Wandelroute – Around Ribblehead’s Majestic Viaduct – DR 2010/02
Deze Op Verkenning beschrijft een ca 8 km lange rondwandeling in het
noordwesten van de Yorkshire Dales, globaal halverwege Leeds en Carlisle. Het
begin- en eindpunt is het station van Ribblehead. De wandeling gaat vrijwel
uitsluitend over onverharde tot halfverharde wegen en paden. Bij langdurig
regenweer zijn sommige stukken erg drassig. Het stuk na Broadrake met de
beekbedding kent dan een behoorlijke moeilijkheidsgraad. Waterdicht schoeisel
is noodzakelijk.
Openbaar vervoer naar en van Ribblehead
Raadpleeg voor uw treinreis www.nationalrail.co.uk. De busdienstregeling vindt u
op www.traveldales.org.uk/bus_services.cfm en www.dalesbus.org.uk. De
reismogelijkheden per bus en trein van en naar Ribblehead zijn uiterst beperkt.
Wandelroute
1. Loop – als uit de richting van Leeds komt – de naar het noorden wegrijdende
trein achterna, steek voorzichtig de sporen over en verlaat het station
Ribblehead via het perron voor de treinen in de richting Settle – Leeds. Naar
het noorden ziet u het viaduct al liggen. Neem de dalende weg die ter hoogte
van de Station Inn uitkomt op B6255; ga hier RA. Neem het eerste half
verharde pad aan uw linkerhand. Van het paaltje links is het bord
weggeroest. Verderop staat een houten wegwijzer; volg de aangegeven
richting Briddleway Gunnerfleet.
2. Loop via de onverharde weg richting het viaduct. Op korte afstand tot de

bogen staat een aantal gedenkstenen en informatieborden. Het viaduct blijft
links van u.

3. Was het pad aanvankelijk half verhard, verderop is onverhard en begint het

op de nadering van het seinhuis Blea Moor (coördinaten 54°13'13"N,
2°22'23"W) te dalen. Het uitzicht is hier wijds en groots. Op ca. 200 m vóór
het seinhuis staat een seinpaal en voert een tunneltje onder het spoor door.

4. Ga door het tunneltje en wandel via het geleidelijk naar links draaiende en

dalende pad verder. Op sommige plaatsen waadt u door dunne uitlopers van
de rechts van de weg stromende beek. In westelijke richting ligt de zuidelijke
uitloper van de Whernside. Achterom naar rechts kijkend ligt het hooggelegen
seinhuis Blea Moor.

5. Verderop buigt het pad naar rechts, gaat via een bolle stenen brug de beek

over en bereikt Winterscales. Zie de foto op blz. 29, De Reiziger 2010/02. Ga
op de T-splitsing LA.

6. Het pad voert over een veerooster; houdt op de daarop volgende splitsing

rechts aan. Feitelijk loopt u vrijwel RD. Op de volgende splitsing houdt u links
aan en wandel voorbij een koeienschuur richting Ivescar Farm. Ga ter hoogte
van het huis van de boerderij links aanhoudend, door het hek met
richtingsaanwijzer.

7. Volg het pad door de velden. Vrijwel direct nadat u een bruggetje van

spoorbiels bent overgestoken loopt u naar een smalle doorgang rechtsvoor.
Wandel via een serie velden (hekjes) in een rechte lijn in de richting van

Broadrake Farm.
8. Bij het bereiken van de boerderij gaat u haaks naar links. Voorbij de boerderij

buigt het pad duidelijk naar rechts. Ga over het veerooster en direct daarna
scherp naar links rond het hek. Loop via de bridleway (bordje) in de richting
van een muurtje met overstap.

9. Het duidelijk zichtbare pad – ondergrond is zacht – loopt met enige bochten

op een stroombed (bedding) van een beek af. De grond is hier grotendeels
onbegroeid en kent kuilen die vol (regen)water staan. In de zomermaanden
staat de bedding doorgaans droog; bij en na aanhoudend regenweer is de
oversteek moeilijk.

10. Aan de overkant van de bedding is het pad eerst slecht zichtbaar. U kunt op

deze oever het best naar rechts lopen met de bedding rechts van u. Na
verloop van tijd tekent het pad zich steeds duidelijker af.

11. Ter hoogte van een veerooster komt het pad uit op een weg; ga LA. Het

volgende stuk is een smalle asfaltweg.

12. Voorbij een brug splitst de weg zich. Neem de rechter weg, ga door het hek

en loop richting Gunnerfleet Farm met rechts het spoorwegviaduct. Op
heldere dagen hebt u een prachtig gezicht op het viaduct met zijn vele
goederentreinen en een enkele passagierstrein.

13. Ga bij het bereiken van Gunnerfleet Farm rechts door het volgende hek en

steek een voetgangersbrug over. Eerst buigt het pad naar rechts en op de
nadering van het viaduct naar links. Volg het pad dat onder het viaduct
doorgaat en houdt rechts aan.

14. U komt uit op de B6255. Loop – al dan niet via de Station Inn voor een pint –

terug naar het station van Ribblehead.

LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor. Een bridleway is een boerenlandweg
die open staat voor wandelaars.
Horeca
Horecagelegenheden: alleen aan het begin of aan het eind van de eind van de
wandeling zijn er mogelijkheden om wat te eten of te drinken. De kiosk op het
perron voor de treinen richting Settle – Leeds is op maandagen gesloten. De pub
Station Inn heeft geen vaste sluitingsdag. Als de kiosk is geopend kunt u hier
ook terecht voor informatie over de spoorlijn en het viaduct.
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