
Islay wetenswaardigheden
● Je spreekt Islay uit als Eye-la
● Islay’s koosnaampje is Queen of the Hebrides
● Islay meet slechts 40 bij 32 kilometer 
● De ruim 3.000 bewoners worden Ileach genoemd
● Het hoogste punt is de Beinn Bheigeir met 491 meter
● Er zijn in totaal 8 werkende distilleerderijen
● In de rijke distilleer-geschiedenis zijn vele distilleerderijen 

verloren gegaan, zoals Ardenistiel, Ardmore, Daill, 
Lochindaal, Lossit, Malt Mill, Mulindry, Newton, 
Octomore, Scarrabus en Tallant

● De Port Ellen mouterij is direct naast de ontmantelde 
Port Ellen distilleerderij gebouwd 

● Het eiland heeft een keur aan fauna vol diverse vogel- 
en vissoorten. In het juiste seizoen zijn soms dolfijnen en 
walvissen (zelfs orca’s!) te spotten

● De op twee na grootste draaikolk ter wereld, de 
Corryvreckan bevind zich ten noord-oosten van Islay 

● Het eiland heeft een rijke geschiedenis van Kelten en 
Vikingen, waarvan tekenen nog overal op het eiland 
zichtbaar zijn

● Gaelic wordt door ca. 50% van de Ileach gesproken, 
door een deel van hen zelfs als eerste taal

● Naast de distilleerderijen zijn de grootste 
bezienswaardigheden het Keltische Kildalton Cross, de 
Viking ruïnes van de Ancient Seat of the Lord of the 
Isles, het American Monument, de Islay Woolen Mill 
en het gouden strand van Machir Bay



Loch Finlaggan
● Loch Finlaggan is de locatie waar de Ancient Seat of 

the Lord of the Isles is gevestigd en waar de inauguratie 
plaats vond van vroegere leiders

● Deze Lords of the Isles hebben eeuwenlang de 
Hebriden en grotendeels de westkust van Schotland 
geregeerd nadat de Noren eeuwen ervoor al grote 
gebieden bezet hielden

● De ruïnes op de drie eilandjes in het inland Loch waren 
in de 14e en 15e eeuw onderdeel van een bruisend 
Gaelic centrum. Vanuit het beschermde Loch werden de 
kustlijn en vaarroutes geregeerd en werd het een 
symbool voor autoriteit, status en welvaart...  

● De locatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
politieke geschiedenis van Schotland. Er zijn bewijzen 
gevonden dat in de 8e eeuw grote nederzettingen een 
centrale rol speelden in de Schotse maatschappij

● De Lords of the Isles waren eeuwenlang onafhankelijk 
van de Schotse kroon, maar zijn uiteindelijk geïntegreerd 
in de Schotse koninklijke familie en uiteindelijk is de titel 
onderdeel geworden van het Britse Koningshuis en de 
huidige Prince of Wales

● Dunnyveg Castle bij Lagavulin dateert uit dezelfde 
periode waarin de Lords of the Isles regeerden



Kildalton Cross
● Het enige complete Celtic High Cross dat nog in 

Schotland op zijn originele locatie staat is tevens één 
van de eerste Christelijke kruisen in Schotland

● Het Kildalton Cross is nauw verwant aan andere 
belangrijke kruisen gevonden in Iona, St John’s, St 
Martin’s en St Oran’s 

● Het kruis is 2.65 meter hoog en de armen reiken 1.32 
meter wijd

● Het is gehouwen uit 1 stuk lokaal grijs/groen steen
● Op het kruis (zeezijde) staan 2 engelen afgebeeld en 

David die een leeuw bevecht. Lager op het kruis kun je 
vogels zien die druiven eten, de maagd met kind en weer 
twee engelen. De ene arm van het kruis vertoond 
Abraham die Isaac wil gaan offeren en de andere toont 
Cain die Abel vermoord. Op de keerzijde van het kruis 
staat een centrale “Lord” afgebeeld met daaromheen 7 
kleinere “Lords” omgeven door slangen. Je kan in het 
kruis van de armen vier leeuwen ontdekken die omgeven 
zijn door meer slangen  

● Het kruis is in de 8e eeuw vervaardigd en staat bij de 
middeleeuwse Old Parish Church of Kildalton

● De locatie is te vinden aan een single track weg tussen 
Ardbeg en strand van Claggain Bay in een bosrijk gebied 
waar veel van Islay’s herten te vinden zijn



American Monument 
● Het American Monument staat op een 131 meter hoge 

klif op de Oa schiereiland
● In 1920 door het Amerikaanse Rode Kruis gebouwd ter 

herinnering aan de 2 schepen die daar in 1918 tijdens 
de Eerste Wereldoorlog vergaan zijn, waarbij meer dan 
600 mensen hun leven hebben verloren

● Het monument is gebouwd in de vorm van een 
vuurtoren en kan bij helder weer vanaf vele plekken op 
Islay gezien worden

● Rond Islay liggen ca. 40 scheepswrakken
● De Oa is een ruiger en eenzamere kant van Islay met 

wijde moerassige delen waar je meerdere restanten van 
vroegere nederzettingen en standing stones kan vinden

● De Oa is een natuurreservaat rijk aan diverse 
vogelsoorten en een goede plek om arenden te zien



Corryvreckan 
● Een draaikolk ten noorden van Islay, tussen Scarba en 

Jura in de Gulf of Corryvreckan
● Door bewegingen in het tij van de Atlantische Oceaan, 

die met snelheden van zoveel als 10 knopen over een 
ruige zeebodem gaan, kunnen staande golven van wel 
9 meter hoog worden geproduceerd

● Door de nauwe doorgang tussen de eilanden worden de 
tijde-bewegingen tot 150/200 meter diepte op en neer 
geduwd wat draaikolken opwekt tot 30 meter diepte 

● Dit is één van de grootste permanente draaikolken ter 
wereld en een van de meest gevaarlijke stukken zee 
die de Britse eilanden kennen

● Op grote afstand kan je het gegrom van de draaikolk 
waar nemen

.



Islay Woollen Mill 
● De enige molen op Islay
● Het waterwiel word aangedreven door de stroom naast 

de molen
● De Victoriaanse molen dateert uit 1883
● Veel van de tartans en tweeds die gebruikt worden in 

films en televisieseries, worden hier gemaakt 
● De woollen mill heeft een grote internationale clientèle
● De weefgetouwen behoren tot de laatste van hun soort 

in het VK en dateren terug tot het begin van de vorige 
eeuw

● De woollen mill is beheerder van de oude clan-tartans 
en ontwerper van nieuwe combinaties, die geproduceerd 
worden op de eigen weefgetouwen 

● Vanaf de 16e eeuw is hier al een weefindustrie geweest 
op het eiland. Eerst vooral voor het weven van linnen en 
nu enkel wol dat wordt verwerkt in diverse dikten van 
eindproducten



Ardbeg distillery
● Ardbeg spreek je uit als ard-beck 
● In Gaelic is het Àrd Beag wat small headland betekend
● Eén van de drie Kildalton distilleerderijen
● De hond Shortie is de mascotte van het Ardbeg 

Committee 
● Opgericht in 1815 met als huidige eigenaar LVMH
● Whisky die gekenmerkt word door zijn turf en 

vlezigheid, geregeld licht gezoet is door een ex-wijn of 
sherry vat - een Islay whisky vol met karakter, zoals Islay 
whiskies horen te zijn

● Na een flinke wandeling is de waterbron Loch Uigeadail 
te bezoeken. Bij goed weer, voldoende tijd en animo 
kunnen we dit ad-hoc meenemen in het programma

● De distilleerderij heeft een uitstekende lunchroom, 
waar we zeker een van onze lunches tijdens de reis 
zullen nuttigen

● Alle malt komt van Port Ellen Maltings
● De distilleerderij was tussen 1981 en 1997 niet 

operationeel



Lagavulin distillery
● Lagavulin (uit te spreken als láh-gá-voe-lin) staat in het 

gelijknamige dorpje dat in Gealic Lag a'Mhuilin heet, wat 
ook wel hollow by the mill betekend

● Voor de kust van Lagavulin ligt Dunnyveg Castle dat de 
Lord of the Isles als een van hun ‘strongholds’ hebben 
gebruikt 

● In 1816 gebouwd, momenteel eigendom van Diageo
● Het productiewater komt van Solum Lochs
● De middelste van de drie Kildalton distilleerderijen, sinds 

1816 toneel van een whisky gemaakt om het destillaat 
van de buren bij Laphroaig te kopiëren wat resulteerde 
in een ander, maar een minstens zo meesterlijk eigen 
distillaat

● Ooit toneel van de legendarische Malt Mill whisky
● Jarenlang de basis van de Black and White blend
● Tegenwoordig claimt Diageo dat alle Lagavulin alleen 

nog maar als Single Malt wordt gebotteld en niet meer 
wordt geblend met andere whiskies, of verkocht aan 
derden

● Alle mout komt van de Port Ellen Maltings



Laphroaig distillery 
● Laphroaig (làh-froi) wat uit het Gaelic Lag Bhròdhaig 

komt en zoveel betekend als ‘hollow of broad bay”.
● De distillery is eigendom van Beam Suntory
● Het productiewater betrekt men uit Kilbride Loch
● Meest west gelegen van de drie Kildalton 

distilleerderijen
● Heeft in 1994 een Royal Warrant  ontvangen van Prince 

Charles - Lord of the Isles
● Vanaf de baai aan de zuidkust van Islay is met een 

beetje mooi weer de kust van Noord-Ierland te zien. 
● In 1815 tijdens de toenmalige whisky-boom opgericht 

en is bekend om zijn stevige, medicinale smaak
● Tijdens de drooglegging in Amerika was Laphroaig te 

verkrijgen als ‘medicijn’, vanwege deze eigenschappen 
● Een klein percentage van de mout komt vanaf de eigen 

moutvloer. 
● Tegenover de distilleerderij ligt een turfveld waar 

“Friends of Laphroaig” een vlag kunnen planten op 
hun eigen “square foot of Islay”. 



Port Ellen Maltings & Distillery
● Port Ellen - in Gaelic Port Ìlein
● Port Ellen Distillery is gebouwd in 1825, heeft vervolgens 

tussen 1930/1967 in de mottenballen gelegen alvorens 
in 1983 gesloten te worden. 

● In 2020 zal de distilleerderij weer worden geopend voor 
het publiek en zal het in kleine oplages whisky gaan 
produceren op basis van de oude receptuur. 

● De eigenaar van de voormalige distilleerderij en 
tegenwoordig mouterij is Diageo

● Na de gedwongen sluiting in 1983 is de distilleerderij 
gesloopt om ruimte te maken voor een grote mouterij, 
die heden ten dage de (voornamelijk geturfde) mout 
produceert en levert aan vrijwel alle Islay distilleerderijen 
en enkele buiten Islay

● De whisky is door haar steeds groter wordende 
zeldzaamheid een zeer gewild product onder 
verzamelaars. Ons heeft het nooit zo kunnen bekoren, al 
moeten we blijven proberen

● Slechts enkele warenhuizen staan nog overeind, en 
deze worden gebruikt voor Caol Ila en Lagavulin

● De trommel-mouterij is normaal niet open voor het 
publiek.



Bowmore distillery 
● Bowmore spreek je uit als Boow-moor
● Opgericht in 1779, waardoor ze nu de oudste legale 

distilleerderij van Islay is
● De huidige eigenaar is het Japans/Amerikaanse Beam 

Suntory
● De distilleerderij is gelegen in het midden van het eiland 

in een prachtige baai onderaan de heuvel waar de ronde 
kerk gebouwd is. Rond, om de Duivel te misleiden, 
zodat deze niet in hoeken kon schuilen

● Door sommigen bejubeld om haar unieke, wat minder 
heftig geturfde smaakprofiel, door anderen met liefde 
overgeslagen om precies diezelfde reden. 

● Warehouse No.1 is een ware toeristen-trekker als oudste 
warehouse, al was het alleen maar om de unieke ligging 
- onder zeeniveau. Net als half Nederland, eigenlijk.

● De distilleerderij verwarmt het lokale zwembad met haar 
restwarmte 

● Bowmore maakt voor een deel haar eigen gemoute 
gerst, vanaf de traditionele moutvloer. 



Caol Ila distillery 
● Caol Ila is eigendom van het grote Diageo
● Je spreek het uit als kull-iella
● Opgericht in 1846 en in 1972 in zijn geheel opnieuw 

opgebouwd in een evenbeeld van Clynelish en 
Teaninich

● Eén derde van het distillaat is unpeated 
● Vanuit het stillhouse heeft een mooi uitzicht over de 

Sound of Islay en de Paps of Jura
● Caol Ila is vaak de Islay whisky die op de achtergrond 

staat, maar heeft van alle distilleerderijen op het eiland 
de hoogste capaciteit met 6.5 miljoen liter per jaar, en is 
een veel geziene gast bij onafhankelijke bottelaars

● 90% van de productie van Caol Ila verdwijnt in blends
● De warenhuizen op Islay worden bijna niet meer gebruikt 

maar het overgrote deel wordt getransporteerd naar de 
‘Central Belt’ op het vasteland

● Caol Ila is Gaelic voor Sound of Islay
● Loch Nam Burn is de waterbron
● De spirit van Caol Ila heeft een fruitig en notig karakter 

met een licht ziltige rokerigheid 
● Mout komt van de Port Ellen malting



Bunnahabhain distillery 
● Eigendom van de Zuid-Afrikaanse Distill Group Ltd
● In 1881 opgericht en uit te spreken als boena-haaf-n
● De gebouwen ondergaan momenteel een grote (erg 

nodige) onderhoudsbeurt en de 30 jaar oude ketels zijn 
net (deels) vervangen door de firma Forsyths, die we 
nog kennen van onze vorige trip 

● Water van de Margadale River  wordt gebruikt voor het 
productieproces

● Er word doorgaans een licht geturfde spirit gemaakt, 
maar ook een zwaarder geturfde versie zit in het 
assortiment

● Om de hoek van de distilleerderij, na een kleine hike 
over rotsen, kan je de restanten van het scheepswrak 
‘the Wyre Majestic’ zien dat er in 1974 op de rotsen bij 
Rubha a’ Mhail is gelopen

● De distilleerderij met de mooiste en langste ‘oprijlaan’ 
wat je langs het Ardnahoe Loch brengt en aan de andere 
kant de Sound of Islay in al zijn glorie toont

● Er word gezegd onder de Ileach dat je op deze hoek van 
het eiland Geeps kan tegenkomen (half schaap/half 
geit). Fabel of werkelijkheid? 

● De pier werd vroeger gebruikt voor aan- en afvoer van 
de benodigdheden in het whisky proces. Na jaren wordt 
deze waarschijnlijk in ere hersteld binnenkort zodat er 
zeilboten kunnen aanleggen



Kilchoman distillery 
● Gestart in 2005, en daarmee vooralsnog de jongste 

distilleerderij op het eiland
● Het is een Farm distillery, gelokaliseerd op de 

werkende Rockside Farm boerderij, waar men naast het 
houden van koeien en paarden ook mout verbouwd

● Uit te spreken als kil-ho-man
● Een klein deel van de eigen floor maltings voorziet in 

de mout-behoefte en wordt geëest rond 20 ppm. De 
overige mout komt van Port Ellen Maltings. De 
verwachting is dat de eigen productie van mout in de 
komende jaren zal toenemen

● Traditionele dunnage warehousing die momenteel 
verder uitgebreid met nieuwe warenhuizen

● Een eigen cafetaria bij het visitor center, die voorzie de 
crew en bezoekers van een stevige lunch

● Kilchoman is te bereiken via een smalle lange weg met 
maar enkele passing places waar menig bezoeker zich 
in vergist



Bruichladdich distillery 
● In 1881 opgericht en na een lange sluiting in 2001 

opnieuw opgestart. Sinds 2012 onder eigendom van 
Remy Cointreau en de grootste werkgever op het eiland

● Eigen botteling lijn op de distilleerderij waar alle 
producten op de fles worden gedaan

● Je spreekt het uit als broek-leddie
● Bruichladdich betekent ‘stony shore bank’
● In de distilleerderij vind je veel apparatuur uit de 

Victoriaanse tijd terug
● Expressies worden op de markt gebracht onder de 

naam van Bruichladdich (60%), Port Charlotte (geturfd, 
20%) en Octomore (enorm zwaar geturfd, 20%) 

● Als een van de weinigen op Islay betrekken zij hun mout 
niet uit de Port Ellen mouterij, maar van de Bairds 
mouterij in Inverness

● Uit “Ugly Betty”, de oude Lomond Still gered uit de 
ontmantelde Interleven distilleerderij komt “the Botanist” 
Gin. De (vooralsnog) enige gin van het eiland wordt 
gemaakt van overwegend lokale botanische 
ingrediënten.



Ardnahoe distillery 
● Eigendom van onafhankelijk bottelaar Hunter Laing
● Opent haar deuren naar alle waarschijnlijkheid in 2018
● Waterbron van Loch Ardnahoe
● Ze zullen een geturfde spirit gaan produceren
● Verwachte capaciteit 500.000 liter op jaarbasis
● Tussen Caol Ila en Bunnahabhain in, op de weg naar 

Bunnahabhain, uitkijkend over de Paps of Jura en de 
Sound of Islay

● Ze wordt zo traditioneel mogelijk gebouwd met houten 
worm tubs, houten washbacks, zal zonder computers 
opereren, met Schotse stills

● Dit word de 9e operationele distilleerderij op Islay



Bowmore Round Church 
● De Bowmore Round Church is de naam voor de 

Kilarrow Church (in Gaelic Eaglais Cill an Rubha) die 
aan de top van Main Str. staat in Bowmore en over de 
Loch Indaal uitkijkt

● De bouw is gestart in 1767
● Gezegd wordt dat de vorm van de kerk zo is gemaakt 

om de Duivel te misleiden zodat hij geen hoek heeft 
waarin hij kan verschuilen

● Om de kerk is het dorp Bowmore gebouwd wat eerst 
bestond uit landarbeiders, wevers en vissers totdat in 
1779 de distilleerderij werd opgericht en nieuwe 
arbeidsplaatsen bood aan de lokale bevolking die in 
bijna een dubbele hoeveelheid was van de huidige 
bevolking

● De kerk is 2 lagen hoog met een diameter van 19 meter 
en bijna een meter dikke muren. Het schotelvormige 
dak wordt ondersteund door 1 paal in het midden. Het 
ronde design was zeer ongewoon voor die tijd en is ook 
sindsdien niet veel gebruikt

● De ronde vorm van de kerk gaf geen kans voor verdeling 
tussen Gaelic en Christelijke aanhangers die de kerk 
gebruikten en bracht ieder samen



Whiskybars
We zullen in het huis zeker gaan genieten van een lekkere dram 
of twee maar er zijn naast de vele distilleerderijen op het eiland 
ook nog een aantal bars en restaurants die een goede whisky 
selectie bieden. Naast de vele kleine bars over het eiland die het 
meest gebruikt worden door de locals lichten we een paar wat 
bekendere er uit die zeker een bezoekje waard zijn…

● Port Charlotte Bar
○ Regelmatig live muziek
○ Meer dan 100 whiskies
○ Naast het Port Charlotte Hotel

● Duffies Bar in Bowmore
○ Meer dan 300 whiskies
○ In het Lochside Hotel gevestigd

● Islay Hotel in Port Ellen
○ Meer dan 100 whiskies

● Ballygrant Inn
○ Meer dan 400 whiskies



Islay Ales
● Een microbrouwerij met diverse recepturen en 

lageringen
● Gevestigd in de Islay House Square in Bridgend
● Opgericht in 2003
● Niet iedereen is te spreken over de bier variaties die hier 

vandaan komen, maar op de diverse plekken op het 
eiland is er hoogstwaarschijnlijk kans genoeg voor ieder 
om het zelf te ontdekken en een mening te vormen



Gartbreck Distillery
● Eigendom van dezelfde mensen als die de Franse 

distilleerderij Glann ar Mor bezitten
● Eerste opzet was om in de zomer van 2017 te gaan 

stoken maar door uitstel en problemen onderweg is de 
bouw nog steeds niet gestart sinds de vergunning in 
2015 is afgegeven

● Er wordt gesproken dat het hele project uiteindelijk niet 
van de grond zal gaan komen door een land-dispuut met 
Hunter Laing (eigenaars van Ardnahoe) van een stuk 
grond naast de distilleerderij die benodigd is. Exacte 
details van hoe het nu verder zal gaan zijn nog niet 
bekend. 

● Opzet was om met lokale mout, vuurgestookte stills, 
authentieke worm tubs, houten washbacks, eigen 
moutvloer en kiln een geturfde spirit te produceren

● Een schitterend locatie net buiten Bowmore aan de 
andere kant van Loch Indaal ter hoogte van Port 
Charlotte



Red Lodge
● Onderdeel van Laggan Estate
● In 2001 gebouwd
● Ligt op de High Road tussen Bowmore en Port Ellen
● Nabij de rivier Lagan en de Lagan Bridge
● Peat gestookte haarden



Geologie - Marylin Hills
● Heuvel formatie ontstaan in de ijstijd, liggend naast een 

breuklijn die schuin loopt door Loch Indaal naar de 
bovenste punt van Islay genaamd Loch Gruinart 
Breuklijn (stippellijn)

● Een Marylin is een berg/heuvel op de Britse eilanden 
met een hoogte van minstens 150 meter

● Islay kent de volgende Marylin’s; Beinn Bheigier (491 
m), Glas Bheinn (472 m), Beinn Uraraidh (456 m), Sgorr 
nam Faoileann (429 m), Sgarbh Breac (364 m), Beinn 
Tart a’Mhill (232 m) en Beinn Mhor (202 m)

● Beinn Bheigeir is Gaelic voor ‘The Vicar’ en heeft twee 
toppen, een op 456 meter en de andere op 495 meter, 
hier tussen in ligt een richel van ca. 1 km lang

● Op de heuvel genaamd Maol Mheadhion op de Beinn 
Uraraidh is in dikke mist in 1951 een Firefly WB336 
verongelukt en je kan er nog steeds de vliegtuigdelen 
en propellor zien liggen.

● De Islay Marylin Hills geven bij goed weer een ver 
uitzicht maar zijn enkel te bewandelen door geoefende 
wandelaars ivm het heftige moerassige karakter van de 
omgeving



Rinns Complex

Colonsay Group

Bow
more Sandstone

Geologie - Westkust

● De westkust van Islay heeft een mix van zand en 
kiezelstranden met diverse rotsformaties die ontstaan 
zijn in de ijstijd en de jarenlange samensmelting van 
diverse aardlagen. Ligt dichtbij de Loch Gruinart breuklijn 
(stippellijn)

● Deze kant van het eiland bestaat uit de verschillende 
delen genaamd Rinns Complex, Bowmore Sandstone en 
Colonsay Group. Deze hebben allen een eigen 
compositie, structuur en specifieke tijdskenmerken van 
ontstaan.

● Het toont een ruige kustlijn, die niet enkel in de ijstijd 
gevormd is maar ook door de weersinvloeden vanaf de 
Atlantische oceaan. 



Geologie - Oostkust

● De oostkust van Islay heeft een mix van zand en 
kiezelstranden en wordt gekenmerkt door de Marylin 
Hills die door de Loch Gruinart breuklijn (stippellijn) zijn 
gevormd

● Deze kant van het eiland bestaat uit de verschillende 
delen genaamd Argyll Group en Appin Group. Deze 
hebben beiden een eigen compositie, structuur en 
tijdskenmerken van ontstaan. 

● Op de zuidpunt heb je nog een stuk ruige kustlijn met 
kliffen deels gevormd door de invloeden van de 
Atlantische oceaan, maar vooral door invloeden van de 
Warme Golfstroom, die een zachtere en meer bosrijke 
omgeving maakt dan de westkust in het algemeen heeft 

Appin Group

Argyll Group

Argyll Group



Jura
● Op Jura wonen ca. 200 mensen en ca. 5.500 herten
● George Orwell verhuisde een tijdje naar Jura voor de 

rust en om hier 1984 te kunnen schrijven
● De ‘Paps of Jura’ zijn een kenmerkend beeld als je 

aankomt per boot en bestaat uit drie bergen. De 
hoogste van de drie is Beinn an OIr (the Mountain of 
Gold) met 785 meter, gevolgd door Beinn Shiantaidh 
(the Sacred Mountain) met een hoogte van 757 meter en 
als de kleinste de Beinn a’Chaolais (the Mountain of the 
Sound) met 734 meter. 

● De Cora Bheinn (the steep mountain) met een hoogte 
van 569 meter staat ten noordoosten van Beinn 
Shiantaidh. Deze maakt geen deel uit van de ‘Paps’ 
maar behoort wel tot dezelfde groep van bergen. 

● Aan de noordkust vind je de Corryvreckan draaikolk, 
tussen Scarba en Jura in de Gulf of Corryvreckan

● 1 pub, 1 distilleerderij, 1 weg
● De naam Jura word gedacht van de Noorse vertaling af 

te komen voor ‘Deer Island’
● Jura is 30 mijl lang en 9 mijl breed
● Jura heeft 8 plekken waar je standing stones kan 

vinden



Jura Distillery
● De originele distilleerderij is door de Campbell’s 

gebouwd rond 1810
● De in verval geraakte distilleerderij werd opgelapt in 

1884 en begon weer whisky te produceren om 
vervolgens in het begin van de 20e eeuw te worden 
ontmanteld. De restanten van de gebouwen werden 
ruïnes

● Rond 1950 besloot men dat het tijd was de distilleerderij 
opnieuw op te bouwen op de aanwezige ruïnes zodat 
een kwart van de mensen op het eiland werk verschaft 
kon worden. In 1963 opende de distilleerderij weer. Nog 
steeds op dezelfde plek als toen rond 1810 voor het 
eerst gebouwd.


