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Engeland 
Engeland (in het Engels England) vormt samen met Schotland en Wales het 
eiland Groot-Brittannië. Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland vormen 
samen het Verenigd Koninkrijk (the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland). Engeland is genoemd naar de Angelen, een van de stammen 
die vanaf de vijfde eeuw na Christus het land veroverden. Het land wordt ook 
wel aangeduid als Albion, naar het Latijnse woord albus (wit), de kleur van de 
krijtrotsen bij Dover. Of, nog poëtischer, in de woorden van William Blake (in 
het lied Jerusalem), als "green and pleasant land". Engeland telt ruim 51 miljoen 
inwoners. De hoofdstad van Engeland en van het Verenigd Koninkrijk is 
 
Londen 
(in het Engels London). De stad bestaat al sinds het jaar 43 na Christus, toen 
de Romeinen hier hun nederzetting Londinium stichtten. Als we het 
tegenwoordig over Londen hebben, bedoelen we meestal de agglomeratie 
Greater London, die bestaat uit de City of London, de City of Westminster en 
nog 31 andere stadsdelen, die "boroughs" worden genoemd. Greater London 
beslaat 1579 vierkante kilometer en er wonen op dit moment bijna 8 miljoen 
mensen. Ter vergelijking:  de provincie Utrecht is kleiner (1391 km²). Door de 
stad Londen stroomt van west naar oost de rivier de Theems (in het Engels 
Thames, spreek uit temz). Londen staat barstensvol met wereldberoemde 
bezienswaardigheden, zoals Tower Bridge, Buckingham Palace, Big Ben, 
Westminster Abbey en St. Paul’s Cathedral. In het multiculturele Londen 
worden meer dan 300 talen gesproken, maar je kunt er ook met Engels terecht.. 
 
Geld:  
In Londen moet je met Engels geld betalen. Het Britse pond (£), met een 
waarde van ca. € 1,15, is onderverdeeld in 100 pence (p). Er zijn bankbiljetten 
van 50, 20, 10 en 5 pond en munten van 2 en 1 pond en van 50, 20, 10, 5, 2 en 1 
pence. De munt van 1 pence heet penny. Je kunt bij een geldautomaat in 
Engeland pinnen of Engelse ponden vanuit Nederland meenemen.  
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Elektriciteit: 
Een stopcontact ziet er in Engeland heel anders uit dan bij ons; de stekker van  
je scheerapparaat, je föhn of de oplader van je mobieltje past er in ieder geval 
niet in. Daar heb je een adapter voor nodig. Het is dan ook verstandig zo'n 
adapter of wereldstekker mee te nemen. 
 
Telefoneren: 
Als je een mobiele telefoon hebt met roaming-mogelijkheid, kun je vanuit 
Londen of onderweg natuurlijk heel gemakkelijk naar huis bellen. Om naar 
Nederland te telefoneren, kies je 0031 (of +31) en daarna het netnummer 
zónder de nul, dus voor Eindhoven 003140, gevolgd door het abonneenummer.  
 
Het verkeer: 
Het klinkt misschien wel overdreven, en waarschijnlijk heb je het al heel vaak 
gehoord, maar in Engeland rijdt het verkeer écht aan de linkerkant van de weg. 
Dat betekent dus, dat je bij het oversteken éérst naar rechts moet kijken en 
daarna naar links! Wees daarom extra voorzichtig, want je zult wel merken dat 
je gewend bent om de "verkeerde" kant op te kijken. So be sure to look right! 
 
Wandelingen vanaf het reuzenrad naar Trafalgar Square: 
 
Langs de bezienswaardigheden van Westminster 

Loop naar de Thames en sla linksaf richting Big Ben. Steek het water over via 
Westminster Bridge. Links zijn The Houses of Parliament en daarachter staat 
Westminster Abbey. Aan de noordkant van Parliament Square loop je 
Parliament Street in, die overgaat in Whitehall. Als je links blijft lopen, kom je 
langs Downing Street. Verderop zijn de Horse Guards. Ga bij de wacht te 
paard linksaf, onder het gebouw van de Horse Guards door, dan kom je uit bij 
St James’s Park. Wandel dwars door het park naar Buckingham Palace en dan 
over The Mall langs St James’s Palace naar Trafalgar Square. 
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Over de beroemde pleinen en door Soho 

Wandel naar de Thames, sla rechts af en loop over het pad langs de rivier naar 
de Hungerford voetgangersbrug. Steek het water over en sla aan de overkant 
rechtsaf. Je bent nu op Victoria Embankment. Na zo’n 250 meter ga je links 
door het plantsoen. Nu alsmaar rechtdoor, eerst door Carting Lane, dan 
Southampton Street tot aan Covent Garden. Na het bezoek aan Covent  
Garden wandel je naar James Street aan de noordkant van de piazza. Bij het 
metrostation linksaf Long Acre in en dan alsmaar rechtdoor via Cranbourn 
Street naar Leicester Square. Als je toch in de buurt van Leicester Square 
bent, mag je eigenlijk Chinatown niet missen: aan de noordoostkant van het 
plein ligt Leicester Place. Daar loop je in en dan einde rechts, eerste links, 
eerste links. Dit is Gerrard Street, de hoofdstraat van Chinatown. Aan het 
eind van Gerrard Street sla je rechtsaf, dan eerste links en Shaftesbury 
Avenue volgen tot aan Piccadilly Circus. Vanaf Piccadilly Circus loop je              
– bijvoorbeeld via Haymarket – naar Trafalgar Square. 

 
Het openbaar vervoer in Londen: 
Als je je met de metro of de bus wil verplaatsen, kun je losse kaartjes kopen of 
voor ca. £5.60  bij een metrostation een travel card (zones 1 en 2). Daarmee 
kun je de hele dag alle ritten betalen.  
The Underground 

Het snelste vervoermiddel voor de binnenstad van Londen is de metro, ook wel 
"tube" genoemd. De metrotreinen rijden snel en vaak, de reistijd tussen twee 
stations is meestal niet meer dan twee minuten! Elke route heeft een eigen 
naam en een eigen kleur. Op de plattegrond van Londen vind je een overzicht 
van de metrolijnen. Als je weet waar je naar toe wilt, kun je met dat kaartje 
uitzoeken hoe je er het snelste komt. Bepaal eerst met welke lijn je wilt 
reizen. Elke metrolijn gaat twee kanten op, dus volg de borden in het station 
waarop de juiste richting staat (east-, north-, west- of southbound). Steek 
het kaartje in de gleuf om door het draaihek te kunnen lopen en vergeet niet 
om het er aan de andere kant weer uit te pakken! 
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On the Buses 

De bus is een ideaal vervoermiddel als je tegelijkertijd bezienswaardigheden  
wilt zien. Vanaf het "top deck" van een dubbeldekker heb je een prachtig 
zicht op de interessantste punten van de stad. Denk eraan dat de Engelsen 
"queuen" bij een bushalte. Dat wil zeggen dat je achter aan de rij gaat staan 
en netjes je beurt afwacht. Voor een leuke rondrit met de bus neem je lijn 8 
van Liverpool Street Station naar Victoria Station en lijn 11 terug of 
andersom. Op die manier kom je vanzelf langs heel veel  bezienswaardigheden.  

 
Taxi! 

Beroemd is de ouderwetse zwarte dieseltaxi, de "black cab". Als het bordje 
"FOR HIRE" of "TAXI" verlicht is, weet je dat de taxi vrij is. Die kun je dan 
gemakkelijk aanhouden door je hand op te steken. Ritprijs en eventuele 
toeslagen worden in de taxi aangegeven. 
 

Winkelen in Londen 
Harrods  

Een echte shopper mag het wereldberoemde warenhuis Harrods natuurlijk 
niet missen. Maar zelfs als je niet van winkelen houdt, moet je het eigenlijk 
tóch gezien hebben! Een echte aanrader is de voedselafdeling op de  
begane grond. Harrods vind je vlakbij metrostation Knightsbridge. 

 
In Londen kun je fantastisch shoppen. Een geweldige winkelwandeling begint op 
Piccadilly Circus en voert door de volgende straten:  

Regent Street (die begint links van de grote lichtreclames van TDK en Sanyo) 
Aanraders: de warenhuizen Liberty's en Dickins & Jones, Hamleys (de 
grootste speelgoedzaak ter wereld) en de winkel van Warner Bros. Parallel 
aan Regent Street ligt Carnaby Street, bekend van de hippies uit de jaren 
zestig. Voor linkshandigen is er Anything Left Handed Ltd in Beak Street 
vlakbij Carnaby Street. Op Oxford Circus sla je rechtsaf Oxford Street in. 
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Oxford Street   

De populairste en drukste winkelstraat van Londen. Veel grote warenhuizen, 
zoals Selfridges, Debenhams en Marks & Spencer. In het verlengde van 
Oxford Street (New Oxford Street) een buitenaards grote science fiction 
speciaalzaak: Forbidden Planet (nr. 71-75). Loop terug tot voorbij New Bond 
Street. Sjieke boetiekjes in South Molton Street en St Christopher's Place.  

New Bond Street en Old Bond Street   
Straten met flitsende modewinkels, schoenenzaken en juweliers. Beroemde 
namen als Chanel, Yves St. Laurent, Kurt Lagerfeld, Pierre Cardin en Gucci's. 
Het beroemde veilinghuis Sotheby's ligt in New Bond Street. Aan het eind 
van Old Bond Street rechts-links-links en dan kom je in Jermyn Street. 

Jermyn Street   
Hier gaat de Engelse "upper class" winkelen. Een straat vol hofleveranciers, 
drie speciaalzaken voor shirts en, niet te vergeten, Floris's, Londens mooiste 
parfumeriezaak. Meer dan 100 kaassoorten vind je bij Paxton & Whitfield. 
Sla aan het eind van de straat linksaf, dan kom je weer op Piccadilly Circus. 

 
Naar de markt in Londen 
 
Camden Lock is een van de leukste wijken van Londen met prachtige 
winkelstraten, overdekte markten, straatmuzikanten en leuke pubs, gesitueerd 
rond de sluizen van het Regent’s Canal.  

Metrostation: Camden Lock 
 
Covent Garden is een toeristische attractie op zich, waar je een paar gezellige 
uurtjes kunt doorbrengen tussen de winkels, de stalletjes en de "buskers" (de 
straatmuzikanten). Ook de souvenirjagers onder ons zullen zich hier prima 
weten te vermaken. In het overdekte deel van de markt vind je vooral 
kunstnijverheid, op de piazza zelf is ook een algemene markt. Voor wie Engelse 
thee mee naar huis wilt nemen: ga naar The Tea House in Neal Street, aan de 
noordkant van Covent Garden. 

Metrostation: Covent Garden 
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The Courtyard. Bij de kerk van St Martin-In-The-Fields, op de hoek van 
Trafalgar Square, is een kunstmarkt waar kunstenaars hun eigen werk 
verkopen.  

Metrostation: Charing Cross 
 
Leadenhall, een schitterend Victoriaans gebouw aan Gracecurch Street, 
oorspronkelijk een overdekte voedselmarkt, tegenwoordig een compleet 
winkelcentrum, waar je een paar uurtjes geweldig kunt shoppen. Voor Harry 
Potter fans: in de eerste film werd Leadenhall gebruikt als decor voor Diagon 
Alley ("De Wegisweg" in de Nederlandse vertaling).  

Metrostations: Bank of Monument 
 
Portobello Road; voor de "echte" Portobello Road Antiekmarkt moet je hier op 
zaterdag zijn, maar ook op andere dagen kun je er een leuke tijd beleven als de 
marktlui hun waren aanprijzen vanuit hun kleurrijke stalletjes. 

Metrostation: Notting Hill Gate 
 
Pubs 
Pub is de afkorting van public house, openbaar huis. Voor Engelsen is een pub 
dan ook niet zomaar een café, het is eerder een tweede huiskamer. Je kunt er 
gezellig kletsen, een spelletje doen, een hapje eten en natuurlijk een drankje 
bestellen. Je haalt je drankjes over het algemeen zelf aan de bar en dan betaal 
je meteen contant. Een fooi is niet gebruikelijk. Als je toch een keer in de pub 
bent: waag je eens aan het Engelse bier. Het wordt geschonken in lange rechte 
glazen van een pint (spreek uit "paint"), iets meer dan een halve liter, of als je 
wilt een half pint. Je krijgt je glas echt vol met bier (niks twee vingers 
schuim…) want aan het Engelse bier wordt geen koolzuur toegevoegd. Het 
wordt meestal met een handpomp uit het vat gepompt. Het meest gedronken 
bier heet bitter, dat is roodbruin van kleur en behoorlijk "hoppig". Het wordt op 
keldertemperatuur geschonken. Wie het liever bij pils houdt, moet een lager 
bestellen. En voor de echte bierliefhebbers is er natuurlijk stout, het donkere, 
volle bier van bijvoorbeeld Guinness of Murphy's.  
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Wie niet van bier houdt, zou de traditionele Engelse cider eens moeten 
proberen. Cider, spreek uit "saider", is een alcoholische appeldrank. Ook cider is 
te bestellen in pints en half pints.  
 
Uit eigen ervaring noem ik een paar leuke pubs om te bezoeken in het centrum 
van Londen: 
 
Lamb And Flag, 33 Rose Street 

Ruim 400 jaar oude pub in een achterafstraatje tussen Long Acre en Floral 
Street, niet ver van Leicester Square en Covent Garden. Werd ooit Bucket of 
Blood (Emmer vol Bloed) genoemd omdat er veel gevochten werd. Zo was hier 
in 1679 een moordaanslag op de dichter Dryden.  

 
Cross Keys, 31 Endell Street 

19e-eeuwse pub tussen Covent Garden en New Oxford Street. Behangen met 
allerlei foto’s en posters, over Victoriaans Londen, maar ook van de Beatles. 
Het plafond hangt vol met koperen potten en ketels en muziekinstrumenten. 

 
Princess Louise, 208-209 High Holborn 

Een juweeltje onder de pubs in Londen. Gebouwd in 1872, genoemd naar de 
vierde dochter van Koningin Victoria. Echt een kunstwerk, zelfs de toiletten 
zijn een bezoekje waard… 

 
Cittie of York, 22 High Holborn 

Hier stond in 1430 al een pub. In 1695 was dit Gray's Inn Coffee Shop, waar  
vooral advocaten en rechters van de gerechtshoven in de buurt kwamen. 
Mooie afgeschermde zitplaatsen. In de kelder is ook nog een bar. 

 
Olde Mitre Tavern, 1 Ely Court 

Deze pub ligt verstopt in een klein steegje bij Hatton Garden. Let op het 
uithangbord met de bisschopsmijter. Iets verderop in het steegje staat de 
oudste katholieke kerk van Groot-Brittannië, St. Etheldra's Chapel (13e eeuw). 
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Olde Cheshire Cheese, Wine Office Court, 145 Fleet Street 

Sfeervolle pub met een laag plafond, zaagsel op de vloer en open haarden. In 
1667 gebouwd op dertiende-eeuwse gewelven die bezichtigd kunnen worden. 
Charles Dickens kwam hier regelmatig. 

 
Old Bank of England,194 Fleet Street 

Het gebouw dateert uit 1888, sinds 1995 is het een pub. Grote pilaren, 
enorme koperen kroonluchters. De bar is zo hoog dat voor de bovenste plank 
een ladder nodig is. Vanaf de bovengalerij heb je mooi zicht op de pub. 

 
Coal Hole, 91 Strand 

Deze pub hoort bij het beroemde Savoy Hotel. De naam verwijst naar de 
gaten waarin de kolenboeren vroeger de kolen deponeerden. Je vindt deze 
"coal holes" met mooie putdeksels bij oude huizen overal in Londen. In de pub 
veel donker hout, glas-in-lood ramen, een prachtige open haard en mooie 
decoraties van druivenplukkende maagden… 

 
Hieronder op alfabetische volgorde informatie over de belangrijkste 
attracties, bezienswaardigheden en musea in Londen met de dichtstbijzijnde 
metrostations en de prijzen. De musea zijn over het algemeen gratis. 
Big Ben & the Houses of Parliament, Westminster Bridge 

The Palace of Westminster, zo heet het parlementsgebouw officieel. Hier 
vergaderen the House of Lords (de eerste kamer) en the House of Commons 
(de tweede kamer). Rondleidingen voor bezoekers uit het buitenland zijn er 
alleen in de zomermaanden. De 96,30 meter hoge klokkentoren wordt Big Ben 
genoemd, eigenlijk is dat de naam van de grote klok die de hele uren slaat.  

Metrostation: Westminster 
British Museum, Great Russell Street 

Het oudste museum ter wereld. De verzameling kunstschatten in de 94 zalen 
van het museum omspant duizenden jaren beschaving en wereldgeschiedenis. 
Egyptische mummies, reliëfs van het Parthenon, de 2000-jaar oude Lindow 
Man, de in 698 door Eadfrith geschreven evangeliën, enz. Gratis toegang. 

Metrostations: Holborn, Tottenham Ct Rd, Russell Square, Goodge Street 
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Buckingham Palace, St James’s Park 

Het uit 1703 daterende paleis van koningin Elizabeth. Als zij aanwezig is, 
wappert de Koninklijke Standaard. 775 kamers, waaronder 78 badkamers, een 
kapel, een zwembad en een personeelskantine. In de balzaal van 700 m2 vinden 
de staatsdiners plaats. Gedeelten van het paleis zijn toegankelijk voor het 
publiek. Het wisselen van de wacht vindt plaats om 11:30 uur.   

Metrostations: St James’s Park, Victoria Station, Green Park 
Chinatown, Gerrard Street 

Ten noorden van Leicester Square, rond Gerrard Street, ligt Chinatown, waar 
veel Chinese winkels en restaurants zijn en waar de straatnamen in het Engels 
én in het Chinees staan aangegeven! 

Metrostations: Leicester Square of Piccadilly Circus 
Churchill Museum & Cabinet War Rooms, King Charles Street 

In een wirwar van kelderkamers vind je hier een boeiend stukje 20e-eeuwse 
geschiedenis. Toen in de Tweede Wereldoorlog de bommen op Londen vielen, 
kwam hier het oorlogskabinet bijeen. Alles ziet er nog net zo uit als aan het 
eind van de oorlog, compleet met meubilair, kaarten en ouderwetse 
communicatieapparatuur. Entree: ca. £12.= 

Metrostation: Westminster  
Design Museum, Shad Thames 

Het enige museum in Europa dat uitlegt hoe en waarom massaproducten 
werken, waarom ze er uitzien zoals ze er uitzien en hoe het ontwerp bijdraagt 
aan de kwaliteit van ons leven. Van stofzuigers tot Porsches. De toegangsprijs 
bedraagt ca. £8.50  

Metrostations: London Bridge of Tower Hill   
Docklands, ten oosten van Tower Bridge 

Eens het havengebied van Londen, nu een wijk met dure woningen en kantoren, 
waaronder het hoogste gebouw van Engeland, Canary Wharf Tower (244 m.) 
en de O2-Arena. Veel van de oorspronkelijke gebouwen zijn er bewaard 
gebleven. De Docklands lopen van Tower Bridge tot Greenwich en zijn behalve 
te voet, ook te bezichtigen tijdens een ritje met de Docklands Light Railway.  

Metrostation: Tower Hill, evt. verder met de Docklands Light Railway  
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Globe Theatre, New Globe Walk 

Dit is een replica van het theater waar William Shakespeare vierhonderd jaar 
geleden zelf optrad en waar zijn toneelstukken voor het eerst werden 
opgevoerd. Je kunt er een rondleiding krijgen en de tentoonstelling over 
Shakespeare en de bouw van het theater bezoeken. Entree ca. £10.50  

Metrostations: Mansion House, Monument, Cannon Street 
Golden Hinde, St Mary Overie Dock 

In de Theems, tussen Tower Bridge en Globe Theatre ligt deze replica van het 
schip waarmee Sir Francis Drake 430 jaar geleden de wereld rondvoer. Op dit 
galjoen kun je  voor ca. £7.= de 5 dekken en 22 kanonnen bekijken.  

Metrostation: London Bridge 
Greenwich 

De plaats van de nulmeridiaan. De theeklipper Cutty Sark, de 
voetgangerstunnel onder de Theems, het Koninklijk Observatorium, the Old 
Royal Naval College en de pub Trafalgar Tavern zijn allemaal de moeite waard.  

HMS Belfast, Morgan’s Lane 
In de Theems, tegenover de Tower, ligt deze kruiser uit de Tweede 
Wereldoorlog, als onderdeel van het Oorlogsmuseum. Het schip geeft een 
goede indruk van de omstandigheden waaronder de bemanning in tijden van 
oorlog moest werken. De toegangsprijs is ca. £10.30  

Metrostation: London Bridge 
Horse Guards, Whitehall / Horse Guards Parade 

Precies om 11:00 uur worden de twaalf huzaren van de Household Cavalry, die 
met hun paarden op wacht staan, afgelost. De ceremonie is te bewonderen op 
de Horse Guards Parade, aan de achterkant van het gebouw aan Whitehall, 
waar de soldaten en hun paarden dagelijks door toeristen gefotografeerd en 
af en toe een beetje geplaagd worden. 

Metrostations: Westminster of Charing Cross 
Hyde Park en Kensington Gardens 

Een van de grote stukken groen in Londen waarin het heerlijk wandelen is. Je 
vindt hier o.a. het monument voor Prinses Diana en, vlakbij de triomfboog 
Marble Arch, de Speakers' Corner, waar iedereen vrijuit zijn zegje mag doen.  

Metrostations: Hyde Park Corner, Knightsbridge, Marble Arch 
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Leicester Square  

Op dit plein is het altijd gezellig druk, want je bent hier midden in Soho, hét 
uitgaanscentrum van Londen. Tussen de standbeelden van Charlie Chaplin en 
William Shakespeare treden hier vaak "buskers" (straatartiesten) op. Als je 
richting Piccadilly Circus loopt vind je in Swiss Court de grootste snoepwinkel 
ter wereld: M&M’s World met ongelooflijk veel gekleurde snoepjes...  

Metrostation: Leicester Square 
London Aquarium, Westminster Bridge Road 

Het leven onder water zoals je het nog nooit gezien hebt! Haaien, inktvissen, 
piranha's en kwallen zwemmen rond in dit ongelooflijke aquarium onder de 
County Hall, schuin tegenover de Big Ben. Prijs: ca. £13.25  

Metrostation: Westminster 
London Dungeon, Tooley Street 

Een griezelattractie voor mensen met stalen zenuwen. Met behulp van 
toneelstukjes en speciale effecten krijg je een goed beeld van de 
schaduwzijden van de Britse geschiedenis. De entree is ca. £20.95  

Metrostation: London Bridge 
London Eye, Westminster Bridge Road 

Het reuzenrad, gebouwd ter gelegenheid van de millenniumwisseling en daarom 
ook wel The Millennium Wheel genoemd. 135 meter hoog, 32 capsules. Het rad 
draait zo langzaam rond (26 cm per seconde) dat het voor het in- en 
uitstappen van de passagiers niet stilgezet hoeft te worden. Bovenin kun je bij 
helder weer 3 luchthavens, 13 voetbalstadions en 36 bruggen over de Theems 
zien. Een ritje reuzenrad duurt zo’n 30 minuten en kost ca. £17.=  
Je krijgt 10% korting als je van tevoren boekt via de site www.londoneye.com. 

Metrostations: Waterloo, Embankment of Westminster 
London Zoo, Regent’s Park 

Niet zomaar een dierentuin; meer dan 750 diersoorten vind je hier, waaronder 
een aantal zeer zeldzame. Vooral het aquarium, de Afrikaanse vogelsafari, het 
reptielenhuis, de vlinders en de gorilla’s zijn de moeite van een bezoek waard. 
De Zoo ligt in Regent’s Park, de toegangsprijs is ca. £16.80   

Metrostations: Camden Town, Regent’s Park, of Baker Street en dan bus 274 
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Madame Tussaud’s Wassenbeeldenmuseum, Marylebone Road   

Ontmoet Koningin Beatrix, Barack Obama, Nelson Mandela, Luciano Pavarotti, 
Michael Jackson, George Clooney en Whoopi Goldberg, maar ook historische 
figuren als Hendrik VIII met zijn zes vrouwen. Beleef de zeeslag bij 
Trafalgar, zie Shakespeare schrijven en hoor Charles Dickens voorlezen uit 
Oliver Twist. Een toegangskaartje kost ca. £25.=  

Metrostation: Baker Street 
Monument, Monument Street 

In 1666 werd het grootste gedeelte van Londen verwoest door een enorme  
brand. Ter nagedachtenis daarvan werd een paar jaar later deze kolossale 
Dorische zuil gebouwd, 61 meter hoog, 61 meter van de plaats waar de brand 
begon. Als je het aandurft de 311 treden te beklimmen, word je beloond met 
een fantastisch uitzicht over Londen. En dat voor ca. £3.=  

Metrostations: Monument of London Bridge 
Museum of London, London Wall 

Een fascinerend overzicht van de Londense geschiedenis, met nagebouwde 
interieurs, straattaferelen, oude huishoudelijke voorwerpen en allerlei zaken 
uit de geschiedenis van Londen: een Romeinse muurschildering en een 
schaalmodel van de Grote Brand uit 1666, maar ook beelden van het swingende 
Londen van de jaren zestig. Gratis toegang. 

Metrostations: Barbican, St Paul's, Moorgate, Bank 
National Gallery, Trafalgar Square 

Met meer dan 2200 schilderijen is dit het belangrijkste kunstmuseum in 
Londen. Van Italiaanse meesters uit de 13e eeuw tot aan 20e-eeuwse Picasso's. 
Schilderijen en tekeningen van alle beroemde kunstschilders: Bosch, Rubens, 
Rembrandt, Turner, Constable, Monet, Van Gogh, Renoir, enz. Gratis entree. 

Metrostation: Charing Cross 
National Portrait Gallery, St Martin’s Place 

Dit museum staat naast de National Gallery en krijgt daardoor veel minder 
aandacht dan het verdient. Aan de hand van portretten wordt de Britse 
geschiedenis in beeld gebracht, van de 14e eeuw tot nu toe. Gratis toegang. 

Metrostation: Charing Cross 
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Natural History Museum, Cromwell Road 

Alles over het leven op aarde en de aarde zelf. Over de rijkdom van onze 
planeet, ons kwetsbare milieu, het dieren- en plantenleven en de ontwikkeling 
van de mens. Aanraders: The Dinosaur Exhibition, Creepy Crawlies (spinnen, 
slangen en insekten) en The Ecology Gallery (een stukje regenwoud). Gratis.  
Metrostation: South Kensington 

Piccadilly Circus 
Engelsen noemen dit plein "hub of the world", middelpunt van de wereld. 
Vooral bekend om de enorme lichtreclames en het beeld van Eros (god van de 
liefde), dat eigenlijk zijn broer Anteros (god van de wederliefde) voorstelt.    

Royal Albert Hall, Kensington Gore 
Enorme concertzaal die plaats biedt aan ruim 5500 toeschouwers. Geopend 
door Koningin Victoria in 1871 en genoemd naar haar overleden man Prins 
Albert. Een jaarlijks hoogtepunt is the Last Night of The Proms. 
Rondleidingen zijn er om 13 :30, 14 :30 en 15 :30 uur voor ca. £8.=  

Metrostation: South Kensington  
Royal Opera House, Covent Garden 

Wereldberoemd operahuis. Gustav Mahler dirigeerde hier in 1892 Wagners 
Ring des Nibelungen. Bernard Haitink leidde de Royal Opera van 1987 tot 
2002. Om 12 :30 en 14 :30 uur worden er rondleidingen gegeven voor ca. £9.=  

Metrostation: Covent Garden 
Science Museum, Exhibition Road 

In dit "doe"-museum wordt de ontwikkeling getoond van wetenschap en 
industrie door de eeuwen heen. Je kunt met veel dingen zelf experimenteren. 
Leuke afdelingen zijn: Launch Pad, Exploration of Space, Land Transport, 
Flight en Glimpses of Medical History. Gratis toegang. 

Metrostation: South Kensington 
St James’s Park 

Een mooi park middenin Londen, ontstaan toen Hendrik VIII in de 16e eeuw 
een moeras liet droogleggen. Met veel eekhoorns en in het meertje eenden, 
ganzen en pelikanen. Vanaf de brug over het meer heb je een prachtig uitzicht 
op Buckingham Palace. Als het mooi weer is staat het park vol met ligstoelen.  

Metrostations: St James’s Park, Charing Cross, Westminster 
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St Paul’s Cathedral, St Paul’s Churchyard 

Sir Christopher Wrens meesterwerk, gebouwd na de Grote Brand van 1666. 
De kathedraal is 111 meter hoog en de domkoepel is met 34 meter doorsnee 
de grootste ter wereld na de St. Pieter in Rome. Bezoek de "Whispering  
Gallery", de Fluistergalerij in de koepel (als je iets tegen de muur fluistert, 
hoor je dat aan de overkant) of de graftombe van Wren zelf, met het 
opschrift: "Als je zijn monument zoekt, kijk dan maar om je heen".  

Metrostation: St. Paul's 
Tate Britain, Millbank 

Dit is het nationale museum voor Britse kunst vanaf 1500, met belangrijke 
werken van Blake, Constable en Turner. Een aantal zalen heeft een historisch 
thema, andere zalen zijn gewijd aan een bepaalde schilder. Gratis entree. 

Metrostations: Pimlico, Vauxhall, Westminster  
Tate Modern, Bankside 

Het Britse nationale museum voor hedendaagse kunst, gehuisvest in een oude 
krachtcentrale. Internationale moderne kunst vanaf 1900, met belangrijke 
werken van o.a. Dalí, Picasso, Matisse, Rothko en Warhol. De toegang is gratis. 

Metrostations: Southwark of Blackfriars 
Tower Bridge   

Voor ca. £6.00 is het mogelijk deze ruim 100 jaar oude ophaalbrug van binnen 
te bekijken. Alleen het uitzicht al is spectaculair. Maar je kunt ook zien hoe 
Londen er toen uitzag, waarom de brug gebouwd werd en hoe hij werkt.  

Metrostations: Tower Hill of London Bridge 
Tower of London, Tower Hill 

De 900 jaar oude Tower of London is in het verleden gebruikt als fort, 
gevangenis, kasteel en koninklijk paleis. Bezoek de White Tower (in 1097 het 
hoogste gebouw van Londen), bekijk de Engelse Kroonjuwelen, ga naar het 
Wapenmuseum en let vooral op de raven en de Beefeaters! Entree: ca. £16.=  

Metrostation: Tower Hill 
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Trafalgar Square 

Dit beroemde plein wordt opgesierd door fonteinen en "Nelson's Column", de 
54 meter hoge zuil met bovenop Lord Nelson, de Britse zeeheld, gesneuveld in 
1805 tijdens de zeeslag bij Trafalgar, waar Napoleon werd verslagen. Hij 
wordt bewaakt door vier enorme leeuwen aan de voet van de zuil. 

Metrostation: Charing Cross  
Victoria & Albert Museum, Cromwell Road 

Het "V&A" is het grootste museum ter wereld op het gebied van kunst, 
cultuur en design, met een enorm uitgebreide collectie aan voorwerpen uit 
allerlei verschillende wereldculturen. Keramiek, meubilair, mode, glaswerk, 
sieraden, metaal, textiel, foto’s, beelden en schilderijen. Gratis toegang.  

Metrostation: South Kensington 
Wembley, Empire Way 

Mekka van het Engelse voetbal. Het stadion dat iedere voetballiefhebber een 
keer gezien moet hebben. Elk jaar wordt hier op de tweede zaterdag van mei 
de "F.A. Cup Final" gespeeld. En er worden ook regelmatig (pop)concerten 
gehouden. Van 2000 tot 2007 werd het stadion verbouwd. Het vernieuwde 
Wembley biedt plaats aan 90.000 toeschouwers. De rondleiding kost ca. £15.=  

Metrostations: Wembley Central, Wembley Park, Wembley Stadium 
Westminster Abbey, Broad Sanctuary    

In deze prachtige abdij worden de Engelse koningen en koninginnen al 
eeuwenlang gekroond. Nog steeds vinden hier belangrijke koninklijke 
gebeurtenissen plaats. Ook vind je er de graftombes van beroemde mensen uit 
de Engelse geschiedenis. De toegangsprijs is ca. £12.=  

Metrostation: Westminster  
Wimbledon, Church Road 

Wimbledon is een sjieke buitenwijk van Londen, waar elk jaar het bekende 
tennistoernooi wordt gehouden. Hier kun je het Wimbledon Lawn Tennis 
Museum bezoeken. Voor de tennisliefhebbers onder ons een unieke ervaring 
om rond te lopen bij het Centre Court van "The All England Lawn Tennis & 
Croquet Club". Prijs inclusief rondleiding: ca. £15.50  

Metrostation: Southfields 


