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PRAKTISCH SCILLY
ERHEEN Brussel-Newquay met 
Easyjet en flybe vanaf €240.
Newquay-St. Mary’s per Skybus (30
minuten, vanaf € 275 retour) of Pen-
zance-St. Mary’s per boot (2u45,
vanaf €120 retour).
LOGEREN
• Star Castle: ‘spookkamers’ in
17de-eeuws kasteel en moderne
luxe in de tuin. Vanaf €280 halfpen-
sion voor 2 personen.  
www.star-castle.co.uk
• The Lookout: knusse kamers met
zeezicht. Vanaf €105 B&B voor 2
personen.
www.thelookoutbandb.co.uk
INFO
Algemeen:
www.visitislesofscilly.com 
Skybus en veerboot: 
www.islesofscilly-travel.co.uk

Vanuit de lucht gezien, in de laagvlie-
gende skybus, ogen de Isles of Scilly als
een tropisch paradijs. Groene vlekjes in
de Atlantische Oceaan, afgezoomd met
witte stranden en een turkoois gekleur-
de zee. Dit is dus England's best kept se-
cret. Ook aan de grond voelt Scilly eer-
der Caraïbisch dan Europees. In Hugh
Town, op hoofdeiland St. Mary’s, rijden
nauwelijks auto’s en is de sfeer laid
back. Vissers tuigen hun bootjes op.
Wie niet vist, brengt de dag door op een
bankje aan zee.
De historische verdedigingswerken
duiden op een wat minder vredig ver-
leden, maar dat valt volgens Robert
Francis wel mee. Zijn Star Castle Hotel,
een gerestaureerd fort, beschermde
Scilly ooit tegen de Spanjaarden van Fi-
lips II, maar veel gevochten werd er
niet. «Wist je dat wij hier ’s werelds
langstdurende oorlog voerden, zonder
één gelost schot?» Hij duidt op het niet-
treffen tussen Nederland en Scilly tus-
sen 1651 en 1986. Nederland mengde
zich in de Engelse Burgeroorlog en ver-

gat na afloop vrede te sluiten met Scilly.
Het akkoord werd in 1986 alsnog on-
dertekend en draagt nu bij tot de lokale
folklore.
Vanuit St. Mary’s kun je met kleine bo-
ten naar vier andere bewoonde eilan-
den oversteken, of met een privéboot
de circa 140 onbewoonde aandoen.
Hoe gestrest je misschien arriveerde op
Scilly, elke spanning vliet weg als je in
een boot de golven doorklieft om weer
een nieuw paradijsje aan te doen. We
leggen op Tresco aan voor een tour door
de tuinen van Tresco Abbey. Dankzij het
zachte klimaat bloeien hier het hele
jaar door gewassen die zeelieden mee-
brachten van het zuidelijk halfrond. 
’s Avonds steken we over naar St. Agnes,
een van de dunst bevolkte eilanden. Tij-
dens een ommetje voor het eten komen
we geen mens tegen. Maar als we met
een glas lokaal bier aanschuiven in de
Turk’s Head is het gezellig druk en wor-
den we als oude bekenden onthaald.
Scilly voelt bijna letterlijk aan als een
warme deken.

Groene paradijsjes       

PRAKTISCH WIGHT

ERHEENCalais-Dover (90 minuten,
vanaf €81 retour voor 2 personen
met wagen (www.poferries.com).
Vanuit Dover rijd je in 2,5 uur naar
Portsmouth voor het veer naar
Fishbourne (30 minuten, retour met
wagen vanaf €120). 
www.wightlink.co.uk
LOGEREN
• Pen-Y-Bryn: fijne kamers en ‘vijf-
sterren-ontbijt’ in Freshwater Bay.
Vanaf €100 B&B voor 2 personen.
www.pen-y-bryn.co.uk
• Leconfield: verwennerij in land-
huis met zwembad.  Vanaf €105
B&B voor 2 personen.
www.leconfieldhotel.com
INFO
• Algemeen: www.visitbritain.com
www.visitisleofwight.co.uk
• Culinair:
www.foggsofventnor.com
www.thegarlicfarm.co.uk

Engeland mag
dan wel een grijs
en regenachtig
imago hebben,
op de eilanden
schijnt toch
vaak de zon. 

Foto’s: Dorien
Knoppenberg, Anik

Messier, Corbis
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De zonnigste plek van Engeland. Dat is,
naar eigen zeggen, Isle of Wight. Mooi
weer is het er zeker en de weelderige 
natuur doet zuiders aan. «Maar als hier
bewolking hangt, dan is die laag en hard-
nekkig», vertelt Barrie James, gids in 
St. Catherine's Lighthouse. Om die reden
werd de vuurtoren in 1875 met maar
liefst 13 meter ingekort. Het licht dat
schepen moest waarschuwen voor on-
diep water stond geregeld zelf in de mist.
We staan met Barrie op de bovenste om-
megang en kijken langs de kust, waar een
wandelpad zich langs de rand van de 
krijtrotsen slingert. Wat is het hier mooi
en rustig! Het is zomervakantie en veer-
boten varen af en aan. Maar eens op
Wight word je overvallen door een zalige
loomte, die je slechts doorbreekt met wat
wandelen, fietsen en stenen zoeken op
het strand.
Onze wandel- en fietstochten voeren

langs historische landhuizen en fraai 
natuurspektakel. Zoals Osborne House,
het zomerhuis van Queen Victoria en
haar man Albert van Saksen-Coburg. Of
Shanklin Chine, een diepe kloof door een
rotswand met snelstromende beek, wa-
terval en zo’n weelderige vegetatie dat je

jezelf in Costa Rica waant. Tot je uitkomt
op het strand, waar de pub Fisherman’s
Cottage je lokt met een Engelse morning
coffee. Ook bezoeken we The Needles, drie
krijtrotsen op een rij die uit zee steken.
We varen er met een bootje langs, maar
vinden het zicht vanaf een hoge rots langs

het kustpad toch het mooist. Wandelgids
David Howarth wijst op een rij krijtrotsen
in de verte. «Ooit was Wight via een richel
verbonden met het vasteland en daar zijn
deze ‘naalden’ het restant van.» Wight
biedt ook culinaire attracties. Zoals twee
wijngaarden, waar je wijn kunt proeven
en een tour doen. Er is restaurant Fogg’s
of Ventnor, waar chef Marc Randerson —
die voor hij verliefd werd op Wight kook-
te voor celebs als David Beckman, Kylie
Minogue en de Queen — ons een subtiele
curry voorzet van lokaal gevangen vis.
Ten slotte leggen we aan bij de Garlic
Farm, waar niet alleen (bijna) alle soorten
knoflook worden verbouwd, maar waar
je ook smult van gerechten als garlic soup
en met knoflook verrijkt bier, chutney,
pesto en kaas. In een walm van knoflook
fietsen we terug naar onze B&B en beslui-
ten dat ook wij een beetje verliefd zijn ge-
worden op Wight.

Een wandelpad
slingert zich
langs de
kustlijn van
het eiland
Wight, hier in
Steephill Cove.

Tropische planten
op Scilly. Met dank
aan de Golfstroom.

Meeste zon



Boven: de schilderachtige ‘cottage’
waar het hoofdpersonage uit de film
‘Waking Ned Devine’ woonde.
Links: over het eiland Man hangt
dikwijls een mistmantel, die de naam
Manannan Cloack kreeg.
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Wight, Man, Scilly en Holy Island: 'drijvend koninkrijk' Engeland
kan bogen op enkele pareltjes van eilanden. Van het weerbarsti-
ge Man tot het subtropische Scilly. Ga mee op eilandentocht bij
de overburen en ervaar hoe elke bestemming dat unieke, altijd
vrolijke eilandgevoel biedt.

V K

Holy Island

Scilly Islands

Isle of Man

Isle of Wight

London

Betoverende mist PRAKTISCH MAN
ERHEEN Zeebrugge-Hull: dage-
lijks met P&O Ferries. Retour (2
personen met wagen, inclusief 2
nachten binnenhut): vanaf €415
in september. 
www.poferries.com
Vanuit Hull rijd je in ruim 3 uur
naar Heysham voor de boot naar
Douglas (4.15 uur, retour met wa-
gen vanaf €250). 
www.steam-packet.com
LOGEREN
• Inglewood: modern en comfor-
tabel hotel aan zee in Douglas.
Vanaf €120 B&B voor 2 personen.
www.inglewoodhotel-
isleofman.com
• Aaron House:Victoriaans inte-
rieur, gastvrije eigenaren en fan-
tastische keuken. Vanaf €100 B&B
voor 2 personen. 
www.aaronhouse.co.uk
INFO
Algemeen:
www.visitbritain.com
www.visitisleofman.com

In het Aaron House serveert
ober Reggie ‘Welsh rarebit’,
getoast brood dat wordt
overgoten met gesmolten kaas.

PRAKTISCH HOLY ISLAND
ERHEENZeebrugge-Hull: dagelijks met P&O Fer-
ries. Retour (2 personen met wagen, inclusief 
2 nachten binnenhut): vanaf €415 in september. 
www.poferries.com
Vanuit Hull rijd je in 3,5 uur naar Holy Island.
LOGEREN
• Manor House: luxueuze kamers in oud landhuis.
Vanaf €140 B&B voor 2 personen. 
www.manorhouselindisfarne.com
• Crown & Anchor: kamers met eigen sanitair bo-
ven knusse pub. Vanaf €110 B&B voor 2 perso-
nen. 
www.holyislandcrown.co.uk
INFO
Algemeen (met getijdenkalender):
www.lindisfarne.org.uk

Pelgrimsoord

«Ken je ‘Waking Ned Devine’?» De con-
ducteur van het historisch trammetje
naar Snaefell, de hoogste berg van Isle
of Man, klinkt trots. «De eerste speelfilm
die volledig hier werd gedraaid.» Deze
hilarische film was voor ons zelfs aan-
leiding om Man te bezoeken en samen
met de conducteur halen we details uit
het verhaal op. Dat kunnen we rustig
doen want op de berg hangt zo'n dikke
mist dat ‘genieten van het uitzicht’ even
geen optie is. Gelukkig is het weer zon-
nig wanneer we via een smal pad afda-
len naar Niarbyl Bay aan de westkust.
In deze kleine baai staat het fotogenieke
rietgedekte huisje met rode luiken waar

Ned Devine zich letterlijk dood schrikt
als hij hoort dat hij de loterij heeft ge-
wonnen. Het is een risico om een film
na te reizen, maar Man is net zo schil-
derachtig als het zich in de film voor-
doet. We rijden met de auto naar The
Sound, het zuidelijkste punt van Man,
en horen er een aanhoudend geloei, dat
doet denken aan motorraces. Niet zo’n
rare associatie, de TT van Isle of Man is
het beroemdste evenement van het ei-
land. De verrekijker brengt uitkomst:
aan de overkant liggen op het eilandje
Calf of Man tientallen zeehonden te
zonnebaden. Ze hopsen heen en weer
over de rotsen. Enkele dieren laten zich

het water in glijden en duiken vlak voor
ons op. Een vertederend schouwspel!
De mist neemt vaak betoverende vor-
men aan. Tijdens het ontbijt zien we
flarden voorbijglijden terwijl ook de zon
schijnt in de baai van Port St. Mary. De
mist heeft zelfs een naam: Manannan
Cloack. Die verwijst naar het weerbar-
stige karakter van het eiland, dat Brits
kroonbezit is, maar een eigen bestuur
heeft. «Als de Engelse koningin van plan
is ons te bezoeken, trekken we snel een
mistmantel aan en kan ze ons niet vin-
den», zegt Reggie van Aaron House. Het
lijkt erop dat Elizabeth vaak wenst langs
te komen. We begrijpen dat volkomen.

De naam zegt het al: Holy Is-
land heeft een ‘heilige’ oor-
sprong. In 635 bouwde de Ierse
monnik Aidan er een abdij voor
de missie in Northumberland.
Het eiland, Lindisfarne gehe-
ten, werd een halve eeuw later
een geliefd pelgrimsoord toen
Aidans opvolger Cuthbert elf
jaar na zijn dood in ongeschon-
den staat werd opgegraven.
Anno 2015 resten van de abdij
slechts wat muren en liggen de
beroemde Lindisfarne Gospels
— die de monniken maakten
na het wonder van Cuthbert —
veilig opgeslagen in de Lon-
dense British Library. Nog
springlevende historie is Lin-
disfarne Mead, de kloosterwijn
die wordt beschouwd als de
oudste alcoholische drank ter
wereld. We proeven deze
mede in St. Aidans Winery en
vinden ’m honingzoet, maar
lekker.
Holy Island meet zo’n 3,5 bij 2,5
km en is bereikbaar over een
weg die bij hoogtij onder water
loopt. Het is een fijne bestem-
ming om een paar dagen te ge-

nieten van natuur en historie.
We parkeren de wagen in het
dorp, nemen een kamer in de
pub en verkennen het eiland te
voet. Verdwalen doe je er niet.
Op de punt van Holy Island,
vlakbij het dorp en overal
zichtbaar, verheft Lindisfarne
Castle zich uit een rots. Interes-
sant om te bezoeken: de ro-
buuste burcht moest Engeland
ooit beschermen tegen de
Schotten, maar werd honderd
jaar terug door de oprichter
van magazine Country Life ver-
bouwd tot persoonlijke coun-
try cottage. De ruimtes zijn
klein en knus, met lage pla-
fonds, smalle gangen en steile
trappen. ’s Avonds in de pub
vraag ik naar Lindisfarne Mead.
De barkeeper trekt een vies ge-
zicht en wijst op een fles dark
ale met op het etiket een af-
beelding van Lindisfarne Cast-
le. «Veel lekkerder», vindt hij.
En, om het voor ons toeristen
nog wat aantrekkelijker te ma-
ken, «gebrouwen met het kruid
hysop uit de kasteeltuin».
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De robuuste burcht Lindisfarne Castle moest
Engeland ooit beschermen tegen de Schotten.

      in de zee
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De kloosterwijn 
Lindisfarne Mead 

is de oudste 
alcoholische drank

ter wereld. 
Honingzoet  
maar lekker


