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DE MAGIE VAN

Van de ruige westkust en de bossen in het binnenland tot de culturele
rijkdom in het oosten: Ierland is indrukwekkend, authentiek en ademt historie.
Waar je heen moet? We wijzen je de weg. Wat je verder nodig hebt,
is een paar stevige kuiten of een e-bike.
Tekst Linda Korsten Foto’s Linda Korsten, ireland.com
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De megalithische
tombes van
Newgrange in de
Boyne Valley

reizen Ierland

Een 18 kilometer
lange lus leidt
je naar dé highlight:
de Cliffs of Moher

Net buiten Kells
staat de oude
vuurtoren Spire
of Lloyd

Indrukwekkend: The Burren

The Burren, een enorm ruig kalkplateau in het
uiterste westen van Ierland, heeft veel weg van een
maanlandschap. Toch is er veel te zien. Je komt
vanzelf langs de mooiste plekjes met de Doolin
Cycle Hub, een netwerk van vier routes tussen de
18 en 47 kilometer. Het startpunt is al even leuk,
want Doolin is een dorp vol pubs waar iedere dag
van de week wel livemuziek te horen is. Een fijne
B&B hier is Cullinan’s. Het heeft een geweldig
visrestaurant en zit recht tegenover een pub waar je
ook lekker kunt eten. De heuvels in de buurt trotseer
je met goed getrainde kuiten gemakkelijk en al helemaal met een e-bike, te huur bij E-whizz, waar ook
tours met begeleiding te boeken zijn.
Een 18 kilometer lange lus leidt je naar dé highlight
hier: de Cliffs of Moher, de spectaculaire 200 meter
hoge kliffen die vanaf Doolin steeds hoger rijzen.
Bij het bezoekerscentrum vind je een paar mooie
uitzichtpunten. Leuk te combineren met de kustplaatsjes Liscannor en Lahinch.
Een andere route leidt naar de duinen van Fanore
Beach via een binnendoorweg. Dat is fijn, want
langs de kustweg kan het druk zijn door de nieuwe
autoroute Wild Atlantic Way. Onderweg kom je
langs Doolin Cave, dat de grootste stalactiet van
het noordelijke halfrond herbergt.
Weer een andere route voert naar Poulnabrone
Dolmen, het oudste megalithische monument

Weilanden,
stenen muurtjes: The
Burren is op
en top Iers

van Ierland. Fiets meteen nog even door naar
Aillwee Cave, een grottenstelsel met prehistorische
berenholen waar ook roofvogelshows worden
gegeven. Nog niet uitgefietst? Verderop, in het
pittoreske plaatsje Kinvara, vind je het mooi gelegen
Dunguaire Castle en het Burren Nature Sanctuary
met natuurpad en prettig terras.

Arran Islands

In Doolin vertrekt de boot naar de Arran Islands,
een perfecte fietsomgeving. Blijf meteen een nachtje
slapen in een van de strak vormgegeven suites van
Inis Meáin, op het gelijknamige eiland.
inismeain.com

De leukste afstappers

Fijne adresjes om af te stappen gedurende de
routes: The Burren Perfumery en Hazel Mountain
Chocolate, bijzondere lokale ondernemingen met
een geweldige tearoom. Zonnige dag? Op naar
Linalla Pure Irish Ice Cream en het nabijgelegen
strandje Flaggy Shore!
burrenperfumery.com, hazelmountainchocolate.com,
linnallaicecream.ie

Authentiek:
Slieve Aughty Mountains

Wat meer landinwaarts vanaf The Burren vind je de
bossen en heide van de Slieve Aughty Mountains.

Startpunt
Doolin heeft
leuke pubs
en schattige
huisjes
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Rock Farm Slane
is een fijne
vakantiestek met
leuke yurts

Trim Castle
is het decor
in de film
Braveheart

Zelf pizza’s
bakken in de
houtoven van
Rock Farm Slane

Hier kun je heerlijk rustig fietsen door eeuwenoude
bossen over landweggetjes en bospaadjes, zoals de
Haunted Highway, vlakbij het Slieve Aughty Centre.
Dit duurzame hotel-restaurant met vakantiehuisjes
en manege van de Nederlandse Esther Zyderlaan
is een ideale uitvalsbasis. De plaats Portumna ligt
bijvoorbeeld op zo’n 22 kilometer, hier vind je
Portumna Castle and Gardens, een bospark met
fietsroute aan het mooie meer Lough Derg. Het
leuke Galway is met de auto prima te bereiken voor
een dagje uit.
Wil je meer zien, boek dan de Ecotrail: een meerdaagse tocht langs nog meer duurzame adresjes.
De route en het aantal nachten bepaal je in overleg
en je slaapt op de meest bijzondere plekken, zoals
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Het Slieve
Aughty Centre
is een ideale
uitvalsbasis

Nia’s – een kleine B&B in de bergen 25 kilometer
verderop. Daar vlakbij ligt het ruige bergmeertje
Lough Attorick, waar soms wilde paarden te zien
zijn. Onderweg ontdek je Mountshannon met het
leuke jachthaventje en je sluit de tour af in een echte
Ierse pub.

Historie: Boyne Valley

De Boyne Valley, boven Dublin aan de oostkust, is
een ware schatkist aan historische hoogtepunten, die
je allemaal vanaf je zadel kunt ontdekken. Een fiets
huur je bij Rock Farm Slane, een van de stichters van
het electric bike network in Ierland. Ze hebben zelf
routes uitgezet en je kunt hiervandaan ook de Boyne
Valley Cycle Loop volgen.

reizen Ierland

l

Praktisch

Reisinfo

De Ierse hoofdstad Dublin ten slotte ontdek je het
best via de inwoners: het lokale Lazy Bike Tours
biedt bijvoorbeeld leuke e-bikefietstochten aan door
de stad. Maar ook zijn in Dublin op verschillende
plaatsen fietsen of e-bikes te huur om zelf tochtjes
te maken door de stad en langs de prachtige kustlijn.
Aanrader: maak een dagtrip naar het schiereiland
bij Howth. Vanuit de stad fiets je langs een kilome-
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De mooiste kastelen
In de omgeving is zoveel te zien dat het de moeite
waard is om je fietsdagen af te wisselen met
uitstapjes. Vanuit The Burren en de Slieve Aughty
Mountains kun je bijvoorbeeld het prehistorische
park Craggaunowen bezoeken, waar ‘echte’ Kelten
rondlopen. Pik meteen Bunratty Castle mee, het
meest complete en authentieke kasteel van Ierland,
mét openluchtmuseum. Grappig: het kasteel staat
bekend om de middeleeuwse banketten en die zijn
zo echt dat er jaren geleden wat commotie ontstond.
Een politicus dacht dat hij echt tot koning van
Ierland was gekroond! shannonheritage.com

Route 1 (18 km)
Route 2 (39 km)
Route 3 (43 km)
Route 4 (47 km)

Dublin
Websites: lazybiketours.com,
malahidecastleandgardens.ie
Route-info: cycleireland.ie/
howth-head-cycle-loop

1

dublin.sciencegallery.com/cafe
gallahersbistro.com

Boyne Valley
Websites: electricescapesireland.com,
discoverboynevalley.ie, canopyandstars.nl,
rockfarmslane.ie
Route-info: via Rock Farm Slane en
cycleireland.ie/boyne-valley-cycle-loop

M1

Energie over voor nog meer moois? Het Battle of the
Boyne Visitor Centre is ook de moeite waard, hier
vochten in 1690 zelfs Hollanders mee. Neem ook
een kijkje bij Trim Castle (vereeuwigd in de film
Braveheart) en wandel nog even door het gelijknamige
dorp met al zijn middeleeuwse gebouwen. Kells
is ook interessant: in een van de hoge torens werd
honderden jaren lang het Book of Kells bewaard, een
meesterwerk van een manuscript uit het jaar 800
vol kalligrafieën. Het is nu te zien in de prachtige
bibliotheek van Trinity College in Dublin.

Slieve Aughty Mountains
Website: slieveaughtycentre.com
Route-info via Slieve Aughty
Centre.

N1

In het voetspoor van Braveheart

The Burren
Websites: e-whizz.com, bns.ie,
doolincave.ie, aillweecave.ie,
cullinansdoolin.com
Route-info: burren.ie, burrengeopark.ie

9

De Temple Bar is leuk, maar erg druk. Rond
de universiteit vind je ook leuke cafeetjes. Zoals
Science Gallery Cafe, het museumcafé van de
Science Gallery aan de oostelijke uitgang van
Trinity College. Sluit de dag af met lekkere tapas
bij bistro Gallaher & Co, net ten noorden van
de universiteit.

Bunratty
Folk Park

M

Volg de studenten

18

ters lang strand naar dit populaire kustplaatsje, via
een spectaculair uitzichtpunt boven op de heuvel.
Ook Malahide is een geliefde fietsbestemming.
Dit kasteel – een van de oudste van Ierland –
ligt tussen Dublin en Boyne Valley. Het wordt
omringd door een enorm park dat zich uitstrekt
tot het gelijknamige badplaatsje, waar de trein
naar Dublin stopt.

M

Rock Farm Slane is ook een fijne vakantiestek, met
leuke yurts. Vanaf het veld kijk je zo uit op Slane
Castle – beroemd van popfestivals en als studio
waar U2 het album The Unforgettable Fire heeft
opgenomen, ironisch genoeg vlak voordat het kasteel
werd getroffen door een flinke brand.
Ook Slane Hill is vlakbij, een prachtig uitzichtpunt
met een middeleeuwse kloosterruïne. De Hill of
Tara biedt een nog weidser uitzicht, dit is niet voor
niets al vijfduizend jaar een heilige plek. Nog ouder
zijn de megalithische tombes van Newgrange (in het
Iers Brú na Bóinne genoemd). Deze dateren uit 3200
voor Christus en zijn daarmee zelfs ouder dan de
meeste piramides in Egypte.
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Hip: het
Science
Gallery Cafe
in Dublin

M1

Malahide
Castle is een
van de oudste
kastelen van
ierland

• Naar Ierland reizen ver en lastig?
Helemaal niet! Vliegen is het
snelst, maar de boot naar
Engeland en Ierland is ook een
optie. Zo kun je onderweg nog
een andere mooie regio meepikken, zoals het fietsvriendelijke
East Yorkshire, bij Hull. De overtochten boek je allemaal op één
plek: poferries.com
• Rock Farm Slane is eventueel
te bereiken met het openbaar
vervoer, maar een auto is in
Ierland wel handig om ook de
bezienswaardigheden wat verder
weg te bezoeken. Een huurauto
reserveer je heel makkelijk via
sunnycars.nl, voor een lage prijs en
all-in. Kom je met de ferry vanuit
Nederland, dan kun je je Britse
huurauto gewoon meenemen op
de boot naar Ierland (vraag om
een prijsopgaaf bij Sunny Cars).
• Houd er rekening mee dat de
grotere wegen druk kunnen zijn
in de zomer, vooral langs de Wild
Atlantic Way. De staat van de
wegen is vaak wat minder dan
in Nederland.
• Nog meer Ierse e-bikebestemmingen vind je op
electricescapesireland.com
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In het oude
centrum van
Dublin vind
je het Trinity
City Hotel
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