Middeleeuwse kastelen, majestueuze
landhuizen: de rijke historie van
Zuidoost-Ierland doet je versteld staan.
Een tour langs de hoogtepunten.
Tekst en foto’s Monique van Gaal

ZuidoostIerland

Reis door de tijd
augustus/september 2018 | Reisgids
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*KLIMAATGEGEVENS VAN WORLDWEATHER.ORG

Pubmenu

€15

Gem. dagelijkse
maximum
temperatuur
juni/september*

17 °C

D

e middeleeuwse stad Kilkenny is
het uitgelezen startpunt voor onze
rondrit langs de allermooiste plekjes van Zuidoost-Ierland. Het zonnetje schijnt vanuit een helderblauwe lucht; perfect weer om deze
aangename, compacte stad vol
prachtige oude gebouwen aan
smalle straatjes te bezoeken. De
Medieval Mile, zo heet de route van
de ene naar de andere bezienswaardigheid die je
hier kunt volgen. High Street en St. Kieran’s Street
lopen parallel aan elkaar en vormen samen de
link tussen Kilkenny Castle, in het zuidoosten
van de stad, en St. Canice’s Cathedral in het
noordwesten. Kilkenny is zo klein en overzich
telijk, dat je gemakkelijk van de kathedraal naar
het kasteel terugloopt als de openingstijden
even niet meezitten. Het imposante 12e-eeuwse
kasteel met ronde hoektorens, kun je al vanaf de
rivier Nore bewonderen. Het werd ooit gebouwd
ter verdediging van de stad, toen het vooral zaak
was een doorwaadbare plek in de rivier in de
gaten te houden. Grappig detail: het kasteel werd
in 1967 voor het symbolische bedrag van £50 aan
de stedelingen verkocht, waarna het werd opengesteld voor publiek.

Typisch Iers
Het is fijn lopen langs de winkeltjes en pubs,
gehuisvest in felgekleurde panden. Je passeert
statige gebouwen als The Tholsel Town Hall,
het Medieval Mile Museum en Rothe House,
een 16e-eeuws koopliedenhuis. Een straattegel
geeft aan waar de voormalige stadsmuur heeft
gestaan. De kerk die boven Kilkenny uittorent is

Emigrantenschip Dunbrody
in New Ross
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St. Mary’s Cathedral, maar het is de 13e-eeuwse
St. Canice’s Cathedral die de meeste bezoekers
trekt. Naast deze op een na hoogste kathedraal
van Ierland (na St. Patrick’s Cathedral in Dublin)
bevindt zich de bijzondere 9e-eeuwse, 30 meter
hoge, ronde toren. Het is een van de slechts twee
typisch Ierse ronde torens die nog – via smalle,
steile trappen – beklommen kunnen worden,
met een fraai uitzicht over Kilkenny als beloning.
Het is niet helemaal duidelijk waartoe deze
vroegmiddeleeuwse, Keltisch-christelijke torens
dienden, maar het vermoeden is dat het klokkentorens waren die de bewoners waarschuwden
voor naderend gevaar. De deur van zo’n toren
bevond zich meestal pal tegenover de westelijke
ingang van een kerk of klooster. Het is dan ook
eenvoudig na te gaan waar een voormalige kerk
precies heeft gestaan, als er alleen nog een toren
overeind staat. De vermelde openingstijden van
de kathedraal en de toren worden niet strikt
gehanteerd, dus er is een kans dat je op een later
tijdstip terug moet komen.

Bijzondere route
En dan is het gedaan met het mooie weer. Het is,
zoals dat het Ierse imago betaamt, gaan miezeren. Maar dat mag de pret zeker niet drukken,
want het Ierse landschap lijkt wel gemaakt voor
ieder weertype: het blijft altijd even mooi.
We nemen de R700 richting het zuidoosten, naar
New Ross. Deze aantrekkelijke, bochtige route
loopt parallel aan de Nore en brengt je langs
pittoreske dorpjes als Thomastown en Inistioge.
Op talloze plekken zie je fotogenieke stenen
boogbruggen over de voortkabbelende rivier.
Eerste stop is een bezoek aan de pottenbakkerij
van Nicholas Mosse in het gehucht Bennettsbridge. Liefhebbers van beschilderd aardewerk
kunnen hier hun hart ophalen.
Bij Thomastown ligt Jerpoint Abbey, de prachtige
ruïne van een abdij (zie de foto op pagina 37).
Dit voormalig klooster van de orde der cister

Felgekleurde eetcafés
in Kilkenny

De ronde toren van Glendalough
staat nog altijd fier overeind

ciënzers dateert van de 12e eeuw en is met
name bezienswaardig vanwege de vervallen
staat waarin het verkeert, wat bijdraagt aan de
sfeer en authenticiteit. Vooral de gebeeldhouwde
arcade met schilderachtige doorkijkjes naar de
hoge, vierkante toren is indrukwekkend. Maar
ook de eeuwenoude stenen grafbeelden zijn
bijzonder.

Emigrantenschip
De aankomst in New Ross is nat. Geen probleem,
want in deze stad zijn twee interessante overdekte attracties te bezoeken. Allereerst het
Dunbrody Famine Ship. Deze replica van het in
1845 in Quebec gebouwde vrachtschip zie je al
direct liggen aan de kade van de modderige rivier
Barrow. Een tentoonstelling en een introductiefilm later sta je aan dek van het befaamde schip,
dat het trieste Ierland van toen goed weet te
belichten. Eveneens in het jaar 1845 ontstond
een groot tekort aan voedsel in Ierland, mede
door de mislukte aardappeloogst en de als gevolg
daarvan gestegen voedselprijzen. Ruim een
miljoen Ieren zagen zich genoodzaakt te vluchten voor de hongersnood. Een deel ging naar
Engeland, anderen stapten op de boot naar
Noord-Amerika. Het aantal vluchtelingen was
zo groot dat behalve passagiersschepen ook
vrachtschepen werden ingezet om iedereen te
vervoeren. De Dunbrody was daar één van. Een
trappetje brengt je naar het bedompte ruim vol
gammele, houten stapelbedden waar ooit 200
tot 300 passagiers wekenlang opgepropt zaten.
Ondanks de belabberde omstandigheden aan
boord, staat de Dunbrody te boek als een van
de betere schepen. De meeste opvarenden overleefden de trip, terwijl andere schepen treffend

SMITHWICK’S
300 JAAR
ZONDER
W
BIERBROUWEN
Een bezoek aan Smith-

Kilkenny Castle met
de ronde hoektorens

‘doodskistschepen’ werden genoemd.
Figuranten in kostuum dragen normaliter bij
aan de belevenis op het schip, maar op deze
regenachtige dag laten zij zich wijselijk niet zien.
Schuin tegenover het schip kan The Ros Tapestry
worden bezocht: een uit 15 ‘panelen’ bestaand
tapijt waaraan vrijwilligers sinds 1998 werken.
Elk paneel vertelt over een bepaalde periode
uit de 12e of 13e eeuw: van de komst van de
Noormannen tot de stichting van New Ross.
Je mag een kijkje nemen in de werkkamer op
de tweede verdieping, waar de laatste hand
wordt gelegd aan de panelen. De definitieve
bestemming van dit kunstwerk, dat wellicht ooit
het beroemde tapijt van Bayeux zal evenaren, is
nog niet bekend.

Hook Head
We hadden hem al zien schitteren op een van
de panelen: Hook Lighthouse, de oudste nog
werkende vuurtoren ter wereld. De plompe,
zwart-witte toren is maar liefst 800 jaar oud en
staat onwankelbaar op het uiterste puntje van
Hook Head, een langgerekt schiereiland aan de
zuidkust. Vroeger waren het de monniken uit
een nabijgelegen klooster die de vuurtoren draaiende hielden. Met de joviale gids Robbie kun je
mee voor een tour in de toren; zelf op onderzoek
uitgaan is niet toegestaan. Trappen in de tot wel
vier meter dikke muur brengen je via de verschillende verdiepingen naar het balkon, waar het
genieten is van een weids uitzicht op de ruige
rotskust.
Ook op dit schiereiland ligt de beroemde
Tintern Abbey. Eveneens een ruïne van een
cisterciënzer abdij (hoewel iets minder indrukwekkend dan Jerpoint Abbey) en genoemd naar
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Keltische kruizen bij
St. Canice’s Cathedral,
Kilkenny

Van onze redacteur
Monique van Gaal

Onze tips Zuidoost-Ierland
OVERNACHTEN*
Naast deze 5 hotels zijn er
talloze (goedkopere) B&B’s.
KILKENNY
1 River Court Hotel****
Prachtig gelegen hotel
met terras aan de Nore.
Een deel van de kamers
heeft geweldig uitzicht
op Kilkenny Castle.
€90, +353 567723388,
rivercourthotel.com

Hook Lighthouse, de oudste nog
werkende vuurtoren ter wereld
Detail van
The Ros Tapestry

INSIDER

de gelijknanamige abdij
in Wales. Gesticht in 1203
door W
 illiam Marshal, een
belangrijk staatsman die ook
figureert op de tapijten in
New Ross.
Een beetje rondrijden – lees: de weg kwijt
raken – leert overigens dat het hele zuiden van
Ierland prettig bezaaid is met ruïnes van kerken
en kastelen. Het kan zomaar zijn dat je ineens
voor een prachtig, vervallen kasteel staat, aan
de rand van een lieflijk haventje vol bonte
vissersbootjes, zoals in het gehucht Slade,
niet ver van Hook Lighthouse.

St. Kevin, de kluizenaar
Karen
van der Horst
Tourism Ireland

‘Een niet te missen
juweel is Newgrange: een ganggraf
van ruim 5000 jaar
oud in de Boyne-
vallei. Elk jaar op
21 december is de
winterzonnewende. Een paar mensen worden dan
uitgekozen om dit
moment in al zijn
glorie te ervaren.’
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Eenmaal in Rosslare Harbour breekt er een flinke
storm los met witte koppen op zee en golven die
metershoog uiteenspatten tegen de havenkade.
De palmen – ja, die vind je hier in overvloed,
vanwege de milde winterse temperaturen –
wuiven driftig heen en weer. Nu wordt duidelijk
waarom de p
 anden in Rosslare er enigszins verweerd uitzien: ze hebben veel te verduren van
het onstuimige klimaat. Maar wind of geen wind,
de sfeer in deze havenplaats is optimaal.
Via de N25 en de N11 rijden we noordwaarts,
nemen een kijkje aan de kust bij Arklow, waar
hoge golven de plaats van ellenlange stranden
hebben ingenomen, en gaan dan weer land
inwaarts. De route door de Vale of Clara (R755)
is wonderschoon. Van Laragh naar het befaamde
Glendalough over de R756 is het nog maar een
kilometertje of twee. Glendalough – dat ‘dal van
twee meren’ betekent: Upper Lake en Lower
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Lake – ligt in een vallei in het
nationale park Wicklow
Mountains. Een schitterend
bosrijk berggebied, waar het uitstekend wandelen is. Hier zijn de
unieke overblijfselen van een 6e-eeuwse
kloosternederzetting te bezichtigen. Ooit gesticht
door St. Kevin, die hier aanvankelijk als kluizenaar leefde, maar zo veel volgelingen op de been
bracht dat er al snel een heuse kloostergemeenschap ontstond. De in 1066 gebouwde ronde
toren staat nog altijd fier overeind. Van de overgebleven stenen kerken en kapellen is St. Kevin’s
Kitchen de opvallendste, zo genoemd omdat de
toren wat weg heeft van een schoorsteen. Maar
ook de vele rijkgedecoreerde Keltische kruizen
zijn een genot voor het oog.
Op weg naar Dublin via de R755 loont het de
moeite een stop te maken bij Powerscourt
Gardens and House: omvangrijke tuinen – al
in 1731 werd met de aanleg begonnen – vol
reusachtige bomen, beelden, fonteinen, sierlijke trappen en terrassen. Het uitzicht op de
504 meter hoge, puntige berg met de naam
Great Sugar Loaf, is bijzonder fraai. Niet ver
wonderlijk dat de tuinen in 2014 door National
Geographic werden uitgeroepen tot de nummer
3 van de wereld. Ook het uit 1741 stammende
Powerscourt House kreeg een speciale vermelding, ditmaal in de Lonely Planet, als zijnde een
van de tien mooiste landhuizen ter wereld. De
overweldigende drukte hier is een minpuntje.
De vele winkeltjes trekken zo veel bezoekers
dat dit mooie huis tot één groot shopwalhalla is
verworden.

ARTHURSTOWN
2 Dunbrody Country
House Hotel****
Klein, smaakvol ingericht
hotel gelegen op schier
eiland Hook. P
 rachtig
19e-eeuws g
 ebouw in
een landelijke omgeving.
€190, +353 51389600,
dunbrodyhouse.com

ROSSLARE HARBOUR
3 Hotel Rosslare***
Wat verweerd, maar
buitengewoon gemoede
lijk en vriendelijk hotel.
In de gezellige Portholes
Bar, met uitzicht op de
haven, is het heerlijk eten.
€95, +353 539133110,
hotelrosslare.ie
ENNISKERRY
4 Powerscourt Hotel*****
Gelegen naast Powers
court Gardens and House.
Luxueus en groots op
gezet resort, met spafacili
teiten, zwembad en twee
wedstrijdgolfbanen. €200,
excl. ontbijt, +353 12748888,
powerscourthotel.com

DUBLIN AIRPORT
5 Maldron Hotel****
Comfortabel hotel, op
loopafstand van Terminal 1
met 24 uurs-shuttleservice
naar de luchthaven. Han
dig voor wie een spot
goedkope vlucht met on
mogelijke vertrektijd heeft
geboekt. €150, excl. ontbijt,
+353 18080500, maldron
hoteldublinairport.com
ETEN & DRINKEN
In Kilkenny vind je naast
de populaire pubs die pub
food serveren onder het
genot van Ierse livemuziek,
ook talloze internationaal
georiënteerde restaurants.
Behalve Irish stew – een
stoofpot van vlees, aard
appelen, peen, ui en peter
selie – zijn er in Ierland wei
nig culinaire hoogstandjes.
KILKENNY
1 Kyteler’s Inn
Deze populaire pub met
livemuziek in St. Kieran’s
Street – sinds 1324 hier
gevestigd – heeft al vele
onderscheidingen ontvan
gen. Op het menu staat
behalve fish and chips,
steak en Caesar salad,
ook een prima lasagne.
2 Left Bank
Tegenover Kilkenny Castle.
Ook als je geen dorst hebt,
is het een aanrader om
even naar binnen te stap
pen: het interieur van deze
voormalige vestiging van
de Bank of Ireland (1870)
is indrukwekkend.
THOMASTOWN
3 Riverside Café
Klein, gezellig café bij de
oude stenen brug. Uiter

mate geschikt om tijdens
een rit langs de Nore even
bij te komen met een kop
koffie en gebak.
ROSSLARE
4 La Marine Bistro
Ongedwongen restaurant
in het prachtige Kelly’s
Resort Hotel & Spa (vier
sterren) aan het strand.
Geliefd toevluchtsoord op
regenachtige dagen.
BESTE REISTIJD
Voor liefhebbers van fleuri
ge bloemen is de lente bij
uitstek geschikt voor een
bezoek aan deze regio.
Maar ook de zomer en de
herfst zijn bijzonder aan
genaam. Hoewel het zuid
oosten van Ierland wat
droger en warmer is dan
de rest van het land, kun
je maar beter op alle weer
typen voorbereid zijn.
VLIEGEN
Zowel KLM als de Ierse
luchtvaartmaatschappijen
Aer Lingus en Ryanair
vliegen rechtstreeks van
Amsterdam naar Dublin.
Voor een retour in septem
ber betaal je bij KLM vanaf
€97, ruimbagage komt
op €50.

‘Zuidoost-Ierland staat bol van de tuinen. Door een flinke
storm waren de meeste tijdens mijn bezoek helaas
gesloten. Ik ga dan ook zeker nog eens terug om
befaamde tuinen als Woodstock Gardens bij Inistioge,
Colclough Walled Garden bij Tintern Abbey en Mount
Usher Gardens bij Wicklow te bezoeken.’
veel restaurants en bars),
Medieval Mile Museum €7,
Smithwick’s Experience
€15, Kilkenny Castle €8,
St. Canice’s Cathedral en
toren €6, Jerpoint Abbey
€5, D
 unbrody Famine Ship
€10, The Ros Tapestry €8,
Hook Lighthouse €9,
Tintern A
 bbey €5, bezoe
kerscentrum Glendalough
€5 (de nederzetting zelf
is gratis toegankelijk),
Powerscourt Gardens
and House €10.
PRIJSPEIL
Cappuccino €3,50, Irish
Coffee €5-7, glas bier (pint)
€6, glas rode of witte wijn
€4-5, frisdrank €2,80,
pubmaaltijd vanaf €15.

REISGIDSEN
Dominicus landengids,
Ierland en Noord-Ierland
(2017, €23,99); Capitool
Reisgidsen, Ierland (2015,
€30,99); ANWB Ontdek,
Ierland (2016, €17,95) en de
handzame ANWB Extra,
Ierland, met uitneembare
kaart (2018, €11,95).
WEBSITES
irelandsancienteast.com
heritageireland.ie
visitkilkenny.ie
kilkennycastle.ie
stcanicescathedral.ie
nicholasmosse.com
dunbrody.com
rostapestry.ie
hookheritage.ie
glendalough.ie
powerscourt.com

* Vanaf-prijzen voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt in september.

AUTOHUUR
Het openbaar vervoer
is goed geregeld, maar
met een huurauto geniet
je uiteraard meer vrijheid.
Links rijden en schakelen
is even wennen, dus een
auto met automaat huren
is te overwegen. GPS is aan
te raden; het is nogal eens
gissen naar de juiste weg.
Een week autohuur (eco
nomy categorie) in sep
tember kost vanaf €208
via S
 unny Cars.
EROPUIT
De entreegelden zijn o
 ver
het algemeen vrij hoog.
Medieval Mile Pass €39
(gratis entree in de meeste
bezienswaardigheden van
Kilkenny, plus korting in
augustus/september 2018 | Reisgids
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