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verbIndIng met de natuur en InspIrerende momenten
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Welkom In scHotland

Het land van single malt whisky, tartan en doedelzakken. Het land dat ons 
Robert Burns, Sean Connnery, William Wallace en Braveheart heeft gegeven, 
als ook golf en het monster van Loch Ness, Sherlock Holmes, Harry Potter 
en de populaire televisie serie Outlander. De Schotten hebben de telefoon, 
televisie, radar, het spoeltoilet, de fiets en de regenjas uitgevonden, om een 
aantal zaken te noemen. Schotland heeft veel te bieden, een trots en groots 
noordelijk land, dat vraagt om ontdekt te worden door hen die op zoek zijn 
naar een rijke geschiedenis, onafhankelijke cultuur, buitenleven en tijdloze 
legends. 

Uitgestrekt over ongeveer een derde deel van het Verenigd Koninkrijk, 
bestaat Schotland uit afgelegen Hooglanden, waar wij als MIH Alladale 
Wilderness Reserve zullen bezoeken, robuuste kustlijnen, oude boerderijen 
en vissersdorpjes waarop moderne tijden geen invloed hebben gehad. Maar 
het land koestert ook dynamische steden als Edinburgh and Glasgow, waar 
kunst, wetenschap en ondernemerschap hard werken aan de toekomst. 
Nooit overheersd door de Romeinen of Vikingen, wisten de stugge Schotten 
hun onafhankelijkheid te bewaren tot 1707, toen de Engelsen uiteindelijk 
de overwinning behaalden. Zelfs als een deel van het Verenigd Koninkrijk, 
blijft Schotland de eigen tradities koesteren, van Haggis tot Hogmanay 
(oudejaarsavond), tot het dragen van Kilts en het zingen van ‘Auld Lang 
Syne’. Schotten doen niet aan bescheidenheid. Het land heeft meer dan 114 
whisky distilleerderijen en meer dan 5.500 tartan patronen. Verspreid over 
het land zijn er meer dan 550 locaties om te golfen. Er zijn 31.000 ‘Lochs’ en 
790 eilanden, voornamelijk aan de westkust. Er zijn 2.000 kastelen, 6 unesco 
Wereld Erfgoed Locaties en Schotland wordt door velen beschouwd als het 
mooiste land op aarde.

We zijn bevoorrecht dat wij als MIH te gast mogen zijn in dit prachtige decor. 
Een plek waar we gaan genieten van het authentieke woeste landschap,  
zonder dat we continu worden afgeleid door externe prikkels. Weg van de 
materie en bewust de omgeving opsnuiven. We zullen fysieke inspanning 
combineren met mentale ontspanning. Een MIH-event dat ons zal gaan 
verrassen en... ons uitdaagt voor een nieuwe ‘levensrenaissance’?
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DonDerDag 15 november

vERzAMELEN jETCENTRE ROT TERDAM/THE HAGUE AIRPORT

7.45 –  8.15 uur  koffie

8.30 uur   vERTREK vANUIT ROT TERDAM/THE HAGUE AIRPORT

9.00 uur (gmt)   A ANKOMST INvERNESS AIRPORT,  SCHOTL AND 

9.30 uur  vERTREK vANAF INvERNESS AIRPORT   
MET 4 x4 NA AR ALL ADALE WILDERNESS RESERvE

Op Inverness Airport staan direct op het vliegveld 9 Landrover Defenders voor ons klaar.  

Het is niet nodig enige documentatie in te vullen, u krijgt de autosleutels direct overhandigd 

‘Collect and Go’. De Landrover Defenders worden door aangewezen MIH-leden uit onze 

groep bestuurd en elke 4x4 rijdt richting zijn eigen Lodge. De routebeschrijving naar Alladale 

ligt in iedere auto voor u klaar. Het avontuur kan beginnen!
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11.30 uur   A ANKOMST bIj  DE vERSCHILLENDE LODGES  
IN HET ALL ADALE WILDERNESS RESERvE 

Gezien de grootte van de groep, zijn er meerdere accommodaties voor ons beschikbaar: 

Alladale Lodge met de cottages Eagle’s Crag en Ghillie’s Rest, en de nabij gelegen Glencalvie 

Lodge en de Crofter’s Cottage. De indeling van de Lodges en Defenders zal tijdens de vlucht  

aan u worden bekendgemaakt. 

11:30 -  12:00 uur   INCHECKEN OP DE vERSCHILLENDE LOC ATIES:

De Alladale’s staff begeleidt ons naar de juiste accommodatie. Daar staan lichte 
versnaperingen voor ons klaar en er is tijd om u even op te frissen.

• 11 personen in Alladale Lodge (hoofdverblijf)

• 17 personen in Glencalvie Lodge en de Crofter’s cottage   
(8-10 min.   ➞ Alladale Lodge)

• 6 personen in cottage Eagle’s Crag (5-7 min.   ➞ Alladale lodge)

• 4 personen in cottage Ghillie’s Rest (5-7 min   ➞ Alladale lodge)
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12.30 uur   vERz AMELEN INCLUSIEF 4 x 4 vL AKbIj  ALL ADALE LODGE

De gidsen van Alladale begeleiden tijdens de rit richting Deanich, de meest afgelegen plek 

in Schotland. In de Deanich Lodge genieten we van de lunch. De rit voert door Glen Mohr. 

Deze schitterende en dramatische vallei, 10 kilometer in lengte, is waar Schotse Hooglanders 

grazen, steenarenden vliegen, edelherten vrij rond lopen en zalm en forel  

in de rivier zwemt. 

Zonder strijd geen overwinning. Bij de Deanich Lodge houden we onze 1ste  

MIH-Highland game ‘Tug of War’ in 5 teams van 8 personen. Tug of War was tijdens de 

Olympische spelen van 1920 in Antwerpen nog een heuse discipline. Hierna volgt een mooie 

en lichte hike in twee groepen naar een van de omliggende heuveltoppen.
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16.30 uur   vERTREK NA AR DE vERSCHILLENDE ACCOMMODATIES

Alladale ligt op dezelfde breedtegraad als het zuidelijk deel van Noorwegen. De zon gaat al 

om 16.00 uur onder. Deze rit, vanuit Deanich lodge vindt plaats in het donker, hopelijk onder 

een indrukwekkende sterrenhemel. De kans is groot dat u het Noorderlicht zult zien.  

In de accommodaties staan versnaperingen en diverse dranken voor u klaar. 

18.00 uur  PRESENTATIE OvER ALL ADALE WILDERNESS RESERvE

Deze presentatie wordt gegeven door Pieter-Paul Groenhuijsen, de General Manager van 

Alladale. Pieter-Paul beschrijft het ontstaan van Alladale, de natuurconservatie in het  

reserve en het rewilding programma. Ook vertelt hij over de rigoreuze omslag in zijn leven 

van de hectiek in The Financial district van Londen naar het prachtige Schotland.

20.30 uur   DINER bIj  ALL ADALE LODGE

Alladale’s staff brengt onze gasten na het diner terug naar de diverse accommodaties.
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vrijDag 16 november

7.00 uur   YOGA L ANGS DE RIv IER DE ALL ADALE
Deze dag begint met een yoga-sessie op een weiland langs de rivier de Alladale.  

8.00 uur   ONTbIjT bIj  ALL ADALE LODGE

9.00 – 11.00 uur   vERvOLG MIH-HIGHL AND GAMES
Na het ontbijt wordt onze groep in drieën gedeeld en vervolgen we de MIH-Highland Games 

met Toss the Caber, Clay Pigeon shooting en Archery.

11.00 –  12.30 uur   HEL IKOPTERvLUCHT OvER  
ALL ADALE WILDERNESS RESERvE  

12:30 –  13:30 uur   LUNCH bIj  ALL ADALE LODGE
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13.30 uur   HIKE NA AR C ARN ALL ADALE 
Vanaf de Alladale Lodge begint de wandeling naar Carn Alladale. Op een heldere dag is vanaf 

deze top de Noordzee én de Atlantische oceaan te zien. Eén van de weinige plekken binnen het 
Verenigd Koninkrijk waar dat kan. Er is een lichte of zware wandeling naar de top.

16.00 uur   bORREL MET EEN DIEPzINNIG GESPREK IN ALL ADALE LODGE
Middels een persoonlijke coaching-sessie creëren we meer diepgang in onze vriendschappen.

18.00 uur   WHISK YPROEvERIj  IN ALL ADALE LODGE
De whiskyproeverij wordt in het Engels gegeven, door de markante Sir Charles. Deze voormalig 

ondernemer en gelauwerde whiskykenner, is zeer welbespraakt en wereldkundig.

18.45 uur   TERUG NA AR ACCOMMODATIE

20.30 uur   PRIjSUITREIK ING EN A ANSLUITEND  
DINER ‘HOG ROAST ’  IN ALL ADALE LODGE
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Z aterDag 17 november

8.00 uur  GEz AMENLIjK ONTbIjT bIj  ALL ADALE LODGE 
Graag alle bagage alvast meenemen in de 4x4

9.00 uur   vERTREK RICHTING INvERNESS AIRPORT IN DE 4 x 4

11.00 uur (gmt)  vERTREK vLUCHT vANAF INvERNESS AIRPORT  

13.30 uur   A ANKOMST OP ROT TERDAM/THE HAGUE AIRPORT
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ter info

Gezien het grootte aantal deelnemers aan dit event zijn enkele transfers tussen de
verschillende accommodaties helaas onvermijdelijk. De Alladale staff draagt er zorg voor dat
we veilig terug komen op de verschillende tijdstippen. Zodoende kan door iedereen van
de nodige alcoholische dranken genoten worden. Verder heeft elke Land Rover Defender zijn
eigen vaste MIH bemanning, navigator en rijder. Zij zijn gedurende het event verantwoordelijk
voor hun auto.

Er is geen mobiel bereik op en rond Alladale Wilderness Reserve. De diverse accommodaties
hebben wel de beschikking over een satelliet wifi-verbinding. Inloggegevens liggen voor
u klaar in iedere accommodatie. De snelheid van het wifi-verkeer is wellicht anders dan u
gewend bent.

In november kan het koud zijn in de Hooglanden. Gelieve goede outdoorkleding mee
te nemen: goede sokken en bergschoenen, een wind- en waterdichte broek en jas, warme
handschoenen. Dit maakt de hikes net even iets comfortabeler. Temperatuur in deze periode 
overdag 7-12 graden en ’s nachts 0-5 graden.

Deanich Lodge is een zeer robuust gebouw, dat de sporen van de Schotse weers-
omstandigheden met trots draagt. De lunch wordt hier als buffet gepresenteerd aan
lange tafels. Onze staff doet er alles aan u van goede service te voorzien, maar enig begrip
voor de afgelegenheid van Deanich en het realiseren van een lunch voor zoveel personen
wordt wel gevraagd.

We bevinden ons op een uiterst afgelegen plek in de Schotse Hooglanden. Wees voorzichtig 
tijdens de wandelingen die we maken en probeer voorafgaand alvast aan uw conditie te 
werken. 

Vanaf het heli-platform van Alladale Wilderness Reserve hebben we de mogelijkheid om de
Highlands vanuit de lucht te bekijken. 



accomoDaties

all adale lodge –  3 sIngle rooms /  4 t WIn rooms
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cot tage gHIll Ie’s  rest –  2 t WIn rooms

P A G I N A  1 3



cot tage eagle’s cr ag –  3 t WIn rooms
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glencalvIe lodge & crofter’s cot tage

7 t WIn rooms /  3 sIngle rooms
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miH-HigHl anD games

De Highland Games werden in Schotland gehouden om de Schotse- en Keltische cultuur 
te vieren, en vonden voor het eerst plaats in de 11e eeuw. Wij gaan enkele disciplines van 
de Highland games in wedstrijdverband spelen, te weten Tug of War en Toss the Caber. 
Daarnaast zullen Clay Shooting en Archery onze MIH-Highland Games compleet maken. 

TUG OF WAR
Het touwtrekken werd beoefend met twee ploegen van acht deelnemers. Doel was de

andere ploeg zes voet (ca. 1,83 m) verder te trekken. Wanneer na vijf minuten er geen winnaar
was werd de ploeg die het verst had getrokken uitgeroepen als winnaar. Het touwtrekken
verdiende zijn Engelse benaming ‘tug of war’ aangezien vroegere competities meerdere

keren aanleiding  gaven tot allerhande hoogoplopende discussies en betwistingen.

TOSS THE C AbER
Van oorsprong een Schotse sport. De bedoeling van het spel is het zo ver mogelijk werpen 

van een paal van 79 kilogram (zoveel gaan wij niet doen!). Toss the Caber dient gespeeld
te worden in de traditionele groen-witte Griekse outfit. Het is één van de officiële sporten op 

de Highland Games in Schotland.

ARCHERY
Archery werd voor het eerst tijdens de olympische spelen van 1904 beoefend. Het is een 

sport van precisie en details. Het is belangrijk dat u bij het schieten stevig op de grond staat.  
Het schieten op het veld geeft door de weersomstandigheden vaak een extra dimensie.

CL AY SHOOTING
Het (klei)duivenschieten was in het verleden populair onder jagers. Zo konden ze buiten het 
jachtseizoen de schietvaardigheid oefenen. Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1900 

in Parijs stond het afschieten van levende duiven op het programma. Er werden voor dit 
onderdeel ongeveer 300 vogels gedood. De duif werd een beschermde diersoort en het 
onderdeel werd geschrapt. Sinds de Olympische Zomerspelen in 1912 in Stockholm zijn de 
vogels vervangen door kleiduiven. De patronen die worden gebruikt bevatten gemiddeld 

300 hagelkorrels met een diameter van 2 tot 2,4 mm.
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The ‘custodian’ of the Alladale estate wants to turn it  
into a fenced-off wildlife reserve

One man’s plan to let wolves 
roam free in the Highlands
Kevin McKenna

The echoes of Scotland’s predator 
prince faded into silence three 
centuries ago. The wolf was once 

lord of these Sutherland slopes and the 
forest floors beneath and now a voice in 
the wilderness is calling him home.

Paul Lister acquired the Alladale estate, 
50 miles north of Inverness, in 2003 
and immediately set about creating 
a wilderness reserve according to his 
perception of what these wild and 
beautiful places ought to look like. He 

• tHIs artIcle Was publIsHed on 11  aprIl  2018 

Eurasian grey wolves at the Highland Wildlife Park, Kingussie, Scotland.
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can’t imagine them without the packs of 
wolves that once roamed free here.
But his views are considered eccentric by 
ramblers and conservationists, who view 
them as a rich man’s caprice, centring 
their objections on his plans to fence off 
the vast reserve.

Lister’s plans for the controlled release 
of a pack of Swedish wolves have been 
known for years but last week he seemed 
to issue an ultimatum to the Highland and 
Islands council, using a local newspaper 
interview to tell them: “I want to do this, 
but we would really need to have the 
details nailed down by the end of 2018.” 
Yet, when you speak to this man, driven as 
he is by a vision of how these places should 
be managed, you form an unshakeable 
impression that he will strive to fulfil it 
for as long as it takes.
There are few spaces in the UK more 

achingly beautiful than Glen Mor and 
Glen Alladale, the ancient glacial valleys 
that form this wilderness. The last of the 
winter snow still coats the top of jagged 
ridges high above a river that cleaves the 
land below. At the top of one of these peaks 
is the only point in Scotland where you can 
observe the Atlantic on one side and the 
North Sea on the other. These rocks and 
this water are as old as Scotland itself and 
showcase this country in its most majestic 
raiment.

These places were once rich in a diversity 
of trees, flowers and wild animals, which 
rubbed alongside small human settle-
ments eking a sparse existence. The people 
disappeared in their thousands during the 
clearances of the 18th and 19th centuries, 
forced to flee their homes in the face of 
the most ruthless, forced mass eviction of 
British citizens ever, clearing the way for 
the introduction of sheep as landowners 
eyed quicker and easier profits. Later 
they would be joined by thousands of red 
deer to exploit the whims of aristocratic 
shooting parties. These creatures denuded 
the great forests of their biodiversity, and 
something more barren emerged.

Lister’s form of land management is a 
rebuke to the way that much of Scotland 
has been artificially manipulated by 
fewer than 500 rich individuals to satisfy 
the demands of affluent hunting parties. 
“There will be no hunting, fishing or 
shooting here,” he said. “My connection 
to the Scottish Highlands goes back to 
the 1980s when my family invested in 
commercial forestry. I shot my first deer 
then. But over time I began to realise 
that human predation and selfishness 
had wrecked these places so that the soil 
became weaker and only a thin remnant 
of the ancient forests remained.

Paul Lister



 “You need to keep numbers of deer artifi-
cially high to satisfy the demands of the 
shooters who have paid a lot of money 
not to return empty-handed. Thus, an 
imbalance occurs. I want to restore balance 
and harmony to this place in accordance 
with the way it was created and the way it 
was meant to be. The controlled release of 
a pack of wolves would help achieve that 
harmony by changing the behaviours of 
the deer and keeping their numbers down 
to proportionate levels.”
Lister’s inspiration is North America’s 
Yellowstone national park where the 
introduction of a single pack of wolves in 
1995 led to one of the most remarkable 

ecological turnarounds of the modern 
world. This is known as a trophic cascade 
and is the process by which the activity 
of an apex predator at the top of the food 
chain eventually stimulates the growth of 
several other animal species and enriches 
bio-diversity. It was in response to the way 
that huge numbers of elk and deer had 
grazed large parts of the natural landscape 
of Yellowstone into barren waste.
Paul Lister, laird of Alladale
“I don’t see myself as the owner of the 
Alladale wilderness,” says Lister. “How 
can any human, no matter how rich 
or powerful he thinks he is, assume 
ownership of a mountain or a river? These 
were here long before we came along and 
will remain long after we’re gone. I’m 
merely a custodian of this place with a 
responsibility to leave it in a better state 
than when I acquired it so that future 
generations can derive some pleasure or 
solace from its natural beauty.

“My plans for the controlled release of 
wolves have been misrepresented. This 
will not mean packs of them roaming all 
over the Scottish Highlands. We’re talking 
about a fenced-in area of 50,000 acres; this 
wilderness is 23,000 so I am hoping to 
persuade one or two of my neighbours to 
buy into this.”

Lister’s plans to surround the wilderness 
with a 9ft fence has been met with howls 
of outrage by the rambling community, 
who insist that it represents an uncons-
cionable restriction on the right to roam 
that is now secured in Scots law following 
a long struggle. Cameron McNeish, the 
author and broadcaster and one of the 
UK’s foremost authorities on outdoor 
pursuits, has welcomed much of what 
Lister is doing at Alladale in terms of 
wilderness management but feels that his 
plan to erect a fence around such a wide 
area is a non-starter. He has also stated 
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that what he believes Lister is proposing is 
tantamount to a zoo (albeit a large one) for 
high-paying customers.

 “I believe the job of re-introducing large 
creatures like wolves and bears should be 
performed by Scottish Natural Heritage,” 
says McNeish. “Such reintroductions are 
of national importance and shouldn’t 
be down to the whims and ambitions of 
individual landowners who may, or may 
not, have a financial interest at heart. 
Lister’s proposals fall within the remit 
of zoo legislation, and Europe’s habitats 
directive.

“Having predators like wolves or bears 
and prey in the same enclosure would 
introduce animal welfare issues,” he 
added. “This would need careful conside-
ration as re-introduced grey wolves would 
have no natural predator in Scotland.”
Lister’s reserve manager Innes Macneill 
said: “There aren’t any Munros in these 
glens and we only get around 1,000 
ramblers per year. If these plans come to 

fruition we would expect more than ten 
times that amount.”
Macneill’s family has worked these lands 
for generations. He is responsible for 
planting 800,000 saplings in the hope of 
restoring a forest of Scots pine. He also 
wants to see a growth in birch, rowan, 
ash, alder and willow, among others. 
“Trees make other trees,” he said.
A personal view? Although the wolf would 
be installed officially as Scotland’s top 
predator, in reality it would never attain 
that status; not while humans are around. 
No species is more predatory than we who 
have specialised over centuries in making 
other species extinct or driven them to 
the brink of it.

It is ironic that we now cavil at the gentle 
reintroduction of a magnificent beast that 
we hunted down remorselessly. If some 
sacrifices have to be made by the walking 
community, some of whom invade our 
most beautiful places and treat them as 
items to be ticked off on a middle-class 
bucket list, then so be it. •

 The Alladale estate. Photograph: Alamy
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DEELNEMERS MIH-EvENT SCHOTL AND

 Rens Alban
 Berry van den Assem
 Marco de Baat
 Jean Paul Batenburg
 Eric van de Beeten 
 Robbert Boset
 Carlo  Brandwijk 
 Stephan van Delft
 Peter van der Ende 
 Arnold de Haan
 Hewi Hoogendijk
 Arjen Hoogland 
 Ard-Jan Kooren
 Ronald Kraal
 Rob van der Leeuw
 Paul van Logtestijn
 Ronald Lugthart
 Albert Meuter
 Gert-Jan Nauta
 Rene van Oosten  
 Michel Perridon
 Johan Poort 
 Wouter de Ruiter
 Pieter Schoen
 Martijn Schuurs
 Mels Sitskoorn 
 Wim van Soest 
 Jeroen Stevens
 Maurits Telgenkamp
 Willem Tieleman
 Per Tol
 Jan Willem Van der Velden
 Rob Vismans
 Rolf Visser
 Gerro Vonk
 Jasper de Vroome
 Bas Witvoet 
 Steven Lubbers



Deanich lodge

Cottage Eagle’s Crag

Cottage Ghillie’s Rest Alladale Lodge

Glencalvie Lodge en  
de Crofter’s cottage 

Alladale Wilderness Reserve
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Namens het bestuur wensen wij u onvergetelijke dagen toe!

Jean-Paul Batenburg
Rob van der Leeuw

Michel Perridon 
Pieter Schoen
Rob Vismans
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