres van Johan is Burchtstraat 19, 5328 C.P. 
Rossum, Gld. 4139. tel. 04182 - 1542 
Adres van Ellen is Duisterweg 7 a, M. P. 3829 
Hooglanderveen 2900.  
Adres van Hub is I.B.B.-1aan 117 IV, k. Utrecht. 

 

Johan,  
Ellen,  
Hub.  
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BIJLAGEN 

PROJECT DIGITALISERING 

Van alle reismappen in onze kasten bevat “Schotland 1977” de meeste tekst, en is het minst 
leesbaar. En dus kijken we er nooit in. Da’s jammer, want het is een mooi verhaal met heel 
veel informatie. Iets anders mag je ook niet verwachten van een universitaire studiereis. 
Eerst 83 kloeke pagina’s gestencilde “hand-out” en vervolgens de dagverslagen van de 
deelnemers. Van iedere plantensoort die we tegen komen (of waar ik achteraan werd 

gestuurd      ) wordt zorgvuldig de wetenschappelijke Latijnse naam genoteerd en in het 
reisverslag opgenomen. Het eindresultaat is een perfect onleesbaar geheel dat al jaren 
kastruimte inneemt. 

Waar bij alle andere gedigitaliseerde op de website is gespeurd naar details en aanvullende 
info, is hier geschrapt om het tot een leesbaar geheel te maken. 

Aanvullingen zijn er ook, met dank aan google(maps), wikipeda en onze fotoverzameling. 
Waar mogelijk is het originele materiaal uit de tot plakboek omgebouwde exkursiegids over 
genomen. 

Ook zit er een deelnemerslijst met adressen en telefoonnummers bij. Die is volledig AVG 
proof: de nummers bestonden nog uit 9 cijfers, en we zijn 42 jaar verder…. 

REDACTIE 

Hieronder is een namenlijst met de auteurs van de exkursiegids en de dagverslagen. Over de 
oorspronkelijke tekst is een zware redactieslag uitgevoerd.  

Een wetenschapper is niet in staat om een vegetatie te omschrijven zonder om de andere zin 
de kreten “onder andere”, “voornamelijk” en “overwegend” te gebruiken. Je weet tenslotte 
nooit wat je per ongeluk over het hoofd hebt gezien. Ook werd alles in de verleden tijd 
geschreven, want een wetenschapper moet er altijd aan twijfelen of wat er net was, nu ook 
nog is. Ook dat is aangepast. 

Het oorspronkelijke verslag is nog met een echte typemachine op papier gezet. Dit heeft een 
vrolijke verzameling aan typefouten opgeleverd. En we schreven in 1977 modern 
Nederlands, dat is aangepast. Alleen het woord Exkursie is uit nostalgische overwegingen 
gebleven. 

Verder is geprobeerd het verhaal om te zetten van wetenschappelijk naar populair 
wetenschappelijk. Meningen en (voor)oordelen in het verhaal zijn onverkort overgenomen. 

De in de rondschrijven veel genoemde handleiding bevat van alles en nog wat. Onder andere 
een toeristische beschrijving van wat we tegemoet konden zien . Waar ze de tijd vandaan 
haalden mag Joost weten, maar het is een uitgebreid verhaal, dat met veel genoegen is 
overgenomen. 
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DE SCHRIJVERS 

Deel van het verhaal Auteurs 

De Exkursie handleiding Dr. Johan van den Burg, drs. Loek H. Batenburg en 
drs. Harry Sipman 

Uithof - Blairgowrie – Aberlemno, 28 & 29 juni Piet den Breejen en Rob Kool 

St.Cyrus, 30 juni Gert-jan Buth en Mariëlle van der Voort 

Comri & South Queensferry, Vrijdag 1 juli  Ellen Smit en Michiel van Slageren 

Edinburgh, 2 juli Geertje Pettinga en Nelleke Kool 

Braemar, 3 juli Geertje Pettinga en Nelleke Kool 

Blairgowrie – Culloden, 4 juli Rob 

Langs het Caldeonian Canal, 5 juli De verslagwezens Ada Worrell-Schets en Mariëlle 
van der Voort 

De langste dag, 6 juli Peter van der Vet en Hub Tummers 

Cairngorm mountains, 7 juli Ellen Smit en Jan Wolf 

Reisdag Culloden – Arrochar, 8 juli Rob 

Ben Lawers en Beinn Chlass, Zaterdag 9 juli Lucie Vos en MacEric Simons 

Kintyre, 10 juli Ina Laaghout en Hanny Emanuels  

Glasgow, 11 juli Piet den Breejen en Jan Berdowski  

Arrochar – Pickering, 12 juli Rob 

Hasty Banks, 13 juli Ellen Hoekstra & Rob Kool 

Laatste excursiedag, 14 juli Gert-Jan Buth en Hub Tummers 

Terugreis York-Hull-Uithof Rob 
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DE RONDSCHRIJVENS  

1E RONDSCHRIJVEN 

05/02/77  
BOTANISCHE EXKURSIE SCHOTLAND en OOST-YORKSHIRE 27/06 t/m 16/07/77 RONDSCHRIJVEN 

1) U bent ingeschreven alg st)er en zult verdere mededelingen ontvangen.  
2) Er zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor  

a) een inleiding over het programma en (de fiora, vegetatie en palaeobotanie van) de te bezoeken 
gebieden;  

b) een bezoek aan het museum van het Lab. v. Palaeobotanie en Palynologie (laboratorium IT, Oost 
traverse) ter kennisname van de te vinden fossielen;  

c) nadere inlichtingen en de beantwoording van vragen.  
3) dient in het bezit te zijn van een paspoort. Tijdig aanvragen! (Voor het hoogseizoen krijgt u het sneller en 

soms goedkoper.  
4) U zult o.a. nodig hebben:  

• stevig schoeisel met goede (profiel-) zolen (tijdig aanschaffen om het te kunnen inlopen) ;  

• een rugzak of zijtas;  

• exkursiekleding (het weer kan sterk wisselen in Schotland!) ;  

• een geologische hamer (of een stevige gewone + 400 gram hamer met één vlak en één toegespitst 
uiteinde);  

• een loep.  
5) De exkursie za) geleid worden door Dr. Johan van de Burgh, Drs. Loek Batenburg, en waarschijnlijk Drs. 

Harry Sipman.  
6) De reis zal gemaakt worden per autobus en schip.  
7) De kosten zullen voor u waarschijnlijk + P 400,- 
8) Nader bericht volgt.  

 

Loek Batenburg  
 

TWEEDE RONDSCHRIJVEN 

10/05/77  
BOTANISCHE EXKURSIE SCHOTLAND en OOSTAPORKSHIRE 27/06 t/m 16/07/77  
 

1) Er zal een eerste (korte) deelnemers—bijeenkomst plaatsvinden op  
ma. 21/05 om 16.00 u. in het museum van het Lab. v. Palaeobot. en Palynolo (Transitorium II, 
Oosttraverse).  
Doel: kennismaking, bekendmaking exkursie adressen en voorlopig programma, kennisname te vinden 
fossielen, vaststellen tijdstip (begin mei) uitgebreidere tweede bijeenkomst (voor o.a. inleidingen over  
geologie, klimaat, flora, vegetatie, palaeobotanie etc.), mededelingen en beantwoording vragen.  
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2) U dient in het bezit te zijn van een paspoort! Anders dan in andere EEG—landen wordt in het verenigd 
Koninkrijk een (niet meer dan 5 jaar) verlopen paspoort niet geaccepteerd!  
 

DERDE RONDSCHRIJVEN  

1) We vertrekken maandag de 27 juni, om 14.00 uur precies, bij de vooringang van het Transitorium II 
(Heidelberglaan 2, De Uithof, Utrecht)  
Piet, Gert-Jan, Erik: uiterlijk 17. gemeld hebben (boot van 18.00 uur, North Sea Ferries, Beneluxhaven - 
Europoort )  

2) I.v.m mee te nemen reisdeviezen: vervoer, logies en maaltijden zijn/ worden voor u betaald. Ter 
tegemoetkoming overige overige kosten ontvangt u (bv. deels op de boot, deels in Blairgowrie) ƒ 200  
per persoon in Engels geld (= subsidie: 20 dagen à ƒ 10,—).  

3) Denk aan geldig paspoort (niet onderin hutkoffer stoppen), reis- en reisbagageverzekering, stevig 
schoeisel met goede laarzen, rugzakje of zijtas, exkursiekleding voor alle weertypen, geologische 
hamer o.i.d., loep, exkursiehandleiding, Ned. flora e.d., event. vogelgids en verrekijker. 

4) ter aanvulling van het reisschema de volledige adressen:  
a. Royal el/ Blairgowrie/ Perthshire/ScotIand/GB  
b. CIava Lodge Hot el/ Culloden Moor/ Inverness IVI 2-FJJ/Scot,1ancl/GB  
c. Arrochar Hotel/ p.a. Tarbet House/ Loch Lomond/Arrochar/Dunbartonshire C83 

7DE/Scotland/GB  
d. tijdens ons verblijf in Yorkshire: p.a. Alan Illatcham/RyedaIe Travel Agency e/HeLrnsIey/York 

Y06 5BT/GB  

Bijgevoegd :  

• exkursiehandleiding  

• deelnemerslijst  

• reisschema/ adressen (+ telefoonnummers )  

CORRECTIE DERDE RONDSCHRIJVEN.  
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21 juni 1977.  
Botanische excursie Schotland en Oost Yorkshire 27/06/ tm 16/07/77.  
Helaas is er in de ingewikkelde financiële administraties een fout geslopen.  
Daarom i.v.m. het punt 2) van het derde rondschrijven het volgende:  
De tegemoetkoming in de kosten wordt door de universiteit aan het instituut betaald, dit is f 200, (=subsidie: 
20 dagen à f10,- 
Daar de oorspronkelijke kosten per deelnemer f 705,- bedroegen hebben wij dit verrekend en U per persoon f 
505,-laten betalen.  
Het is ons dus onmogelijk dit nogmaals uit te betalen.  
Voor zakgeld zal men —helaas-dus zelf moeten zorgen.  

 


