Londen
Metropool die nooit verveelt
Big Ben

Valuta
Sommige steden hebben het helemaal én allemaal. Londen is zonder twijfel zo'n stad. Zo kun
je er shoppen totdat je erbij neervalt, 's werelds beste musea bezoeken en genieten van
sightseeing. Kortom, of je nou een dag, een weekend of een week naar Londen gaat, je
verveelt je geen moment.
De rivier de Theems, die de stad in tweeën deelt, is het makkelijkste oriëntatiepunt. Zeker als
je nog nooit in Londen geweest bent, is een wandeling langs het water de moeite. In pakweg
dertig minuten zie je de skyline van Londen én een groot aantal bekende bouwwerken aan je
voorbij trekken. Voorbeelden daarvan zijn de Houses of Parliament (met de bekende klok Big
Ben), het Reuzenrad London Eye, de St. Paul's Cathedral en de Tower Bridge.
Daarnaast is Londen één van de shophoofdsteden ter wereld. In de hoofdstad van Engeland
vind je maar liefst 30.000 winkels, waarvan er 3.000 in het centrum liggen. Niet te missen is
Oxford Street, waar je de bekende warenhuizen vindt. Al moet je, en dan vooral in het
weekend, wel goed tegen de drukte kunnen. Oxford Street is namelijk de drukste winkelstraat
van Europa met 200 miljoen bezoekers per jaar.

De Britse pond. Een pond
is ongeveer anderhalve
euro.

Reistijd
Reizigers met het
vliegtuig reizen
gemiddeld in 5 uur van
deur tot deur.

Lokale tijd
1 uur vroeger dan bij ons
in Nederland

Alternatief - en rustiger - shoppen kan ook. Zo vind je onder meer in Oost-Londen, in wijken
als Spitalfields, Brick Lane en Shoreditch de boetiekjes van jonge, veelbelovende ontwerpers.
Meer geïnteresseerd in de kleding van grote merken als Gucci, Prada en Louis Vuitton? Dan
kun je in Bond Street (zijstraat van Oxford Street) en Sloan Street (in de wijk Chelsea) je hart
ophalen tussen de rich en famous.
Ook fantastisch aan Londen: de gratis musea. Je loopt zomaar een museum binnen, bekijkt
één of twee zalen en gaat weer verder met waar je mee bezig was. Een absolute aanrader:
Tate Modern aan de Theems. Dit is het best bezochte moderne kunst museum en een
populaire hang out voor jong en oud Londen. Verder is de National Gallery, met werken van
schilders als Picasso, Rembrandt en Van Gogh, ook zo'n museum waar je even naar binnen
kan wippen.
Moe van dat alles? Rust dan uit in één van de 143 parken en tuinen die Londen rijk is. Je hebt
dan weer genoeg energie voor een bezoek aan een musical in uitgaanswijk West End. Of
drink een pint in één van de 3800 pubs die de stad telt. Of ga naar één van de 233 nachtclubs.
Of? Het mag duidelijk zijn: hoe lang je ook naar Londen gaat, je komt altijd tijd te kort.
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Bezienswaardigheden
Tower Bridge
Historische brug over de Theems. Opgeleverd in 1894. Dankt z'n naam aan de twee 65 meter
hoge torens die het aanzicht van de brug bepalen én het naastgelegen gebouwencomplex
Tower of London . Vanuit de torens heb je en prachtig uitzicht over de stad. Ook leuk: de
stoommachines onderin de torens. Deze leverden vroeger de energie waar de brug mee
geopend en gesloten kon worden.

Big Ben
Niet de naam voor de toren, zoals veel mensen denken. Nee, met de Big Ben wordt het
uurwerk bedoeld in de toren van het Palace of Westminster, beter bekend als de Houses of
Parliament. In dit historische gebouwencomplex aan de Theems huist het Britse parlement.
De oudste gebouwen werden omstreeks 1097 gebouwd. De Houses of Parliament is een
attractie op zich en één van de vele hotspots aan de Theems.

Harrods
Een wereldberoemd warenhuis. Gelegen aan de Brompton Road in de wijk Knightsbridge. Een
paradijs voor shoppers. Handtasjes, kleding, sieraden, speelgoed: werkelijk alles kun je in
Harrods kopen. De eigenaren van Harrods zijn Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee rijke
Egyptische zakenmannen. Dodi, de zoon van Mohammed Al-Fayed, verongelukte samen met
Prinses Diana in Parijs. Dat gebeurde in 1997.

London Eye
Reuzenrad aan de Theems. Het is 135 meter hoog, weegt 15.000 ton en heeft 32 cabines.
Speciaal gebouwd voor het millennium en daarom ook wel Millennium Wheel genoemd. Het
enige probleem toentertijd: het was niet op tijd af. Maar wat maakt het uit, het staat er.
Zonder twijfel de beste uitzichten over Londen. Het hoogte reuzenrad van Europa.
Tenminste, nog even. In 2008 namelijk wordt in Berlijn een 175 meter hoog reuzenrad
opgeleverd.

Buckingham Palace
Een koninklijk paleis. Sinds jaar en dag de thuisbasis van het Britse Koninghuis. Gebouwd in
1703. Na de dood van prinses Diana gingen beelden van de bloemenzee voor het hekwerk
van het Paleis de hele wereld over. Het paleis beslaat een oppervlakte van 77.000 vierkante
meter. Het heeft 775 kamers en 1514 deuren. Zo nu en dan zijn kamers toegankelijk voor
publiek. Eén van de grootste attracties: het wisselen van de wacht.
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Tower of London
Een historisch gebouwencomplex in Londen. Gelegen op loopafstand van de Tower Bridge
(de brug over de Theems die de naam dankt aan de Tower of Londen). Gebouwd vanaf 1078.
In eerste instantie diende de Tower of London als fort om zo de Noormannen buiten de deur
te houden. Later werd de Tower of London onder meer gebruikt als paleis, staatsgevangenis
en - tegenwoordig - museum. In het midden van het gebouwencomplex staat de White
Tower, een vierkant gebouw met torentjes op de hoeken. Aan dit gebouw dankt de Tower of
London de naam. De White Tower diende als gevangenis en executieplaats voor vele, vaak
hooggeplaatste gevangenen. Overigens werd de Tower of London vroeger bewaakt door de
bekende Beefeaters. Tegenwoordig leiden de Beefeaters de vele toeristen rond.

London Dungeon
Een wereldberoemd griezelmuseum. Gelegen aan de Tooley Street. In het London Dungeon
vind je tientallen tentoonstellingen die over gruwelijke gebeurtenissen en personen gaan.
Aan bod komen onder meer de Grote brand van Londen en Jack the Ripper (de
seriemoordenaar die in 1888 meerdere prostituees vermoordde en verminkte, maar nooit
gepakt werd). Je loopt door donkere gangen, muren komen op je af en je ziet van alles.
Heksenverbrandingen bijvoorbeeld. Of afgehakte hoofden. Durf je het aan?

Oxford Street
De bekendste winkelstraat van Londen. Ongeveer tweehonderd miljoen bezoekers doen de
straat jaarlijks aan. Eén van de toeristische trekpleisters van Londen. Vele warenhuizen
hebben er hun hoofdvestiging. Voorbeelden hiervan zijn het bekende Selfridges en de Virgin
Megastore. Ook zitten er veel hotels. Oxford Street ligt in het hart van Londen, in de wijk
Westminster.

Westminster Abbey
Een belangrijke kerk. Gelegen aan de Deans's Yard. Voornamelijk gebouwd in de gotische
bouwstijl. In 1065 ingewijd als abdij voor monniken. Sinds de elfde eeuw vinden in
Westminster Abbey koninklijke begrafenissen, trouwerijen en kroningen plaats. Verder liggen
er vele beroemdheden begraven, waaronder Charles Darwin, Charles Dickens en Isaac
Newton.

Covent Garden
Een buurt in de wijk City of Westminster. Eén van de hotspots in Covent Garden is de New
Covent Garden Market. Dit is een overdekte, historische hal met eettentjes en terrassen.
Regelmatig zie je er straatartiesten en muzikanten. Covent Garden staat ook bekend om de
goede shopmogelijkheden. Daarnaast vind je er vele cafés met terrassen. Verder kom je in
Covent Garden het Royal Opera House tegen. Dit is één van ?s werelds meest
toonaangevende podia voor opera.
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Brick Lane
Al meer dan tien jaar een begrip in Londen. Brick Lane - en de zijstraten daarvan - is de plek
waar hip Londen graag neerstrijkt. Voor een kopje koffie met de laptop op schoot
bijvoorbeeld. Of om te loungen in de Old Truman Brewery. Of om te shoppen in de
alternatieve boetiekjes. En dan kun je er ook nog eens heerlijke en goedkope curry's eten. Met
dank aan de Bangladesh gemeenschap die hier in de eerste helft van de vorige eeuw
neerstreek.

British Museum
Het nationale museum van Groot-Brittannië. Gelegen aan Great Russell Street. Je vindt er
meer dan één miljoen jaar menselijke geschiedenis terug. Van stenen werktuigen, lang voor
Christus, tot een muntje uit Nepal. Het museum heeft één van de grootste collecties ter
wereld; het heeft miljoenen objecten in beheer. Elk jaar komen er vijf miljoen bezoekers. De
toegang is gratis, alleen voor tijdelijke voorstellingen moet betaald worden.

Piccadilly Circus
Een bekend plein. Aangelegd in 1819. Op deze manier werden de straten Piccadilly en de
toen net aangelegde Regent Street met elkaar verbonden. Tegenwoordig is Piccadilly Circus
een belangrijk verkeerspunt en een ontmoetingsplaats voor Britten en toeristen. Opvallend
zijn de neonreclames op de panden rondom het plein. Verder is er een standbeeld te zien van
de Griekse God Anteros (de tweelingbroer van de God van de liefde, Eros). Onder Piccadilly
Circus vind je het gelijknamige metrostation.

Stamford Bridge
Het stadion van voetbalclub Chelsea. Gelegen in de wijk Fulham en dus niet in de wijk
Chelsea. Capaciteit: ruim 42.000. Geopend in 1877, toen als atletiekstadion. Later werd het
stadion gekocht door de broers Mears. De atletiekbaan ging eruit, het werd een echt
voetbalstadion. Eerst werd het stadion aangeboden aan Fulham, maar deze voetbalclub
weigerde. Omdat de gebroeders Mears wel voetbal in hun stadion wilden zien, werd in 1905
de voetbalclub Chelsea opgericht. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw bleef de
familie Mears eigenaar van de club en de grond waar het stadion op staat.

10 Downing Street
Zo'n beetje elk bekend staatshoofd stond er al eens voor de deur. 10 Downing Street is
namelijk al drie eeuwen de ambtswoning van de Britse staatshoofden. Achter de zwarte deur
bevinden zich historische kamers, waar officiële recepties en meetings plaatsvinden.
Honderden mensen werken er. De zwarte deur van 10 Downing Street is de meest
gefotografeerde deur ter wereld.

West End
Voor menig toerist geen trip naar Londen zonder het bezoeken van een musical. En voor het
bekijken van een musical ga je naar de wijk die synoniem staat voor theater, namelijk West
End. De meeste theaters vind je in de straten Drury Lane, Shaftesbury Avenue en The Strand,
beter bekend als Theaterland. Naast musicals kun je hier een kijkje nemen bij allerlei
theaterdisciplines, waaronder cabaret en toneelstukken.
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Hyde Park
Misschien wel het leukste park van Londen. In ieder geval ontzettend groot, namelijk 140
hectare. Thuisbasis van vele cultuurmanifestaties, sportevenementen en popconcerten, zoals
Live 8 in 2005. Grote trekpleister: Speakers Corner, op iedere zondag. Hierbij neemt iedereen
die zich geroepen voelt, plaats op een zeepkist en worden 's werelds brandende kwesties
besproken. In de zomer verandert Hyde Park in één grote picknickplaats.

National Gallery
Wereldberoemd museum voor schilderkunst. Gevestigd aan het National Gallery. Je vindt er
West-Europese schilderkunst, in de periode 1250-1900. Er zijn onder meer werken te zien van
Hollandse meester, zoals Rembrandt, Vermeer en Van Gogh. De toegang is gratis. Alleen voor
tijdelijk, speciale exposities wordt entree gevraagd.

Greenwich Park
Eén van de acht Koninklijke parken van Londen. Grootte: ruim 70 hectare. Het park ligt op een
heuvelrand. Op de top van de heuvel staat de sterrenwacht Royal Observatory. In het park
vind je onder meer een rozentuin, een speeltuin, een cricketveld en tennisbanen. Een deel
van het park is speciaal gereserveerd voor picknicks en (muziek)optredens.

St. Paul's Cathedral
Gebouwd op Ludgate Hill, middenin de Londense binnenstad. Beheerste lange tijd, voor de
komst van de wolkenkrabbers, de skyline van Londen en is goed te zien tijdens een
wandeling langs de South Bank van de Theems. De koepel is hoog, 108 meter, en kolossaal,
67.000 ton. Opgeleverd in 1710. Laatste rustplaats van beroemde Engelsen, zoals Winston
Churchill, Lord Nelson en de hertog van Wellington.

Wembley
Eén van de bekendste voetbalstadions ter wereld. Gelegen in de wijk Wembley in het
noordwesten van Londen. Het originele stadion werd in 1923 opgeleverd. Mede omdat er
twee karakteristieke torens in het ontwerp verwerkt waren, werd het stadion wereldberoemd.
In 2000 ging het oude Wembley, inclusief de torens, tegen de vlakte. In plaats daarvan kwam
er een nieuw Wembley. De kosten: een slordige 1 miljard euro. Het nieuwe stadion biedt
plaats aan 90.000 toeschouwers. Het wordt gebruikt voor de thuiswedstrijden van het
Engelse voetbalelftal, de finales van de League en FA Cup en popconcerten. Op 24 maart
2007 werd het nieuwe Wembley geopend. Dit gebeurde met een wedstrijd tussen
jeugdelftallen van Engeland en Italië.
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Camden
Een leuke, alternatieve buurt. Gelegen rondom Metrohalte Camden Town aan de Camden
High Street. Naar Camden ga je vooral voor de Camden Market. Deze is dagelijks geopend en
bestaat uit zes aangrenzende (openlucht)markten. Je koopt er onder meer tweedehands
kleding, ouderwetse pumps, sieraden, leren tassen, vintage sneakers en heel veel meer.
Verder vind je in Camden allerhande pubs en eettentjes. Ook voor het laten zetten van
tatoeages en piercings ben je in Camden aan het juiste adres. In de wijk zie je veel punkers en
patsers. Maar ook Jan met de pet komt er.

Leicester Square
Een bekend plein. Gelegen in de uitgaanswijk West End . Midden op het plein staat een
standbeeld van de Engelse toneelschrijver en dichter William Shakespeare. Aan het plein
zitten diverse grote bioscopen. Regelmatig vinden er filmpremières plaats en schuifelen
celebraties er over de rode loper. Verder kun je op Leicester Square kaartjes kopen voor de
vele theatervoorstellingen.

Tate Modern
Het best bezochte moderne kunstmuseum ter wereld. En dat is opmerkelijk, want het
museum werd nog niet zo lang geleden, in 2000, geopend. Het bekijken van de vaste collectie
kost niets, voor speciale tentoonstellingen moet betaald worden. Meer dan een museum, ook
een hang out voor jong en oud Londen. Niet te missen tijdens een bezoek in Londen en
prima te combineren met een wandeling langs de Theems.

Selfridges
Een populair warenhuis. Gelegen aan Oxford Street . Kleding, eten, speelgoed: alles kun je bij
Selfridges kopen. Ook leuk: een beautybehandeling ondergaan. Je neemt plaats in een relaxte
stoel en laat je in het warenhuis onder handen nemen. Selfridges is hipper dan Harrods .
Daardoor is Selfridges ook populair bij jongeren.

Royal Albert Hall
Een wereldberoemd theater. Gelegen aan de Kensington Gore, vlakbij Hyde Park . Genoemd
naar Prins Albert, de echtgenoot van Koningin Victoria. Overigens maakte Albert de opening
van het theater in 1871 niet mee. Hij overleed namelijk in 1861. De Royal Albert Hall is vooral
bekend door de zogenoemde Proms, een serie klassieke concerten. Het laatste concert van de
serie heet de Last Night of the Proms; het is een combinatie van klassieke muziek en pop.
Verder staan er wereldberoemde bands en artiesten in de Royal Albert Hall. Voorbeelden
hiervan zijn Robbie Williams en de Rolling Stones.

Museum of London
Een museum over de geschiedenis van Londen. Gelegen aan de London Wall. In het museum
zie je onder meer kunstwerken, tekeningen en archeologische vondsten. Van de prehistorie
tot nu. Buiten het museum kun je overblijfselen zien van de Romeinse muur van Londen. Je
kunt makkelijk een paar uur in het museum doorbrengen.
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London Zoo
De dierentuin van Londen. Gelegen in het noordoostelijk deel van Regent's Park. Vanaf
metrohalte Camden Town loop je er in 15 minuten naartoe. De dierentuin werd in 1828
geopend voor wetenschappelijk onderzoek. Pas later, vanaf 1847, kon je er ook als bezoeker
naartoe. Tegenwoordig vind je in de London Zoo een kleine 700 verschillende dierensoorten.
Het is een populair uitstapje, onder meer voor mensen met kinderen. Overigens is London
Zoo het hele jaar door geopend. Alleen tijdens Kerst is de dierentuin gesloten.

Imperial War Museum
Een militair museum. Gelegen aan de Lambeth Road. In het museum zie je onder meer
militaire voertuigen, wapens, foto's en heel veel meer. Verder is er een enorm (beeld)archief
met interviews. In deze interviews komen mensen aan het woord die op een of andere manier
geleden hebben onder een oorlog. De toegang tot het Imperial War Museum is gratis. Alleen
voor tijdelijke tentoonstellingen moet betaald worden. Naast het museum in Londen zijn er
nog vier andere Imperial War Museums in Groot-Brittannië. Eén daarvan is het Imperial War
Museum North in Manchester.

Charles Dickens Museum
Museum gewijd aan de Britse schrijver Charles Dickens (1812-1870). Gelegen aan de Doughty
Street. Het museum is gevestigd in het enige Londense huis van Dickens dat ongeschonden
door de Tweede Wereldoorlog kwam. Geopend sinds 1925. Op vier verdiepingen vind je
onder meer schilderijen, manuscripten en meubels van Dickens.

Regent?s Park
Eén van de grootste en mooiste parken in Londen. Het park is 2 vierkante kilometer groot. Je
vindt er onder meer grasvelden, speelplaatsen voor kinderen, sportvelden, tuinen en een
vijver waar je met boten op kan varen. Een bezoek aan Regent's Park kun je combineren met
verschillende bezienswaardigheden, zoals London Zoo en Camden . Ook de moeite: de
Pimrose Hill. Deze heuvel grenst aan het noordelijkste deel van Regent's Park. Je hebt er
mooie uitzichten over de skyline van de City.

Science Museum
Een museum voor wetenschap en techniek. Gelegen aan de Exhibition Road. Het museum
bestaat uit meer dan 40 zalen; je kunt er zo'n 2000 tentoonstellingen bekijken. Alle
belangrijke uitvindingen van de laatste 300 jaar trekken aan je voorbij. Hoewel, trekken? Het
is de bedoeling dat je zelf proeven uitvoert en zo'n beetjes alles aanraakt, ziet en voelt. Per
persoon betaal je maximaal 10 pond. Kinderen mogen voor maximaal 8 pond naar binnen.
Het Science Museum is het grootste museum voor wetenschap en techniek ter wereld.
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Beoordelingen
Shoppen

Culinair

Stappen

Cultuur

Sfeer

Prijs

Ervaringen
1 . maandag 26 november 2007 | katja
Ga een sandwich eten bij een pret a manger, super lekker! er zitten er heel veel verdeeld over de
stad.
2 . zondag 29 juli 2007 | Eten is hier pas genieten!
Hou je van eten en het leven! Nou stap dan zeker een keer een goed restaurant in London
binnen! Daar is eten pas echt genieten.
3 . zondag 29 juli 2007 | De top attracties van London
Een aantal attracties moet je gezien hebben, namelijk: de wisseling van de wacht, Buckingham
Palace , Tower Bridge , Tower of London , house of parliament, Westminster Abbey , Big Ben ,
London Eye en natuurlijk de parken zoals Hyde Park en st. james's park! Neem dus de tijd voor
de attracties en geniet ervan. Ga niet te snel door de stad en ga soms even lekker ergens aan de
Thames zitten of ik de parken! Want dan geniet je pas echt van London!
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Weer in Londen
zo 6 jan

ma 7 jan

di 8 jan

wo 9 jan

5C

7C

7C

5C

7C

7C

licht bewolkt

licht bewolkt

bewolkt en kans

licht bewolkt

bewolkt en af en

licht bewolkt

op een bui

Kracht 3

Kracht 4

Kracht 5

do 10 jan

vr 11 jan

toe regen

Kracht 4

Kracht 4

Kracht 4

30%

30%

10%

30%

5%

20%

20%

25%

60%

20%

65%

35%
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