
IN DE NORTH YORK MOORS KLIMMEN WE 

VIA STEILE HELLINGEN NAAR GOLVENDE 

HEUVELTOPPEN BEDEKT MET ZEEËN VAN 

PAARSE HEIDE. DAAR WORDT DE SERENE 

STILTE SLECHTS AF EN TOE ONDERBROKEN 

DOOR EEN MEKKERENDE SCHAAPSKUDDE. 

TEKST: BRAM DE VRIND / FOTO’S: TONY BARTHOLOMEW 
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Mike en ik hebben hem gisteren be- 

dwongen. Op het steilste stuk stonden 

we met verzuurde benen op de peda-

len en hingen voorover gebogen over 

het stuur om grip te houden. Als 

afgematte gladiatoren bereikten we 

de top.

  

Paarse zee
Vandaag laten we het monster links 

liggen en rijden over de heuveltop het 

kale ‘moorland’ in. Al gauw fietsen 

we door een zee van paarse heide, 

die reikt tot aan de horizon. Er heerst 

een serene rust die slechts af en toe 

wordt onderbroken door het gemek-

ker van een grazende schaapskudde. 

Kilometerslang banen we ons een 

weg door de geurende heide op de 

golvende heuveltop. Dan attendeert 

Mark me op een snelle afdaling. Mijn 

oren ploppen als we met een rotvaart 

vanaf de heuveltop naar de vallei 

razen. Eenmaal beneden checkt Mark 

zijn maximale snelheid: 74 kilometer 

per uur. 

We zijn al bijna 35 kilometer op weg 

als we het eerste dorpje binnenrijden: 

Lealholm, een plaatsje aan de River 

Esk met een kerk, een pub en een 

paar zandstenen huizen. We stoppen 

bij de bakkerij voor wat drinken en 

een flapjack: een mueslireep Engelse 

stijl. Maar nog voordat ik mijn flap-

jack goed en wel heb kunnen weg-

slikken, waarschuwt een bord bij het 

uitrijden van het dorp alweer voor 

een klim van 17 procent. Mark en 

Graham schieten er vandoor, terwijl 

ik al kauwend het wiel van Mike kies.

 

Noormannen
Al gauw rijden we door het moorland 

met uitzicht over de groene vallei van 

Eskdale. Op de heuveltop van Beacon 

Hill passeren we een enorme stalen 

fakkel, die het hoogste punt van de 

omgeving markeert. Het monument 

verwijst naar de bakens die de Kelten 

op heuveltoppen aanstaken om te 

waarschuwen voor aanvallen van 

Noormannen, die hier ooit het 

koninkrijk Jórvík stichtten. In recen-

tere tijden stond er op de heuveltop 

een radarstation van de Royal Air 

Force, dat tijdens de Tweede Wereld-

oorlog Duitse bommenwerpers moest 

opsporen. Graham vertelt trots dat hij 

deels afstamt van de Noormannen. 

Zijn lichte haarkleur en blauwe ogen 

bewijzen in ieder geval niet het 

tegendeel.

We zetten de afdaling in met uitzicht 

op de laatste heuvelrug voor de kust-

lijn langs de vaalblauwe Noordzee. 

We kunnen lekker vaart maken op de 

lange rechte weg die geleidelijk tus-

sen de korenvelden omlaag loopt. 

Een zilte zeewind steekt op als we het 

desolate mijnwerkersstadje Loftus 

passeren. Via een idioot steile afda-

ling, die associaties oproept met een 

vrije val tijdens een achtbaanrit, dui-

ken we naar het kleurrijke vissers-

dorpje Staithes, dat ligt ingeklemd 

tussen twee imposante kliffen.

We ploffen neer op een terras aan  

de haven voor een sandwich en een 

lijvig stuk cake. Terwijl we smullen 

van onze lunch, cirkelen meeuwen 

boven de halvemaansvormige baai, 

dobberen een paar bootjes op het 

water en baden de pastelkleurige 

huisjes van het dorpje in het zonlicht. 

Het verbaast me niet dat deze idylli-

sche plek onderdeel is van Engelands 

beschermde heritage coast. 

Kasseienklim
Nadat we de lunch met een blikje 

cola hebben weggespoeld, rijden we 

het vissersdorp uit over een steile 

kasseiweg, die niet had misstaan in 

de Ronde van Vlaanderen. Ik zet een 

versnelling in om de klimcapaciteiten 

van het Engelse clubje op dit terrein 

te testen. Maar als ik op de heuveltop 

achterom kijk, zie ik dat het groepje 

halverwege is gestopt. Graham’s  

gaat gehuld in een zwart-wit tenue 

dat perfect past bij zijn blinkende 

zwarte stalen ros van het regionale 

fietsenmerk Bob Jackson Leeds. En 

Mark, werkplaatsmedewerker op de 

Universiteit van York. Hij is een 

opvallende verschijning met zijn roze 

fiets en frivole puntsnor, die herinne-

ringen oproept aan Salvador Dalí. 

Na het doorspreken van de route 

trekken we onszelf in gang. Via een 

lange rollende klim en een steil zij-

weggetje bereiken we de eerste heu-

veltop, die uitzicht biedt op Rosedale 

Valley. De vallei is roemrucht onder 

wielrenners vanwege een akelig steil 

weggetje: Rosedale Chimney Bank. 

De 1,5 kilometer lange helling staat 

met stijgingspercentages tot 33 pro-

cent bekend als de steilste klim van 

Engeland. 

D
e ochtendzon werpt zijn eer-

ste stralen op het terras als 

we verzamelen bij B&B  

Eleven Westgate in het 

stadje Pickering. We maken ons op 

voor een fikse tocht van 100 kilometer 

dwars door de North York Moors, met 

koffiestop halverwege aan de Noord-

zeekust. Het is de zwaarste rit van 

een lang fietsweekend in deze Noord- 

Engelse regio. 

Het heuvelland is één van de parel-

tjes van Noord-Yorkshire, dat vanwe-

ge zijn ongerepte schoonheid Garden 

of England en zelfs God’s Own County 

wordt genoemd. Het bestaat uit groe-

ne valleien met verdwaalde boerde-

rijen en kale heuveltoppen, die aan 

het eind van de zomer paars kleuren 

vanwege de bloeiende heidevelden. 

Daar grazen de talrijke schaapskud-

des, die het landschap al sinds hun 

introductie door kloosterlingen dui-

zend jaar geleden openhouden. In dit 

lege heuvelland lijkt de tijd te hebben 

stilgestaan. Het is dan ook het decor 

geweest voor nostalgische tv-series 

en fantasy films als Harry Potter.

Steile klimmetjes
Het gebied is ideaal voor fietsers die 

willen kennismaken met het rustieke 

Engeland, zegt fietsgids Mike Hawtin, 

een fitte veertiger met een keurig 

‘Oxbridge’ accent. “Je hebt in de 

Moors al snel het gevoel dat je in the 

middle of nowhere bent. Tijdens een 

fietstocht kom je nauwelijks verkeer 

tegen. Dat kan ook een nadeel zijn. 

Want als er een noodgeval is, dan 

kun je 15 tot 20 mijl van het dichtst-

bijzijnde huis zitten. Zonder telefo-

nisch bereik of passerende auto’s.” 

Mike gaf 7 jaar geleden zijn goed 

betaalde kantoorbaan op om fiets-

bedrijf Gone Mountain Biking te 
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beginnen. Nu verzorgt hij MTB- en 

racefietstochten vanuit B&B Eleven 

Westgate in Pickering, dat hij samen 

met zijn vrouw Amanda runt. 

Affiniteit met steile klimmetjes is 

gewenst als je wilt komen fietsen in 

de Moors, want daar ligt het gebied 

mee bezaaid, zegt Mike. “Wie denkt 

dat we hier alleen gentle rollende 

heuvels hebben, komt bedrogen uit. 

Dat is de grootste misvatting over dit 

gebied.” 

Afgematte gladiatoren
Mike heeft twee fietsmaatjes opge-

trommeld om ons te vergezellen.  

Graham, brandweerman van beroep, 

Aan het einde van de zomer kleuren

de bloeiende heidevelden paars

Bijschrift
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- Fietsen in de North York Moors: Gone Moun-

tain Biking verzorgt racefiets- en MTB-tochten 

vanuit B&B Westgate in Pickering. Het fiets-

seizoen in de North York Moors loopt van mei 

tot eind september. De heide bloeit aan het eind 

van de zomer. 

Meer info: www.gonemountainbiking.com en 

www.elevenwestgate.co.uk  

- De reis: we pakten de nachtelijke ferry (ver-

trek 21:00 uur) van P&O van Rotterdam naar 

Hull, dat op een goed uur rijden van Pickering 

ligt. We sliepen als een roos op het schip en 

kwamen de volgende dag uitgerust aan. Je 

fiets kan gratis mee in de auto. 

Meer info: www.poferries.com 

Rosedale Chimney Bank staat met stijgingsper-

centages tot 33 procent bekend als de steilste 

klim van Engeland.

REISINFO 

Britse materiaal blijkt tijdens de ‘Bel-

gische’ kasseienklim te zijn geveld. De 

ketting van zijn stalen ros is gebroken. 

Gelukkig beschikken we over het juis-

te gereedschap en kan de fiets wor-

den gerepareerd. Vanuit Runswick 

Bay klimmen we naar Ellerby Bank, 

een heuvelrug met uitzicht over oker-

gele korenvelden en de kliffen van de 

heritage coast. Een steile afdaling 

brengt ons naar het dorpje Egton 

Bridge verder landinwaarts.

Als we daar opnieuw de River Esk 

oversteken, kondigt een bord een klim 

aan van 20 procent (!). Ik besluit nog 

eens weg te springen uit het groepje 

om de boel een beetje op te poken. 

“Kijk uit, want deze loopt lang door”, 

waarschuwt Graham als ik voort-

varend de eerste meters voorsprong 

pak in het bos langs de rivier. 

Als we even verderop een boerderij 

tussen de open velden passeren, 

kruipt hij in mijn wiel. Op het laatste 

stuk voor de heuveltop beult Graham 

me voorbij. Met verzuurde benen zet 

ik de achtervolging in.

Arrrgh!
Maar dan voel ik plots een felle pijn-

scheut op mijn hoofd, gevolgd door 

een zeurende pijn die uitstraalt over 

mijn hele gezicht. Arrrgh! Ik besluit 

het wedstrijdje met Graham te staken 

en stop in de berm om te kijken wat 

er aan de hand is. Ik zet mijn helm af 

en er valt een spartelende wesp op 

de grond. Dat was dus de boosdoener.

We pauzeren op de top en genieten 

van het uitzicht op het woeste heu-

velland. Ik tuur langs een smal land-

weggetje dat kriskras door de einde-

loze heidevelden loopt die als een 

effen biljartlaken over het landschap 

liggen. In de wijde omtrek is geen 

dorpje of zelfs maar een boerderij te 

bekennen. 

Over rollende heuvels vervolgen we 

onze weg door het verlaten gebied. 

De Romeinen hebben de weidsheid 

van dit landschap waarschijnlijk ook 

ervaren, zo blijkt als we over de heu-

velrug van Wheeldale Moor rijden. 

Mike wijst me op de overblijfselen 

van een 2000 jaar oude Romeinse 

weg in het open veld. De Moors 

behoorden ooit tot één van de noor-

delijkste gebieden van het Romeinse 

Rijk, dat grensde aan het huidige 

Schotland. 

Bewoonde wereld
De imposante paarse heide maakt 

vervolgens plaats voor dennenbos-

sen, afgewisseld met groene weide-

velden. De ‘beschaving’ lijkt lang-

zaam dichterbij te komen. Na een 

lange afdaling waarschuwt het 

zoveelste bord voor een steile klim (16 

procent). Ik ga nog maar eens aan en 

spring behoedzaam weg uit het 

groepje. Graham volgt in mijn wiel. 

Als hij langszij probeert te komen, 

weet ik er dansend op de pedalen 

nog een versnelling uit te persen. Een 

broederlijk schouderklopje van Gra-

ham volgt nadat ik de laatste helling 

van de dag dan toch als snelste heb 

bedwongen.

Gelukkig is hiermee de zwaarste 

arbeid verzet, want de vermoeidheid 

begint nu echt toe te slaan. De laat-

ste kilometers dalen we crescendo 

naar de laagvlakte van Pickering, die 

tijdens de laatste ijstijd 11.000 jaar 

geleden is gevormd door een reus-

achtig gletsjermeer. Keuvelend rollen 

we het stadje binnen, waar kinderen 

in schooluniform de straat op stuiven, 

het verkeer over de doorgaande weg 

raast en de uitbater van de plaatse-

lijke cafetaria zijn zaak klaarmaakt 

om weer de ‘beste fish & chips van de 

regio’ te verkopen. Na een middag in 

the middle of nowhere hebben we 

eindelijk de bewoonde wereld weer 

bereikt. 

In de wijde omtrek is geen dorpje

of zelfs maar een boerderij

te bekennen
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