beleef de natuur op mull,
het op één na grootste eiland van
de inner hebrides

Tekst en foto’s Ruth de Ruwe
receptuur Annette van Ruitenburg

Onze kamer heeft een sprookjesachtig uitzicht over zee richting Mull.

Als eilandbewoners lijken wij altijd weer te kiezen voor eilanden als we een vakantiebestemming zoeken.
Texel is prachtig, maar af en toe wil je er toch even tussenuit.
Het gaat niet bewust, maar negen van de tien keer komen we toch weer op een eiland terecht.
Dit keer viel de keuze op Mull, voor de westkust van Schotland gelegen, benoorden Glasgow. Het is het op
één na grootste eiland van de eilandengroep de Inner Hebrides (Binnen Hebriden).

In de maanden mei en juni heb je daar de grootste kans op mooi weer en is de natuur op haar mooist, lazen
we ergens. Mull is makkelijk te bereiken, de natuur is overweldigend, de mensen aardig, het eten prima,
zelfs het weer was goed. Onze stoutste verwachtingen werden overtroffen.
In het reisverslag op de volgende pagina’s wordt onze week op Mull beschreven.
Als aanvulling een paar heerlijke recepten met een Schots tintje...

6 mei: We vertrekken om 17.30 uur vanuit
IJmuiden naar Newcastle, in noordoost Engeland,
vlakbij de Schotse grens.
7 mei: Aankomst in Newcastle om 9.00 uur plaatselijke tijd. We steken het Engelse vasteland over
en rijden naar Oban ‘The gateway to the Scottish
Isles’: de poort naar de Schotse eilanden.
Al snel hebben we een hotel aan de boulevard
gevonden. Onze kamer heeft een sprookjesachtig
uitzicht over zee richting Mull.
8 mei: Overtocht Oban- Craignure, vaartijd ca.
40 minuten. Op een uitstekende rots waakt Duart
Casle over de ‘Sound of Mull’ het kasteel dateert
uit de 14e eeuw, wordt nog steeds bewoond door
een MacLean en is open voor bezoekers van mei
tot oktober.Op het eiland is één stuk tweebaansweg, verder is alles enkelbaans met uitwijkplaatsen ‘passing places’om elkaar te kunnen passeren
of inhalen. Iedereen is heel beleefd en er wordt
met een handgebaar bedankt en gegroet bij het
passeren of inhalen, dit betekent dat je de hele
dag je hand aan het opsteken bent achter het stuur,
alsof je iedereen kent.

Boven: Jan van Genten
storten zich in zee op
zoek naar vis.
Midden: Vuurtorentje
voor Craignure in The
soud of Mull
Onder: De grijze of
Schotse zeehond

We boekten via internet een kamer
in de oudste inn van het eiland, ‘The
Bellachroy Inn’ in Dervaig, een gehucht helemaal in het noord-westen
van het eiland. Bellach betekent
pas en Roy betekent rood. De rode
pas dus, naar de lage begroeiing op
de bergrug achter Dervaig, die de
meeste tijd van het jaar een rossig
aanzien heeft. Ook boeken we op
advies van de uitbater, Nick, die ons
al snel antwoord stuurt, de overtocht voor de auto van Oban naar
Craignure, het kan druk zijn bij de
veerdienst Caledonian MacBrayne
in mei en juni.

Boven: Dervaig vanaf de pas gezien
Midden: Het kerkje van Dervaig met
de naaldvormige toren.
Onder: Uitbater Nick in het Bar
gedeelte van The Bellachroy.
Er is ook een Lounge met tafeltjes,
waar eerlijke gerechten met lokale
produkten wiorden geserveerd.
Reserveren is nodig, want het restaurant is ook bij de inwoners zeer
in trek.

10 mei: Turus Mara is een bedrijf waar je een
tocht van een middag kunt maken naar het eilandje
Staffa, een van de Treshnish Isles. Daar wordt
Fingals Cave bekeken, een indrukwekkende basaltgrot, waar de componist Mendelssohn na een
bezoek de concertouverture Fingals Höhle over
schreef. Daarna volgt nog een bezoek aan Lunga,
waar de papagaaiduikers aan je veters komen pikken...
De Puffin, zoals de vogel in het Engels heet, is een
vriendelijk en nieuwsgierig diertje dat inderdaad
net zo gefascineerd is door de bezoekers als
andersom. Ze wonen in holen aan de uiterste rand
van de rots, soms delen ze ze zelfs met de
konijnen!
In de folder wordt dit bezoek aangekondigd als
‘Puffin therapy’ en inderdaad, als je een tijdje met
deze aardige dieren aan het communiceren bent
vergeet je de wereld om je heen en is de tijd van
één uur en drie kwartier op het rotsachtige eilandje
veel te snel voorbij!

De Muileachs, zoals de bewoners van Mull genoemd worden zijn ‘no nonsense- mensen’,
geen woord te veel, maar vriendelijk en gastvrij.
Het eiland heeft ca. 2500 inwoners, bestaande uit
vissers en boeren en natuurlijk is het toerisme een
grote bron van inkomsten, er komen zo’n 500,000
natuurliefhebbers per jaar naar het eiland met een
oppervlakte van 875 km2
Veel van deze natuurliefhebber komen voor
de white-tailed eagle, de zeearend, een indrukwekkende vogel waarvan verschillende paren op
het eiland nestelen. Flying barndoors worden ze
wel gekscherend genoemd.
Overal komen we plukjes mensen met telelenzen
en telescoopkijkers tegen, die ook zo vriendelijk
zijn hun informatie met ons te delen.
Zo krijgen we te horen waar een otter met een
jong is waargenomen en waar het nest van een van
de arenden (vanaf grote afstand) te zien is.

Het bezoeken van de twee
onbewoonde eilandjes, Staffa
en Lunga, gaat wel gepaard
met enige klauterpartijen.
Het zijn rotseilandjes, die
recht uit zee oprijzen.
Het scheepje legt op Lunga
(bij de papagaaiduikers) aan
met een drijvend ponton,
zodat de rotsachtige kust bereikt kan worden, daarna gaat
het over grote keien, glibberig van begroeiing en zeewier, tot de rotswand bereikt
is, waar een pad omhoog
loopt, maar het is zeker de
moeite waard om een middag
met een boottocht langs de
eilanden mee te gaan.

Lunga: ‘Puffin therapy’

11 mei: Met ‘Eagle Watch Mull’ kun je mee naar
een schuilhut in het bos waar we het nestelende
zeearendwijfje ‘Frisa’, genoemd naar het loch waar
ze haar nest vlakbij heeft, hoog in een boom in het
zonnetje zien zitten op haar nest.
Als op commando vliegt ze een rondje, zodat we
haar van vrij dichtbij kunnen bewonderen.
Haar partner (de veel kleinere) ‘Skye’, genoemd
naar het buureiland, de grootste van de Binnen
Hebriden is in geen velden of wegen te bekennen.
De ranger vertelt dat dit jaar het jong helaas het
koude gure weer van dit late voorjaar niet overleefd
heeft en dat de vogels eerdaags weer zullen gaan
zwerven tot ze volgend jaar weer terugkeren om
het opnieuw te proberen.

Boven: Tobermory Onder en volgende 2 pagina’s: Tussen Salen en Tobermory

12 mei: ‘The Ross of Mull’ wordt de naar het
westen wijzende landtong in het zuiden van het eiland genoemd. Dit gebied ziet er weer heel anders
uit dan de rest van het eiland. Gestapelde stenen
muurtjes vormen de omheining van de weilanden.
Overal zien we geel bloeiend gaspeldoorn, als je
in de buurt van de struiken komt ruik je de kokosachtige geur van de bloemen. De grote stekels van
deze struiken werden vroeger gebruikt om de gaten
in leren riemen te steken, waar de gesp mee vast
wordt gemaakt.
De bergen zijn verlaten en hebben lage begroeiing,
er staan weinig huizen. Aan het einde van dit
‘schiereiland’ ligt Fionnphort, waar je de veerboot
naar Iona kunt nemen.
Wij doen dit niet, maar slaan af in zuidelijke richting, tot de weg ophoudt en we bij een boerencamping terechtkomen. Daar houdt de weg op. De
camping (5 kampeerautos) heeft uitzicht over een
prachtig wit strand met grote roze gekleurde granietrotsen. De kleur van het water is azuurblauw.
Als de temperatuur anders zou zijn waande je je op
een tropisch eiland.

13 mei
Vandaag is het weer wat minder, er hange dikke
wolkenluchten en het zicht is niet zo mooi als de
voorgaande dagen.
Eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo erg, al mijn
foto’s tot nu toe verhalen van blauwe luchten met
hier en daar een wolkje. Niemand gelooft straks dat
deze platen in Schotland zijn geschoten!
De dreigende luchten maken het landschap alleen
maar indrukwekkender.
Na ons weer bezondigd te hebben aan een full
scottish breakfast (de black pudding (bloedworst),
bonen in tomatensaus en aardapppels hebben we
maar achterwege gelaten) besluiten we toch gewoon op pad te gaan met de kamera’s, we zien wel
of het nog wat wordt met het weer vandaag...
We bezoeken de Stone circle aan de voet van Benn
Buie vlakbij de ruine van Moy Castle. Daarna op
weg naar Loch Scridain, waar ons verteld is dat er
otters zouden zitten.

Ik blijf ze nog een tijd volgen met mijn camera.
Iedere duik is raak, al kauwend, met een vis tussen
hun voorpoten, komen ze met hun kop boven water.
Dan zwemmen ze verder langs de kust tot we ze uit
het oog verliezen.
Nog geen kilometer veder is het weer raak.
Deze otter is groter en ruiger dan de eerste twee, hij
zit op een met zeewier bedekte rots, hoort de sluiter
van mijn kamera en kijkt recht in de lens.
Even later glijdt ook deze otter weer in het water en
duikt weg onder het wier.

‘s Middags om 14.30 rijden we langs het loch,
we turen de oever of, er heeft zich hier veel wier
verzameld voor de rotsachtige kust, mooi camouflagemateriaal voor de otters...
Er staat een Landrover van ‘Discover Mull’ (natuur-uitstapjes met gidsen om wilde dieren zoals
arenden en otters te spotten), maar deze mensen
met hun telescoopkijkers en kamera’s staan met
elkaar te kletsen, dus er valt hier vast niet veel te
zien. Als we doorrijden zien we na zo’n 500 meter
opeens twee gladde ruggen in het water.
Otters, twee stuks!
Nu horen we ze ook piepen, een hoog geluid. Het is
een moeder met haar jong. Ze zien me staan op de
rots, maar komen gewoon het water uit. Het jong
hangt aan moeders rug. Ze klimmen op een rots,
het jong rolt zich op zijn rug en grijpt zijn moeder
speels vast. Ze ravotten wat en verdwijnen dan weer
in het water, waar ze binnen de kortse keren weer
opduiken met een vis in de bek. Wat een geweldige
ervaring, en zo dichtbij!

Middelste zaagbek

Kleine strandloper
14 mei
Terugtocht via Oban, over de A85 richting Edinburg
om in Newcastle weer in te schepen naar IJmuiden.
We nemen steken de ‘Sound of Mull’ weer over
met een laatste blik op de nog met sneeuw bedekte
‘Bens” Het was een topweek!!

Bontbekplevier

Bonte kraai

Waterspreeuw

Tot besluit twee recepten met een Schotse twist van
Annette van Ruitenburg, specialist op het gebied van streekproducten.

Scones met vlierbloesem

Annette is samen met Ruth de Ruwe auteur van o.a. de boeken
‘Onvergetelijke groenten’ en ‘De smaak van de wadden’.

rundersucade in een dragonsaus met whisky

De vlier, een prachtige boom met z’n mooie witte bloemen. Ook in Schotland overal te zien. Met de bloemschermen kun je heerlijke gerechten bereiden. Deze scones met vlierbloesem zijn het lekkerst als je ze
dezelfde dag eet. Oven voorverwarmen op 200° C.

Het vlees: 600 gram rundersucade, aan het stuk-peper en zout-1 liter rode wijn-4 laurierblaadjes- kruidnagels50 gram roomboter-2 preien, 2 winterwortelen-2 witte uien-½ knolselderij-

Voor 10-12 scones: 250 gram zelfrijzend bakmeel-een snufje zout-5-6 rijpe vlierbloemschermen-50 gram
zachte boter-3 eetlepels suiker-2 eieren-2-3 eetlepels zure room of karnemelk

De saus: 60 gram boter-2 dl. whisky-3 dl. room-bosje dragon-ui-champignons-peper en zout

Doe het gezeefde bakmeel in een kom en voeg het zout toe. Was de bloemen en sla het water er goed uit.
Knip dan de vlierbloemetjes los van de schermen en doe ze bij de gezeefde bloem. Vervolgens de zachte
boter erbij doen. Met de handen tussen de vingertoppen het deeg verkruimelen. Voeg dan nog een eetlepel suiker toe.
Bewaar de helft van het ei voor het bestrijken van de scones, doe de rest in een kom, klop dit los en doe er
twee eetlepels zure room bij. Kneed het deeg nu tot het een soepele bal is geworden en niet meer aan de
handen plakt.
Het deeg is heel geurig door de bloemetjes van de vlier. Als het te droog is kan nog wat zure room toegevoegd worden. Bestuif een werkblad met bloem en rol het deeg uit tot er een grote lap van 1½ - 2 cm.
dik ontstaat. Steek dan rondjes uit met een glas of steker.
Je kunt de scones alleen maar uit steken. Het deeg mag zo min mogelijk gekneed of ingedrukt worden,
anders willen de scones niet goed rijzen. Bak de plakjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk
de scones dun met het overgebleven ei.
Bak in ongeveer15 minuten goudbruin en gaar.Serveer de scones met room of clotted cream en vers fruit
of zelfgemaakte jam.

voorbereiding 24 uur
Snijd alle groenten en de ui in grove stukken. Peper en zout de rundersucade en braad het vlees even om
en om aan in de roomboter. Leg het daarna in een ruime pan voeg wat water toe, zodat het vlees onder
staat.
Doe de groenten met de laurier en de kruidnagel erbij. Breng alles aan de kook, zet dan het vuur lager en
laat het zachtjes doorsudderen gedurende 2-3 uur tot het gaar is. Dan het vlees uit de pan halen en 24 uur
af laten koelen in de koelkast. Het kookvocht zeven en in laten koken tot ca. een 8e deel. Dan af laten
koelen en ook in de koelkast bewaren.
De volgende dag:
Het vlees in dikke plakken snijden, in de bloem wentelen en krokant bakken in de boter. In folie afgedekt
even laten staan. In het bakvet de ui en champignons aanbakken vervolgens afblussen met 1 dl. whisky en
de ingekookte runderbouillon toevoegen. Gedurende een paar minuten doorkoken en dan room en verse
dragon toevoegen. Breng het dan weer even aan de kook en voeg op het laatst nog de rest van de whisky
toe. De saus op smaak
brengen met peper en zout. Een bolletje puree op het bord doen, de sucade erbovenop.
Als laatste de saus er omheen draperen. 								

