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Ligging Londen

 Groot-Brittannië bestaat uit Engeland, Schotland en Wales. Londen is zowel de
hoofdstad van Engeland, als van Groot-Brittannië. Samen met Noord-Ierland vormen
zij het Verenigd Koninkrijk. Engeland beslaat ongeveer twee derde van het hele eiland
en heeft ook de meeste inwoners. Londen, gelegen in het zuidoosten van Engeland, telt
ongeveer 7,2 miljoen inwoners.

We maken een onderscheid tussen Greater London, Inner London en Outer London. 
Greater London is één van de negen administratieve regio’s van Engeland. Inner
London is wat we kennen als het centrum van Londen. Dit bestaat uit 12 ‘boroughs’ ,
zoals Camden, Chelsea en Kensington,.., wat letterlijk stad of dorp betekent, maar wat
we eerder kunnen vertalen als gemeente. Londen telt in totaal 32 boroughs.

Outer London bestaat uit de boroughs of gemeenten die geen deel uitmaken van het
centrum (Inner Londen), maar in een ring er rond liggen. Zuid-Oost-Engeland heeft een
rollend landschap: heuvels en velden wisselen elkaar af. Outer Londen zelf wordt
omgeven door krijtheuvels. De rivier die van het zuidwesten tot het oosten door de stad
stroomt is de Thames (Theems).

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/
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Geschiedenis van Londen

 We beginnen ons avontuur in 43 v.C. Rond die periode vielen de Romeinen Engeland
binnen. Ze zetten voet aan wal in het zuidoosten van het land en trokken verder naar
het noorden. Eenmaal aan de Thames gekomen, bouwden ze een permanente houten
brug. Aan de voet van die brug ontstond een nederzetting, die al snel uitgroeide tot een
bruisende stad: Londinium.

Rond het jaar 600 stichtten de Anglosaksen niet ver van de oude Romeinse stad een
nieuwe nederzetting, Lundenwic. Londen kende de volgende eeuwen periodes van
bloei en verval en werd vaak geterroriseerd door de Vikingen.

In de vroege middeleeuwen kwam de stad weer tot bloei. William the Conqueror werd
na de Normandische overwinning in de Battle of Hastings in 1066 tot koning van
Engeland gekroond. De bevolking groeide snel aan. In de 14de helft stierf bijna een
derde van de bevolking aan de pest.

In 1666 werd het grootste deel van het toenmalige Londen van de kaart geveegd door
de 'The Great Fire of London’, een enorme vuurhaard. De brand zou begonnen zijn in
Pudding Lane en geëindigd in Pie Corner. Twee dagen lang stond de stad in lichterlaaie
en vele monumenten werden vernietigd, zoals bijvoorbeeld de St. Paul’s Cathedral. De 
heropbouw van de stad was in handen van architect Christopher Wren, die later ook
begraven zou worden in de kathedraal.

In 1831 was Londen uitgegroeid tot de grootste stad ter wereld, mede dankzij het
uitstekende spoornetwerk. Door het toenemende verkeer in het stadscentrum besloot
men over te gaan tot de bouw van het eerste metronetwerk ter wereld.

Een nieuwe paniekgolf kwam er in de herfst van 1888, toen in Whitechapel een aantal
prostituees op gruwelijke wijze werden vermoord. De dader vonden ze nooit, maar werd
de legendarisch Jack The Ripper. Die naam werd gebruikt in een brief van iemand die
beweerde de moordenaar te zijn, maar waarschijnlijk een journalist was. Vandaag de
dag hopen velen nog steeds het mysterie ooit te kunnen oplossen.

De grootse veranderingen van de laatste 100 jaar waren het gevolg van de Duitse
bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo’n 30.000 Londenaars kwamen
om, en hele huizenblokken werden platgegooid. Tijdens de jaren ‘50 en ’60 startte
men met de heropbouw in verschillende bouwstijlen, wat het gebrek aan eenheid in
het hedendaagse straatbeeld dat zo typerend is voor Londen verklaart.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
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Bezienswaardigheden in Londen

 Als je in Londen aankomt waan je je al in een andere wereld, met zijn rode
dubbeldekkers en zwarte taxi's. Londen is een stad van klassiekers zoals de Big Ben, 
Tower of London en Buckingham Palace. Maar naast een cultureel paradijs is Londen
ook een shopping paradijs waar voor iedere smaak en ieders budget wel iets te vinden
is. En 's avonds kan je genieten van een musical of theatervoorstelling.

 10 Downing Street (Gebouwen)

In Downing Street nummer 10 bevindt zich de ambtswoning van de Britse premier.
Je zal het gebouw ongetwijfeld herkennen van de vele tv-interviews en toespraken die
er gefilmd werden. De deur van Downing Street nummer 10 is dan ook de meest
gefotografeerde deur ter wereld. Hoewel het gebouw er aan de buitenkant niet groot
uitziet, bevat het meerdere kantoren. 10 Downing Street wordt ook wel Overkirk House
genoemd, een verbastering van de naam van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk die er als
opperstalmeester van Willem de derde van Oranje-Nassau woonde.

GPS Coördinaten: N 51°30.162' W 0°7.667' 

Adres: 10 Downing Street, SW1A 2AA Londen 

 Banqueting House (Gebouwen)

Het Banqueting House is het enige overgebleven gedeelte van het ‘Palace of
Whitehall’, tussen 1619 en 1622 gebouwd door Inigo Jones. In 1698 werd de rest van
het paleis verwoest door een hevige brand. De publiekstrekker hier is het plafond,
dat Pieter Paul Rubens volledig schilderde in opdracht van Karel I, die hier in 1649 nog
onthoofd zou worden. De schilderingen zijn een eerbetoon aan Jacobus I, zijn vader.
Het Banqueting House was het eerste gebouw in Londen met muren van portlandsteen
en deed dienst als feestzaal voor de koning.

GPS Coördinaten: N 51°30.27' W 0°7.575' 

Adres: Whitehall, SW1A 2ER Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/palace-of-westminster-en-big-ben#content
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 Battersea Park (Parken)

Battersea Park wordt vaak over het hoofd gezien doordat het niet in het centrum van de
Britse hoofdstad ligt. Maar dit park met zijn grasvelden, meertjes en bosjes aan de
zuidelijke oever van de Thames is meer dan de moeite waard. Je vindt er een meer met
roeibootjes, een van Londens grootste speeltuinen, sportvelden en een
Boeddhistische vredespagode. Aan het informatiepunt kan je plannetjes krijgen met
uitgestippelde wandelingen.

GPS Coördinaten: N 51°28.867' W 0°9.971' 

Adres: 56 Battersea Park Road,Londen 

 Borough Market (Markten)

Borough Market is een van de grootste voedselmarkten ter wereld. Oorspronkelijk
legde de markt de focus op groenten en fruit, maar tegenwoordig verkopen ze er alle
soorten voedsel. Mensen komen uit heel het land naar deze markt afgezakt.

De huidige gebouwen in Art Deco-stijl werden gebouwd in 1851, maar de eerste
vermelding van de markt dateert al van 1276. De markt is op donderdag van 11 tot 5,
op vrijdag van 12 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 4 geopend.

GPS Coördinaten: N 51°30.335' W 0°5.445' 

Adres: 8 Southwark Street, SE1 1TL Londen 

 British Museum (Musea)

Ook gratis is de vaste collectie van het British Museum, het nationale museum van het
Verenigd Koninkrijk. Het museum is enorm groot en verspreid over 3 verdiepingen,
dus je koopt best aan de balie een plan en selecteert welke stukken je graag wil zien.

Het museum heeft een collectie van zeven miljoen voorwerpen, een van de grootste
verzamelingen ter wereld. De voorwerpen zijn afkomstig van zowat alle beschavingen
ter wereld, zowel oude als nieuwe.

 Hoogtepunten zijn onder meer de steen van Rosetta (de sleutel tot de ontcijfering van
de Egyptische hiërogliefen), een standbeeld van op Paaseiland, de oudste afbeelding
van Christus en ontelbare mummies.

Wetenschapper en verzamelaar Sir Hans Sloane liet bij zijn dood in 1753 zijn
verzameling na aan de Britse regering. Daaruit ontstond het Britisch Museum, dat in
1759 zijn deuren opende voor het publiek.

Een van de opvallendste zalen is de Reading Room, vroeger onderdeel van de British
Library. In deze grote ronde zaal met zijn indrukwekkende koepel hebben beroemde
personen als Karl Marx, Rudyard Kipling en Oscar Wilde menig uurtje al lezend
doorgebracht.

De British Library heeft ondertussen een onderkomen gevonden in een ander gebouw,
maar de Reading Room bleef onderdeel van het museum. Na een renovatie werd de
zaal in 2000 opengesteld voor bezoekers.

GPS Coördinaten: N 51°31.158' W 0°7.654' 

Adres: Great Russell Street, WC1B 3DG Londen 



 Buckingham Palace (Paleizen)

Buckingham Palace is een klassieker onder de Londense bezienswaardigheden. Het
is de officiële residentie van de Queen en is het meest bekend door de ceremonie van
de wisseling van de wacht, die er om 11.30 uur plaatsvindt (in de maanden april tot
juli). Dit ritueel duurt ongeveer een half uur en kan je bekijken vanaf het plein voor het
paleis. Het ritueel vindt niet iedere dag plaats, je informeert je dus best even op
voorhand.

Het gebouw met 600 kamers was oorspronkelijk een landhuis voor de Duke of
Buckingham. George III kocht het in 1762 voor zijn 15 kinderen en liet het meermaals
verbouwen.

Het paleis zelf is voor het grootste gedeelte afgesloten van het publiek, maar tijdens de
maanden augustus en september is de koninklijke familie op vakantie en wordt het
opengesteld voor bezoek. Je kan dan de State Rooms, Grand Staircase, troonzaal en
de Queen's Gallery bezoeken. In de Queen's Gallery hangen onder meer
meesterwerken van Rubens en Rembrandt.

GPS Coördinaten: N 51°30.069' W 0°8.545' 

Adres: Buckingham Palace Road, SW1A 1AA Londen 

 Burlington Arcade (Warenhuizen)

Hoewel Selfridges en Harrods de fervente shopper al een rijkgevulde dag zullen
bezorgen, mag je ook Burlington Arcade niet vergeten. Als je op zoek bent naar
luxeproducten, dan is dit shoppingcentrum de place to be. Burlington Arcade werd
immers gebouwd om sieraden en luxe-artikelen te verkopen. Tijdens de feestdagen kan
je er heel wat beroemdheden spotten die hun boodschappen hier komen doen.
Burlington Arcade is de oudste (1819) en tegelijk ook de langste overdekte winkelgalerij
van Engeland.

GPS Coördinaten: N 51°30.492' W 0°8.372' 

 Camden Town (Stadsdelen)

Camden Town is een van de hipste buurten in Londen. De buurt staat vooral bekend
om zijn levendige markt en de vele alternatieve jongeren die er hun 
toevluchtsoord van gemaakt hebben. Punkers, skaters, emo’s, gothics, je kunt het zo
gek niet bedenken of het loopt hier wel rond.

Vooral jongeren komen graag naar de Camden Markets, de straatmarkten waar
tweedehandskleding, sieraden, tassen, schoenen en veel kleurrijke prulletjes verkocht
worden. Op de Stables Market moet je zijn als je op zoek bent naar meubelen of antiek.

In de vele winkeltjes kun je je koopwoede verder botvieren. Ook als je op zoek bent
naar een piercing of tatoeage ben je hier aan het juiste adres!

Camden Town is een populaire uitgaansbuurt. Je vindt er geen grote discotheken,
maar wel tientallen pubs en bars. Door Camden Town stroomt het Regent’s Canal,
waarlangs je bij mooi weer heerlijk kan wandelen.

GPS Coördinaten: N 51°32.396' W 0°8.607' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/selfridges#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/harrods#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/verenigd-koninkrijk/
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 Covent Garden (Markten)

Covent Garden is een gezellige buurt in het centrum van Londen die bekend staat om
zijn vele winkel- en entertainmentmogelijkheden. Een van de toeristische
trekpleisters in de buurt is de Covent Garden Market, een overdekte historische
markt met tal van eetgelegenheden en terrasjes. Jaarlijks komen hier meer dan 30
miljoen toeristen over de vloer.

Op het Piazza, dat bekend staat om zijn vele straatartiesten, is het altijd een drukte
van jewelste. In de buurt liggen het Royal Opera House en de St. Paul’s Church. Verder
liggen er enkele boeiende musea als het Somerset House en de Courtauld Gallery.

GPS Coördinaten: N 51°30.701' W 0°7.409' 

 Dickens House (Musea)

In Doughty Street, nummer 48, vind je een bijzonder huis: het Dickens House. De
wereldberoemde schrijver Charles Dickens woonde hier van 1837 tot 1839, samen met
zijn vrouw Catherine en hun zoontje Charles. Toen hij rijker werd, woonde hij nog in
verschillende grotere huizen, maar dit is het enige dat nog overeind staat. Het huis
heeft een typische Georgiaanse uitstraling.

Sinds 1925 is het Dickens Museum er gevestigd. Hier vind je de uitgebreidste
verzameling boeken van de schrijver ter wereld, het bureau en de stoel van de schrijver
en oude krantenartikels. Een must voor literatuurliefhebbers!

GPS Coördinaten: N 51°31.411' W 0°6.991' 

Adres: 48 Doughty Street, WC1N 2LX Londen 

 Gherkin (Gebouwen)

De Gherkin, ‘de augurk’ is een bekend Londens kantoorgebouw dat door zijn
merkwaardige vorm heel erg opvalt in de skyline van de stad. Het gebouw, dat de vorm
heeft van een reusachtige augurk, is 180 meter hoog en daarmee het zesde hoogste
gebouw van Londen. Het gebouw wordt ook wel 30 St Mary Axe genoemd of Swiss Re
Building, naar de vorige eigenaar. The Gherkin is een ontwerp van de prijzenwinnende
architect Lord Foster, wiens bureau ook The Sage Gateshead en de Millennium Bridge
ontwierp. Het gebouw is al zichtbaar van op een zeer grote afstand.

GPS Coördinaten: N 51°30.884' W 0°4.838' 

Adres: 30 St Mary Axe, EC3A 8BF Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
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 Globe Theatre (Theaters)

Als je even wil terugkeren naar het Londen van William Shakespeare is een bezoek
aan het Globe Theatre een echte must. Het Globe Theatre werd gebouwd door het
toneelgezelschap waar Shakespeare zelf lid van was in 1599. De 'special effects'
tijdens een opvoering van het bekende stuk 'Henry VII' zorgden ervoor dat het theater
volledig uitbrandde. Het rieten dak vatte vuur na het lossen van een kanonschot in het
theaterstuk.

Al gauw herbouwde ze de Globe Theatre en vervangden ze wijselijk het rietendak door
een dak met pannen. In 1644 werd het theater opgeruimd om plaats te maken voor
woningen in het groeiende Londen. In 1997 werd het theater met rieten dak kortbij zijn
oorspronkelijke plek weer heropgebouwd. Naast de voorstellingen in het theater is er
tegenwoordig ook een permanente tentoonstelling over het leven van William
Shakespeare, zijn beroemde werken en zijn er opvoeringen zoals in Shakespeares tijd.

GPS Coördinaten: N 51°30.486' W 0°5.811' 

Adres: 21 New Globe Walk, SE1 9DT Londen 

 Greenwich Park (Parken)

Greenwich Park werd in 1433 aangelegd en is daarmee het oudste koninklijke park
in Londen. Het 74 hectare grote park ligt op een heuvelrand en biedt je een schitterend
glooiend vergezicht op de stad. Het park huisvest The Royal Observatory. Dit museum
werd gebouwd op de nulmeridiaan, die de aarde in het oostelijk en westelijk halfrond
verdeelt. Het museum laat je kennismaken met het verhaal achter de lengtegraad en
stelt astronomische instrumenten en navigatiehulpmiddelen tentoon. Naast de 
sterrenwacht ligt een afgeschermd deel van het park dat als picknickplek gebruikt
wordt. De ideale plaats om de innerlijke mens te versterken!

GPS Coördinaten: N 51°28.674' W 0°0.049' 

 Hampton Court Palace (Paleizen)

Net buiten het centrum van Londen, in het district Richmond upon Thames, ligt het 
Hampton Court Palace. De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot de 11de
eeuw, maar het was kardinaal Wolsey die in de 16de eeuw de bouwwerken voor een
groot paleis startte. De beruchte koning Henry VIII, bekend als de man met zes
vrouwen, wilde van het paleis een van de mooiste van Europa maken.

Hampton Court Palace werd reeds in 1838 opengesteld voor het publiek. Bezoekers
krijgen in het paleis de State Apartments of staatsievertrekken, de keuken en de
eetzaal te zien. Daarnaast is ook het 270 hectare grote park zeker de moeite waard.

GPS Coördinaten: N 51°24.287' W 0°20.498' 

Adres: Hampton Court Road, KT8 9AU Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
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 Harrods (Warenhuizen)

Het warenhuis Harrods is wereldberoemd. Niet alleen de koopwaar loont de moeite,
ook de architectuur van het gebouw is adembenemend. Als je Harrods grondig wil
bezoeken, moet je er minstens een volledige dag voor uittrekken. Geen evidentie als je
op citytrip in Londen bent want deze wereldstad heeft zoveel te bieden.

Toen Harrods in 1835 werd opgericht, was het een thee- en kruideniersgroothandel.
Door de dreiging van een cholera-epidemie verhuisde de winkel in 1849 naar Brompton
Road. Na een zware brand in 1883 werd de winkel op grotere schaal herbouwd. In de
enorme winkel vind je tal van luxeproducten. De huidige eigenaar van Harrods is de
gekende Egyptische familie Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed en zijn broer kochten het
warenhuis in 1985 voor maar liefst 615 miljoen pond.

GPS Coördinaten: N 51°29.989' W 0°9.804' 

Adres: 87-135 Brompton Road, SW1X 7XL Londen 

 Highgate Cemetery (Kerkhoven)

Highgate Cemetery is een beroemde begraafplaats in Londen, gelegen in de
buitenwijk Highgate. Het kerkhof werd geopend in 1839. Het bestaat uit twee delen: het 
West Cemetery en het East Cemetery en is gemodelleerd naar het Cimetière du Père-
Lachaise in Parijs.

Door de prachtige catacomben en de mooie uitzichten werd de begraafplaats zo
populair dat iedere bekende Londenaar er begraven wilde worden. Zo vind je er de
graven van communist Karl Marx, schrijfster George Eliot, socioloog Herbert Spencer
en natuurkundige Michael Faraday. Bezoek op het West Cemetery zeker eens de
‘Circle of Lebanon’ met zijn reusachtige mausoleums. Hier deed Bram Stoker inspiratie
op bij het schrijven van Dracula.

GPS Coördinaten: N 51°34.011' W 0°8.793' 

 HMS Belfast (Musea)

Dit gepensioneerd oorlogsschip ligt aangemeerd op de Thames vlakbij Tower Bridge.
Het doet nu dienst als een museumschip, om de bezoekers een beter beeld te geven
van hoe zo’n militair schip precies in elkaar zit.

Het schip werd in 1938 in gebruik genomen en streed mee tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog. Zo zorgde ze voor ondersteuning tijdens de
invasie van Normandië. Het is een van de krachtigste lichte kruisers van de Royal Navy.
Je kan dit museum elke dag bezoeken, zij het wel tegen betaling.

GPS Coördinaten: N 51°30.399' W 0°4.875' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
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 Hyde Park (Parken)

Met een oppervlakte van maar liefst 140 hectare is Hyde Park een van Londens
grootste parken. Het park is eigendom van de Britse koninklijke familie en biedt voor
ieder wat wils: een oase van groen voor wandelaars, een ruiterpad voor
paardenliefhebbers, speelvelden voor kinderen, een meertje voor zwemmers of
zeilers... In het park ligt een fontein die hulde brengt aan de in 1997 overleden prinses
Diana. Je vindt er ook andere gedenktekens, zoals de Holocaust Memorial en de
Hudson Memorial, terug.

In 1851 vond de eerste Wereldtentoonstelling plaats in Hyde Park. Nu worden er
regelmatig popconcerten, culturele evenementen en sportmanifestaties gehouden.
Wanneer je op zondag een bezoekje brengt aan Hyde Park, loop dan zeker eens langs
de noordoostelijk gelegen Speaker’s Corner. Hier verkondigen sprekers die op een
zeepkist staan ongezouten hun mening over politiek, cultuur en religie.

GPS Coördinaten: N 51°30.41' W 0°10.194' 

 Imperial War Museum (Musea)

Het Imperial War Museum biedt zijn bezoekers een unieke blik op de oorlogen uit de
20ste en 21ste eeuw. Je vindt er allerhande wapens, uitrustingen, modellen, illustraties,
uniformen, foto’s enz. die verband houden met de oorlogen die onze wereld geteisterd
hebben. Zo wordt het leven op het thuisfront en aan de frontlinies van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog er treffend geïllustreerd.

In de ‘Document Room’ vind je onder meer het politieke testament dat Hitler enkele
dagen voor zijn dood schreef in de bunker van de kanselarij te Berlijn. Er is een 
permanente tentoonstelling over de Holocaust, de systematische vervolging van de
Joden en andere minderheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast heeft het
museum regelmatig nieuwe, tijdelijke exposities. Het Imperial War Museum is
gehuisvest in het voormalige Bethlem Royal Hospital (‘Bedlam’), een 18de-eeuwse
instelling voor krankzinnigen. De toegang is gratis.

GPS Coördinaten: N 51°29.744' W 0°6.516' 

Adres: Lambeth Road, SE1 6HZ Londen 

 Kensington Gardens (Tuinen)

Kensington Gardens is een 111 hectare groot park dat ten westen van Hyde Park ligt.
Doordat het park aan Hyde Park grenst, wordt het er vaak mee verward. Koning Willem
III (1650-1702), die aan astma leed, kocht in 1689 een deel van Hyde Park aan om er
tot rust te komen en van de zuivere lucht te genieten. Het gebied kreeg de naam
Kensington Gardens.

In het westen van het park werd Kensington Palace gebouwd, waar de koninklijke
familie gedurende vele generaties resideerde. Aan de zuidkant van het park staat het 
Albert Memorial, een monument dat door Koningin Victoria werd opgericht ter
nagedachtenis aan haar echtgenoot Albert, die in 1861 overleed. Kinderen kunnen hun
hartje ophalen in de Diana, Princess of Wales Memorial-speeltuin. Het park is vooral
in de zomer een trekpleister, je kan er wandelen, joggen, picknicken en zonnebaden.

GPS Coördinaten: N 51°30.512' W 0°10.548' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/berlijn
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/hyde-park#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/kensington-palace#content


 Kensington Palace (Gebouwen)

Voor echte royalty fans mag een bezoek aan Kensington Palace natuurlijk niet
ontbreken. Ooit was dit het favoriete paleis van vele beroemde vorsten, zoals Queen
Anne en George II. Het was in Kensington Palace dat Queen Victoria in 1819 werd
geboren en gedoopt. Zij was het ook die op haar tachtigste verjaardag het paleis
openstelde voor het publiek.

In de State Apartments, die toegankelijk zijn voor het publiek, kan je een kijkje nemen
in de slaapkamer van Queen Victoria, of eens binnengluren in de kamer waar Queen
Mary in 1694 stierf. Ook de Kensington Gardens, de tuinen en de orangerie, zijn,
zeker in de zomer, de moeite waard.

GPS Coördinaten: N 51°30.329' W 0°11.148' 

Adres: Kensington Gardens, W8 4PX Londen 

 Leicester Square (Pleinen)

Dit bekende plein bevindt zich in de uitgaanswijk West End en is enkel toegankelijk
voor voetgangers. Leicester Square werd genoemd naar Robert Sidney, de tweede
graaf van Leicester, die er in 1630 een lap grond kocht en er enkele jaren later een
groot huis, Leicester House, op liet bouwen.

In het midden van het plein ligt een klein park met een standbeeld van William
Shakespeare, omringd door dolfijnen. Ook op de vier hoeken van het park staan
standbeelden van wetenschapper Isaac Newton, schilders Joshua Reynolds en William
Hogarth en chirurg John Hunter. Er staat ook een klein beeld van acteur en regisseur
Charlie Chaplin.

Op de bestrating zijn inscripties aangebracht die de afstanden in mijl weergeven tot de
voormalige Britse kolonies. Leicester Square is the place to be voor filmfanaten. Zo vind
je er een bioscoop met een reusachtig scherm en meer dan 2000 zitplaatsen.

Het plein heeft tevens zijn eigen Walk of Fame en er vinden heel regelmatig
filmpremières plaats. In de vele kiosken die Leicester Square telt, kun je voor de helft
van de prijs tickets kopen voor de theatervoorstellingen in West End. Opgelet: deze
reductie geldt enkel voor voorstellingen die dezelfde dag opgevoerd worden.

GPS Coördinaten: N 51°30.639' W 0°7.836' 

 Little Venice (Stadsdelen)

Wie er behoefte aan heeft om even te ontsnappen uit het drukke stadsleven, vindt
een oase van rust in Little Venice. Deze rustige buurt in het noordwesten van Londen
ligt aan het beginpunt van het Regent’s Canal. Vroeger was dit een belangrijke
handelsweg, maar de binnenschippers zijn langzaam maar zeker verdwenen. Regent’s
Canal telt 12 sluizen, en kan je te voet of met bootjes gaan verkennen. Het kanaal loopt
langs de noordzijde van Regent’s Park en achter de zoo van Londen. Vanaf de brug
van Edgeware Road heb je een prachtig uitzicht over Little Venice.

GPS Coördinaten: N 51°31.309' W 0°10.936' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/kensington-gardens#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen


 London Aquarium (Attracties)

Het London Aquarium is een van de grootste aquariums van Europa, gelegen op de
benedenverdieping van de historische County Hall aan de oevers van de Thames,
vlakbij het London Eye. Het aquarium opende zijn deuren in 1997.

In de verschillende bassins leven ongeveer 350 vissoorten. Het aquarium is opgedeeld
in 14 zones, die je doorheen alle soorten waterleven voeren, van rivieren en vijvers tot
oceanen en tropische regenwouden. Haaien, clownvissen, murenen, zeepaardjes en
kwallen, als het in de zee leeft, vind je het er zeker terug!

GPS Coördinaten: N 51°30.119' W 0°7.157' 

Adres: Westminster Bridge Road, SE1 7PB Londen 

 London Dungeon (Attracties)

Wie graag de donkere kant van Londen eens wil verkennen en Jack The Ripper (of
één van zijn slachtoffers) in levende lijve wil ontmoeten, moet beslist een bezoekje
brengen aan ‘The London Dungeon’. De dungeon brengt meer dan 2000 jaar
geschiedenis weer tot leven, van de pestepidemie en de guillotine tot de Victoriaanse
tijden. De acteurs met hun Britse humor, de speciale effecten, levende ratten en zelfs
een boottochtje maken alles gruwelijk echt. Je zult een geweldige tijd beleven, doch is
deze attractie niet aan te raden voor wie met (kleine) kinderen reist.

GPS Coördinaten: N 51°30.293' W 0°5.032' 

Adres: 28-34 Tooley Street, SE1 2SZ Londen 

 London Eye (Attracties)

Bekijk Londen ook eens op een andere manier. Vanuit de lucht bijvoorbeeld! Het 
London Eye neemt je mee tot op een hoogte van 135 meter boven de skyline van
Londen. De totale rit duurt zo’n 30 minuten, waarin je 55 beroemde gebouwen en
herkenningspunten kan zien. Als het weer helder is kan je zelfs Windsor Castle zien
liggen! Het London Eye vind je recht tegenover het Palace of Westminster.

Het London Eye werd in 1999 plechtig geopend door toenmalig Eerste Minister Tony
Blair. Op dat moment was het het grootste reuzenrad ter wereld, maar later werd het
voorbijgestoken door een reuzenrad in China. Op dit moment is een reuzenrad uit
Singapore het grootste en staat het London Eye op de derde plaats. In iedere capsule
passen 25 mensen.

GPS Coördinaten: N 51°30.241' W 0°7.026' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/london-eye#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/palace-of-westminster-en-big-ben#content


 London Zoo (Zoos)

London Zoo, de dierentuin van Londen, is niet alleen de oudste wetenschappelijke
dierentuin ter wereld, maar ook een van de bekendste. De zoo opende zijn deuren in
1828, maar werd pas in 1847 opengesteld voor het publiek. De dierentuin is altijd erg 
vernieuwend geweest. Zo opende hier het eerste reptielenhuis, het eerste openbare
aquarium, het eerste insectenhuis en de eerste kinderzoo.

De zoo huisvest bijna 700 dieren, waaronder enkele zeldzame. Je kunt er onder meer
tijgers, slangen, nijlpaarden, apen, leeuwen, tijgers en pinguïns bewonderen. De zoo ligt
in het noordoostelijke deel van Regent’s Park. Een ideaal uitstapje als je kinderen bij je
hebt! 

 

GPS Coördinaten: N 51°32.084' W 0°9.24' 

 Madame Tussauds (Musea)

Leuk voor zowel volwassenen als kinderen is Madame Tussauds. Oorspronkelijk
begonnen met wassenbeelden van sterren, nu uitgegroeid tot een heuse interactieve
belevenis. Brad Pitt of Kylie Minogue in de billen knijpen? Een balletje trappen met
David Beckham? Of liever langs Cara Delevingne, Kendall Jenner of Justin Bieber een
kiekje nemen? Hier kan het allemaal.

De Sherlock Homes Experience is nieuw bij Madame Tussauds. Herbeleef de
avonturen van de beroemde detective in een interactieve belevenis met een
verbluffende cast, special effects en verborgen aanwijzingen. De personages zullen je
helpen om de zaak op te lossen. Voor meer info over prijzen en tickets kan je best de
officiële website bezoeken.

 

 

GPS Coördinaten: N 51°31.342' W 0°9.391' 

Adres: Marylebone Road, NW1 5LR Londen 

 Millennium Bridge (Bruggen)

De Millennium Bridge in Londen is een stalen voetgangersbrug over de Thames, die
Bankside op de linkeroever verbindt met de stad. De brug was in 1998 de eerste
nieuwe brug over de Thames, na de Tower Bridge uit 1894. Veel toeristen gebruiken de
brug om naar het Globe Theatre, het Tate Modern of andere bezienswaardigheden te
gaan. De brug kreeg na zijn opening de bijnaam ‘Wobbly Bridge’ omdat veel mensen
die erover liepen trillingen voelden. De Millennium Bridge is zo ontworpen dat je in de
verte nog St. Paul’s Cathedral ziet liggen.

GPS Coördinaten: N 51°30.653' W 0°6.057' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/regent%E2%80%99s-park#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/tower-bridge#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/globe-theatre#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/tate-modern#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/st.-paul-s-cathedral#content


 Museum of London (Musea)

Het stadsmuseum van Londen overloopt de sociale en de economische
geschiedenis van de stad van de prehistorie tot heden. De omvangrijke collectie
besteedt veel aandacht aan de archeologische ontdekkingen. Zeker de moeite waard
zijn de Romeinse afdeling op de eerste verdieping, de middeleeuwse afdeling en de
19de-eeuwse zalen die gewijd zijn aan Victoriaans Londen. Je vindt er zelfs de
reconstructie van een Victoriaanse straat! Buiten kun je een deel van de Romeinse
omwalling bezichtigen.

Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur.

GPS Coördinaten: N 51°31.067' W 0°5.798' 

Adres: 150 London Wall, EC2Y 5HN Londen 

 National Gallery (Musea)

De National Gallery, aan Trafalgar Square, is één van de beroemdste musea ter
wereld. Je vindt er alleen maar schilderkuns. De collectie is overweldigend. Het
museum biedt een goed overzicht van de West-Europese schilderkunst tussen 1250
en 1900.

De verzameling is opgedeeld in vier secties: schilderijen uit de periode 1260-1510,
1510-1600, 1600-1700 en alles daarna. Met de collectie werd begonnen in 1824, onder
impuls van George IV. Je vindt in de National Gallery werk van Titiaan, van Eyck,
Michelangelo, Da Vinci, Raphael, Velásquez, Rembrandt, Renoir, van Gogh, Monet en
vele anderen. De toegang voor het museum is gratis.

GPS Coördinaten: N 51°30.536' W 0°7.709' 

Adres: Trafalgar Square, WC2N 5DN Londen 

 National Portrait Gallery (Musea)

De National Portrait Gallery, naast de National Gallery, is een museum met alleen
maar portretten. Deze portretten zijn van belangrijke personen uit de geschiedenis
van Groot-Brittannië. Zo vind je er portretten van dichters, musici, schilders, filosofen,
politici,... van begin 14de eeuw tot nu.

In 1856 begon men al met de verzameling. In die tijd moest de persoon nog dood zijn
voordat zijn portret in de collectie opgenomen werd, zo kon men nog nagaan of hij
invloedrijk genoeg was. Nu is dat niet meer het geval. Zo hing er al een portret van
Margaret Thatcher op nog voor ze stierf in 2013. De verzameling staat 
chronologisch opgesteld. Voor de leden van de koninklijke familie zijn twee zalen
voorzien. De toegang is gratis.

GPS Coördinaten: N 51°30.583' W 0°7.709' 

Adres: St Martin's Place, WC2H 0HE Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/national-gallery_1#content


 Natural History Museum (Musea)

Het Natural History Museum is een groot museum waarin alles draait rond de 
wonderen van de natuur. Je kunt er duizenden dieren, planten en mineralen
bewonderen. In totaal beschikt het museum over bijna 70 miljoen specima.
Verschillende zalen, die allen de moeite waard zijn: vissen en reptielen, insecten,
walvissen, fossielen, meteorieten, … Verschillende zalen zijn gewijd aan de impact van
de mens op de natuur. De dinosaurustentoonstelling van het museum is
wereldberoemd, hier staan maar liefst 14 complete skeletten!

GPS Coördinaten: N 51°29.73' W 0°10.603' 

Adres: Cromwell Road, SW7 5BD Londen 

 Notting Hill (Stadsdelen)

Notting Hill is een rijke, modieuze buurt in Londen, bekend van de gelijknamige film uit
1999. In de buurt liggen prachtige Victoriaanse huizen, chique winkels en restaurants.
Notting Hill is een kosmopolitische buurt waarin tientallen culturen samenleven. Ieder
jaar vindt er het kleurrijke Notting Hill Carnival plaats, het tweede grootste straatfestival
ter wereld

De beroemde straat Portobello Road loopt van noord naar zuid door Notting Hill. Op
zaterdag vindt hier de Portobello Street Market plaats, de populairste straatmarkt van
Londen, die vooral bekend staat om zijn aanbod aan antiek en tweedehands spullen.

GPS Coördinaten: N 51°30.877' W 0°12.259' 

 Oxford (Gemeenten)

Oxford is een stad op ongeveer 80 kilometer ten westen van Londen, die
wereldberoemd is om haar universiteit, samen met die van Cambridge een van de
meest prestigieuze van Groot-Brittannië. Veel toeristen bezoeken Oxford voor de 
legendarische universiteit, maar de stad heeft nog veel meer te bieden. De eerste
‘colleges’ in Oxford werden gesticht in de 13de eeuw.

Een tour is zonder twijfel een aanrader. Spring eens binnen bij het Oxford Tourist
Information Centre, dat geleide bezoeken aan de universiteit en de stad organiseert.
Oxford biedt plaats aan enkele monumenten en gebouwen die zeker de moeite waard
zijn. De ronde Radcliffe Camera werd in de 18de eeuw gebouwd om de
wetenschapsbibliotheek van de universiteit in onder te brengen.Studenten komen hier
nog altijd om boeken te lezen en van het prachtige interieur te genieten.
De University Church of St. Mary the Virgin is een 14de-eeuwse kerk van grote
historische en architecturale waarde. En de imposante gebouwen van de twee
belangrijkste ‘colleges’, Christ Church en Magdalena College, mogen natuurlijk niet
ontbreken.

Verder heeft Oxford ook een aantal interessante musea, waaronder het Oxford
University Museum of Natural History en het Pitts Rivers Museum, het museum voor
antropologie en etnologie.

Met zoveel studenten in de buurt spreekt het vanzelf dat Oxford ook een geweldig 
nachtleven heeft. Twijfel zeker niet om een van de traditionele studentenpubs
binnen te gaan. De Bear Inn en de Turf Tavern zijn beide pubs uit de 13de eeuw. Een
belevenis op zich!

GPS Coördinaten: N 51°45.583' W 1°15.454' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen


 Palace of Westminster en Big Ben (Gebouwen)

Wanneer je in de wijk Westminster bent zie je naast Westminster Abbey ook het Palace
of Westminster, ook wel bekend als Houses of Parliament, met zijn bekende
klokkentoren Big Ben. In dit paleis naast de Thames zetelt het Britse parlement oftewel
het lagerhuis (House of Commons) en het Hogerhuis (House of Lords).

De oudste nog bestaande gebouwen van het Westminster-complex dateren van 1097.
Het grootste deel dateert echter van na de wederopbouw in 1870. In 1265 vond hier de
eerste bijeenkomst plaats van het Brits parlement, en tot op de dag van vandaag is dit
nog steeds zo. Het gebouw is gigantisch, het telt ongeveer 1000 kamers, 100
trappenhallen en meer dan 3 kilometer gangen.

Misschien nog bekender dan het Palace of Westminster zelf is zijn 96 meter hoge 
klokkentoren (Clock Tower) die echter beter gekend is onder de eigenlijk foute
benaming 'Big Ben'. Big Ben is namelijk de naam van de grote klok (de luidklok, niet
het uurwerk) en niet van de toren zelf.

GPS Coördinaten: N 51°30.05' W 0°7.467' 

Adres: Parliament Square, SW1A 0AA Londen 

 Piccadilly Circus (Pleinen)

Hoewel de naam Piccadilly Circus het niet meteen duidelijk maakt, is dit een van de
meest bekende pleinen van Londen. Piccadilly Circus is meer dan een plein alleen;
deze toeristische attractie is een belangrijk verkeersknooppunt en een gekende
ontmoetingsplaats. Het plein, dat in 1819 werd aangelegd, moest de verbinding tussen 
Piccadilly en Regent Street vormen. Het woord Circus komt dan weer van het feit dat
dit de Engelse benaming is voor een cirkelvormig plein. Door de aanleg van
Shaftesbury Avenue in 1886 verloor het plein echter zijn cirkelvorm.

Centraal op het plein kan je de fontein van Eros, de Griekse god van de liefde,
terugvinden. De officiële naam van deze in 1893 gebouwde fontein is Shaftesbury
Memorial. Hij werd opgedragen aan Lord Shaftesbury, een voorvechter van de
afschaffing van de kinderarbeid. Piccadilly Circus staat ook bekend om de vele 
lichtreclames, een traditie waar al mee begonnen werd in 1895. In dat jaar werden de
eerste lichtborden in Londen geplaatst, dit was voor Schweppes en Bovril.

GPS Coördinaten: N 51°30.608' W 0°8.074' 

 Regent Street (Straten)

Regent Street is een van de bekendste winkelstraten in het centrum van Londen. De
straat werd in 1811 aangelegd door architect en stadsplanner John Nash. De 
Georgiaanse gebouwen van toen imponeren nog steeds alle bezoekers. Met Kerstmis
wordt de Regent Street schitterend verlicht.

Regent Street staat vooral bekend als winkelstraat. Het winkelgedeelte loopt van Oxford
Circus in het noorden tot Piccadilly Circus in het zuiden. Er liggen vooral veel bekende 
winkelketens, waaronder Hamleys, met zeven verdiepingen en meer dan 40.000
stukken speelgoed de op één na grootste speelgoedwinkel ter wereld, maar ook
winkels van internationale ontwerpers. De twee grote warenhuizen in de straat zijn 
Liberty en Dickins & Jones. In de zijstraatjes vind je tal van restaurants en bars.

GPS Coördinaten: N 51°30.67' W 0°8.34' 

http://take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/westminster-abbey#content
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 Regent’s Park (Parken)

Regent’s Park is net als Hyde Park en St. James’s Park één van de acht koninklijke
parken van Londen. Ook van dit park is de gerenommeerde architect John Nash de
ontwerper. Het park werd aangelegd in 1811 en ligt vlakbij Primrose Hill, vanwaar je
een mooi uitzicht hebt over de stad. Het heeft een oppervlakte van 166 hectare. In het
midden van het park liggen de Queen Mary’s Gardens, met een prachtige rozentuin. In
deze tuinen bloeien in de zomer meer dan 30.000 rozen. Op de vijver in het park kun je
varen. Er wordt veel aan sport gedaan. ‘The Hub’ is een groot sportpaviljoen, waarvan
meer dan 100 are ingenomen wordt door sportvelden.

GPS Coördinaten: N 51°31.814' W 0°9.377' 

 Royal Albert Hall (Gebouwen)

Na de Wereldtentoonstelling van 1851 ontstond bij prins Albert, de echtgenoot van
koningin Victoria, het idee een reeks permanente gebouwen op te richten waar de
burgers zouden kunnen kennismaken met kunst en cultuur. Tien jaar na zijn dood, in
1871, werd de Royal Albert Hall plechtig geopend door koningin Victoria. Ter
nagedachtenis van prins Albert kreeg de muziektempel zijn huidige naam.

In de Royal Albert Hall worden klassieke en rockconcerten, operavoorstellingen, 
sportmanifestaties en zelfs circusvoorstellingen georganiseerd. De wereldbekende
Night of the Proms-concerten vinden er elke zomer plaats. Deze concerthal herbergt
tevens het grootste orgel van het Verenigd Koninkrijk.

GPS Coördinaten: N 51°30.054' W 0°10.648' 

Adres: Kensington Gore, SW7 2AP Londen 

 Royal Botanic Gardens (Tuinen)

De Royal Botanic Gardens, ook wel Kew Gardens genoemd, is een niet te missen
ervaring voor tuin- en plantenliefhebbers. De tuinen zijn aangelegd op initiatief van
prinses Augusta van Saksen-Gotha. De tuinen beslaan alles tesamen meer dan 120
hectare en behoren tot de grootste botanische tuinen ter wereld. Hier ben je wel even
zoet mee! 50.000 plantensoorten, zeven kassen, waaronder Temperate House, de
grootste kas ter wereld. Hoogtepunten zijn de rozentuinen, de waterlelieserres en de
azalea-en magnoliatuin. Kew Gardens staat sinds 2003 op de Werelderfgoedlijst van
de Unesco.

GPS Coördinaten: N 51°28.705' W 0°17.793' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/hyde-park#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
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 Saatchi Gallery (Musea)

Reclameman Charles Saatchi, een van de broers die reclamebureau Saatchi &
Saatchi oprichtte, besloot in 1985 een museum voor moderne kunst op te richten om
zijn omvangrijke collectie aan het grote publiek te tonen.

De eerste vestiging van het museum was in een oud fabrieksgebouw in Noord-Londen,
vervolgens verhuisde de galerie naar County Hall op de South Bank, aan de oevers van
de Thames. In oktober 2008 opende de nieuwe vestiging in het Duke of York-gebouw
in Chelsea zijn deuren.

De Saatchi Gallery ziet het als zijn taak het werk van jonge Britse kunstenaars te
promoten. Het museum is sinds zijn opening in 1985 dan ook van grote invloed geweest
op de Britse kunstwereld. Een expositie bij Saatchi was voor veel kunstenaars de
springplank naar een succesvolle internationale carrière. Zo hebben onder meer
jonge kunstenaars als Damien Hirst, Jenny Saville en Tracey Emin veel te danken aan
de Saatchi Gallery. Maar je kan er ook veel werken van internationale kunstenaars
bewonderen.

In tegenstelling tot de concurrenten Tate Modern en Tate Britain, moet je voor de
Saatchi Gallery wel toegangsgeld betalen.

GPS Coördinaten: N 51°29.478' W 0°9.619' 

Adres: King's Road, SW3 4SQ Londen 

 Science Museum (Musea)

Het Science Museum, in Exhibition Road, is een interactief wetenschapsmuseum.
Zelfs echte leken vinden dit museum best interessant! Er zijn meer dan 40 zalen,
allemaal met een eigen onderwerp, van ‘vermogen’, ‘sportwetenschappen’,
‘ruimteonderzoek’, ‘telecommunicatie’ ‘vliegen’ tot Digitopolis, over digitale
technologie. Bewonder de allereerste Rolls Royce, ontdek hoe ze papier maken, bekijk
een model van het eerste motorvliegtuig van de gebroeders Wright... Dit museum heeft
zoveel te bieden dat je er eigenlijk een hele dag voor moet uittrekken!

GPS Coördinaten: N 51°29.73' W 0°10.594' 

Adres: Exhibition Road, SW7 2DD Londen 

 Selfridges (Warenhuizen)

Ben je een shopaholic op citytrip in Londen en heb je weinig tijd? Dan is er maar één
adres, namelijk Selfridges: één winkel, 200 personeelsleden, meerdere verdiepingen
en meer dan een miljoen items. In deze winkel kan je zowat alles vinden, van een bad
in glas tot de duurste sandwich ter wereld, van op maat gemaakte jeans tot exclusieve
trouwjurken.

Als geld geen rol speelt, moet je zeker de Personal Shopping Service uitproberen; in
een afgeschermde ruimte geniet je van een massage of een hapje terwijl een team van
verkopers de winkel afschuimt met jouw profiel in de hand. Met een simpele “Yes” of
“No” beslis jij over het lot van de uitgekozen koopwaar. Kortom, dit is shoppen zonder
stress op zijn best. Selfridges-warenhuizen vind je in heel het Verenigd Koninkrijk. Deze
warenhuisketen werd opgericht door de Amerikaan Harry Gorden. Hij opende zijn
eerste winkel in Oxford Street Londen op 15 maart 1909.

GPS Coördinaten: N 51°30.84' W 0°9.164' 

Adres: 400 Oxford Street, W1A 1AB Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/tate-modern#content
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 St. Bartholomew-the-Great (Gebouwen)

St. Bartholomew-the-Great bestaat uit een Anglicaanse priorijkerk en een oud
ziekenhuis, die in 1123 gesticht werden door Rahere, de hofnar van Hendrik I, die zich,
nadat hij de malaria overwon, aansloot bij de Augustijnermonniken. Naast het altaar van
de kerk vind je zijn grafmonument. Je gaat binnen via een 13de-eeuwse stenen boog.
Rechts van de kerk lag het klooster. Het koor, de galerij en de Lady Chapel zijn nog in
originele staat. In 1515 verdween de priorij. Het gebouw werd gekocht door Lord
Chancellor (grootkanselier) Richard Rich, die in de Lady Chapel ging wonen en de
rest quasi volledig sloopte. In 1725 werkte de Amerikaanse schrijver en politicus
Benjamin Franklin hier een tijdje.

GPS Coördinaten: N 51°31.022' W 0°6.021' 

Adres: Cloth Fair, EC1A 7JQ Londen 

 St. James’s Palace (Paleizen)

St. James’s Palace, gelegen aan The Mall, is één van de oudste koninklijke paleizen in
Londen. Van het oorspronkelijke gebouw uit 1535, gebouwd door Hendrik VIII, is het
grootste deel verwoest door een brand in 1809. Enkel de 16de-eeuwse toegangspoort
staat nog overeind. Voor het gebouw dienst deed als koninklijk paleis was het nog een
klooster en een hospitaal voor lepralijders.

Karel II liet het aangrenzende St. James’s Park aanleggen. Eind 17de eeuw was St.
James’s Palace de belangrijkste woning van de koning in Londen. Tegenwoordig doet
het gebouw dienst als administratief centrum van het hof. De nieuwe Britse vorst
wordt hier uitgeroepen en houdt er zijn/haar eerste toespraak.

GPS Coördinaten: N 51°30.286' W 0°8.252' 

Adres: Cleveland Row, SW1A 1DH Londen 

 St. James’s Park (Parken)

St. James’s Park is een van de acht Londense Koninklijke Parken. Het park, gelegen
ten oosten van Buckingham Palace, werd in de 19de eeuw aangelegd door John Nash.
Het gebied zelf werd al in 1532 gekocht door Hendrik VIII, die het gebruikte als
jachtgebied. In het park vind je een meertje, het St. James’s Lake, waarin twee
eilanden liggen. Het eerste is Duck Island, het tweede West Island. Rond het meer
leven prachtige watervogels.

GPS Coördinaten: N 51°30.156' W 0°8.42' 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/buckingham-palace_1#content


 St. Paul's Cathedral (Kerken)

De St. Paul’s Cathedral werd gebouwd in 649, een aantal keer vernield en herbouwd,
maar ging uiteindelijk in de vlammen op tijdens de Great Fire van 1666. De huidige
kathedraal is ontworpen door architect Christopher Wren. Hij werd in 1710 als
erste begraven en ingehuldigd in de kerk. In de bouwstijl worden elementen uit de late
renaissance en de barok gecombineerd.

De kathedraal ligt op het hoogste punt van de City of London (de historische
binnenstad) en is een van de drukst bezochte bezienswaardigheden van Londen.

Sinds de eerste dienst in 1697 vonden er tal van belangrijke gebeurtenissen plaats in
St. Paul’s Cathedral. De begrafenissen van Lord Nelson en Winston Churchill, het
huwelijk van Charles en Diana en jubilea voor Queen Victoria en de huidige Queen
Elisabeth II. Heel mooi is de Chapel of All Souls, opgedragen aan de militairen die
stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Beroemde Britten die hun laatste rustplaats vonden in de kathedraal, zijn onder
anderen de beroemde verpleegster Florence Nightingale, admiraal Lord Nelson en
kunstenaar Henry Moore.

GPS Coördinaten: N 51°30.796' W 0°5.946' 

Adres: St Paul's Churchyard, EC4M 8AD Londen 

 Stamford Bridge (Gebouwen)

Bij voetballiefhebbers doet de naam Stamford Bridge ongetwijfeld een belletje
rinkelen. Deze bezienswaardigheid is immers een bekend voetbalstadion in Londen.
Het is de thuisbasis van voetbalclub Chelsea. Het stadion opende zijn deuren in 1877
en werd aanvankelijk voornamelijk gebruikt voor atletiekwedstrijden. Sinds 1904 is de
atletiekpiste echter verdwenen en regeert Koning Voetbal over Stamford Bridge.

Het stadion is gelegen in de wijk Fulham en werd aangeboden aan de plaatselijke
voetbalclub Fulham FC. Deze bedankte echter voor de eer. Hierop werd beslist om 
Chelsea FC op te richten, genoemd naar de naastgelegen wijk. Chelsea FC werd al
meerdere keren landskampioen en speelt een niet onverdienstelijke rol in de
Champions League.

GPS Coördinaten: N 51°28.903' W 0°11.462' 

Adres: Fulham Road, SW6 1HS Londen 

 Tate Britain (Musea)

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen


Het Tate Britain maakt, net als het Tate Modern, deel uit van het Tate-
museumnetwerk. Het Tate Britain opende zijn deuren reeds in 1897, onder de naam
National Gallery of British Art. In het museum kan je Britse kunst bewonderen, zowel
historische werken als moderne. De oudste werken dateren uit de 15de eeuw.

Verschillende ruimtes in het museum zijn gewijd aan één bepaalde kunstenaar.
Kunstenaars aan wie veel aandacht besteed wordt zijn onder anderen J.M.W. Turner,
David Hockney, Francis Bacon, Douglas Gordon en Peter Blake. De toegang tot het
museum is volledig gratis.

Adres: Millbank, SW1P 4RG Londen 

 Tate Modern (Musea)

Niet alles hoeft zo duur te zijn in Londen. Vele musea zijn gratis of vragen slechts een
kleine bijdrage. Onze favoriet is het Tate Modern, waar je een enorme
kunstcollectie vindt van 1900 tot nu. Het museum bezit onder andere enkele
belangrijke werken van surrealisten als René Magritte, Dalí en Miró. Andy Warhol en
Picasso mogen natuurlijk ook niet ontbreken, net als enkele levensgrote werken van
Jackson Pollock.

Het museum opende zijn deuren in 2000 en is sindsdien uitgegroeid tot een populaire
toeristische bestemming. Het is ondergebracht in het oude Bankside Power Station.

GPS Coördinaten: N 51°30.456' W 0°5.969' 

Adres: Bankside, SE1 9TG Londen 

 The O2 (Millennium Dome) (Gebouwen)

De vroegere Millennium Dome, die nu officieel The O2 heet, is een reusachtige 
evenementenhal die gebouwd werd ter gelegenheid van de viering van het derde
millennium. De naam wijzigde in O2 aangezien de gelijknamige onderneming bereid
was er een riant bedrag voor neer te tellen. Met een doorsnede van maar liefst 365
meter is The O2 het grootste koepelgebouw ter wereld. De O2 is gelegen in het
zuidoosten van Londen en werd ontworpen door de Britse architect Richard Rogers.

GPS Coördinaten: N 51°30.078' E 0°0.297' 

Adres: Peninsula Square, SE10 0DX Londen 

 Tower Bridge (Bruggen)

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/tate-modern#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen


De Tower Bridge is een van de beelden die bijna elke toerist snel weet te linken met de
stad Londen. Deze basculebrug over de rivier de Thames is één van de
bezienswaardigheden die niet op je lijstje mag ontbreken als je de Britse hoofdstad
bezoekt.

De Tower Bridge werd in 1894 voltooid en kan je naast de Tower of London
terugvinden, waaraan deze brug ook haar naam dankt. Door de snelle groei van de
commerciële activiteiten in de oostkant van Londen ontstond in de tweede helft van de
19de eeuw meer en meer nood aan een oeververbinding. In 1870 werd dan ook een
tunnel onder de Thames aangelegd. Omdat deze enkel toegankelijk was voor
voetgangers, bleef de nood voor een brug bestaan.

In 1876 werd uit meer dan 50 inzendingen van stadsarchitect Horace Jones het
ontwerp van de Tower Bridge gekozen. Aangezien een vaste brug de doorgang van de
scheepvaart zou belemmeren, kwam het ontwerp van deze 244 meter lange
basculebrug met aan weerszijden twee torens van 65 meter als winnaar uit de bus.

De middelste delen van deze brug (die elk 1000 ton wegen!) kunnen in een tijdspanne
van 1 minuut opsplitsen zodat er ruimte is voor scheepvaart. De oorspronkelijke
aandrijving voor het openen en sluiten van de brug was hydraulisch, dit door waterdruk
via stoommachines. Deze originele stoommachines zijn tegenwoordig een toeristische
attractie. De brug openen ze tegenwoordig elektronisch. Wanneer dat exact gebeurt
kan je online op de officiële website terugvinden!

GPS Coördinaten: N 51°30.321' W 0°4.529' 

 Tower of Londen (Kastelen)

In 1078 gaf Willem de Veroveraar - beter bekend als koning Willem I - de opdracht voor
de bouw van de White Tower. De White Tower (kortweg: Tower) is gelegen aan de
rivier de Theems en heeft in de loop der eeuwen dienst gedaan als staatsgevangenis,
fort, koninklijk paleis, museum, garnizoen en arsenaal.

In de nabijheid van de Tower kan je de Tower Bridge terugvinden, die haar naam aan
dit fort dankt. In tegenstelling tot eerder gebouwde forten, die uit hout bestaan, is de
Tower uit steen opgetrokken. De Tower of Londen moest de stad beschermen tegen
aanvallen door de Normandische veroveraars. Nu is de Tower een belangrijke
toeristische trekpleister. Niet alleen worden de kroonjuwelen er bewaard, ook kan je er
een uitgebreide verzameling harnassen en wapentuig terugvinden.

GPS Coördinaten: N 51°30.492' W 0°4.573' 

Adres: Tower Hill, EC3N 4AB Londen 

 Trafalgar Square (Pleinen)

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/tower-of-londen#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/tower-bridge#content


Trafalgar Square (1840) is ongetwijfeld het meest bekende plein van Londen.
Piccadilly Circus en Leicester Square zijn ook architectonische pareltjes, maar 
Trafalgar Square heeft net dat ietsje meer. Het plein is genoemd naar de zeeslag bij
Trafalgar van 1805. Bij dit zeegevecht kwam Admiraal Nelson om het leven, ter ere
van wie in het midden van het plein een zuil (Nelson’s Column) werd opgericht.
Hoewel de zuil zelf 54 meter hoog is, meet het beeld van Admiraal Nelson slechts 5,5
meter. Generaal Nelson ligt begraven in St. Paul’s Cathedral.

GPS Coördinaten: N 51°30.442' W 0°7.661' 

 Victoria & Albert Museum (Musea)

Het Victoria & Albert Museum is het grootste museum ter wereld voor schone
kunsten en design. In feite verenigt het museum verschillende musea. Het museum
werd opgericht in 1852 als South Kensington Museum. Toen huisvestte het
voornamelijk objecten van de Great Exhibition van 1851. Door de jaren heen werd de
collectie aanzienlijk uitgebreid met allerhande kunstvoorwerpen. Nu vind je er
verschillende nationale verzamelingen: sculpturen, fotografie, miniaturen, zilverwerk,
keramiek, glas, architectuurtekeningen, aquarellen, tekeningen, juwelen, stoffen en
behangpapier. Maar er zijn ook galerijen met boeken, beeldhouwwerk, schilderijen,
mode, meubels. Teveel om op te noemen dus!

Het museum is gratis toegankelijk en is van maandag tot donderdag geopend van 10 tot
17.45 en op vrijdag van 10 tot 22 uur.

GPS Coördinaten: N 51°29.792' W 0°10.328' 

Adres: Cromwell Road, SW7 2RL Londen 

 Wallace Collection (Musea)

De Wallace Collection is een iets minder bekend museum, maar zeker de moeite
waard. Het is gelegen in Hertford House, een 18de-eeuwse villa die gebouwd werd
door de hertog van Manchester. De omvangrijke kunstcollectie werd echter aangelegd
door de markiezenfamilie Hertford. De verzameling bestaat voor een groot deel uit 
Franse 18de-eeuws kunst en Hollandse meesters. Ook de zaal met Venetiaanse
doeken is magnifiek. De weduwe van de vierde markies Sir Richard Wallace schonk de
villa en heel de verzameling in 1897 aan de staat.

GPS Coördinaten: N 51°31.025' W 0°9.166' 

Adres: Manchester Square, W1U 3BN Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/inleiding
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/st.-pauls-cathedral#content


 Wembley Stadium (Stadions)

Het Wembley Stadium werd ontworpen door de architecten Sir John Simpson en
Maxwell Ayerton en opende zijn deuren in 1923. Tussen 2000 en 2007 werd het stadion
grondig verbouwd. Kostprijs? 1 miljard euro, de duurste verbouwing ooit van een
voetbalstadion! Met een oppervlakte van 1 km², 90.000 zitplaatsen en een
uitschuifbaar dak dat 7.000 ton weegt, is het het grootste overdekte stadion van Europa.
Het stadion is de thuisbasis van het Engelse nationale voetbalelftal. Ook vinden er heel
wat popconcerten plaats.

GPS Coördinaten: N 51°33.347' W 0°16.775' 

Adres: 66 Bayswater Road, HA9 0WS Londen 

 Westminster Abbey (Kerken)

In deze kerk gaan traditioneel de kroningen en begrafenissen van leden van het 
Britse vorstenhuis door. De kerk werd als abdij voor 
Benedictijnermonniken gebouwd en ingewijd in 1065. Na verschillende verbouwingen
is het grootste deel van de kerk vandaag de dag in gotische stijl opgetrokken.

King Harold II, Willem de Veroveraar en zowat alle daarop volgende Engelse vorsten
werden hier gekroond, en dit traditioneel door de aartsbisschop van Canterbury. Niet
alleen kroningen, maar ook begrafenissen van enkele groten uit de Engelse
samenleving hebben hier plaatsgevonden: Charles Darwin, Lord Kelvin, Isaac Newton,
Ernest Rutherford en vele anderen. Voor Shakespeare is er een gedenkteken, maar
zijn graf bevindt zich in zijn geboorteplaats Stratford-upon-Avon.

GPS Coördinaten: N 51°29.958' W 0°7.649' 

Adres: 20 Deans Yard, SW1P 3PA Londen 

 Westminster Cathedral (Kathedralen)

De Westminster Cathedral is de jongste kathedraal in Londen. Het is de hoofdzetel
van de rooms-katholieke gemeenschap in Engeland. De kerk, in 
vroeg-Byzantijnse stijl, werd gebouwd in 1903, in opdracht van aartsbisschop
Vaughan. John Bentley, de architect, reisde naar Griekenland, Italië en Istanbul om
daar inspiratie op te doen voor het ontwerp.

De kerk valt al van ver op door haar rood-witte kleuren. Voor het interieur van de kerk
zijn honderd verschillende soorten marmer gebruikt. Boven het reusachtige schip hangt
een enorm gouden kruis. Je kunt een lift nemen naar de top van de kathedraal, waar je
een verbluffend uitzicht hebt over de buurt Westminster en alle bezienswaardigheden.

GPS Coördinaten: N 51°29.753' W 0°8.372' 

Adres: 42 Francis Street, SW1P 1 Londen 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen


 Windsor Castle (Kastelen)

Hoewel oude kastelen tegenwoordig vaak dienst doen als museum, is dit niet het geval
bij Windsor Castle. Het is het oudste bewoonde kasteel van Engeland, en dit al ruim
900 jaar. Windsor Castle is een van de meest geliefde verblijfplaatsen van de Britse
koninklijke familie, naast de officiële residentie Buckingham Palace. Ook in het
verleden verkozen de meeste vorsten Windsor Castle als tweede woning omdat zij de
voorkeur gaven aan Buckingham Palace in hartje Londen.

Het kasteel werd in 1070 in opdracht van Willem de Veroveraar gebouwd. Niet enkel
het kasteel zelf, maar ook het prachtig aangelegde park rondom het kasteel zijn een
bezoek meer dan waard. Wij raden je dan ook aan een volledige dag uit te trekken voor
een bezoekje aan Windsor Castle.

GPS Coördinaten: N 51°29.033' W 0°36.263' 

Adres: 114 Campden Hill Road, SL4 1NJ Windsor 

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/buckingham-palace#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen


Verblijf in Londen

 Wie wil overnachten in Londen kan kiezen uit een ruim aanbod. Van luxehotels over 
kleinschalige bed & breakfasts over appartementen tot jeugdherbergen, in de
Britse hoofdstad is de accommodatie voor iedereen op maat gemaakt.

Overnachten in Londen is over het algemeen niet goedkoop, maar hoeveel je betaalt,
zal ook in grote mate afhankelijk zijn van in welk deel van de stad je verblijft. Wil je het
graag goedkoop houden, zoek dan geen accommodatie in het centrum. De metro
brengt je immers overal snel naartoe!

De bekende hotelketens zijn uiteraard aanwezig, waaronder de luxeketens (Four
Seasons, Hilton, Conrad, Marriot, Radisson, Ritz,..), maar ook de middenklassers zoals
Holiday Inn en Best Western. Londen beschikt echter ook over een groot aantal 
gezellige familiehotels. Deze zijn meestal niet groot, en hebben ongeveer 50 kamers
(met badkamer) maar zijn heel erg netjes. Zo vind je er veel in de wijken rond Hyde
Park: Paddington, Bayswater en Earl’s Court.

Jongere reizigers verkiezen misschien één van de talrijke jeugdherbergen of Youth
Hostels. Bedden kosten er rond de £ 10 à 12 (zo’n 15 euro) per nacht, met een
gedeelde badkamer op de gang. De meesten bieden ook privékamers aan, maar
vergeleken met hotelkamerprijzen zijn deze niet zo goedkoop.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/hyde-park#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/hyde-park#content


Eten en drinken in Londen

 De Engelsen hebben op culinair gebied lange tijd een slechte reputatie gehad. Maar die
hebben ze nu ver achter zich gelaten. De Britse hoofdstad kent heel wat
gerenommeerde restaurants.

De multiculturele samenleving zorgt ervoor dat kleine restaurants met traditionele
gerechten uit India, Indonesië, Mexico, Maleisië... als paddenstoelen uit de grond
omhoog schieten, in alle prijsklassen en alle delen van de stad. In de city zelf zijn ze
redelijk prijzig, rond de £20. Beter is het om richting Paddington te trekken, voor
schotels rond de £12. Populair bij de Engelsen zelf is Curry. En met Curry bedoelen ze
alle Indiase, Pakistaanse en andere Zuid-Aziatische schotels.

Fish and Chips, de traditionele dikke frieten met gefrituurde vis, zijn weer helemaal in.
Je vindt ze zowat overal in Londen, meestal als take-away. Typisch is ook het Engelse
ontbijt, dat bestaat uit gebakken spek, roerei, toast, witte bonen in tomatensaus,
worstjes, gebakken tomaat en gebakken champignons.

Voor wie graag Brits wil eten is ‘Canteen’ een aanrader. Voor de lunch kan het er vrij
druk zijn, maar ’s avonds kan je er heerlijk dineren. Je vindt dit restaurant in Crispin
Place, nummer 2.

Wie Groot-Brittannië zegt, zegt Afternoon Tea. Tijdens de middag nemen de Engels
graag een pauze om te genieten van een kopje thee of koffie met een hapje. Heel
vaak zijn dit scones, die worden geserveerd met sandwiches met jam en komkommer.
Vele brasseries bieden een high tea aan tegen een voordelige prijs, maar het kan leuk
zijn om bijvoorbeeld eens een afternoon tea te gaan drinken in pakweg The Ritz.

Van de verschillende Engelse bieren is Lager (pils) het populairste. Ale, Stout, etc.
worden gezien als drank voor oude mannen, aangezien ze vaak heel donker en bitter
zijn. Maar laat dat je er zeker niet van weerhouden om alles eens te proeven!

Houd wel rekening met de openingsuren van de pubs. De meesten zijn slechts open
tot 23 uur. Het verplichte sluitingsuur is weliswaar afgeschaft, maar er zijn slechts een
handvol pubs die tot nu toe een aanvraag hebben ingediend om 24 uur op 24 open te
mogen blijven.

http://www.canteen.co.uk/
https://www.theritzlondon.com/dining-drinks/afternoon-tea-reservations/


Vervoer in Londen

 Londen ligt op amper 230 km van Brussel. Deze afstand is het gemakkelijkste te
overbruggen met de Eurostar, die je vanuit Brussel-Zuid 1 uur en 51 minuten naar St
Pancras Station in hartje Londen brengt. De prijzen voor een ticket beginnen vanaf 
ongeveer 80 euro.

Je kunt natuurlijk ook met je eigen auto naar Londen reizen. Besluit je dat te doen, rijd
dan eerst naar de Noord-Franse havenstad Calais. Daar kun je kiezen tussen de 
Eurotunnel, die je tot in Folkestone brengt, of de ferry’s die je in 1 à 2 uur naar Dover
brengen. Houd er rekening mee dat de auto’s in het Verenigd Koninkrijk aan de
linkerkant van de weg rijden!

Wie toch met het vliegtuig wilt, vliegt het best op Heathrow. Dit is de grootste
luchthaven en het vertrekpunt van de metrolijn Piccadilly, die je in minder dan een uur
tijd tot in het centrum van Londen brengt. Houd er echter rekening mee dat de meeste 
low-cost maatschappijen op Stansted vliegen. Daar aangekomen moet je de
Stansted Expresstrein nemen, die je in 45 minuten naar Londen brengt.

Transport in Londen zelf gaat het makkelijkst via het uitgebreide metronet. Met in
totaal 63 stations in Central London ben je nooit ver van een halte af. Losse ritten zijn
duur, maar er zijn verschillende mogelijkheden tot korting, zoals bijvoorbeeld
dagtickets. Metro’s rijden tussen half zes ’s morgens en 1 uur ’s nachts.

Ook het busnet is uitgebreid. Bussen zijn goedkoper, maar zitten vaak vast in het
drukke verkeer. je neemt ze best alleen om de omgeving buiten Londen te verkennen.
Het is wel eens een belevenis op zo’n rode dubbeldekkerbus te zitten. Opgelet! Je
metrokaartjes zijn niet geldig op de bussen. In South London, dat een minder goede
aansluiting heeft met het metronetwerk, rijden sinds 2000 ook trams.

Een vrij nieuw fenomeen in Londen zijn de rivierbussen, die ook deel uitmaken van het
openbaar vervoernetwerk. Per boot de stad verkennen is iets duurder en minder snel
dan per metro, maar je krijgt wel veel meer te zien. Verder zijn er ook een hoop
privébedrijven die boottochten over de Thames organiseren.

Een bekend beeld uit Londen zijn de zwarte taxi’s. Wanneer zo’n taxi beschikbaar is,
gaat er een geel licht branden. Taxi’s moet je meestal betalen per afstand en per
minuut.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/verenigd-koninkrijk/


Evenementen in Londen

 Zin om wat plaatselijke traditie op te snuiven tijdens je stedentrip naar Londen? Dan
moet je zeker eens een kijkje gaan nemen tijdens een van de jaarlijkse evenementen.
Je vindt de belangrijkste hier.

Kenwood Lakeside Concerts 

Al vijftig jaar bestaat de traditie van de openluchtconcerten. Ze worden steevast
beëindigd met spektakels zoals vuurwerk en lasershows. Van begin juni tot eind
september.

Royal Academy Summer Exhibition 

De Royal Academy Summer Exhibition is de grootste open tentoonstelling voor 
hedendaagse kunst ter wereld. Gedurende de zomermaanden kunnen
kunstliefhebbers bij de Royal Academy schilderijen, beelden, prints, tekeningen en
architecturale ontwerpen bewonderen.

Er worden ongeveer 1000 werken geselecteerd uit de vele inzendingen voor de
tentoonstelling. De beste werken vallen in de prijzen. De eerste Royal Academy
Summer Exhibition vond al plaats in 1769.

Meer informatie vind je hier terug op de officiële website.

Carnaval del Pueblo 

Het Carnaval del Pueblo (carnaval van het volk) is de grootste viering van de Latijns-
Amerikaanse cultuur in Europa. Het feest gaat rond de middag van start met een 
spectaculaire parade met kleurrijke wagens, sambadansers en muzikanten. In de
namiddag komt de stoet aan in Burgess Park, waar het feest doorgaat. De hele dag
lang zijn er optredens op een van de vier podia in het park.

https://www.royalacademy.org.uk/


Staatsopening van het Parlement 

De officiële Staatsopening van het Parlement is een gebruik dat zijn wortels vindt in
de middeleeuwen. De deelnemers kleden zich in traditionele kleden en tunieken. Met
de ceremonie luidt men het nieuwe parlementaire jaar in.

De koningin leest haar speech voor in het House of Lords. Het hele gebeuren wordt
live uitgezonden op televisie. De toeschouwers staan te dringen om een goed plaatsje
op de plek waar de processie voorbijkomt.

Taste of London 

Taste of London is een culinair zomerevenement. Bezoekers krijgen er uitgebreid de
kans lekkernijen te proeven en te kopen. Bekende en dure restaurants bieden menu’s
aan voor een fractie van de normale prijs. Verser staan er nog veel 
randevenementen op het programma, zoals kooklessen, proefsessie en wijn-, bier- en
sterke drank-evenementen.

 

Oudejaarsavond in Londen 

Je zult er zeker geen spijt van krijgen als je Nieuwjaar in Londen viert! Overal in de
stad vieren mensen feest. De grootste party vindt plaats aan Trafalgar Square, waar
duizenden mensen samentroepen. Om middernacht wordt er een vuurwerk afgestoken
boven de Thames, vlakbij het schitterend verlichte London Eye.

New Year’s Day Parade 

De New Year’s Day Parade in Londen is al een traditie sinds 1986 en is ieder jaar
alleen maar groter geworden. Alle Londense buurten lopen mee in een kleurrijke
parade door het centrum van de stad. Opvallend zijn de reusachtige met helium
gevulde ballonnen die boven de stoet zweven. Sommigen zijn wel 18 meter groot!

Verder stappen er ook groepen cheerleaders, praalwagens, clowns en fanfares mee in
de stoet. In totaal doen er meer dan 10.000 performers mee van over de hele wereld.
Meer dan een half miljoen toeschouwers begeven zich naar het centrum van Londen.

Voor meer info kan je terecht op de officiële website.

http://london.tastefestivals.com/#kBeMfmDT3OY0Sdgo.97
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/trafalgar-square#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/london-eye#content
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
http://lnydp.com/


Chinees Nieuwjaar 

Op de dag van het Chinese Nieuwjaar vullen Trafalgar Square en Leicester Square en
het nabijgelegen Chinatown met oosterse kleuren en geuren. Een gekostumeerde 
parade, drakendansen, Chinees ballet en tal van lekkernijen, de Chinese
gemeenschap van Londen weet hoe ze feest moet vieren!

Saint Patrick’s Day 

Ook in Londen wonen er wel wat Ieren. Het spreekt vanzelf dat zij de belangrijkste Ierse
feestdag Saint Patrick’s Day vieren. Die feestdag vindt plaats op 17 maart, de dag
waarop de heilige stierf. Op Trafalgar Square wordt een groot feest georganiseerd. Een
traditioenele parade trekt door de hele stad. De kleur groen is overal prominent
aanwezig, zelfs de fonteinen spuiten groen water. Verder kan je er met Ierse muziek,
volksdansen, drank (Guinness) en lekkernijen leren kennen.

Boatrace 

Op 2 april vindt jaarlijks de boatrace tussen Oxford en Cambridge universiteit plaats. Er
wordt geroeid op een parcours van 4 mijl (6,8 km) op de Thames, tussen de Putney
brug en Mortlake. Duizenden toeschouwers supporteren langs de oevers en miljoenen
inwoners volgen de race vanachter de buis. In 2017 zal de 163ste bootrace en de 72ste
vrouwen bootrace doorgaan op de Championship Course. 

Lees hier alles over de Cancer Research UK Boat Races.

Marathon van Londen 

De marathon van Londen trekt elk jaar zo’n 30.000 deelnemers die een parcours
lopen tussen Greenwich Park en Buckingham Palace Mall. Voor de supporters is
randanimatie voorzien.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/trafalgar-square#content
http://theboatraces.org/
https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/


Wimbledon 

Wimbledon is het oudste grand slam-tennistoernooi. Het werd voor het eerst
georganiseerd in 1877. Op het groene gras van de tennisbanen strijden de beste
spelers ter wereld om de legendarische titel. Ieder jaar komen er meer dan een half
miljoen bezoekers naar het evenement.

Wimbledon staat ook bekend om een aantal typische gebruiken, zoals de overheerlijke 
aardbeien met slagroom die je er kunt eten en de leden van de koninklijke familie die
ieder jaar op bezoek komen.

Lovebox Weekender 

Lovebox Weekender is een groot muziekfestival in Londen. Het is ontstaan in de club
Lovebox, eigendom van de bekende dancegroep Groove Armada. In 2005 verhuisde
het festival naar het Victoria Park en werd het uitgebreid naar twee dagen. Er is een 
hoofdpodium en zo’n 10 kleinere podia. Het festival wil vooral onafhankelijke
muzikanten en dj’s een kans geven. Er komen verschillende muziekstijlen aan bod.

African-Caribbean Street Fair 

Dit spektakel is met zijn half miljoen bezoekers is een van de grootste festivals van
Europa. Een sfeervol festival met live reggae en soul muziek, en allerlei Caribische
eetstalletjes.

Notting Hill Carnival 

Het uitbundige carnavalsfeest van de Londense wijk Notting Hill bestaat al sinds 1965.
Het wordt georganiseerd door de Caribische bevolking van Notting Hill en duurt een
heel weekend lang. Na het carnaval van Rio is het het grootste straatfeest ter wereld.

Een kleurrijke stoet volgt op een ritme van reggae, jazz, funk, hiphop en andere
opwindende muziek een route van 5 kilometer. Het feest staat niet alleen in het teken
van de Caribische cultuur, maar van alle landen in Latijns-Amerika. Zondag is
traditioneel de kinderdag, met alleen performers jonger dan 21 jaar.

http://loveboxfestival.com/
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
http://www.thenottinghillcarnival.com/
https://www.take-a-trip.eu/nl/rio-de-janeiro/evenementen/carnaval


Kerstmis 

Met kerst krijgt de stad Londen altijd een grote kerstboom cadeau van Noorwegen, als
dank voor hun hulp tijdens WOII. Deze staat op Trafalgar Square, waar dan ook 
concerten worden gehouden.



Uitgaan in Londen

 Londen is een van de meest opwindende uitgaanssteden van Europa. Hoewel de
befaamde pubs hun deuren al sluiten rond 23 uur, blijft de stad, zeker in het weekend,
tot in de vroege uurtjes doorfeesten.

Het uitgaansleven in Londen is erg divers. Je vindt er levendige nightclubs, naast de
traditionele pubs en designbars. Londen is wel een erg dure stad, 3 pond voor een
‘pint of beer’ is niet overdreven.

Soho is al jarenlang de spil van het Londense uitgangsleven, met glamoureuze clubs
en een flitsende gay scene, die zich vooral concentreert rond Old Compton Street. Ook
het hippe Notting Hill/Ladbroke Grove is ideaal voor een avondje stappen. De buurt
Old Street/Shoreditch trekt een alternatiever publiek aan. Andere bekende
uitgaansbuurten, die elk hun eigen stijl hebben, zijn Angel en Camden in het noorden
en Brixton en Clapham in het zuiden.

Een paar bekende megaclubs in Londen zijn de wereldberoemde Ministry of Sound 
(103 Gaunt Street) en Fabric (77a Charterhouse Street), worden door velen als de
beste clubs van Londen beschouwd. In de buurt rond West End vind je de
meest exclusieve clubs van Londen. Wil je beroemdheden spotten, dan is dit de place
to be! reken er wel op dat deze clubs erg duur zijn en dat er meestal een strenge
dresscode geldt.

Zeker niet te missen zijn de beroemde Londense musicals in de theaterbuurt West
End. Het hele jaar door zijn er grote en minder grote producties. De tickets zijn meestal
vrij duur, maar worden een stuk goedkoper als je ze kort van tevoren bij een ticket
booth koopt. Ook opera- en balletliefhebbers zijn in Londen op het juiste adres. Een
show in de Royal Opera meepikken is een onvergetelijke gebeurtenis, maar ook
onvergetelijk duur!

Wil je een avondje naar de film? Vermijd dan de bioscopen in West End. Een ticket
kan hier meer dan 10 pond kosten. Ga eerder naar een van de lokale bioscopen.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
http://www.ministryofsound.com/club
https://www.fabriclondon.com/save-fabric


Weer en klimaat in Londen

 Het is een fabeltje dat het in Londen altijd regent. Londen heeft net als België en
Nederland een gematigd zeeklimaat. Het oude gezegde "Londen heeft geen klimaat,
alleen maar weer" is eigenlijk helemaal niet van toepassing. Eigenlijk heeft Londen nog
een van de mildste klimaten van het Verenigd Koninkrijk: de winters zijn er zacht maar
vochtig en de zomers zijn er gematigd.

De gemiddelde temperatuur in de wintermaanden is 2°C, in de zomermaanden juli,
augustus en september is dat 21°C. De beste tijd om naar Londen te reizen is in de 
lente of de herfst, tijdens die seizoenen is het prachtig om in de Londense parken te
vertoeven. In deze seizoenen kan de temperatuur wel zakken tot een graad of 11. De
temperaturen zakken in de winter zelden onder het nulpunt. Sneeuwen doet het er
bijna nooit.

Een ernstig gevolg van de sterke industrialisatie was de vorming van smog, een
samenstelling van smoke (rook) en fog (mist). In het midden van de 20ste eeuw lieten
vele hierdoor zelfs enkele duizenden mensen het leven. Tegenwoordig gaat het steeds
beter met de zuiverheid van de lucht in Londen, maar nog steeds kan je in het centrum
van de stad last hebben van de uitlaatgassen van auto's en bussen.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
https://www.take-a-trip.eu/nl/search/land/verenigd-koninkrijk/


Winkelen en shoppen in Londen

 Londen is een van de belangrijkste winkelsteden van Europa. Naast de gekende straten
zoals Oxford Street en Carnaby Street en grote warenhuizen als Liberty en Selfridges
bezit de stad ook enkele goed bewaarde geheimen, zoals bijvoorbeeld Camden Town.
Maar natuurlijk willen we je ook klassiekers als Harrods niet ontzeggen.

Dé winkelstraten van Londen zijn zonder twijfel Oxford Street, de drukste winkelstraat
van Europa, en Regent Street. Op Oxford Street vind je de wereldberoemde
warenhuizen Selfridges en Marks & Spencer, samen met een heleboel hoofdfilialen van
verschillende merken.

Op Regent Street vind je onder meer speelgoedwinkel Hamleys. Verspreid over 6
verdiepingen (ingedeeld per thema) vind je een gigantisch aanbod aan speelgoed. Op
de derde verdieping vind je zelfs een heuse berenfabriek, waar je  zelf je eigen beer
kunt maken.

Maar het meest tot de verbeelding sprekende warenhuis in Londen is zonder twijfel 
Harrods. Harrods bestaat al sinds 1834 en is nu hét Mekka van de luxeartikelen. In
het schitterende gebouw vind je meerdere verdiepingen met sieraden,
huishoudartikelen, kleding, speelgoed en andere zaken. Harrods moet je zeker gezien
hebben! Liberty, een ander luxewarenhuis gespecialiseerd in mode, cosmetica,
accessoires en huishoudartikelen vind je op de Great Marlborough Street, vlakbij
Regent Street.

Boekenliefhebbers moeten zeker eens een kijkje gaan nemen bij de boekhandels in 
Charing Cross Road en zeker bij de legendarische boekenwinkel Foyles. De grootste
boekenwinkel van Engeland, en zelfs van Europa, het Londense filiaal van 
Waterstone’s, vind je echter op Piccadilly.

Londen is dé winkelstad bij uitstek, maar er is een wijk die er met kop en schouders
boven uitsteekt. Zeg niet dat je in Londen bent gaan winkelen als je niet in Camden
Town geweest bent. Het is, zeg maar, het alternatieve centrum van Londen en een
ontmoetingsplaats voor vele subculturen. Goths, punks, hippies,… ze voelen zich allen
thuis in deze wijk. Laat dat je zeker niet afschrikken, Camden Town trekt zowel toeristen
als rasechte Londenaars. De wijk strekt zich uit tussen de metrostations Camden en
Chalk Farm. In de hoofdstraat vind je vooral kleine winkeltjes, tattoo- en
piercingzaken en restaurants. Maar de echte publiekstrekkers zijn de markten.

Camden Lock Market, enorm gegroeid sinds de opening in 1974, loopt langs het
Regent Canal. Er worden vooral handgemaakte spullen (Zoals boekjes op
handgeschept papier), boeken, schilderijen, sjaals, tassen en oosterse prullaria
verkocht. Op de Stables Market vind je zo’n 350 stalletjes en winkels. Hier moet je zijn
voor tweedehandskleding (Vintage), antiek, meubels en unieke winkels. Je vindt er
bijvoorbeeld Cyberdog, een futuristische winkel in een buitenaardse sfeer.

De Camden Canal Market ligt een beetje verborgen, ten oosten van de hoofdweg
(Camden High Street), vlak achter de brug over het kanaal. Je vindt er allerhande
accessoires, juwelen, cadeautjes en kleding aan goedkope prijzen. Zorg dat je tijdens
het weekend vroeg genoeg gaat. Het kan dan heel erg druk worden en om dit op te
vangen sluit men tijdens de namiddag het metrostation Camden Town.

https://www.take-a-trip.eu/nl/londen
http://www.liberty.co.uk/
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/selfridges/
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/camden-town/
https://www.take-a-trip.eu/nl/londen/bezienswaardigheden/harrods/
http://www.hamleys.com/
http://www.camdenlockmarket.com/


Londen volgens de locals

London’s royal classics, laat deze regale plekken niet aan je voorbij gaan!

  

Londenaren zullen je ongetwijfeld een bezoekje aan Westminster Abbey aanraden. Deze stille getuige van de Britse
geschiedenis is immers de laatste rustplaats van heel wat bekende figuren uit de geschiedenis van Groot-Brittannië
en was tevens de achtergrond voor heel wat heuglijke gebeurtenissen: maar liefst 40 kroningen en 16 koninklijke
huwelijken, zoals enkele jaren geleden nog dat van Prince William en Kate Middleton, vonden plaats in Westminster
Abbey. Het is geen toeval dat deze prachtige middeleeuwse kerk voor zulke grootse gelegenheden gekozen werd.
Westminster Abbey herbergt immers een grote schat aan schilderijen, loodglazen ramen, textiel en andere
artefacten. Wens je een goede inleiding tot Londense geschiedenis? Dan is Westminster Abbey een ideale eerste
halte!



  

Krijg je maar niet genoeg van de royal affairs? Wandel dan zeker ook eens naar Buckingham Palace, de Londense
thuisbasis van Koningin Elizabeth II waar je ’s zomers, wanneer Hare Majesteit op vakantie is, een tour door het
immense paleis kan doen. Is de koningin echter thuis, dan zal je wat meer geld voor een privétour moeten neertellen.
Locals raden je dan ook aan om die prijzige toegangsticketjes achterwege te laten en Buckingham Palace’s Wissel van
de Wacht te ervaren, die dagelijks van mei tot en met juli om 11u30 plaats heeft. De rest van het jaar kan je ze om de
twee dagen bijwonen.

Beklim de trappen van Saint Paul’s Cathedral en geniet van het uitzicht



  

Ook het ontdekken van een andere indrukwekkende kerk is meer dan de moeite waard. Saint Paul’s Cathedral is een
van de absolute blikvangers die de Londense skyline definiëren. Haar immense koepel, de derde grootste ter wereld, is
een echte survivor: ze overleefde in de Tweede Wereldoorlog zelfs verschillende bomaanvallen! Hoewel de toegang tot
kerk relatief prijzig is, is het zijn geld zeker waard. Locals raden je bovendien aan om de 528 trappen te beklimmen om
vervolgens helemaal buiten adem van een prachtig uitzicht op de Thames, het Tate Modern museum en
Shakespeare’s Globe Theatre te genieten.

Kom tot rust in Londens groene long!



  

Londen is een verrassend groene stad, haar groene ruimte beslaat maar liefst 47% van de stad. Onder meer 8
koninklijke parken dragen hier toe bij. In veel van Londens parken kan je regelmatig een leuk evenement meepikken
en op een warme dag is het er heerlijk picknicken en zonnebaden. In Hyde Park kan je ook ’s winters genieten want
dan wordt er een schaatsring aangelegd waarboven duizenden lichtjes voor een supergezellige sfeer zorgen. Dit park is
bovendien enorm groot en biedt haar bezoekers onder andere een meer, verschillende bloementuinen en meer dan
4000 bomen. Neem een duik in de Serpentine Lido, kijk naar de elegante zwanen en de bootjes die over het meer
glijden en wandel langs de Diana Princess of Wales Memorial Walk. Als je deze wandeling verderzet, kom je
uiteindelijk in Kensington Gardens terecht waar je de Albert Memorial, de Italiaanse Tuinen en de Diana Memorial
Playground terugvindt.

Geniet van het ene gratis museum na het andere



  

In Londen hoef je niet veel geld uit te geven aan een museumbezoek. Er zijn immers musea en kunstgalerijen in
overvloed waar je geen toegangsticketje moet betalen en je de permanente collecties dus gratis kan gaan bezichtigen.
Zo is er onder meer Tate Modern, het nationale museum voor moderne en hedendaagse kunst dat prachtig aan de 
Thames gelegen is. De ongewone vorm van dit museum is te wijten aan haar vorige functie als energiecentrale. Ook
de permanente collectie van het British Museum kan je gratis bekijken. Het museum stelt erg uiteenlopend werk
tentoon van over heel de wereld en van de prehistorische tot de moderne tijd. Enkele must sees in het British Museum
zijn de Parthenon sculpturen en de mummies uit het Oude Egypte.



  

Ook de National Gallery op het bekende Trafalgar Square is de moeite waard. Deze galerij/museum bevat een 
uitgebreide collectie West-Europese schilderijen van de 13de tot de 19de eeuw. Je vindt er onder meer prachtig
werk van grootmeesters als Van Gogh, Da Vinci en Botticelli, die je allemaal gratis kan bekijken. Enkel de tijdelijke
tentoonstellingen zijn doorgaans betalend. Heb je onderhand wel eens zin in iets anders dan kunst? Ga dan naar het 
Natural History Museum dat een uitgebreide verzameling van de grootste en zeldzaamste dieren ter wereld herbergt.
Verwacht je bijvoorbeeld aan een levensgrote blauwe walvis en een spin van 40 miljoen jaar oud. Ook de permanente
fascinerende dinosaurusexhibitie in het Natural History Museum is een must see wanneer je in Londen bent!

Bezoek de West End en droom weg bij een van de vele voorstellingen



  

Londenaren zullen je afraden Piccadilly Circus te bezoeken. Piccadilly Circus mag dan wel een beroemde Londense
locatie zijn, maar het is niet meer dan dat: een locatie. Het is een plein dat gewoonlijk vol toeristen staat. Het kan door
zijn centrale locatie wel dienst doen als afspreekplaats maar meer tijd hoef je er echt niet te spenderen. Wandel liever
vanuit Piccadilly Circus door Soho en Covent Garden. Of ga naar de West End, waar theater hoogtij viert en dat
minder toeristisch is dan Broadway. Hier vind je een gezellige mix van locals en toeristen en aangezien theater het
culturele mekka van Londen is, loont het de moeite een last-minute ticketje te scoren om een musical, een tijdloze
toneelklassieker of een hedendaags stuk mee te pikken.

Volg de Londense trends: shop vintage zoals de locals



  

Wanneer je door Londen wandelt, zal je waarschijnlijk de unieke stijl van vele Londenaren opgevallen zijn. Deze bestaat
meestal uit een combinatie van nieuw en oud, fashion en vintage. Op zoek naar vintage kleding gaan zij gewoonlijk naar
de buurt rond Brick Lane. Hier vind je ontelbare vintage ketens en kleinere retrowinkeltjes. Op zondag is er ten slotte
nog de Brick Lane Market waar je ook koopjes kan doen. Bovendien is deze buurt veel minder druk dan Camden dus
je kan er veel relaxter winkelen. 

Londen: wereldstad, wereldkeuken



  

Van al dat sightseeën krijg je uiteraard reuzehonger. Geen probleem want de Engelsen, die kunnen eten! Een English 
breakfast is immers zodanig calorierijk dat het gerust kan dubbelen als middagmaal. Dat hadden ook de pubs
begrepen die je een ‘All day English breakfast’ aanbieden. De Britten houden van hun pubs. Wil je dus leven als een
local, duik dan zo’n pub binnen en geniet met een pint of cider in je hand van dit typische stukje Britse cultuur. Vermijd
echter de pubs en restaurants in de buurt van toeristische attracties en ga op zoek naar een authentieke pub met veel
karakter.



  

Voor een goede selectie restaurants moet je in Angel, Noord-Londen zijn. Hier vind je keukens van over heel de wereld,
van Turks tot Frans en zelfs Ethiopisch. Wandel door Upper Street en kies er een restaurantje naar jouw smaak uit!
Uiteraard staat Londen ook bekend voor haar curry’s, één van de favoriete maaltijden van de Engelsen. Dankzij de
aanwezigheid van de Indische en Pakistaanse gemeenschap in Engeland, vind je in Londen over Pakistaanse
restaurants. Maar de beste liggen in de etnische wijken zoals Whitechapel waar je een heerlijke curry tegen een lage
prijs naar binnen kan spelen.



  

Londenaren zijn echter altijd op zoek naar de nieuwste voedseltrends, getuige de cronut en de bubble tea. Ga naar 
street food marktjes zoals Street Feast in Dalston of Kerb in King’s Cross om zulke experimentele gerechtjes te
proeven. Maar als je echt van Londens multiculturalisme wil proeven, moet je zeker eens naar Brixton gaan waar je
een supergevarieerde voedselmarkt vindt.

Geniet hogerop van de indrukwekkende Londense skyline



  

Kan jij ook zo genieten van een mooi uitzicht? Sla dan de prijzige London Eye over en ga naar de top van het One New
Change shopping centre. Dit is immers gratis en levert je evenzeer een goed uitzicht over de stad op. Voor een
uitzicht dat de hele stad behelst moet je naar Parliament Hill bij Hampstead Heath van waaruit je een prachtig zicht
hebt op de skyline van Londen. Hier ben je weg van de drukte van de stad, relax dus even en zoek in de verte naar alle
bekende Londense gebouwen die je die dag bezocht hebt. Als laatste optie voor een adembenemend uitzicht is er nog 
Sky Garden, een prachtig restaurant met binnentuin 155 meter boven de grond, voorzien van een reusachtige glazen
wand om het geweldige uitzicht helemaal in je te kunnen opnemen.

Don’ts in London: dingen die je zeker moet vermijden



  

 Wat transport betreft kan je maar niet de dure toeristische city tour bussen nemen. Doe echter zoals de locals en neem
de metro. Pas daarbij wel op voor de etiquette die hiermee gepaard gaat. Als toerist heb je natuurlijk alle tijd van de
wereld maar de drukke Londenaars zijn gehaast. Je doet er dus goed aan de linkerkant van de roltrappen in de



metrostations vrij te laten zodat mensen hier snel door kunnen wandelen. Er staan zelfs bordjes op de trappen die deze
regel aangeven dus vergeet hem niet! Daarnaast kan je de metro tijdens de spitsuren beter links laten liggen. Het is
immers zowat het enige transportmiddel dat de Londenaars van en naar het werk brengt. Londenaren zullen het dus
absoluut niet op prijs stellen als jij met je koffer op de overvolle metro probeert te geraken. Waag je je hier toch aan,
reken dan maar op heel wat boze blikken! Wist je trouwens dat maar liefst 60% van de London ‘Underground’ eigenlijk
bovengronds rijdt?

Met deze tips zal je Londen echt als een local kunnen verkennen en het meeste uit je verblijf in deze wereldstad halen. 
Wat je volgens de Londense locals absoluut niet mag missen:

Londens klassiekers: Westminster Abbey, Buckingham Palace en Saint Paul’s Cathedral

Maak een ontspannen wandeling in Hyde Park, Londens groene long

Bezoek de vele gratis musea die Londen rijk is

 Begeef je naar Brick Lane, waar vintage en street food voor een hippe vibe zorgen

Proef een echte Londense curry en drink een frisse pint in een lokale pub



15 dingen die je zeker moet doen tijdens je vakantie naar Londen

 1. London Eye

De Londense skyline is niet compleet zonder haar iconische London Eye. En jouw trip
naar Londen is dat evenmin zonder een bezoek aan het 135 meter hoge reuzenrad. De
London Eye biedt een spectaculair uitzicht over de stad en de vele
bezienswaardigheden. Kom je dus net aan in Londen en wil je je kunnen oriënteren?
Dan is een ritje op de London Eye zeker een aanrader!

  

2. Oxford Street

Voor de shopping kings en queens onder jullie: Oxford street is the place to be! De 2,4
kilometer lange winkelstraat is niet voor niets de meeste bekende en vooral de drukste
winkelstraat in Londen. Je vindt er exclusieve boetieks, alle bekende modeketens en
merken, maar ook souvenirshops. De ongeveer 300 winkels op Oxford street houden je
wel even zoet! Bovendien vind je er ook tal van flagship stores. Dat zijn de mooiste en
vaak grootste winkels van modeketens en merken. Hier wordt extra aandacht gegeven
aan sfeer en belevenis.



  

3. Platform 9 ¾

De echte Harry Potter fans weten genoeg. Platform 9 ¾ is het bekende platform waar
Harry Potter op een magische wijze door de muur kon lopen om naar Hogwarts te
reizen. Je vindt dit platform in het King’s Cross treinstation. Poseer met de
bagagetrolley die al half verdwenen is voor een magische foto!

4. Buckingham Palace

Buckingham Palace is zonder twijfel de meest bekende bezienswaardigheid in Londen.
Het is dan ook de officiële woonplaats van de koningin van Engeland. Het grootste deel
van het paleis is afgesloten, maar van 30 juli t.e.m. 25 september wordt er elk jaar een
deel opengesteld voor het grote publiek. Tijdens deze 2 maanden kan je er tegen
betaling een rondleiding krijgen. Valt jouw vakantie niet in deze periode? Niet getreurd!
Het hele jaar door kan je de wisseling van de wacht bijwonen aan het paleis. Deze
indrukwekkende ceremonie vindt elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 11
uur stipt plaats. The changing of the guards duurt 45 minuten en is zeker de moeite
waard. Wil je op de eerste rij staan? Ga dan zeker op tijd! Van op de 4e rij zie je al een
heel stuk minder.

  

5. Musical in West End

De grootste en meest spectaculaire musicals bewonder je in Londen. Zijn musicals
helemaal je ding? Dan ben je in West End op je plaats! Nergens is de theaterdichtheid
zo hoog als in deze wijk. Musicals zijn in Londen erg populair bij zowel toeristen als bij
de lokale bevolking. Hierdoor zijn de tickets dan ook zeer snel uitverkocht. Heb je je
vakantie naar Londen al lang op voorhand geboekt? Zoek dan ook al eens naar
musicaltickets. Je kan ze vaak de dag zelf ook nog kopen, maar voor populaire
voorstellingen betaal je dan in vergelijking vaak meer.

6. Big Ben

Vlakbij de London Eye vind je de Big Ben. Vaak wordt met ‘Big Ben’ verwezen naar de
volledige toren, maar eigenlijk is de Big Ben de klok in de toren. De toren, die deel
uitmaakt van het Palace of Westminister, is de Elizabeth toren. Naar aanleiding van
haar diamanten regeringsjubileum in 2012 werd de toren naar haar vernoemd.
Voorheen heette de toren de St. Stephen’s toren. Jammer genoeg kan je de toren als



toerist niet bezoeken, dit is voorbehouden voor de inwoners van het Verenigd
Koninkrijk. Zij kunnen de klokkentoren bezoeken na een schriftelijke aanvraag bij het
parlement.

  

7. Camden Market

Waan jezelf in een andere stad tijdens je bezoek aan Camden Market. Je komt terecht
in Camden Town, deze wijk is op zichzelf al een bezoek waard. De vroegere industriële
wijk ten noorden van het centrum is vandaag de dag een alternatieve wijk die vooral
populair is bij jongeren. Camden Market is de verzamelnaam voor 6 markten die ieder
weekend plaatsvinden in Camden Town. Maak je geen zorgen als je maar 1 markt
vindt. De markten lopen vrijwel naadloos in elkaar over waardoor het toch aanvoelt als 1
grote markt. Op de verschillende marktjes vind je sierraden, boeken, handgemaakte
artikelen, (heel veel) eten en nog veel meer.

8. British museum

Jaarlijks trekt het nationaal museum maar liefst 5 miljoen bezoekers aan. Waarom zou
je ook niet gaan? De entree is gratis en de museumstukken overbruggen een periode
van meer dan een miljoen jaar. Het museum stelt 8 miljoen artefacten tentoon en wordt
beschouwd als een van de mooiste collecties ter wereld. De kunst in het British
museum is onderverdeeld in verschillende werelddelen en landen waardoor je telkens
reist tussen de verschillende stijlen en culturen. Denk je dat je verloren loopt tussen al
die jaren kunst en geschiedenis? Een betalende rondleiding is ook mogelijk! Je kan
gemakkelijk online tickets bestellen of gewoon aan de kassa betalen.

9. Hyde park

Hyde park behoort tot de royal parks en is met haar 142 hectare een van de grootste en
meest bekende parken in Londen. Het park werd in de 16e eeuw door de koninklijke
familie gebruikt als privéjachtgebied, maar sinds de openbaarmaking in de 17e eeuw is
het voor het grote publiek beschikbaar. Vandaag de dag fungeert het park als
toevluchtsoord waar toeristen en Londenaren rust vinden. Daarnaast is het park ook
ideaal om te joggen, skaten of fietsen. Bovendien vind je er ook speeltuintjes voor
kinderen. Op zwoele lente- en zomeravonden heerst er vaak een gezellige drukte in het
park.

10. Greenwich



Greenwich is een wijk op een heuvel aan de Theems. Deze ligging zorgt voor een
spectaculair zicht op de skyline van Londen. Wat bijzonder is aan deze plaats? Je kan
tegelijkertijd op het oostelijke en het westelijke halfrond zijn! De nulmeridiaan loopt
namelijk recht door deze wijk.

Bezoek je graag plekken die geregistreerd zijn op de werelderfgoedlijst van UNESCO?
Dan mag je een bezoekje aan Greenwich zeker niet overslaan! Maritiem Greenwich is
de verzamelnaam voor het geheel van gebouwen en het park waarin ze zijn gelegen.
Volgens UNESCO staat Maritiem Greenwich symbool voor de 17e en 18e-eeuwse
Engelse artistieke en wetenschappelijke verwezenlijkingen.

Greenwich is verder ook het decor geweest voor tal van films. Zo werden er onder meer
scenes uit pirates of the caribbean 4 en skyfall opgenomen.

Tot slot heeft Greenwich ook een gezellige markt die elke dag geopend is van 10u00 tot
17u30. Je vindt er handgemaakte producten, kunst en nog veel meer. Na je wandeling
langs de 120 kraampjes kan je gezellig iets eten of drinken in de restaurants en pubs
die er rondom liggen.

  

11. Covent Garden

Covent Garden staat gelijk aan gezelligheid. Je komt er het ene gezellige restaurantje
na het andere tegen. In deze wijk kan je ook shoppen in kleine boetiekjes en grote
winkels van modeketens en merken. Daarnaast vind je er ook Covent Garden market,
lang geleden een simpele groente- en fruitmarkt. Vandaag de dag is deze markt
uitgegroeid tot een van de drukste toeristische markten in Londen.

Wandel tijdens je bezoek aan Covent Garden zeker ook eens langs het Royal Opera
House. In dit prachtige gebouw worden wereldberoemde opera’s gehouden.

12.  Tower bridge

De beroemde Tower Bridge, nog zo’n bezienswaardigheid die de skyline van Londen
vervolledigt! De brug is maar liefst 244 meter lang en is de belangrijkste verbinding
tussen de twee delen van Londen. Per dag passeren er dan ook gemiddeld 40.000
mensen. De naam ‘Tower Bridge komt van de nabijgelegen Tower of London. Deze
brug wordt vaak verward met de London Bridge, dus als je op zoek gaat naar de Tower
Bridge, vergis je dan niet wanneer je de weg vraagt want de teleurstelling zal groot zijn.
Tip: maak een avondwandeling langs de Theems en bewonder de vele prachtig



verlichte bruggen.

  

13. Graffiti in Shoreditch

In Londen kom je overal kunst tegen, vaak op de meest onverwachte plaatsen. In
Shoreditch ben je op de juiste plaats om graffiti te bewonderen. Je kan een tour boeken,
maar je kan ook gemakkelijk zelf langs de belangrijkste straten wandelen. In de
volgende straten kom je de beste graffiti tegen: Shoreditch High Street, Brick Lane,
Great Eastern Street, Heneage Street, Rivington Street, Bell Lane, Toynbee Street,
Fashion Street en Cremer Street.

14. Sky garden

Voor 1 van de mooiste uitzichtpunten over Londen moet je bij Sky Garden zijn. Deze
botanische tuin bestaat uit 3 verdiepingen helemaal bovenaan een 160 meter hoog
gebouw. Sky Garden mag je dus wel heel letterlijk nemen. Tussen de tropische planten
vind je Fenchurch Restaurant, Fenchurch Terrace, Darwin Brasserie, City Garden Bar
en Sky Pod Bar, genoeg gelegenheden om iets te eten of te drinken dus! Sky Garden is
elke dag geopend en de toegang is gratis. Je reserveert best wel even op voorhand een
plaatsje, Sky Garden is namelijk heel vaak volgeboekt. Fun fact: het gebouw wordt ook
wel walkie talkie genoemd, naar haar unieke vorm.

15. Notting hill

Nee, niet Notting Hill de film, wel Notting Hill de wijk in Londen! De bekende film werd er
wel opgenomen, maar er is nog veel meer te zien. De wijk is vooral bekend om haar
prachtige gebouwen in pastelkleuren zoals op de foto. Tip: deze setting is de ideale
achtergrond voor de perfecte instagramfoto! Naast de prachtige setting vind je in
Notting Hill ook de bekende Portobello Road Market. De tweedehands en antiekmarkt
vindt iedere zaterdag plaats van 9 uur tot 19 uur en trekt iedere keer opnieuw
duizenden bezoekers aan.

Heb jij een trip naar Londen geboekt in de laatste week van augustus? Dan is er een
grote kans dat het bekende Notting Hill Carnival plaatsvindt tijdens jouw reis. Niet te
missen tijdens jouw citytrip naar Londen!



Tips

Schrijf hier je tips en voeg deze bij thuiskomst toe aan Take A Trip, zo help je toekomstige reizigers die een citytrip
plannen naar  Londen

Tip 1. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 2. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 3. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 4. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 5. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 6. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 7. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 8. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 9. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Tip 10. ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

