
Ruig & desolaat Ierland

Wild Mayo
Het Ierse graafschap Mayo herbergt een van de  
ruigste delen van de 2500 kilometer lange Wild 
Atlantic Way. Reisjournalist Monique van Gaal volgt 
een route langs steile rotskusten, hagelwitte stranden, 
ontelbare eilandjes, in mist gehulde bergtoppen  
en eindeloze veenmoerassen.
TEKST EN BEELD: MONIQUE VAN GAAL
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De los in zee staande 
rotspilaar Dún Briste 

lijkt wel wat op  
een plak spekkoek
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 Geelgroene heuvels aan een ruige rots
kust. Talloze eilandjes die lijken te 
dobberen op zee. Felle zon, en dan 
ineens een kort maar hevig buitje.  
Ierland ten voeten uit. Langs door de 
harde westenwind scheef gewaaide 

bomen gaat het pad gestaag omhoog. De kalme, tur
quoise zee aan het hagelwitte strand ziet er uitnodigend 
uit. Zo nu en dan staart een vrij rondlopend Scottish 
Blackface schaap – wit met een zwarte kop – mij een 
tijdlang recht in de ogen aan. Door het imponerende 
natuurschoon hier aan de voet van de hoogste berg van 
County Mayo, Mweelrea, lukt het mij nauwelijks te horen 
wat Gerard Bourke ondertussen tegen me zegt. Maar  
dan zie ik de ruïnes van huisjes – soms alleen nog wat 
hoopjes stenen. En bomen die welig in voormalige huis
kamers groeien. 

De ruïnes van Uggool
Ik ben in The Lost Valley of Uggool. In dit desolate 
gebied woonden ooit tientallen gezinnen. Zo ook 
Gerards voorouders. Nu is hij de eigenaar van dit prach
tige stukje land, samen met zijn vrouw Maureen. Zij 
bewerken het land, laten er hun schapen op grazen en 
last but not least: vertellen de bezoekers over de bewo
gen geschiedenis van de vallei. “Op zich hadden de 
mensen hier best een goed leven. Primitief, maar goed,” 
vertelt Gerard. De Great Famine – twee woorden die nog 
altijd flink nadreunen in Ierland – gooide roet in dat 
mooie landelijke leven: de grote hongersnood.
Het was in de jaren 18451850 dat de aardappelziekte  
uitbrak. Het volksvoedsel nummer een, vooral voor de 
armen, werd aangetast door een schimmel en oogsten 
mislukten. “Maar dat er helemaal geen eten meer te vin
den zou zijn geweest in heel Ierland is echt een fabeltje,” 
Gerard kan zich er vandaag de dag nog boos om maken. 
“Nee, er was genoeg eten voorhanden maar: dat was 
bestemd voor de export. De rijke Engelse landeigenaren 
gingen simpelweg voor het grote geld en niet voor het 
redden van mensenlevens. Sterker nog, arme Ierse boe
ren die de pacht niet meer konden betalen, werden  
pardoes uit hun huis gezet.” Een miljoen Ieren kwamen 
om van de honger en nog eens een paar miljoen vlucht
ten het land uit. Velen vertrokken per boot naar Canada 
en de Verenigde Staten, maar een groot aantal van hen  

stierf alsnog tijdens de barre overtocht op de zoge
noemde coffin ships (‘doodskistschip’). 
De ruïnes van Uggool en de overal in het landschap aan
wezige oude aardappelruggen doen me denken aan de 
legendarische Ierse film The field (1990). Over een oude 
man die weigert zijn stenige veldje van de hand te doen 
aan een rijke yank op zoek naar zijn roots. Het drama is 
deels in deze contreien opgenomen. Ook Gerard heeft 
zijn eigen veldje. Trots toont hij zijn in rijen aangelegde 
aardappelplanten alvorens wij op het diepe Killary Har
bour stuiten, een van de drie gletsjerfjorden die Ierland 
telt, met aan de overkant het graafschap Galway.

Historische figuren
Ruige kusten, woeste valleien, schrale veenmoerassen, 
maagdelijk witte ‘Blauwe Vlag’stranden (schoon en  
veilig) en in wolken of mist gehulde bergen. Allemaal 
kenmerken van de populaire 2500 kilometer lange Wild 
Atlantic Way (WAW). Deze WAW volgt de hele Ierse west
kust, van Cork in het zuiden tot aan de grens met Noord
Ierland. De route missen is vrijwel onmogelijk: bij elke 
afslag wordt de richting naar het noorden (N) of het zui
den (S) aangegeven met een teken dat geknipt lijkt met 
de kartelschaar. County Mayo, in het middenwesten van 
het land, is misschien niet zo populair als dat andere 

3X DOEN
■ Fietsen langs de Great Western Greenway, 
van Mulranny naar Achill Island. Greenway.ie

■ Ongerepte wildernis vind je 
in Wild Nephin Ballycroy 
National Park.
Wildnephinnationalpark.ie
■ Maak een wandeling in de 
natuur met alwetende gids 
Barry Murphy (foto). 
Tourismpurewalking.com

Geelgroene heuvels aan een 
ruige rotskust. Talloze eilandjes 
lijken te dobberen op zee
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Kololi Beach, het brede strand bij Serekunda

Kokkin Musu Kambai staat klaar 
voor de lokale maaltijd

graafschap in het zuiden, Kerry, maar heeft zeker niet 
minder te bieden. Westport vormt Mayo’s onbetwiste 
centrum. Dit gemoedelijke, kleurrijke plaatsje met de 
markante klokkentoren werd in 2012 nog door de lezers 
van The Irish Times verkozen tot beste plek om te wonen 
in Ierland. Vanuit de gezellige pubs klinkt elke avond, ja 
zelfs op maandagen, livemuziek. Een reis door Mayo  
is ook een reis langs historische figuren, zoals de pira
tenkoningin Grace O’Malley die in de zestiende eeuw  
de zeeën rondom Mayo onveilig maakte. Of Sint Patrick, 
die het christendom naar Ierland bracht en volgens de 
overlevering veertig dagen en nachten bovenop de 764 
meter hoge Croagh Patrick heeft gevast en gebeden, en 
bovendien alle gevaarlijke dieren – die er volgens weten
schappers überhaupt nooit waren – uit Ierland zou heb
ben verjaagd. De opvallend puntige berg wordt nog 
altijd fanatiek door pelgrims en andere liefhebbers 
beklommen.

Schapen & schaapshonden
Ook op Glen Keen Farm zijn de gevolgen van de Great 
Famine nog altijd zichtbaar. Catherine en haar Ameri
kaanse man Jim leiden ons rond langs de vervallen  
huizen op hun achterland waar ooit Catherines voor
ouders woonden. Het echtpaar zou deze plek graag 
nieuw leven in willen blazen maar voorlopig hebben  
zij hun handen vol aan andere bezigheden, waaronder  
het runnen van hun schapenboerderij en het gezellige  
restaurant, waar geregeld livemuziek klinkt. Tijdens  
de demonstratie schapen drijven, zien we wat de leer
gierige schaapshonden – border collies, net zo zwartwit 
als de schapen – zoal hebben opgestoken. Razendsnel 
reageren ze op stem en fluitcommando’s. “Come bye!” 
roept Jim, en de hond rent als een dolle linksom achter 
de schapen aan. “Away!” en hop, hij draait rechtsom. 
De oude George neemt ons mee het veengebied in voor 

een korte les turfsteken. De baksteenvormige plakken 
legt hij netjes op een hoopje te drogen. Een sompig, 
bruin gebied is dit: bogland noemen ze het. Veel Ieren 
hebben een eigen stukje veenland dat zij mondjesmaat 
mogen afgraven voor eigen gebruik. Grootschalige aan
tasting van het veen is uit den boze, het zou immers  
duizenden jaren duren voordat het gebied zich weer  
herstelt. Even denk ik op het veen katoenplanten te  
ontwaren. Veenpluis. Witte pluizenbollen hoog bovenop 
dunne steeltjes die driftig heen en weer wapperen op het 
ritme van de wind.

Een dijk met wat bruggetjes
Vanuit Westport gaat de reis verder noordwestwaarts.  
Ik geniet van het uitzicht op Clew Bay, met de vele  
verstrooid liggende minieilandjes. Ook Croagh Patrick, 
aan de overkant van de baai, ligt in het vizier. Een flinke 
dot wolken rondom de top. Onze volgende bestemming 
is Mulranny, een bijzonder aantrekkelijk plaatsje. Over
nachten in het gerenoveerde negentiendeeeuwse Mul
ranny Park Hotel is sowieso al een feest. Het heeft 
allemaal wel wat weg van de Franse Rivièra: loom in de 
zon wuivende palmen aan een beschut gelegen, licht
blauwe baai. De trap voor de ingang van het hotel voert 
de weelderig begroeide heuvel af naar de causeway van 
Mulranny: een dijk en wat bruggetjes die dwars door het 
zeewater heenlopen en naar het witte strand leiden. 
Mulranny ligt pal aan de Great Western Greenway, een 
42 kilometer lange fiets en wandelroute tussen West
port en het grootste eiland (door een brug verbonden 
met het vasteland) van Ierland, Achill. We ‘doen’ het 
stuk tussen Mulranny en Achill, een kilometertje  
of veertien. De route volgt het oude, in 1937 gesloten 
spoortraject en is dus overal aangenaam vlak. Met deze 
ideale groene weg als leidraad heeft het Mulranny Park 
Hotel nóg een troef in handen. In samenwerking met 
lokale voedselprodu centen is The Gourmet Greenway in 
het leven geroepen: fietsen van de ene artisanale lekker
nij naar de volgende. Een aantal restaurants heeft zich 
hierbij aangesloten waaronder uiteraard het eigen, 
bekroonde restaurant Nephin.

Reuzenhaai in smaragdgroen water
“Dit is nog maar een maand geleden,” vertelt de café
houder opgewonden, terwijl hij ons tijdens de koffie  

De kalme, turquoise zee 
aan het hagelwitte strand 
ziet er uitnodigend uit

Westport vormt Mayo’s  
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Keem Strand is een van de mooiste stranden 
van het eiland. Rechts: Live muziek op Glen Keen Farm
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stop een YouTubefilmpje toont. “Zie hoe die zeven meter 
lange reuzenhaai kalmpjes rondzwemt in onze Keem 
Bay!” We zijn onder de indruk. Het is de op een na groot
ste vissensoort (na de walvishaai). Gevaarlijk is hij niet. 
Rustig zwemmend met zijn bek wagenwijd open voedt 
het dier zich uitsluitend met plankton. In de jaren 50  
en 60 van de vorige eeuw werden reuzenhaaien hier  
massaal afgeslacht om hun levertraan. Tot er geen haai 
meer kwam. Nu wordt Keem Bay eens in de zoveel tijd 
nog door een dwalend exemplaar bezocht. Na een slin
gerende rit over een smal weggetje dat hoog over de klif
fen voert, bereiken we de baai. Keem Strand is een van 

de mooiste stranden van het eiland. Een ‘Blauwe Vlag’
strand bovendien. Wit zand en smaragdgroen water. 
Maar een baantje trekken zit er helaas niet in. Laag
hangende bewolking trekt in snel tempo de baai binnen 
en dan begint het flink te spetteren. Aangekomen aan  
de andere kant van het eiland is de zon alweer lang  
en breed gaan schijnen. We bezoeken The Deserted Vil
lage, het spookdorp aan de voet van Slievemore Moun
tain. Deserted allerminst, als je het aantal schapen mee 
mag tellen. De ongeveer honderd ruïnes van stenen 
huisjes worden Booley houses genoemd: huizen 
bestaand uit slechts één kamer waar men in de zomer 

heentrok om het vee te trakteren op het verse gras van  
de bergweides.

Ruig gebied met hoge kliffen
Bevlogen natuurgids Barry Murphy neemt ons de vol
gende dag mee op een tour langs de noordkust van 
County Mayo. Een ruig gebied met hoge kliffen aan  
een onstuimige, donkerblauwe zee. We beginnen de dag 
goed met de Erris Head Loop, een rondwandeling over 
het meest noordwestelijke puntje van het graafschap. 
Met vergezichten zo afwisselend als het weer. Barry 
toont ons het oude kustwachtstation en de tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met grote stenen in het landschap 
aangebrachte letters ÉIRE. “Die dienden om de piloten te 
waarschuwen dat ze boven het neutrale Ierland vlogen,” 
vertelt hij. Even later bewonderen we nog zo’n spectacu
laire landtong: Downpatrick Head. De los in zee staande 
rotspilaar met de naam Dún Briste heeft door zijn vorm 
en veelkleurige steenlagen wat mij betreft wel wat weg 
van een plak spekkoek. Sint Patrick stichtte hier in de 
vijfde eeuw een kerk waarvan de ruïne nu nog te zien is. 
Dan gaan we nóg een stapje verder terug in de tijd: naar 
de steentijd van de Céide Fields. Onder een metersdikke 
laag veen ligt hier een vijfduizend jaar oud akker systeem 
verborgen. Een deel van de oude stapelmuren is nu 
blootgelegd en te bezichtigen.

Hoe beter een dag vol uitstapjes in de natuur af te sluiten 
dan met een prinsheerlijke overnachting? Dat doe ik in 
The Ice House Hotel in Ballina aan de monding van de 
Moy rivier. Waar je je ook bevindt – in je riante kamer 
met panoramische ramen, het toprestaurant of een van 
de verkwikkende bubbelbaden: er is altijd dat fijne uit
zicht op de rivier en het dichte bos aan de overkant. ■

NAAR MAYO?
Graafschap Mayo bevindt zich in het middenwesten 
van Ierland. KLM, Ryanair en Aer Lingus vliegen 
direct op Dublin vanaf Amsterdam (1 uur en 40 min). 
Vliegen vanaf Eindhoven is ook mogelijk met Ryanair. 
De meeste mensen reserveren van tevoren een huur-
auto, maar er vertrekken ook treinen vanaf Dublin 
naar zowel Westport als Ballina (respectievelijk ruim 
3 uur en ruim 4 uur). 

6X ETEN EN SLAPEN
■ Cían’s on Bridge Street Restaurant. Naar verluidt 
het allerbeste restaurant van Westport. 
Ciansonbridgestreet.com
■ Matt Molloy’s Pub in Westport. Traditionele 
Ierse muziek. Eigenaar Matt maakt deel uit van de 
band Chieftains. Mattmolloy.com
■ Wyatt Hotel. In fris geel en wit geschilderd hotel 
in het centrum van Westport. Wyatthotel.com
■ Mulranny Park Hotel en Nephin Restaurant. Niet 
te overtreffen. Mulrannyparkhotel.ie
■ The Ice House Hotel & Spa, Ballina. 

Hypermodern hotel, prachtig 
gelegen aan de Moy rivier. 
Uitstekend restaurant. 
Icehousehotel.ie
■ The Broadhaven Bay Hotel in 
Belmullet. Gemoedelijk hotel 
met mooi uitzicht op de baai. 
Broadhavenbay.com

Langs door de harde 
westenwind scheef 
gewaaide bomen gaat het 
pad gestaag omhoog

The Lost Valley of Uggool


