485.000

264

km2 is het stadsoppervlak.

287

zeer smalle treden gaan omhoog
naar het Scott Monument.

35.000

studenten staan ingeschreven
aan de University of Edinburgh,
de grootste universiteit van de
stad.

50.000

inwoners telt Edinburgh, dat zijn
er ongeveer 100.000 minder dan
in Glasgow, de grootste stad van
Schotland.

1.600.000

buitenlandse gasten bezoeken
elk jaar de Schotse hoofdstad.

2.500.000

tickets worden elk jaar bij de
festivals in augustus verkocht.

6.500.000

bouten werden er gebruikt bij
de aanleg van de Forth Rail
Bridge, die nu op de UNESCO-
Werelderfgoedlijst staat.

optredens zijn er in augustus
bij het Fringe Festival.

67.144

toeschouwers passen in het
Murrayfield Stadium.
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Bij dit weerlicht boven
Edinburgh Castle vraag
je je onwillekeurig af of
J.K. Rowlings haar inspiratie voor de tovenaarsschool hier opdeed, of
niet soms?

20

Vesting boven de stad –
Edinburgh Castle

De meest bezochte bezienswaardigheid van
Schotland is eigenlijk zelfs een stadsdeel, dat
imposant boven de stad uittorent. Hier worden
de Schotse kroonjuwelen en de Stone of Destiny
bewaard, hier laten musea krijgshaftige tijden
herleven, en bieden de kasteelmuren op veel
punten een weids uitzicht over de stad tot aan
de Firth of Forth.
Het kasteel van Edinburgh staat op een markante uitspringende rots aan het boveneind van de
Royal Mile. Door deze ligging is de uitstraling van
het kasteel nog extra indrukwekkend en machtig. De misdaadauteur Ian Rankin zegt erover in
zijn Rebus-thriller Gedenk de doden: ‘Het kasteel
domineerde de skyline van Edinburgh ( …) De
vulkaanrots was steil en leek onneembaar.’
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INFO EN OPENINGSTIJDEN
ETEN EN DRINKEN

John Knox House 1: 43‑45 High St.,
tel. 0131 556 95 79, www.scottishstory
tellingcentre.co.uk, ma.‑za. 10‑18,
juli-aug. ook zo. 12‑18 uur, £ 5/4,
7‑17 jaar £ 1
Museum of Childhood 2: 42 High
St., tel. 0131 529 41 42, www.
edinburghmuseums.org.uk, ma.‑za.
10‑17, zo. 12‑17 uur, gratis
People’s Story Museum 4: 163
Canongate, tel. 0131 529 40 57, www.
edinburghmuseums.org.uk, ma.‑za.
10‑17, zo. 12‑17 uur, gratis
Museum of Edinburgh 5: 142
Canongate, tel. 0131 529 41 43, www.
edinburghmuseums.org.uk, ma.‑za.
10‑17, zo. 12‑17 uur, gratis
Canongate Kirk 6: 153 Canongate,
www.canongatekirk.org.uk, ook
mei‑sept. ma.‑vr. 10.30‑16.30 uur,
za.-zo. ’s middags (als er geen huwelijk
wordt gesloten), gratis

Wie aan het einde van de wereld een
ogenblik wil bijkomen: de aardige, kleine
pub The World’s End 1 (4 High St.,
ma.‑vr. 10‑1, za.-zo. 10‑1 uur) biedt
degelijke gerechten en in het weekend
een beetje livemuziek. In de nabije
omgeving zijn ook andere goede tenten
met livemuziek. In High Street en bij
Canongate zijn tal van cafés te vinden.
Turks-mediterrane specialiteiten worden
geserveerd in Café Truva 1 (251‑253
Canongate, tel. 0131 556 95 24, www.
cafetruva.com, dag. 8.30‑22, s winters
tot 19 uur, hoofdgerecht £ 6‑8) en op het
kleine terras onder de arcaden. Als je lie‑
ver wat zoetigheid bij de thee wilt in een
traditionele omgeving kun je uitstekend
terecht in Clarinda’s Tearoom 2 (69
Canongate, tel. 0131 557 18 88, ma.‑za.
8.45‑16.45, zo. 9.30‑16.45 uur). In deze
ambitieuze buurt lijkt deze ouderwetse
tent een eilandje uit het verleden.

Om de hoek
Tussen Canongate Kirk en Panmure House ligt
een van de verborgen juwelen van Canongate:
Dunbar’s Close Garden 7. Een smalle corridor
(137 Canongate) leidt naar deze idyllische tuin,
die werd aangelegd naar voorbeelden uit de 17e
eeuw. Hier kun je de toeristenstroom op de Royal
Mile even vergeten.
Het is de moeite waard even bij de Bakehouse
Close 8 te kijken. Eerst loop je door een soort
tunnel onder het Museum of Edinburgh door.
Het straatje geeft een goede indruk van het vroegere straatbeeld van Canongate.
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Groene wandelroute –
Water of Leith
Walkway
Als een groen lint slingert het riviertje Water
of Leith aan de noordwestkant van New Town
door een diep ingesneden dal. De Water of Leith
Walkway verbindt hier de mooie botanische
tuin met de urban villages Stockbridge en Dean
Village en de National Gallery met zijn moderne
kunst. Deze route biedt gelegenheid voor een
gezonde wandeling vol afwisseling.
De route van de botanische tuin naar het eindpunt bij Roseburn Terrace is ongeveer 4 km lang.
Zonder onderbreking ben je iets meer dan een
uur onderweg, maar met een uitvoerige bezichtiging van de botanische tuin en het museum,
voor moderne kunst is het gauw een halve dag.
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Vrije tijd in de stad – aan
het Water of Leith in
Dean Village.
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