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Porlock Bay Oysters en het uitgestrekte heidegebied van het
Exmoor National Park
OCHTEND
Start at Minehead

Selworthy

Laat de dagelijkse drukte achter u en zorg dat u wat
te eten en drinken bij u hebt. Van Minehead gaat u
het Exmoor National Park binnen, een uitgestrekt,
beschermd landschap van 692 vierkante kilometer
bestaande uit heide, bos en een rotsige kust. Rijd (of
reserveer de Moor Rover of een gewone taxi) 3,9 km
(2,4 mijl) naar de parkeerplaats in Burgundy Chapel
Combe. Hier begint de spectaculaire Brockholesluswandeling van 11,2 km (6,9 mijl). Dit avontuurlijke
pad slingert langs de kust en biedt weids uitzicht over
de met gaspeldoorn en heide bedekte hellingen tot
aan Porlock in het dal beneden. De wandeling bereikt
zijn hoogtepunt bij Selworthy Beacon - een uitstekend
punt om uw meegebrachte lunch te eten - en keert dan
terug naar het beginpunt.

MIDDAG
Porlock Bay

In Porlock Weir, een fraai dorp aan zee omgeven door
hoge heuvels (15 km/9,3 mijl westwaarts met de
auto of taxi), bent u weer op zeeniveau. Neem wat te
drinken aan de kade en bewonder het natuurschoon. In
Porlock en Porlock Weir is verschillende accommodatie
om goed uit te rusten. Vergeet tijdens uw verblijf niet
de Porlock Bay Oysters te proeven. Deze oesters zijn
onlangs weer uitgezet in de baai. Volgens kenners
horen ze bij de beste ter wereld. U kunt ze bestellen in
bijna alle pubs en restaurants in en rond Porlock.
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Poëzie, literatuur en bandieten op de hoogste kliffen van Engeland
OCHTEND
Eet een stevig ontbijt en neem een lunch mee op deze
uitdagende Robber’s Bridge-wandeling van 11,7 km/7,3
mijl. Het startpunt ligt op 17 km/10,6 mijl van Minehead
met de auto, taxi of Moor Rover. De route is naar de
echte bandieten vernoemd waarop de personages in de
roman Lorna Doone van R.D. Blackmore zijn geïnspireerd.
Het pad klimt en daalt door diepe, boomrijke ‘combes’
te midden van de hoogste kustheuvels in Engeland.
Deze streek heeft nog meer literaire connecties. Op Ash
Farm, waar het pad ook langs komt, schreef Samuel
Taylor Coleridge zijn beroemde gedicht Kubla Khan.
De romantische dichter was een fanatiek wandelaar.
Hij banjerde vele kilometers waarbij hij tegelijkertijd
aan zijn gedichten werkte. De Coleridge Way, een
langeafstandswandeling door Exmoor en de Quantock
Hills van Nether Stowey (waar hij enkele jaren woonde)
naar Lynton, is naar hem vernoemd.

xx
The way to Porlock Weir

Porlock Weir
xx

MIDDAG
Exmoor

Mocht u nog energie over hebben na de fikse tocht van
vanochtend, maak dan de korte wandeling omhoog
naar Dunkery Beacon - met 519 meter de hoogste
heuvel in Exmoor. Loop 1 km/0,6 mijl heuvelopwaarts
vanaf een van de parkeerplekken langs de weg boven
Webbers Post. U staat al snel op de open heide met
panoramisch vergezicht over de heuvels, bossen, kust
en het Bristol Channel. Kijk of u de overblijfselen uit
de bronstijd ziet langs de rug van de heuvel tot aan de
top. Dineer in een van de oude dorpspubs en ga daarna
lekker slapen in uw accommodatie in Porlock.
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De kabeltrein van Lynmouth en de kale richels van Foreland Point
OCHTEND
View at Lynton and Lynmouth

Er zijn vele kortere en minder inspannende
wandelingen in het Exmoor National Park dan deze.
Maar als u de tijd en energie hebt dan is het de moeite
waard om de langere stukken te lopen vanwege de
afwisseling en lonende vergezichten. Een daarvan is de
Foreland Point Adventurous Walk van 8,2 km/5,1 mijl.
Deze luswandeling begint 2,6 km/1,6 mijl ten oosten
van Lynmouth en komt door een landschap van steile,
beboste heuvels die oprijzen vanuit zee op het langste
stuk bos langs de kust in Engeland en Wales. Bij de
vuurtoren van Foreland Point wordt u beloond met vrij
uitzicht over het Bristol Channel tot aan Wales. Deze
wandeling is niet geschikt voor bangeriken, want dit zijn
steile paden en kale richels, al zijn er ook makkelijkere
shortcuts mocht u dat liever willen.

MIDDAG
Ga terug naar Lynmouth, een prachtig vissersplaatsje
aan de monding van de Lyn. Zoals te verwachten kunt
u hier heerlijke fish & chips eten. Ook zijn er veel pubs,
cafés en tearooms voor een stevige lunch. Rijd na de
lunch mee met de Lynton & Lynmouth Cliff Railway naar
Lynton. De door water aangedreven kabeltrein uit 1888
puft over het korte, bijna verticale spoor omhoog naar
de top. Hoe hoger u komt, hoe verder u kunt kijken. Dit
fraaie en belangrijke toeristenplaatsje in Exmoor heeft
veel hotels, pensions en eetgelegenheden.

Lynmouth Cliff Railway

Lynmouth
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Torenvalken en edelherten rond Simonsbath en Exford
OCHTEND
Tijdens deze dag eropuit verkent u het Exmoor
National Park zonder dat u vermoeide benen krijgt.
Het handigste is om zelf te rijden. Reserveer anders
een paar ritjes naar de belangrijkste bestemmingen
met de Moor Rover. Neem de steile weg (15,2 km/9,5
mijl) van Lynton naar Simonsbath, een dorpje aan de
rivier de Barle middenin Exmoor. Zelfs vanuit de auto
is het landschap hier zonder meer spectaculair. Let op
dieren in het wild, zoals exmoorpony’s, vossen, hazen
en roofvogels waaronder torenvalken, buizerds en
wouwen.

Coastpath to the east of Lynmouth

MIDDAG
County Gate, Exmoor

Seaton

Wat wilde dieren betreft, is Exmoor het bekendst om
zijn vele edelherten. U kunt ze het beste in het wild zien
als u meegaat op een edelhertsafari. Herten zijn het
hele jaar te zien, maar de herfst is de opzienbarendste
tijd. Het is dan bronstijd en de imposante hertenbokken
met hun enorme geweien vechten tegen elkaar. Bezoek
na uw ontmoeting met de wilde dieren de opmerkelijke
dorpen Exford, Wheddon Cross en Winsford, die
allemaal traditionele zogenaamde moorland-pubs en
-hotels hebben met fantastisch eten en bier. Proef ook
zeker een paar van de uitstekende Exmoor ales.
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Lynton en de Valley of Rocks
OCHTEND
Valley of Rocks

Trek uw wandelschoenen aan voor een van de
hoogtepunten aan de kust van Exmoor. De wandeling
van vandaag betreft de 4,3 km/2,7 mijl lange Lynton &
the Valley of Rocks-route. Het beginpunt ligt in Lynton,
20,6 km/12,8 mijl ten oosten van Combe Martin. De
kliffen rijzen op tot rotsformaties en rotstorens en
vormen een ‘droge’ vallei tussen de kust en de hoge
heuvels van de woeste grond. Loop verder door deze
vallei, langs de formaties Ragged Jack en Castle Rock.
Klim naar de top als u geen hoogtevrees hebt voor het
schitterend uitzicht over de kust en wandel daarna
weer terug naar Lynton over dit prachtige wandelpad.

MIDDAG
Eet een broodje in een van de cafés of tearooms
in Lynton. Neem daarna de trein of wandel naar
Lynmouth beneden. Vanaf hier is het een makkelijke
wandeling van 4 km (2,5 mijl) naar Watersmeet. Deze
bosrijke wandeling door de vallei volgt de kabbelende
East Lyn naar de samenvloeiing met Hoar Oak Water.
Drink een kopje koffie of thee in het café hier en laat
de vredige sfeer van deze mooie plek op u inwerken.
Als alternatief kunt u in de haven op een boot stappen
en langs de torenhoge kliffen varen, wilde (zee)dieren
spotten en daarbij van alles horen over de historie van
deze afgelegen haven.

Lynton and Lynmouth

Lynmouth Harbour
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Heddon’s Mouth en coasteering
OCHTEND
Heddons Valley

Ga naar de Heddon Valley (9,2 km/5,7 mijl ten oosten
van Combe Martin) voor een relaxte wandeling van
3,4 km/2,1 mijl door deze diepe vallei. Na het groene
bosgebied komt u naast de rivier uit op een steile
helling met losse stenen die u naar Heddon’s Mouth
brengt. Bewonder de kust vanaf het kiezelstrand,
ingeklemd tussen imposante kliffen. Vanaf hier kunt
u verder langs de kust lopen naar Woody Bay of
stroomopwaarts terugkeren voor een lunch in de
historische Hunters Inn.

MIDDAG
Exmoor is een paradijs voor avonturiers, met alle
mogelijke buitenactiviteiten. Een zo’n activiteit
die u hier heel goed kunt proberen, is coasteering.
Tijdens deze opwindende activiteit klautert u over
rotsen, springt u van rotsrichels en zwemt u door
grotten. Daarbij geniet u ondertussen ook nog van het
kustlandschap en de zeefauna. Populaire plekken voor
coasteering in Exmoor zijn Lee Bay en Lynmouth, en
ook Hele Bay, dat wat verder weg ligt in de buurt van
Ilfracombe. U moet hiervoor wel reserveren bij een
plaatselijke aanbieder.

View towards Combe Martin

Heddons Mouth
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Combe Martin en de hoogste klif van Engeland en Wales
OCHTEND
Vanaf Combe Martin, een klein dorp aan zee, loopt u
over het South West Coast Path naar Little Hangman op
de pittige Hangman Hills-wandeling (7,5 km/4,7 mijl).
Hoe hoger u klimt richting Great Hangman, met 244
meter de hoogste klif in Engeland en Wales, hoe beter
het uitzicht over de kust. Kom even op adem en vervolg
dan uw luswandeling, terug naar Combe Martin.

Great Hangman

Lester Point and
Little Hangman

MIDDAG
Combe Martin

Geniet van cream tea in Combe Martin. U hebt
het verdiend. Combe Martin is een populaire
vakantiebestemming waar u goed kunt eten, drinken
en winkelen. Maar het strand en de kust hebben
de grootste aantrekkingskracht. Huur een kajak of
paddleboard op het strand, of ga mee op een begeleide
kajaktocht om de torenhoge kliffen vanaf het water te
zien.
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Porlock Bay Oysters and the vast moorland of Exmoor National Park

Plaatselijke Info

OCHTEND

Accommodatie: Accommodatie is het makkelijkst te vinden in de grotere dorpen en plaatsen langs de kust,
zoals Minehead, Porlock, Lynton & Lynmouth en Combe Martin. U hebt er veel keus aan hotels, pensions en
B&B’s.
Eten & drinken: In Exmoor is een overvloed aan verse, streekgebonden producten waaronder Porlock Oysters,
versgevangen forel en hertenvlees. U kunt in plaatselijke boerderijwinkels en delicatessenwinkels uitstekend
terecht voor verse waren en lekkernijen. Er zijn in Exmoor veel goede restaurants, gastropubs en snackbars met
fish &chips. Voor bierdrinkers zijn er smakelijke lokale ales verkrijgbaar.
Vervoer: Het is erg prettig om hier een auto te hebben. Vervoer van en naar wandelingen, dorpen en
bezienswaardigheden is lastig en tijdrovend zonder eigen auto. De busdiensten zijn beperkt, maar u kunt wel
een rit reserveren in een minibus bij Moor Rover of andere lokaal taxibedrijf. Ga voor meer info over vervoer in
Exmoor naar de website Exmoor National Park Enjoying Travel.
For more information visit

www.visit-exmoor.co.uk
www.visitdevon.co.uk
MIDDAG

Membership
You are sure to fall in love with the South West Coast Path when you walk it, you may even be hooked while
planning your adventure. If you’d like to support the South West Coast Path Association and protect and
promote this beautiful trail, we have an Overseas Membership for just £29 that gives you masses
more information about the Path including the Complete Guide to the South West Coast Path in
your language. Please join us! Find more information at southwestcoastpath.org.uk

South West Coast Path Association
Bowker House, Lee Mill Bridge, Ivybridge, Devon PL21 9EF
UNITED KINGDOM
T: +44 (0) 1752 896237
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