
Dwars door het hart van Schotland ligt een route die 
zich met perfect getimede tempowisselingen en een 
divers repertoire aan asfaltstijlen, een weg naar de  
kop van je eeuwige Top 2000 baant.

TEKST DRIES VAN DEN ELZEN  FOTOGRAFIE ARNO LINGERAK
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OF HET ELKE DOORGEWINTERDE AUTOFIEL WELEENS 
OVERKOMT OF DAT IK MISSCHIEN EEN SUPERFREAK 

BEN, IK WEET HET NIET. Maar de afgelopen zes jaar 
word ik achtervolgd door een stuk asfalt dat zich bij mijn 
laatste bezoek aan Schotland ergens diep onder mijn 
cranium heeft ingeprent. Als een liedje dat ik maar niet 
uit mijn hoofd krijg, dans ik in onbewaakte wegdroom-
momenten weer over die A924 van apex naar apex. 
Precies zoals op die zonovergoten voorjaarsdag in 2009  
toen ik, net als deze keer in het kielzog van de Autovi-
sie Schotland lezersreis, met een Focus RS onder m’n 

kont en een Mégane R26.R in de binnenspiegel, mijn 
persoonlijke (en misschien zelfs wat natuurkundige) 

grenzen verlegde van wat er met een auto mogelijk is op 
de openbare weg. In de loop der jaren is de herinnering 
wat vervaagd en vraag ik me steeds vaker af of de gebeur-
tenissen van die dag niet een legende zijn geworden die de 
werkelijkheid ruimschoots overtreft. De enige manier om 
een hardnekkig deuntje uit je gestel te verdrijven, is het net 
zo lang luisteren totdat je het niet meer kunt aanhoren. Dus 
was het hoogste tijd om eens met een gepaste auto terug te 
keren naar die vermaledijde A924. Om daar te ontdekken 
dat mijn droomweg slechts de intro was van een epische 
stuurmanscompositie, die de wonderbaarlijke diversiteit 
van het landschap van Schotland (of ‘Alba’ in Schots-Gae-
lisch dialect) in één track verenigt. 

Op een route als deze is een auto nodig die als een one-
manband van alle markten thuis is. Onze Mercedes-Benz 
GLA 45 AMG is zo’n extreme crossover. Waar anders vind 
je een hogere zitpositie en het uiterlijk van een offroader zij 
aan zij met de techniek van een vuurspugende hot hatch. 
Met een paar nuttige centimeters extra bodemspeling voor 

die ene in Schotland onvermijdelijke harde landing na een 
verkeerd ingeschatte lanceerheuvel. Maar ook vierwielaan-
drijving om de immer verraderlijke weersomstandigheden te 
trotseren. En een vier-in-lijn turbomotor die via een zeven-
traps automaat met dubbele koppeling 360 pk en 450 Nm 
desondanks zijn uiterste best gaat doen om de wielen aan het 
slippen te krijgen. Het is wel even slikken als je hoort wat de 
prijs van dit allesomvattende pakket is. Inclusief alle opties 
zoals de 20-inch wielen, de matte lak en het buitensporige 
spoilerpakket dat een 190E 2.5 EVO 2 het schaamrood op de 
kaken bezorgt, zijn we hier onderweg met 97.252 euro aan 
Schwäbisch ingenieurswerk.

Want geloof me, dit is een route die meedingt naar de titel 
‘Stuurmansweg van de Eeuw’. Zoals een nummertje nooit 
een hit kan worden zonder gepast intro, moet de route der 
routes vanaf de eerste kilometer knallen. De A924 anderhalf-
baans rollercoaster die even buiten Pitlochry het turfachtige 
niemandsland in kronkelt, is als de eerste 30 seconden van 
Blur’s Song2. De ‘WOOHOO’ waarmee Damon Albarn de 
energieke Britpopklassieker aftrapt, beschrijft in één woord 
wat je voelt als je hier een slalom uitkerft tussen de houten 
palen die de bermrand markeren. De oneindige serie sterk 
positief verkante knikken roept herinneringen op aan het 
oude TT-circuit van Assen, maar door het hoogteverschil 
en de ‘yumps’ (zoals Britten de springheuvels noemen) ook 
met een vleugje TT-circuit van Man. Dertig kilometer lang 
stuiter je hier in de derde en vierde versnelling door een kaal 
landschap, waar het sublieme overzicht het gebruik van de 
volledige breedte van de weg legitimeert. In het dorpje Bridge 
of Cally kruist de A924 met de A93, die voor de komende 
117 kilometer invulling geeft aan het eerste couplet van dit 
heldenepos. Deze Old Military Road dwars door het Cair-

‘ De A93 is in het 
buitenseizoen zo 
goed als vrij van 
medeweggebruikers’

Op de A924 wordt elke apex voor tijdens de wintermaanden gemarkeerd met 
een stok. Zo kun je als een slalomskiër van bocht tot bocht dansen.

Ook al moet 
hij het met de 
helft van het 
aantal cilinders 
doen: de AMG 
viercilinder 
past met zijn 
opzwepende 
karakter prima 
tussen de rest 
van de moto-
renfamilie uit 
Affalterbach.

Deze optionele 
sportstoelen zijn 
een absolute aan-
rader. Ze zijn per-
fect geschikt voor 
lange afstanden, 
maar ook stevig 
bochtenwerk.
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gorms National Park is deel van een wegennetwerk dat in de 
18e eeuw werd aangelegd door de Engelsen om de centrale 
laaglanden te verbinden met legerposten in de Highlands. 
Als laatste werd in 1753 begonnen met dit traject, dat tot 
de dag van vandaag standhoudt als de hoogste bergpas in 
Groot-Brittannië. Sinds de voltooiing van de A9 en A90 die 
de Cairngorms aan de oost- en westkant omcirkelen, doet 
dit traject alleen nog dienst als aanrijroute voor enkele 
skigebieden en afgelegen nederzettingen. Daardoor is de 
A93 ondanks zijn spectaculaire verloop en alpinistische uit-
zichten, in het buitenseizoen zo goed als vrij van medeweg-
gebruikers. Fàilte don Ghàidhealtachd!*

Zodra we de A93 opdraaien en beginnen aan de klim naar 
het Glenshee-skistation, gaat het gemiddelde met sprongen 
omhoog. Op deze bredere tweebaansweg, die zich vast-
klampt aan de westflank van de boomloze en kilometers 
brede vallei, reikt het blikveld soms eindeloos ver, waarmee 
een gevaar op de loer ligt. Want het perspectief is soms ver-
raderlijk. Je denkt de volgende bocht in het oog te hebben, 
maar in werkelijkheid gaat er nog een lap asfalt schuil achter 
de bergkam waar je op dat moment met hoogst illegale snel-
heden op afstormt. De bewegwijzering is gelukkig van dien 
aard dat de gevaarlijkste blinde hoeken en de meest extreme 
sprongen tijdig worden aangekondigd. Sowieso ben je in de 
GLA 45 niet gauw te laat met remmen. De rode remklauwen 
en gegroefde schijven zijn meer dan alleen maar spierbal-
lenvertoon. Zelden zijn we een installatie tegengekomen die 
zo nauwkeurig tot aan het punt van blokkeren te doseren 
is en zo’n fanatieke remkracht heeft. Hier geen overbodige 
luxe. Het is de enige openbare weg waar een auto zich net 
zo gedraagt als op de Nordschleife. Het onderstel wordt van 
alle kanten onder vuur genomen, waardoor de wagen voort-
durend onrustig aanvoelt. Door het slechte plaveisel, door 

het enorme hoogteverschil op zeer korte 
afstanden en door het bochtenwerk op hoge 
snelheid. Hier laat de GLA 45 zich van zijn 
beste kant zien. Geen yump, geen bocht en 
geen stuurfout kan ’m van zijn stuk brengen. 
Direct na het insturen ‘staat’ de auto, klaar 
om de input van het gaspedaal te ontvan-
gen. Ook meldt AMG’s eerste elektrisch 

‘ De Old Military Road houdt tot op de dag van vandaag 
stand als de hoogste bergpas in Groot-Brittanië’ 

Zorg dat je genoeg brandstof, eten en drinken 
meeneemt. Onderweg kom je niet veel winkels 
en tankstations tegen.

bekrachtigde besturing met datzelfde delicate gevoel als de 
hydraulische systemen van weleer, wat er bij de voorwielen 
gebeurt. En ben je maar wat blij met de chassis-set-up die 
veelal neutraal aanvoelt, met een achterkant die alleen bij 
hard remmen en lomp insturen om komt zetten. Zo’n stabiele 
factor kunnen we hier goed gebruiken.

Op de 670 meter hoge top van de Cairnwell Pass bij Glens-
hee rijden we het district Aberdeenshire binnen, waar het as-
falt subiet beter wordt en de weg nogmaals iets breder. Goede 
omstandigheden om het tempo weer op te schroeven richting 
het noorden, op een zwart asfaltlint dat parallel aan de rivier 
de Tay over de bodem van de vallei kringelt. Ter hoogte van 
het plaatsje Braemar ondergaat het landschap plotsklaps een 
gedaanteverwisseling. Met de dorre vlakte achter ons, worden 
we welkom geheten door een met loof- en naaldbomen be-
groeid graslandschap. Alsof je door een filmset van The Lord 
of the Rings rijdt. Niet overtuigd? Weet dan dat de Engelse 
royal family hier in Balmoral Castle menig zomer spendeert 
om van het landschap te genieten. Exact ter hoogte van dat 
sprookjeskasteel slaan we linksaf de B976 op, die ons via een 
uitdagend eenbaansweggetje terug in de Highlands leidt. 

De eerstvolgende T-splitsing linksaf brengt ons op de A939 
richting Tomintoul, waar de route verder gaat waar hij na 
Glenshee ophield. Een krappe tweebaanbergpas die als een 
metronoom het ritme van de dag bepaalt. Mits de weersom-
standigheden het toelaten, want dit baanvak is doorgaans 
driekwart van het jaar afgesloten vanwege sneeuwval. Als er 
één refrein is dat beeldend omschrijft wat je te zien krijgt en 
voelt bij het naderen van skistation Lecht, is het Iron Maidens 
opzwepende Run to the Hills! Dit spectaculaire uitzicht van 
een weg die zich in één rechte lijn, zonder laffe hairpins, naar 
de top van de berg stoot, wil je eerst in je opnemen voordat 
je ’m te lijf gaat met gebalde vuist uit het raam en onder het 
slaken van een oorlogskreet. Hier kan AMG’s eerste viercilin-
der met 180 pk per liter slagvolume van zich doen spreken. 
En of-ie dat doet, met zijn sportuitlaat! Een woest afgemixt 
album met turbogesuis, wastegate-gepuf, metalig industrieel 
arbeidsgeluid en uitlaatgeknetter, waarvoor de inspiratie 
overduidelijk uit de rallywereld is gehaald. Wat een karakter-
blok is dit. Met ouderwets veel turbolag en een boostpiek die  

Boven: Het beboste 
gebied rondom Bal-
moral Castle vormt 
een welkome afwis-
seling met het kale 
heuvellandschap 
dat de Highlands 
domineert. Rechts: 
Duke’s Pass is (op 
het juiste tijdstip) 
een perfecte afslui-
ting van een dagje 
sturen.

*  Welkom in de  
Schotse Hooglanden.
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aan het eind van de toerenteller ligt, waardoor je gedwongen 
wordt om ’m helemaal tot op het bot uit te wringen voor 
maximale performance. Jammer alleen dat de bakverhoudin-
gen niet optimaal op het smalle werkgebied zijn afgestemd. 
De twee is te kort of de drie te lang, waardoor je vaak midden 
in een bocht moet opschakelen of bij het uitaccelereren te 
lang moet wachten voordat de motor op stoom komt. 

Na het duffe plaatsje Tomintoul te zijn gepasseerd, reste-
ren nog 20 kilometer Old Military Road om de beest uit te 
hangen, voordat het tijd is voor een rustmomentje. Zoals elk 
nummer een brug nodig heeft om te zorgen dat refreinen 
en coupletten, hoe briljant ze ook zijn, niet gaan vervelen, 
kunnen we de A95 en A9 goed gebruiken om een uurtje tot 
rust te komen voordat het slotakkoord wordt ingezet. Op deze 
vrijwel rechte wegen heb je vanwege trajectcontrole geen 
keus, zodat je alle tijd hebt om de onvergetelijke vergezichten 
in je op te nemen. Of om in ons geval de cruisekwaliteiten 
van de GLA 45 te evalueren. Die zijn helaas niet zo best. De 
sportstoelen en zitpositie in zijn algemeenheid zijn nagenoeg 
perfect, maar het meer dan stevige onderstel, het geluid van 
de banden en de wind, alsook de lompe aandrijflijn druk-
ken hun stempel voortdurend op de rijbeleving. Deze AMG 
is alleen in zijn hum als hij wordt gebruikt om op racepace 
tarmac te verorberen. Wie net als wij geen al te brede auto 
rijdt, slaat daarom bij Calvine de B847 op, voor 120 kilometer 
kruip-door-sluip-door in een oer-Brits landschap, tussen de 
manshoge muurtjes, heggen en schaapjes. Een wegverloop 
dat even onvoorspelbaar is als het optreden van een dronken 
fusion jazz band. Een echte durfal richt het kompas op de 
eenbaansweg naar het op 555 meter hoogte gelegen Loch na 
Lairige-stuwmeer, die zo smal is dat er geeneens een weg-
nummer voor is. De daaropvolgende kilometers over de A85 
en A84 zijn vanwege het drukke verkeer even afzien, maar de 
beloning die aan het einde ligt, maakt alles goed. 

We verlaten de A84 ter hoogte van Bochastle en draaien 
de A821 op. Dit is de aanloop naar de passende outro 

van de onvergetelijke rondrit door Schotland. 
Zoals het moment dat Slash voor de laatste 

minuut van November Rain op de 
vleugel van Axl Rose klimt en met 

Mercedes-Benz
GLA45 AMG Edition 1

prijs € 68.795,-- (testauto: € 97.252,--)
topsnelheid 250 km/h

acceler. 0-100 4,8 s
gem. verbruik 1 op 16,4

CO2-emissie 175 g/km
motor vier-in-lijn, 1991 cm3, turbo

max. vermogen 360 pk (265 kW)/6000 min-1

max. koppel 450 Nm/2250 min-1

transmissie zeventraps AMG Speedshift
massa leeg 1485 kg

Alle gegevens zijn fabrieksgegevens

zijn jankende gitaar een solo ten gehore brengt die aan het 
einde je hand ongewild naar de repeatknop dwingt om de 
negen minuten durende rock ballad opnieuw in te star-
ten. Gelukkig is het vandaag mei en regent het niet, zodat 
Duke’s Pass er perfect bij ligt. Ook omdat we daar – en dit 
is cruciaal! – pas om acht uur ’s avonds arriveren. Wanneer 
alle toeristenbussen, wielrenners en extreem langzaam 
rijdende ouden van dagen de plaat al lang en breed hebben 
gepoetst. Tussen etenstijd en zonsondergang is Duke’s Pass 
dagelijks het jachtterrein van auto- en motorliefhebbers uit 
alle windstreken, die komen genieten van de elf kilometer 
lange weg door de Trossachs, die in 1885 door de Hertog van 
Montrose werd aangelegd om de toegang tot zijn landerijen 
te verbeteren. Net als de Old Military Road heeft de route 
vandaag de dag niet echt meer een functie en is daarmee op 
de juiste tijdstippen volstrekt uitgestorven.

Nog één keer mag de GLA 45 AMG aan de bak om zichzelf 
te bewijzen als de ultieme kruising aller automobielen, op 
een rallyproef die door velen als de mooiste weg van heel 
Schotland wordt gezien. Een heel verschil met wat we de 
rest van de dag hebben gehad, want het korte draaien en 
keren op deze pas doet vermoeden dat de Hertog tijdens 
de aanleg niet kon beslissen welke route hij exact wilde. 
Links, nee rechts. Onder, nee toch boven! Het is één non-
stop zigzag door een alleraardigst natuurgebied, dat nog 
het meeste wegheeft van een Veluwerug XL. Voor het eerst 
ben ik hier vanwege de lagere snelheden ook in staat om 
de AMG in relatieve veiligheid over de grens te pushen. En 
blijkt deze crossover uit een loot heel echt stuurmanshout te 
zijn gekerfd. Ook al zal de purist constateren dat deze AMG 
niet primair met het gas en secundair met het stuurwiel 
gecontroleerd wordt, maar ‘gewoon’ andersom. De scherpe 
voorkant stuurt altijd daarheen waar je wilt, de achterwielen 
volgen slaafs, zodat je direct vol op het gas kunt zodra de 
exit van de bocht in beeld is en het vierwielaandrijvings-
systeem zijn magie kan uitvoeren om elke pk te benutten. 
Zwierige drifts staan niet op het repertoire, maar spijker-
hard gaat het wel. Totdat we onderaan de pas in Aberfoyle 
belanden. Klaar voor de volgende ronde, want deze track 
moet nog een paar keer worden afgespeeld voordat hij uit 
m’n hoofd is verdwenen. 

‘ Tussen etenstijd 
en zonsondergang 
is Duke’s Pass 
het jachtterrein 
van auto- en 
motorliefhebbers uit 
alle windstreken’

ACCOMMODATIE
Het plaatsje Pitlochry is om meer-
dere redenen al sinds jaar en dag een 
vaste bestemming van onze Autovisie 
Schotland lezersreis. Het ligt tus-
sen de natuurparken Cairngorms en 
Ben Lawers, waar heerlijk kan worden 
gereden. Vanwege de toeristische aard 
van Pitlochry zijn er veel hotels. Wij 
bleven, samen met onze lezers, in het 
Atholl Palace hotel (www.athollpalace.
com). Je slaapt er voor zo’n 160 euro 
per nacht in een prachtig kasteel, met 
prima menukaart.

De remmerij van de GLA45 AMG presteert 
even indrukwekkend als hij eruit ziet. Solide 
en betrouwbare stopkracht op afroep.

De imposante 
Queensferry Bridge 

in Edinburgh is de 
toegangspoort tot 

stuurmanshemel 
Schotland. 
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