
DE FENOMENALE KUSTROUTE VAN NOORD-IERLAND

Causeway 
Coastal Route
TEKST VICKY DE LA COTERA MANRIQUE FOTOGRAFIE MARTIJN SENDERS MET DANK AAN TOURISM IRELAND EN BUNK CAMPERS

De Causeway Coastal Route is meer dan het speelveld van de fi lmmakers van Game of Thrones: 
de spectaculaire kustroute biedt uitzichten op verticale kliff en en rotsformaties, romantische 
kastelen en legendarische Unesco-bezienswaardigheden met fabelachtige legendes. Kruip achter 
het stuur van een camper en laat je betoveren door fenomenaal Noord-Ierland. 
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Belfast 

Carrickfergus
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Zien & doen  
langs de route
4.  Giant’s Causeway. Het grillige land-

schap werd miljoenen jaren geleden 
gevormd door vulkanische activiteit 
en wordt bedekt door 40.000 zes-
hoekige pilaren (foto rechtsboven).

5.  Ga naar Harry’s Shack voor een  
vislunch, vlakbij Portstewart.

6.  De Mussenden Temple (foto rechts)
is een kleine, ronde tempel op het 
randje van een klif, met een waan-
zinnig uitzicht. Vlakbij Castlerock.

Zien & doen langs 
de route

1.  Baked goods bij Ursa Minor 
in pittoresk Ballycastle:  
biologisch, fris en hip.

2.  Langs de kliffen van North 
Antrim naar de touwbrug 
Carrick-a-Rede.

3.  Struin door de steegjes van 
Derry, langs pubs, theaters 
en graffiti-muren.

Larne 

Cushendall 

Glenarm
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Zien & doen  
langs de route
7.  Wandel een kilometer langs 

de kliffen van North Antrim 
om de touwbrug van 
Carrick-a-Rede, die 30 meter 
boven de zee hangt, over te 
kunnen steken naar het 
gelijknamige rotseilandje.

8.  Neem de ferry van 
Ballycastle nar Rathlin 
Island, het enige 
onbewoonde eiland van 
Noord-Ierland.

e staan op de plek waar het het 
hardst waait van Noord-Ierland. 
Striemende regen wordt afgewis-

seld met fel zonlicht en hoewel het pas 
begin september is, snijdt de kou in  
onze wangen. Voor ons ligt de Giant’s 
Causeway, de grootste Unesco-attractie 
van de regio, misschien wel van het land. 
Zestig miljoen jaar geleden scheurde dit 
ooit zo groene heuvellandschap open 
door intensieve, vulkanische activiteit en 
werden er 40.000 zeshoekige pilaren 
gevormd door gestold lava, die een pad  
in de zee vormen. Een legende verhaalt 
over de Ierse reus Finn die het kolossale 
pad zou hebben aangelegd om Schotland 
te kunnen bereiken. Op eigen risico 
betreden ook wij de natte glibberstenen, 
die voor de bibberende toeristen het 
decor vormen voor vele selfies en kiekjes. 

DIGITALE ONTWENNINGSKUUR 

Het geluid van de wind en de golven,  
de krijtende vogels in de lucht, de zilte 
smaak van de zee op onze lippen – het 
maakt allemaal onderdeel uit van de 
legendarische schoonheid van deze 
Causeway Coastal Route. Met Belfast  
als startpunt rijden we in vijf dagen  
deze spectaculaire kustroute van Noord-

Ierland, achter het stuur van een luxe  
en moderne zespersoons-camper. Het 
besturen van zo’n gigantische wagen is 
even wennen, en al helemaal door het 
chaotische centrum van Belfast, aan de 
linkerkant van de weg. Eenmaal op Shore 
Road valt de service op onze mobiele 
telefoon weg; de start van de Causeway  
is meteen de start van een digitale  
ontwenningskuur.

DE GLENS OF ANTRIM

Dat we geen navigatie hebben is niet  
erg, zolang we maar de Ierse Zee aan 
onze rechterhand houden. De weg  
slingert door de Glens of Antrim, negen 
uitgeslepen gletsjerdalen die worden 
omringd door zandstranden, verticale 
kliffen en watervallen. Eén van de vele 
typische vissersdorpjes is Carnlough, 
waar we stoppen voor wat traditionele 
fish and chips. Twee uur later zijn we 
weer op weg. Door een gebrek aan  
lantaarnpalen lijkt het eerder midden in 
de nacht dan negen uur ’s avonds. In het 
Cushendall Caravan Park parkeren we 
recht voor de zee, maar het zicht daarop 
wordt ons tot de volgende ochtend  
onthouden. Wel vallen we al gauw met 
het geluid van de golven in slaap.

W

Ballycastle

Cushendun Murlough Bay
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MAGISCH SCHOUWSPEL 

Om zeven uur steken we ons hoofd uit 
het dakraam, popelend om het uitzicht te 
bewonderen. Op twee vissers na die hun 
bootje de zee in duwen en een hondje dat 
enthousiast over het brede zandstrand 
rent, zien we niemand. De groenbruine 
rotsen vormen in combinatie met het 
gouden licht van de ochtendzon een 
magisch schouwspel. Sorry voor het  
cliché,  maar het lijkt echt alsof de tijd 
even stilstaat. Voor we de weg op gaan, 
doen we nog even boodschappen in 
Cushendall, het laatste dorp van enige 
omvang voor de komende tijd. Late uit-
slapers ontbijten hier bij Mary McBrides 
bar (vanaf 11.00 uur geopend), ooit de 
kleinste pub van Noord-Ierland.

MELISANDRE WAS HERE

Noord-Ierland is al jaren het grondgebied 
van de makers van Game of Thrones,  
die maar al te graag de spectaculaire 
natuur als decor voor de serie gebruiken. 
Locaties langs de Causeway die alleen al  
daarom toeristen trekken, het is een van 
de redenen waarom Noord-Ierland als 
vakantieland steeds populairder wordt. 

De Caves of Cushendun mag je dan ook 
niet missen: indrukwekkende grotten 
waarin Melisandre (jawel, onze eigen 
Carice van Houten) beviel van een  
donker en mysterieus wezen.

ONGESCHIKT VOOR CAMPERS

Torr Head is het puntje van Noord- 
Ierland dat het dichtst bij Schotland ligt. 
Op een heldere dag kun je vanaf hier 
Mull of Kintyre goed zien liggen. Om bij 
dit uitzichtpunt te komen, wijk je even  
af van de Causeway Coastal Route en rijd 
je een stukje van de Torr Scenic Route. 
Aan het begin van de route waarschuwt 
een groot bord dat de weg niet geschikt  
is voor campers en caravans, maar door 
adrenaline gedreven wagen we ons toch 
aan de slingerweg naar boven. In het 
hoogseizoen is het rijden over de smalle 
weg niet aan te raden, maar nu komen 
we kilometers lang niets anders tegen 
dan wat verbaasd kijkende schapen en 
koeien.

BOVEN BEUKENDE GOLVEN

Naast de Giant’s Causeway is ook de  
Carrick-a-Rede Rope Bridge een 

Top 3 
GOT-locaties
De kust van Noord-Ierland staat 
volop in de schijnwerpers dank-
zij de succesvolle tv-serie Game 
of Thrones. Niet voor niets zijn 
de makers dol op dit landschap: 
de legendarische, grillige en 
groene schoonheid is perfect 
voor de fantasy-serie. Deze 
locaties mag je niet missen:
1.  Cushendun Caves: 400 mil-

joen jaren oude grotten.
2.  Murlough Bay, ook wel 

bekend als Stormlands, land 
van House Baratheon.

3.  The Dark Hedges, oftewel 
Kings Road, de weg die Arya 
bewandelt wanneer ze vlucht 
uit King’s Landing.

Alle 15 (!) locaties bezoeken? 
Bekijk hier de route: www.ire-
land.com/en-us/articles/ 
tripideas/game-of-thrones/

Portstewart

Ballymoney
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Bushmills
 highlight van de Causeway Coastal 
Route. Na een kilometer te hebben 
gewandeld langs de waanzinnige kliffen 
van North Antrim komen we uit bij een 
touwbrug die Noord-Ierlands vasteland 
verbindt met Carrick Island. Op dit rots-
eilandje gooiden vissers tot in de vorige 
eeuw hun netten uit voor het vangen van 
Atlantische zalm. Om veiligheidsredenen 
mag er nu nog maar een beperkt aantal 
bezoekers per dag de brug over, geleid 
door vaste time-slots van een uur. 
Ondanks de drukte zijn het eilandje en 
de brug, die zo’n dertig meter boven de 
beukende golven bungelt, een van de 
meest indrukwekkende bezienswaardig-
heden van vandaag.

ONBEWOOND EILAND

Wanneer we de volgende ochtend in het 
Drumaheglis Marina & Caravan Park 
wakker worden, lijkt het een zonnige dag 
te worden. Tot we tijdens het ontbijt wat 
druppels op het dak van onze camper 
horen tikken. En jawel, niet veel later  
valt het met bakken uit de hemel. De 
ferry naar Rathlin Island, onze excursie 
van vandaag, wordt vanwege het weer 

geannuleerd en daar balen we flink van. 
Dit is namelijk het enige onbewoonde 
eiland van Noord-Ierland en het moet 
een spectaculaire variëteit aan wildlife 
hebben, waaronder een zeehonden- 
kolonie, Ierse hazen en vogels als  
papegaaiduikers, drieteenmeeuwen,  
zeekoeten en alken. Nou ja, niks aan  
te doen. Hebben we nog wat om voor 
terug te komen.

ALLEEN OP DE WERELD

Ondanks de regen besluiten we te gaan 
lunchen op het strand, waar we ons 
tegoed doen aan heerlijk troostvoedsel 
(vis!) bij Harry’s Shack. Dit is de eerste 
plek waar we wifi hebben, maar als we 
eerlijk zijn, hebben we tot nu toe nog 
geen behoefte gehad aan contact met de 
buitenwereld. Dit gevoel van helemaal 
alleen op de wereld zijn, ervaren we 
 nogmaals wanneer we een bezoek 
 brengen aan de Mussenden Temple, een 
kleine, ronde tempel op de kliffen bij 
Castlerock. Erosie heeft ervoor gezorgd 
dat de tempel steeds dichter bij het 
randje is gekomen, maar erfgoedbeheer-
der The National Trust zorgt er sinds 

1997 voor dat de tempel niet de Atlanti-
sche Oceaan in stort. Weetje: het strand 
beneden doet dienst als Dragonstone in 
Game of Thrones.

DOLEND DOOR DERRY

Op onze vijfde en laatste dag ruilen we 
de spectaculaire natuur in voor stadse 
gezelligheid, wanneer we bij ons eind-
punt aankomen: Derry/Londonderry.  
De naam was vaak een controversieel 
punt (katholieke inwoners gebruikten  
de naam ‘Derry’, de protestanten 
‘Londonderry’), tot er een voorstel tot 
een compromis werd gedaan: Derry/ 
Londonderry. Na Belfast is Derry de 
grootste stad in Noord-Ierland en één 
van de weinige nog steeds ommuurde 
steden van Europa.  
Binnen de 17e-eeuwse stadsmuren vind 
je een wirwar aan straten, steegjes, pubs, 
winkels, theaters, restaurants en tal van 
culturele bezienswaardigheden. Veel tijd 
hebben we echter niet, want de vlucht 
terug naar huis wacht op ons. Maar goed, 
we hebben nu nog meer redenen om  
hier terug te komen. •

Derry/ Londonderry
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Campings

1
Cushendall 
Caravan Park

Deze camping ligt op een hellend 
terrein vlak bij een kiezelstrand 
en heeft  plaatsen met afbake-
ning en zonder schaduw. Honden 
zijn, mits aangelijnd, toegestaan. 
Voor sportieve vakantiegangers 
biedt de camping fi etsroutes en 
is er mogelijkheid tot waterskiën. 
Er is een trekkershut. 
adres 62 Coast Road, 
BT44 0QW Cushendall
t (0044) 28 21 771 699
i www.causewaycoastandglens.
gov.uk
gps 55.075965, -6.054561
open het hele jaar
terrein kleine camping met 
24 toeristische- en 64 vaste 
staanplaatsen

2
Drumaheglis Marina 
& Caravan Park

Deze vijfsterrencamping ligt aan 
een haven vlak bij het centrum 
van Ballymoney. De verharde 
staanplaatsen zijn parkachtig 
aangelegd aan de oever van de 

rivier Bann, omringd door loof- 
en naaldbomen. Je kunt hier 
vissen, zeilen en kanoën. Binnen 
30 minuten bereik je beziens-
waardigheden als The Dark Hed-
ges en de Giant’s Causeway.
adres 36, Glenstall Road, 
BT53 7QN Ballymoney
t (0044) 28 27 660 280
i www.anwbcamping.nl/24762
gps 55.066708, -6.587891
open het hele jaar
terrein middelgroot, 47 toeristi-
sche- en 20 vaste staanplaatsen 

3
Ballyness Caravan Park 
Ballyness Caravan Park 

ligt aan een grote recreatieplas 
en beschikt over een indoor- en 
outdoorspeeltuin en sportter-

Info
AFSTAND 

Belfast - London-
derry
310 km

Meer info:
i https://discover-
northernireland.
com/
i Praktische informa-
tie en verkeersregels: 
www.anwb.nl/
vakantie/groot-
brittannie
 
The Caravan and 
Motorhome Club 
geeft  korting aan 
ANWB Kampeer-
kaart CKE-leden.
(zie ook www.anwb.
nl/kamperen)

rein. De vijfsterrencamping biedt 
verharde staanplaatsen voor 
touring cars, campers en caravans 
met uitzicht op het pittoreske 
dorpje Bushmills. In de buurt 
liggen gezellige badplaatsen van 
de North Antrim en de oudste 
whiskeystokerij van Noord-
Ierland: Old Bushmills Distillery.
adres 40, Castlecatt Road, 
BT57 8TN Bushmills 
t (0044) 28 27 660 280
i www.anwbcamping.nl/39608
www.ballynesscaravanpark.com
gps 55.194639, -6.518717
open het hele jaar
terrein middelgroot, 48 toeristi-
sche- en 60 vaste staanplaatsen 

Causeway 
Coastal Route
De Causeway Coastal Route is 
een kustroute in Noord-Ierland 
die van Belfast naar Derry loopt. 
De schoonheid van het landschap  
(zandstranden, vissersdorpen, 
groene dalen, grillige rotsformaties 
en dito klifpaden) is legendarisch 
en leent zich perfect om vanuit de 
auto bewonderd te worden. 
Kamperen doe je recht aan zee.
i www.ireland.com/nl-nl.

Bunk Campers
Wil je op dezelfde manier de 
Causeway ervaren? Huur dan één 
van de negen moderne campers 
van Bunk Campers. De ophaalloca-
tie ligt op 10 minuten rijden van 
Belfast. Voor Noord-Ierland is een 
internationaal rijbewijs niet nodig. 
Prijzen vanaf £ 35 per dag. 
i www.bunkcampers.com

  Drumaheglis Marina & Caravan Park

42

036-042_KCK07_Routerepo_Ierland.indd   42 06-06-18   16:00


