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reisreportage

Ierland in de zomer? Jazeker!  
Het weer kan misschien wat herfstig zijn, 

maar geen beter decor voor een  
onvergetelijk potje buitenspelen.  

Zeker aan de ruige westkust,  
waar de kliffen brokkelen, de oceaan  
regeert en één van Europa's mooiste 
wegen kronkelt. Redacteur Matthijs 

Meeuwsen reed de eerste etappe, door 
graafschap Donegal. Over spuugzakjes, 

stinkwier en ’s werelds meest armoedige 
staatshoofd. 

In het 
wilde weg  

Buitenspelen langs  
de Ierse Wild Atlantic Way

reisreportage

Tekst Matthijs Meeuwsen  
Beeld Irelands Content Pool Daniel Ohlsson
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De Atlantische oceaan kolkt.  
Huizenhoge golven, zwart en  
schuimend als Guinnessbier, 
kwakken de Tory Island ferry in de rondte. Van voor naar  
achter, van links naar rechts. Van voor naar achter, van li…  
De ene na de andere passagier waggelt met een groen gezicht 
naar het achterdek of grijpt halsoverkop naar een van de 
spuugzakjes die met vooruitziende blik zijn klaargehangen door 
de kapitein. Ook Daniel en ik moeten er aan geloven. Twee jaar 
terug hielden we ons middenrif vol trots in de plooi, toen we op 
weg naar Antarctica de Drake Passage overstaken. Te vroeg ge-
juicht. ‘De wildste zeestraat op aarde’ blijkt kinderspel met het 
geweld aan de Ierse kust. “En het ergste is: niemand heeft hier 
medelijden met je”, glundert eilandbewoner Antoin Meenan, als 
de varende maagpomp na een eeuwigheid (lees: een klein uur) 
eindelijk is aangemeerd op het meest afgelegen stukje Ierland. 
“Het is nu eenmaal de prijs die je, als je pech hebt, moet betalen 
om hier te komen. Welkom op Tory Island.”

Berooide koning
In vroeger tijden was men er van overtuigd dat de wereld op-
hield voorbij Tory Island. Talloze schepen gingen ten onder in 
het omringende water; niet zelden kon alleen de scheepspape-
gaai het drama navertellen. De overlevenden van één gestrand 
schip zouden volgens de overlevering uit pure wanhoop zelfs 
hun namen in een grabbelton hebben gedaan om het lot te 

De Atlantische oceaan kolkt.  
De ene na de andere golf slaat  
uiteen op de rotsen van Malin Head: 
het meest noordelijke puntje in de kletsnatte kuif van Ierland. 
Heel even lijkt de zee zich terug te trekken. Maar dan is er altijd 
weer die volgende klap op de klippen. Onvermoeibaar.
Wielrenster Blaise Harvey parkeert haar fiets in de kiezels en 
schudt bedachtzaam het hoofd. “Sommige mensen roepen 
dat we hier meer bescherming moeten bouwen tegen de zee”, 
schampert ze. “Maar dat heeft helemaal geen zin, joh. Je kunt 
dat geld net zo goed meteen in de golven gooien. Geloof me, 
een strandje dat je vandaag ziet liggen, kan morgen zomaar 
weg zijn. De oceaan wint het hier altijd.”

Schaapjes tellen
Het zijn de ijzeren wetten van de Ierse westkust. Rijd vanaf 
Malin Head richting het zuiden en er zijn bijna 2500 kilometers 
nodig voordat het asfalt pas bij Mizen Head naar het oosten 

zwaait langs de Keltische Zee. Sinds de nationale VVV het 
traject twee jaar terug met veel confetti omdoopte tot de 
Wild Atlantic Way geldt de route als misschien wel de mooiste 
roadtrip van Europa. Goed, veel is er helemaal niet veranderd, 
lachen de locals. Gewoon een zooitje wegwijzers erbij en één 
grote publiciteitscampagne. Maar het resultaat is er niet min-
der om: beetje bij beetje weten steeds meer outdoorjunkies en 
natuurliefhebbers de weg naar het Ierse rafelrandje te vinden. 
En geef ze eens ongelijk. Alleen de eerste, meest noordelijke 
van vijf etappes – door het graafschap Donegal – biedt al 
genoeg mogelijkheden voor wekenlang buitenspelen, zo zullen 
fotograaf Daniel en ik deze vier dagen ontdekken. Dit is Ierland 
zoals Ierland bedoeld is. Een kronkelende klifkust zover het 
oog reikt. Heuvels groener dan het gras bij de buren. En meer 
schaapjes dan in een slapeloze nacht. Zonneschijn? Ga toch 
fietsen! De Ierse zomer staat al voor de deur, maar de regen 
klettert vandaag nog bijkans horizontaal uit de lucht. En zo 
hoort het hier ook. “Geloof het of niet”, grinnikt Blaise, terwijl 
ze de zoveelste kuitenbijter op stuurt. “Maar dit is door het 
weerstation al vijf jaar op rij uitgeroepen tot het meest zonnige 
plekje van Ierland.”

FIETSERS De echte kilometer-
vreter fietst natuurlijk het hele 
traject van Malin Head tot Mizen 
Head; de Ierse equivalent van 
Land’s End – John O’Groats bij de 
Britse buren. Voor kortere stukjes 
bieden de fijne kuiten bijtertjes 
en dito slingerbochten van het 
Inishowen schier eiland soelaas. 
Een gids? Blaise Harvey neemt 
je graag mee op sleeptouw via 
cycle inishowen.com. 

Officiële mtb-trails ontbreken 
helaas nog.

SURFERS Bundoran (vlakbij Mul-
laghmore Head) is het kloppende 
hart van de Ierse surf scene, maar 
zeker niet de enige plek waar 
puike golven breken. Salt dook 
het water in met de gasten van 
Narose Live: een toffe surfshop 
en -school in het dorpje Dunfana-
ghy (narosalife.com). 

Wat extra inspiratie? Check de 
25 afleveringen van Growing: 
het briljante video-project van 
de surfende varkensboer Fergal 
Smith (fergalsmith.com/blog).

HIKERS & TRAILRUNNERS Het 
graafschap Donegal is bezaaid 
met fijne (kust)paden voor wan-
delaars en trailrunners.  
Maak je alvast wegwijs via o.a. 
letswalkdonegal.com en walking-

routes.ie/walkingtrails/donegal.  
Onze favoriet: zwerf buiten de  
gebaande paden langs de feno-
menale klifkust bij Horn Head. 
Kijk wel uit bij de afgronden! Je 
zult helaas niet de eerste zijn die 
hier 180 meter naar beneden valt. 

KAJAKKERS Uitbaters en peddel-
paradijsjes genoeg. Wij gingen 
op pad met James O’Donnell van 
rapidkayaking.com

laten bepalen wie van hen als eerst zou worden opgegegeten. 
De grote Ierse hongersnood van 1845-1850 kreeg daarentegen 
alleen op Tory Island nooit voet aan de grond. En ook de Britten 
hadden moeite om de eigenzinnige eilanders onder de duim te 
houden. Tegenwoordig biedt Tory onderdak aan 130 vaste be-
woners. Net als Antoin behoort het leeuwendeel tot een hechte 
gemeenschap van kunstenaars; sinds de jaren ’50 naar het 
eiland gekomen in het kielzog van landschapsschilder James 
Dixon. Onderling wordt nog altijd Gaelisch gesproken. Maar er 
is nog een traditie die al sinds de zesde eeuw in ere wordt ge-
houden. “Oh, daar komt-ie net de pub uit gelopen”, zegt Antoin. 
 “Jongens, maak kennis met onze koning.”

Zelf 
doen    
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De man die met zijn glaasje whiskey op ons af komt gesjokt 
lijkt met zijn zeemanspetje, leren jas en gouden oorbel eerder 
op een gepensioneerde Popeye dan op een koning. 
En toch gaat schilder en accordeonist Patsy Dan Rodgers al 
sinds 1993 door het leven als de officiële, gekozen vorst van Tory 
Island. Grijnzend: “Ik ben de meest berooide koning ter wereld.”
Een handdruk links. Een praatje rechts. Een natte zoen, vol 
op de mond, voor een oudere bezoekster. De 71-jarige koning 
neemt zijn taak als uithangbord van Tory serieus. Het is een rol 
die hij tot zijn dood mag vervullen. “En ik heb zo mijn medicijn 
om het nog wel a wee bit vol te houden”, wijst hij naar zijn 
glaasje whiskey. “Je hebt er geen doktersrecept voor nodig en 
voelt je direct weer beter. Ja, doe mijn nog maar een injectie, 
schat.”

Reuzenhaai
Zijn excentrieke monarch ten spijt; het ware hoogtepunt van 
Tory Island – nauwelijks vier kilometer lang, hoogstens één 
breed – blijft toch de natuur. Wandelpaden ontbreken. Maar 
des te groter is de surprise als je uit het kaalgeblazen haventje 
richting het noorden trekt en ineens op een stel volmaakte 
knabbelkliffen stuit. Meer dan dertig meter beneden onze 
voeten klotsen de golven waarin aan de lopende band dolfij-
nen worden gespot. Net als acht meter lange reuzenhaaien 
trouwens. “Dit is het deel van Ierland waar de BBC al zijn 
archiefbeelden van haaien schiet”, beweert een local. “Ja, zo’n 
reuzenhaai eet alleen maar plankton, maar als-ie zijn enorme 
muil even dichthoudt en je filmt hem vanuit de juiste hoek, kan 
hij zo doorgaan voor een witte haai.”

De ware sterren zijn echter de vele vogelsoorten. Papegaai-
duikers vliegen af en aan om hun kuikens op de rotswanden  
te voorzien van vis. Een subantarctische jager aast op vers  
broedsel. De roep van een kwartelkoninkje zweeft over het 
zompige gras. Het vreemdelingenlegioen aan vogelspotters  
dat vandaag de oversteek naar Tory Island heeft gewaagd, is 
echter vooral op zoek naar één exemplaar: de zeldzame kuif-
zaagbek die drie dagen terug voor het eerst sind jaren  
weer eens werd gezien. 
Antoin: “Heb je die zeldzame vogel nog gevonden?”
Spotter: “Nee, we hebben geen geluk gehad. Hij is gevlogen, 
denk ik.”
Antoin: “Dan is-ie weer een stukje zeldzamer geworden.”
Spotter: “Zou je anders een foto kunnen e-mailen, als je hem 
later tegenkomt?”
Antoin: “Internet bedoel je? Nee, daar ben ik nog niet aan be-
gonnen, joh. Wat moet je er mee? Mensen gaan je toch  
alleen maar lastig vallen.”

De Atlantische oceaan kolkt.  
Onstuimige golven persen zich-
zelf de baai van Sheephaven in 
en rollen bij het strand van Marble Hill vervolgens binnen 
als onberispelijke lineaallijntjes die niet zouden misstaan in 
surfoorden als Bali, Malibu of Durban. “En zelfs de kleur van 

het water is hier bijna tropisch blauw”, onderstreept surfer Lee 
Wood vanaf het zand. Verradelijk. Want de Ierse golven kennen 
één groot verschil: juist ja, de watertemperatuur. “Slim, jullie 
hebben boots aangedaan”, wijst een Australische surfer die  
bibberend de branding komt uitgesneld. “Geen overbodige 
luxe, mate.”
Hoewel de gevoelstemperatuur van het water vandaag nau-
welijks onderdoet voor een vroege voorjaarssessie in Scheve-
ningen of Zandvoort, zorgt juist de groeiende populariteit van 
het ‘cold water surfing’ ervoor dat Ierland volgens insiders wel 
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De Atlantische oceaan kolkt. 
Met elke slag van mijn  
peddel lijkt
het weerbarstige kreng me weer twee meter terug te 
duwen. Ruimschoots anderhalf uur geleden zijn we 
met onze zeekajaks het water op gegaan, maar het 
einddoel, een stip aan de horizon met de mystieke 
naam Umfin (of op zijn Gaelisch: Lompainn), lijkt 
maar nauwelijks dichterbij te komen. Gids James 
O’Donnell heeft er echter geen enkele moeite mee. 
Hij snijdt zijn kajak door de golven met de slagkracht 
van een blauwe vinvis en peddelt zonder problemen 
even een stukje terug om een praatje te maken. “Valt 
eigenlijk best mee vandaag”, klinkt het zonder ironie. 
“Best een lekker windje, niet?”

Bloedbaden
Als ik een dik uur later aan het eind van mijn Latijn 
uitstap op Umfin, zijn de lamme armen echter snel 
weer vergeten. Het hele strand is bedekt onder een 
glibberige trampoline van zeewier. De Ieren zijn gek 
op het goedje; en niet eens alleen op hun bord. In de 
19e eeuw vulden ze er zelfs hun kussens en matras-
sen mee en anno 2015 kun je langs de Wild Atlantic 
Way nog op verschillende plekken je bloedsomloop, 
huid of stofwisseling een dienst doen door weg te 
zakken in een therapeutische badkuip vol zeewier. 
Umfin is daarentegen een onbewoond eiland. De 
vikingen gebruikten het ooit als uitvalsbasis om hun 
bloedbaden te beramen, maar tegenwoordig heeft 
geen mens er nog van gehoord; laat staan dat-ie 
langskomt om het wier te oogsten. De enige vaste be-
zoekers – een kwetterende kolonie van tienduizend 
zeevogels – hebben het rottende spul ondertussen 
voorzien van een dikke laag extra derrie. Resultaat: 
een geur die zelfs ervaren putjesscheppers naar de 
knijpers doet grijpen.
In het spoor van James krabbelen we omhoog naar 
het dak van Umfin – buiten bereik van de stank 
– waar de schoonheid van het landschap ineens 
onmiskenbaar is. Glanzende granieten rotsen. 
Glooiend gras. Een nestje gitzwarte aalscholvers op 
de kliffen. In Nederland zou Natuurmonumenten het 
hele eiland inpakken met een dikke strik; in Ierland 
kun je er rustig een paar nachten wildkamperen. 
De favoriete plek van James dus? “Neuh”, klinkt het 
stoicijns. “Ik vond het gewoon een leuk tochtje voor 
vandaag. Maar het is hier bezaaid met onbewoonde 
eilandjes, grotten en uitgeslete rotsbogen. Er is nog 
zoveel meer, joh. Langs deze kust is er constant wel 
weer wat nieuws te ontdekken.” 

De Wild Atlantic Way voert in zo’n 

2600 kilometers van Malin Head – 

het meest noordelijke puntje van 

Ierland – tot het stadje Kinsale aan 

de zuidkust (even voorbij Mizen 

Head). De hele route kronkelt als 

een spatader langs de Ierse west-

kust en is prima in beide richtingen 

te rijden. Zolang je trouw blijft aan 

de kust, is fout rijden er eigenlijk 

niet bij; maar voor de zekerheid 

staat de weg regelmatig aangeduid 

met het logo van de Wild Atlantic 

Way (een witte kartelgolf op een 

lichtblauw bordje). Wie in het 

zuiden begint, vliegt op Cork; pal 

boven de startpplaats Kinsale. 

Wij reden echter de tegenoverge-

stelde richting en moesten vanaf 

vliegveld Belfast nog een kleine 

tweeënhalf uur in de auto zitten 

naar de start in Malin Head. Om de 

monstertocht wat beter behap-

baar te maken, is-ie opgehakt in 

vijf etappes. Van noord naar zuid 

zijn dat: graafschap Donegal, 

Donegal-Mayo, Mayo-Clare, Clare-

Kerry, Kerry-Cork. Salt werd vooral 

getrokken door de grillige kust 

van het noorden en koos vanwege 

tijdsgebrek dus enkel voor de 

etappe door Donegal. Ook langs 

de rest van de Wild Atlantic Way 

vormt het spectaculaire landschap 

echter de mooiste hoogtepunten: 

het strand van Keem, het Ierse 

fjord van Killary Harbour, de kliffen 

van Moher, de Skellig eilanden… 

Na schijnbaar elke bocht wacht er 

wel weer een nieuw decor voor een 

potje surfen, trailrunnen, kajakken, 

wandelen of fietsen. 

Dikke tip: download gratis de 

handige Wild Atlantic Way app (Ap-

ple en Android) en check terplekke 

op je mobiele telefoon wat er in 

de buurt te beleven valt. Ook cam-

pingplaatsen, b&b’s en restaurants 

worden aangegeven op de app. 

En anders vind je op ireland.com/

nl-nl/wild-atlantic-way en wild-

atlanticway.com nog een stort-

vloed aan extra informatie.

eens de nieuwe ster aan het internationale surffirmament zou 
kunnen zijn. Het land trok de laatste jaren al een flink blik pro’s 
open. Het duo achter het vermaarde Surf Cafe Cook Book is niet 
voor niets neergestreken langs de Wild Atlantic Way. En aan de 
golven zal het zeker niet liggen; de naam Mullaghmore Head, 
even verderop, doet al over heel de wereld surfers sidderen. 

Surfende varkensboer
Druk dus? Allerminst. Nog geen handvol waterratten ligt 
vandaag in de line-up. Typerend is het verhaal van de Ierse big 
wave surfer Fergal Smith. De 25-jarige ster kreeg zo’n heimwee 
naar de rust van de Ierse westkust, dat hij vorig jaar afscheid 
nam van het internationale surfcircus, zijn jetski bij het grof-
vuil zette en zich weer in zijn thuisland vestigde als biologi-
sche, zelfvoorzienende, maar nog immer surfende groente- en 
varkensboer. “Ik moet wel eens lachen als ik de beelden uit 
Californië of Hawaï zie”, vertelt Lee. “Zo’n heel mierennest aan 

surfers die liggen te vechten om dezelfde golf. Wij zien precies 
dat soort golven binnen rollen, maar hier heb je ze helemaal 
voor jezelf alleen. Sterker nog: het zijn misschien nog wel 
betere golven.”
Visserslatijn? Ook niet. Toen we vanochtend op internet de 
voorspellingen checkten, beloofden de weerprofeten tot onze 
opwinding (lees: schrik) golven van een meter of vier. Lee ligt 
er al lang niet meer wakker van. Just another day at the office. 
Aan de kust rond Bundoran is het geen uitzondering dat er gol-
ven breken die moeiteloos de bladeren uit je dakgoot zouden 
kunnen vegen. “De Atlantische Oceaan is de meest consistente 
watermassa op aarde”, legt hij uit. “Er gaat gedurende het jaar 
bijna geen dag voorbij dat we hier geen goede golven hebben. 
En de kustlijn is zo divers dat je op één en dezelfde dag binnen 
een paar kilometer afstand zowel huizenhoge bakbeesten kunt 
surfen, als prachtig cleane plezierlijntjes in beschutte baaitjes 
zoals deze.” 


