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Engeland telt vijftien verschillende “National Trails”: 

langeafstandspaden die de prachtige pastorale landschappen 

doorkruisen. Verwacht je aan een combinatie van weides, bossen, 

rivieren, akkers en heggen waar je zowel kans hebt om tamme koeien 

als wilde herten te zien. Engeland is veel groener en meer desolaat 

dan velen beseffen. Wat dit specifieke pad zo uniek maakt, is de 

geschiedenis. Het pad volgt zo goed mogelijk het verloop van de 

muur die de Romeinse keizer Hadrianus rond 122 n.C. heeft gebouwd. 

De muur van Hadrianus 

In plaats van de ‘Barbaren’ in Schotland te bevechten, bedacht 

Hadrianus een meer eenvoudige oplossing: hij bouwde een muur 

om de Schotten tegen te houden – of hoe de geschiedenis zichzelf 

soms herhaalt. Die muur staat er grotendeels nog steeds. Vandaag 

ligt de grens met Schotland iets noordelijker, maar het blijft een 

indrukwekkend staaltje bouwkunst. Niet alleen de muur, ook vele 

(ruïnes van) forten en steden zijn nog duidelijk zichtbaar in het 

landschap en allemaal te bezoeken. Met elke stap die je er zet, zet je 

een stap in de geschiedenis. En uiteraard kom je onderweg genoeg 

pubs tegen om alle indrukken even door te spoelen.

Midges 

Wanneer ik terugdenk aan deze tocht, herinner ik me mijn eerste 

kennismaking met de beruchte midges op de camping in Bowness-

on-Solway. Als je niet weet wat deze beestjes zijn, denk je eerst dat 

er enkele fruitvliegjes rond je zwerven, tot het je een half uur later 

jeukend duidelijk wordt wat ze eigenlijk echt voor je betekenen. Na 

de ontdekking van de midges volgde ook redelijk snel de ontdekking 

van Deet... 

/HADRIAN WALL :
Wie op zoek is naar een meerdaagse 
wandeltocht met een eigenzinnige insteek 
moet de Hadrian Wall National Trail zeker 
overwegen. Het traject loopt van Bowness-
on-Solway in het oosten tot Wallsend bij 
Newcastle aan de Britse westkust en bedraagt 
in totaal zo’n 84 mijl of 135 kilometer. Met een 
week kom je dus ruimschoots toe. Onderweg 
zijn er zo veel overnachtingsmogelijkheden 
dat het heel eenvoudig is om je eigen 
dagetappes op te stellen. Je kunt overnachten 
in een tent, maar evengoed gebruik maken 
van de uitstekende B&B’s.
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Tijdens een van de eerste overnachtingen vonden we een oude man 

die een deel van zijn tuin verhuurde als camping. Toen we aanbelden 

aan zijn deur, glimmend van de regen op onze GoreTex jassen, waren 

zijn woorden als volgt: “You two look like you’re in desperate need 

of a cup of tea.” Hij voegde de daad bij het woord en kwam even 

later aan met een schaaltje met daarop een theepot en twee plastic 

bekers. Hij verontschuldigde zich uitgebreid voor de plastic bekers. 

Hij legde uit dat hij de schaal met porseleinen kopjes had laten 

vallen en sindsdien het porselein niet meer mocht gebruiken… Hij 

was wel zo vriendelijk om ons zijn paraplu te lenen wanneer we even 

verderop naar de pub wandelden. 

Britse hoffelijkheid 

Heerlijk ook aan dit deel van Engeland zijn de vele ‘Village Greens’. 

Een soort grasveldje in het midden van het dorp waar je voor bijna 

geen geld je tentje mag opzetten. De sanitaire voorzieningen zijn er 

basic, maar proper. Aangezien het terrein omringd wordt door huizen 

is de sociale controle er groot genoeg om je tent rustig te laten staan 

en (alweer) een pub te gaan opzoeken. Op een van die gelegenheden 

geraakten we aan de praat met enkele amateurarcheologen die even 

verderop met opgravingen bezig waren. We hadden het net over de 

vergelijking tussen Belgisch en Brits bier toen de muziek stilviel en 

de hele bar Eva’s ongezouten mening leerde kennen. Gelukkig namen 

ze het ons niet kwalijk. We werden zelfs uitgenodigd om een kijkje 

te nemen bij de opgravingen die voor het publiek gesloten waren. 

Twee dagen later viel ons dezelfde eer te beurt toen we reeds voor 

tien uur présence gaven in een openluchtmuseum. We mochten er 

van de bewaker wel al rondlopen, maar hij kon ons geen ticketje 

verkopen. Of hoe de Britten hoffelijkheid combineren met werkethiek.

Diploma 

Wanneer je de tocht met kinderen aflegt – of voor de liefhebbers 

onder de volwassenen – kun je vooraf een paspoort aanvragen. 

Onderweg kun je zes stempels verzamelen. Nadien kun je in het 

museum in Newcastle een certificaat krijgen dat je de tocht gelopen 

hebt. ▲

      

stappen met Romeinen 

Reiswijzer

Reisperiode

Kan in principe heel het jaar door, maar is vooral aan te raden 

tussen begin mei en eind oktober.

Vervoer

Ofwel rij je erheen met je eigen auto en maak je gebruik 

van het openbaar vervoer om op begin- en/of eindpunt te 

geraken. Ofwel vlieg je op Glasgow of Newcastle om opnieuw 

gebruik te maken van het openbaar vervoer. Je geraakt met 

de trein tot in Carlisle, vanwaar je dan nog een bus dient te 

nemen tot Bowness-on-Solway.

Accommodatie

Zoals je zelf wilt. Alles kan met de tent gebeuren, maar dan 

weegt je rugzak wat zwaarder. Of je kiest voor lichtgewicht 

en stapt van B&B naar B&B. Er zijn zelfs organisaties die je 

reis zodanig verzorgen, dat ze alle overnachtingen voor je 

boeken en je bagage overdag voor jou transporteren zodat je 

enkel een dagrugzak hoeft te dragen.

Moeilijkheidsgraad

Iedereen met een basis stapconditie kan deze tocht aan. 

Zoals gezegd zijn er zoveel mogelijkheden qua dagplanning 

en het gewicht van je rugzak, dat iedereen met een gezonde 

portie goesting deze tocht aan zou moeten kunnen.

Topo

Wij gebruikten de uitstekende ‘Trailblazer’ wandelgids (ISBN 

978-1-905864-58-4)

Nuttige websites

www.nationaltrail.co.uk

 www.english-heritage.org.uk 


