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Niet shoppen in Londen mag je bijna een misdaad tegen de mensheid noemen. Want 
naast de thuishaven van de Queen, de Big Ben en het Tate Modern is Londen evengoed 
een trendy lappendeken van bruisende winkelkwartieren: elk met een eigen toon, 
prijskaartje en publiek. Genieten kwam, zag en haalde de kredietkaart boven.

Dossier door: Griet Byl & rien de Mey Fotografie: Visit london

CENTRUM
OXFORD STREET
De lange Oxford Street is de thuishaven van 
menig giganteske flagshipstore. Hier kom je 
voor de Britse ketens die elk tiener- en twin-
tigerhart wat sneller doen slaan: Topshop, 
Miss Selfridge, River Island of New Look. 
Ook Primark heeft er een aardig optrekje bij 
de metrohalte Marble Arch. Hun devies? 
Low cost en high fashion: catwalktrends wor-
den er gekopieerd en verkocht voor een 
schijntje van de prijs. Pijnlijke voeten? Je 
tikt er een paar sandaaltjes op de kop voor 
amper £5, mark our words. Wie wat luxueu-
zer schoeisel zoekt, is aan het juiste adres bij 
het bekende warenhuis Selfridges. 
Tube: Oxford Circus of Marble Arch

fOm de hoek: Mina
Vlakbij de metrohalte Oxford Circus vind 
je het goed verstopte Mina voor retro-
schattige vrouwenmode. Reken op £50 
voor een jurkje. Maar kijk uit: tijdens het 
weekend sta je hier voor een gesloten deur. 
36, Great Titchfield Street. www.minauk.com

REGENT STREET
Regent Street is minder druk bevolkt dan 
de aanpalende Oxford Street, maar dat 
merk je ook aan de prijskaartjes. Stap zeker 
binnen bij French Connection UK  
(nr. 249-251) en Ted Baker (nr. 245). Ben 
je met kids op schok? Trakteer dan Ham-
ley’s (nr. 188-196), Londens grootste speel-
goedwinkel, op een bezoekje. En sla na-
tuurlijk de charmantste department store 
van de stad niet over: bij Liberty vind je 
luxemode, stoffen en deco-artikelen in een 
gezellig kader met huisgevoel. 
Liberty: Great Marlborough Street

Tube: Piccadilly Circus of Oxford Street

COVENT GARDEN
In de 17de eeuw een chique buurt, honderd 
jaar later een bordeelkwartier en sinds de 
eighties opnieuw een van de hotspots van 
Londen. Covent Garden heeft er een bewo-
gen traject opzitten, maar vandaag zijn de 
straatjes rond Covent Garden Piazza vooral 
een fijne plek om te struinen, naar de straat-

artiesten te kijken en... te shoppen. Sla Flo-
ral Street in voor een vleugje Paul Smith  
(nr. 40-44) en verken elk van de Seven Dials 
(zeven straatjes die uitkomen op het pleintje 
met de zonnewijzer) voor jeugdige merken 
als Carhartt, Fred Perry en Urban Outfit-
ters. Liefhebbers mogen de shop van Orla 
Kiely (31-33 Monmouth Street) niet links 
laten liggen: bedlinnen, keukenaccessoires, 
tassen en prachtige damesmode, altijd met 
die iconische Kiely-prints.
Tube: Covent Garden of Leicester Square

Foodtip: bij Food For Thought kun je terecht 
voor vegetarische schotels met een klein 
prijsje. Neal’s Yard Salad Bar is een prima 
lunchadres voor salades, quiches, pizza’s 
en burgers. 
Food For Thought: 31, Neal Street

Neal’s Yard Salad Bar: 8, Neal’s Yard

CARNABY AREA
Carnaby street mag dan wel 
een symbool geweest zijn 
voor de popcultuur en ex-
perimentele mode in de 
Swinging Sixties, vandaag 
vind je er vooral urban 
streetwear (denk: Levi’s, 
American Apparel en East-
pak). Origineler wordt 
het als je de zijstraatjes 
inslaat. Ongewone 
shops, originele mode 
en lieflijke boetiekjes 
(zoals Dahlia, 8 Fou-
bert’s Place) à gogo.
Tube: Oxford Circus of Piccadilly 
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fIrregular Choice: 
voor gekke Assepoesters
Wie een simpel paar zwarte pumps zoekt, 
is hier aan het verkeerde adres. Liefhebbers 
van opvallende prints, retrobolletjes, ker-
sen en strikjes, daarentegen, worden ge-
waarschuwd voor plotse hyperventilatie-
aanvallen bij het zien van zoveel moois!
35 Carnaby Street. www.irregularchoice.com

fFavoriet van de redactie: Kingly Court
In een zijstraatje van Carnaby Street ligt 
het goed verstopte Kingly Court, een drie 
etages hoge binnenplaats, tot de nok ge-
vuld met sprankelende boetiekjes. Manlief 
drinkt een koffietje terwijl de ladies uit hun 
dak gaan bij Darimeya, Bexy Lady en 
Style Showroom voor hedendaagse, origi-
nele mode. Vaak geprijsd als Zara of Man-
go, maar een stuk plezieriger. Bij Revival 
Retro scoor je wel de look, maar niet de 
leeftijd van vintagekledij. Hun nieuwe 
stuks zouden zo uit de jaren ’30 en ’40 
kunnen komen, alleen is de pasvorm up to 
date en is ook het typische vintage-motten-
ballengeurtje afwezig. Wie wedding bells 
hoort luiden, neemt dan weer een kijkje bij 
All Fur No Knickers voor vintage trouw-
jurken die op maat worden aangepast. 

BOND STREET & MAYFAIR
Old Bond Street en New Bond Street wor-
den wel eens in één adem Bond Street ge-
noemd. Een ander koosnaampje? De chicste 
winkelstraat ter wereld. Goed voor een uur-
tje vitrinelikken bij Miu Miu, Tiffany & 
Co., Hermès, Cartier of Rolex, maar min-
der vriendelijk voor je spaarrekening. 
Tube: Bond Street

NooRd
CAMDEN
fCamden market: de bruisende alternativo
Wat ooit een sloppenwijk was, is nu een van 
de meest eclectische stadsgedeelten van Lon-
den. De leukste eyecather in dit bruisende ge-
heel is zonder twijfel de Camden Market. 
Langs weerszijden van Camden High Street 
en Chalk Farm Road vind je er gezellige stal-
letjes met prullaria, kledij, juwelen en muziek. 
De foodkraampjes zijn net zo origineel: je be-
stelt er curry, kebab of gefrituurde (!) choco-
laderepen en nestelt je op één van de vespa-
bankjes met zicht op het Regent’s Canal. 
Camden market: elke dag van 9.30 tot 18.30 uur. 

Tube: Camden Town

fThe Arc: voor filmsterren uit de fifties
Een vintagejurk uit de jaren vijftig mag 
dan wel very much in style zijn, de pasvorm 
is niet altijd een match voor de hedendaag-
se vrouw. Om daar een modieuze mouw 
aan te passen, stop je even bij het piep-
kleine winkeltje The Arc. Je spot er nieuwe 
jurkjes die geïnspireerd zijn op de mode 
van weleer, maar ook retro-ogende lingerie 
en burleske accessoires. Niet goedkoop (re-
ken toch £100 voor een jurkje), maar wel 
kwalitatief en bovenal origineel.
The Arc: 200C Chalk Farm Road. Tube: Camden Town

HACKNEY
fBroadway Market: originele vondsten
Wij verloren ons hart aan Black Truffle, 
waar frivole zonnebrillen, plezierige acces-
soires, jurken (van onder andere het Britse 
merk Fever, maar ook Belgische trots Rue 
Blanche) en originele schoentjes modieus 
langs elkaar pronken. 
Broadway Market: Zaterdag van 9 tot 17 uur,  

www.broadwaymarket.co.uk

Black Truffle: Broadway Market 4, www.blacktruffle.com

Tube: Op een kwartiertje wandelen van Bethnal 

Green Station.

oosT
SHOREDITCH
fBoxpark: ongewoon shoppingcentrum
’s Werelds eerste pop-up mall vind je de ko-
mende vijf jaar aan de Bethnal Green 
Road. Het concept is even oersimpel als 
trendy: lege vrachtwagencontainers wer-
den gestript, als een Legobouwwerkje langs 
en op elkaar gebouwd en ingericht als af-
zonderlijke shops. Geen high street mode 
hier, overigens, wel edgy merken als La-
coste L!ve, Urbanears en Vans én een rist 
geinige boetiekjes. 
Tube: Vlakbij de halte Shoreditch High Street 

(London Overground Line), op tien minuutjes 

wandelen van Liverpool Street en Old Street .

New Bond Street

The Powder Room

Boxpark

Foodiestop: kom op krachten met een burger van 
Bukowski, op het gezellige terras van Boxpark. 
Boxpark: 2-4 Bethnal Green Rd, www.boxpark.co.uk

fThe Powder Room: beauty van weleer
De retrosmaak te pakken? Laat je dan on-
der handen nemen door de beautyqueens 
van The Powder Room. Een professionele 
make-upsessie, elegante opsteekkapsels of 
speedy manicures... hier krijg je ze met een 
vette vintageknipoog. 
The Powder Room: 136 Columbia Road.

www.thepowderpuffgirls.com 

Tube: 15 minuutjes van Bethnal Green en Old Street. 

fColumbia Road Flower Market: in bloei
Flower girls en boys met groene vingers rep-
pen zich op zondag naar Columbia Road, 
voor de amusante bloemenmarkt. Ak-
koord, misschien krijg je een drie meter 
hoge bananenboom niet zonder slag of 
stoot de Eurostar op, of neem je niet met-
een een boeketje mee terug als souvenir 
voor de thuisblijvers, maar wie niet kopen 
kan, komt hier gewoon om te kijken. En 
te ruiken, want de overweldigende bloe-
mengeur is goed voor instant vrolijkheid.
Columbia Road Flower Market: elke zondag van 8 

tot 15 uur. www.columbiaroad.info

Tube: Old Street Station of Bethnal Green Station

Scrabble Necklace, 
Miss Holly’s 

Boutique bij Style 
Showroom, £18.

fKijken op Bond Street, 
kopen in Bicester Village!
Een handtas van Prada, sandaaltjes van 
Jimmy Choo of een jurk van Yves Saint 
Laurent? Die koop je met kortingen die 
oplopen tot -60% in het outletdorp Bi-
cester Village. Denk: Maasmechelen Vil-
lage in een designerkleedje. De sfeer is er 
ongedwongen, het eten heerlijk (vier 
woorden: Jamie Oliver’s Fabulous Feasts!) 
en de kortingen om van in katzwijm te 
vallen. Op een uurtje van Londen. Er is 
een shuttle bus vanuit het centrum, maar 
het outletdorp is ook per trein of met de 
bus bereikbaar. www.bicestervillage.com

 
SAVILE ROW
Wel om te kijken, niet om onbezonnen te 
kopen: Savile Row, of ook: The Golden 
Mile. Deze prestigieuze winkelstraat is de 
thuishaven van de Britse tailoring. Je vindt 
er onder andere Henry Poole & Co, de uit-
vinders van de smoking, en andere gere-
nommeerde kledinghuizen voor mannen 
(zie ook p. 34). Ouders die met tieners op 
stap zijn, komen hier hoogstwaarschijnlijk 
ook langs. Niet voor een op maat gemaakt 
pak, wel voor een bezoekje aan de flagship-
store van Abercrombie en Fitch, knal om de 
hoek.Abercrombie en Fitch: 7 Burlington Gardens.

Tube: Piccadilly Circus of Green Park

ook in de buurt: Marc by Marc Jacobs, 
waar je voor nog geen £40 een paar rubber-
laarzen of een juweeltje koopt. Wie netjes 
gekapt wil gaan shoppen, kan ook even langs 
sterrenkapper John Frieda. Wel op voorhand 
je afspraak vastleggen! 
Marc by Marc Jacobs: 56 South Audley Street 

John Frieda: 55 Brook Street 

Tube: Bond Street

Irregular Choice
Old Bond Street
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WEsT
CHELSEA
fKing’s Road: mix & match
Hier vind je naast, trendy labels, designerboe-
tieks en high street ketens ook de shop van Vi-
vienne Westwood (nr. 430), waar in de jaren 
zeventig de punk werd geboren. Neem zeker 
ook een kijkje bij Cath Kidston (nr. 322) voor 
decospulletjes, handtassen, portefeuilles en 
tafellinnen in opperste lentesfeer. 
Tube: Sloane Square

fSloane Street: designerdroom
Ook hier, net als in Bond Street, redelijk 
wat namedropping: Gucci, Prada, Giorgio 
Armani, Gianfranco Ferre, Chanel en 
Christian Dior zijn maar enkelen die het 
chique straatbeeld sieren. Stop zeker even 
bij de flagshipstore van het Britse parfum-
huis Jo Malone (nr. 150). Misschien loop 
je  Madonna er wel tegen het lijf, terwijl ze 
haar lievelingsgeurtje inslaat.
Tube: Sloane Square

NOTTING HILL
Sinds Julia Roberts er smoor werd op Hugh 
Grant is Notting Hill wereldberoemd. 
Vooral Portobello Road is een (terechte) 
toeristentrekker: veel nostalgische antiek-
winkeltjes, kraampjes, vintage en een ple-
zierige boho-sfeer. De Portobello Road 
Market op zaterdag betekent een piek in 
het toeristenaantal. Leuk voor wie doelge-
richt tussen het oneindige vintageaanbod 
wil snuisteren, minder fijn voor wie het 
liever wat rustiger heeft. 
Portobello Road Market: zaterdag van 4 tot 18 uur.  

Tube: Notting Hill Gate, Ladbroke Grove of Westbour-

ne Park

SPITALFIELDS
fBrick Lane: curry & vintage
Deze vroegere Jodenbuurt staat nu geboek-
staafd als ‘Banglatown’. Dat heeft alles te 
maken met de Bengaalse gemeenschap die 
er samen kwam, met razend goedkope én 
smakelijke curry’s op elke straathoek tot 
gevolg. Ook de Londense hipsters hebben 
hier hun verzamelplaats gevonden. Getui-
ge hiervan: meesterlijke street art en een 
overdosis vintagewinkeltjes. Wie een fif-
tiesjurk of retro jasje op de kop wil tikken, 
slaat de nabijgelegen Chesire Street in voor 
een snuisterhalfuurtje bij Beyond Retro, 
een van Londens bekendste vintageshops. 
Chesire Street 110-112, www.beyondretro.com 

Tube: Aldgate East

20 21

Columbia Road Flower Market

Portobello Road

NooRd
AMY ACHTERNA
Onze favoriete plek om even uit te blazen 
van het stadsleven, is met stip Primrose 
Hill. Hier vind je geen toeristen, enkel 
Londenaars. De buurt rond de heuvel die 
grenst aan Regent’s Park, geniet een dorps 
imago en groeide stilaan uit tot de thuisba-
sis van the rich & famous. Het is een van de 
fijnste wijken om op een luie zondag rond 
te slenteren en te snuisteren in de vele win-
keltjes met hebbedingen, vintage en kunst. 
En om vervolgens uitgebreid te picknicken 
in het zachte gras van de heuvel. Boven heb 
je een adembenemend uitzicht over de 
hele skyline van de stad. Wil je toch liever 
binnen eten, probeer dan een tafeltje te 
pakken te krijgen in gastropub The Queens 
(Regent’s Park Road 89), een café met de 
allure van een restaurant. Een uitje naar 
Primrose Hill is overigens het ideale ver-
lengstuk van een namiddagje shoppen in 
Camden.
Tube: Chalk Farm en dan nog ongeveer een kwar-

tier stappen. 

oosT
CENTRuM VAN DE WERELD
Wie veel tijd heeft, moet zeker de tube naar 
Greenwich nemen. Nergens krijg je een beter 
beeld van de stad dan op de heuvel waar het 
beroemde Royal Observatory ligt. De nulme-
ridiaan loopt dwars door het gebouw. En 
misschien is het nog leuker om vervolgens 
met de boot terug te keren naar het centrum. 
Er vaart er eentje om de twintig minuten en 
afstappen kan bij de Tower of Londen of aan 
Westminster. www.nmm.ac.uk 

Tube: Maritime Greenwich DLR (Dockland Light 

Railway) 

ZUid
LANGS HET WATER
De Londense dokken werden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Tij-
dens de jaren zeventig gingen er prestigieuze 
bouwprojecten van start met een exclusief 
maar vooral pittoresk kader als resultaat. 
Niets leukers dan het pad langs de Thames 

volgen (opgelet, het is op sommige plaatsen 
onderbroken) en naar de bootjes in St. Ka-
therine Docks kijken. 
Tube: Tower Hill of Wapping

WEsT
SOMEWHERE TO HYDE
Hyde Park is wellicht het bekendste park 
van de stad: samen met de aangehechte 
Kensington Gardens beslaat het 2,5 vier-
kante kilometer. Londenaars komen hier 
picknicken, wandelen, fietsen en joggen. 
Uitblazen doe je aan de Serpentinevijver 
met de fontein ter ere van Prinses Diana. 
Breng zeker een bezoek aan de Serpentine 
Gallery (www.serpentinegallery.org). Er 
loopt altijd een aantal interessante expo’s 
en er is het Paviljoen dat elk jaar door een 
andere grote naam wordt aangekleed. Van-
af 1 juni dit jaar is het de beurt aan Herzog 
& de Meuron en Ai Weiwei die het Beijing 
National Stadium voor de Olympische 
Spelen van 2008 creëerden. 
Tube: Hyde Park Corner of Lancaster Gate

goiNg
gREEN
Londen mag dan wel een drukke 
metropool zijn, aan parken en rustige 
groenzones om een frisse neus te 
halen is er geen gebrek. Mooi meege-
nomen: het hoge local-gehalte van 
zo'n groen uitje.

Sloane Street

Primrose Hill Greenwich

St.Katherine Docks Hyde Park
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Cool
Culture
Wie een zwak heeft voor cultuur, heeft in 
Londen maar een probleem: kiezen. Het aan-
bod van musea, galerijen en pop-up expo’s is 
er zo groot dat je gewoon niet weet waar te 
beginnen. Naast de gebruikelijke klassiekers 
als het British Museum, Tate Britain of de 
Portrait Gallery, mag je de volgende high-
lights zeker niet missen.

NoorD
ALTerNATief
In het Camden Arts Center kun je terecht 
voor een dosis hedendaagse kunst en origi-
nele events, met zowel (bekende) interna-
tionale en lokale artiesten als opkomend 
jong talent. Leuk is dat de meeste gratis 
toegankelijk zijn. Er horen een boeken-
winkel en een gezellig café met mooi terras 
bij. Daar heb je overigens gratis wifi.
Camden Arts Center: Arkwright Road, www.camden-

artscentre.org. Tube: Camden Town

OLiver TWisT AcHTerNA
Charles Dickens, die jaren in Camden 
Town woonde, is wellicht een van Londens 
bekendste schrijvers. Geen wonder dat hij 
zijn eigen museum heeft. Helaas is dat 
voor werken gesloten tot eind december, 
maar elke woensdag om 17 uur vertrekt er 

nog steeds de Dickens Tour. Die brengt je 
naar de plekjes die een rol speelden in het 
leven en werk van de auteur. Je pauzeert 
zelfs in zijn favoriete pub. 
Charles Dickens Museum: Doughty Street 48,  

www.dickensmuseum.com. Tube: Russell Square

ooSt
scHiPPer MAG ik OvervAreN?
Als je vanuit Bethnal Green naar Broadway 
Market wandelt, kom je langs het Regent’s 
Canal. Daarop dobberen nogal wat bonte 
bootjes waarvan sommige piepkleine win-
keltjes vol boeken en muziek herbergen. 
Op bepaalde boten worden regelmatig tij-
delijke expo’s georganiseerd. Een mooie 
wandeling om in de sfeer te komen voor de 
gezellige drukte van Broadway Market. 
Regent’s Canal: op 10 minuutjes stappen van 

Bethnal Green. Tube: Bethnal Green

CeNtruM
cuLTuurTeMPeL
Sommigen noemen dit het lelijkste gebouw 
van de stad, wij waren er meteen weg van. Het 
Barbican is ongetwijfeld een van de meest veel-
zijdige plekken voor cultuurliefhebbers, met of 
zonder kinderen. Europa’s grootste cultuur-
centrum opende zijn deuren in 1982. Er vin-
den filmfestivals, theaterpremières en concer-
ten plaats en er is een bioscoop. Het is de 
thuisbasis van het Londens Symfonisch orkest 
en het orkest van de BBC. Daar zal de gewel-
dige akoestiek wel voor iets tussen zitten. Ook 
aan de innerlijke mens is gedacht, want op 
haast elke verdieping is een restaurant; dat op 
de gelijkvloerse verdieping heeft een zalig ter-
ras met uitzicht op een mooie waterpartij en 
een fijne fontein, tegenover een oud, ietwat 
verloren ogend kerkje omringd door flatge-
bouwen. Je eet er simpele dingen als een bord 
groene linzensoep met een stuk ambachtelijk 
gebakken brood. Als je hierna zin hebt om nog 
een interessant museum mee te pikken, steek 
je via de tunnel over naar het Museum of Lon-
den, voor een beter inzicht in de stad en haar 
geschiedenis. 
The Barbican: Silk Street. www.barbican.org.uk

Tube: Barbican / Museum of Londen: London Wall 

150, www.museumoflondon.org.uk. Tube: Barbican

The Barbican

Wapping Project

23

HiP, HiPPer, HiPsT
In Shoreditch moet je even langslopen in 
The Aubin Cinema, een filmzaal annex 
winkel annex kunstgalerij. Mét gezellige 
food & wine bar. 
Redchurch Street 64-66, www.aubincinema.com 

Tube: Old Street, Liverpool Street of Bethnal Green

fEten in een kunstzinnig kader? 
Wie tijd genoeg heeft, moet zeker een uit-
stapje maken naar het Wapping Project. In 
een oude centrale vlakbij de Thames werd 
een uniek kunstproject ondergebracht. Het 
omvat een expositieruimte, een boekenwinkel 
in de tuin en een uiterst origineel restaurant. 
De industriële architectuur bleef onaange-
roerd en daarin staan her en der verspreid 
meubels van Vitra. Resultaat: een heel bijzon-
dere plek voor een sfeervol dinertje met z’n 
tweetjes of een luie brunch op zondag. Het 
publiek is gemengd en de bediening meer 
dan vriendelijk. Elke dag serveert de kok een 
ander menu en de wijnkaart bevat enkel Au-
stralische wijn. Wip misschien ook even bin-
nen aan de overkant, daar ligt The Prospect of 
Whitby, de oudste Londense pub aan de Tha-
mes, van waaruit emigranten naar de Nieuwe 
Wereld vertrokken. 
Wapping Project: Wapping Hydraulic Power Stati-

on, Wapping Wall, www.thewappingproject.com 

Tube: Wapping Overground

ZuID
PArAdePAArdje
Aan de oevers van de Thames ligt een voor-
malige elektriciteitscentrale die onder handen 
genomen werd door de Franse architecten 
Herzog en Meuron. Het Tate Modern is het 
belangrijkste museum voor moderne kunst 
van Groot-Brittannië. Een bezoek hier geeft 
je een uitstekende inleiding in de kunstge-
schiedenis van de 20ste en 21ste eeuw (let op 
de chronologisch vermelde namenlijst in de 
trappenhal!). Er hangt werk van grootmees-
ters als Picasso, Monet, Warhol, Rothko en 
Modigliani, om er maar een paar te noemen. 
Mooi meegenomen: de vaste collectie is gratis 
te bezoeken. Daarnaast lopen op de andere 
verdiepingen altijd zeer prestigieuze tentoon-

stellingen. Een must. Neem aan het einde 
van je uurtje cultuur zeker ook de lift naar 
boven. In de cafetaria op de zevende verdie-
ping heb je een adembenemend uitzicht over 
heel Londen. Oh ja, nog dit. Kom naar het 
Tate Modern via de metrohalte St Paul’s Ca-
thedral. Dan kun je niet alleen dit architectu-
rale pareltje bewonderen, maar bereik je het 
museum ook via de Millennium Bridge, een 
straf staaltje van modern vernuft. Als je zin 
hebt, kun je achteraf ook nog binnenlopen in 
het naburige Shakespeare Globe Theater.
Tate Modern: Bankside 53, www.tate.org.uk

Tube: London Bridge of St-Paul’s Cathedral

WeSt
HOOG MAd MeN-GeHALTe
Vlakbij de beroemde Portobello Road ligt 
het Museum of Brands, Packaging and 
Advertising. Dat exposeert meer dan 

12.000 voorwerpen uit het dagelijks leven 
van de afgelopen 45 jaar en neemt je op 
sleeptouw naar de oorsprong van onze 
consumptiemaatschappij. Wedden dat je 
overspoeld wordt door herinneringen aan 
je kindertijd? Colville Mews: Lonsdale Road, 

www.museumofbrands.com

Tube: Notting Hill Gate

fNiet te missen expo's dit voorjaar:
•  Lucian Freud Portraits, tot 27/05. National 

Portrait Gallery
• Yayoi Kusama, tot 05/06. Tate Modern
•  Picasso and Modern British Art, tot 15/07. 

Tate Britain
•  Mondriaan/Nicholson: In Parallel, tot 

20/05. Courtauld Gallery
• Damien Hirst,tot 09/09. Tate Modern
•  Bauhaus, Art as Life, van 03/05 tot 12/08. 

Barbican Centre

Tate Modern

Tate Modern

Trafalgar Square
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met de kids
Als er een stad is waar je met je kroost onvergetelijke momenten 
kunt beleven, is het wel Londen. Zelfs als het weer wat minder mee-
zit, zullen je kinderen zich geen moment vervelen in de Britse hoofd-
stad, want die bulkt van de speelgoedtempels, musea en restau-
rants op kindermaat. Aarzel trouwens zeker niet om je spruiten mee 
te nemen naar een paar van de klassieke trekpleisters: de ervaring 
leert dat die altijd in de smaak vallen!

NOORd
LieveLing vAn de redActie:
fThe Hoxton Street Monster Supplies 
Wat dacht je van ‘Old Fashioned Brain Jam’ 
op je toast? Of het ‘Thickest Human Snot’? 
Larie en apekool? Niet dus, gewoon een paar 
van de dingen die je kunt kopen in deze door 
vrijwilligers uitgebate winkel voor ‘monsters’. 
Wij keerden huiswaarts met een lading Fang 
Floss (vampierentandenfloss) en Zombie Fresh 
Mints. Goed om te weten: je koopt hier al een 
souvenirtje voor 1 pond! 
159 Hoxton Street, www.monstersupplies.org 

Tube: Old Street

OOst
reLikwieën
Als je in trendy Oost-Londen bent, neem 
zoon- en dochterlief dan mee naar het minder 
bekende Victoria & Albert Childhood Mu-
seum. Ze zullen er hun ogen uitkijken als ze 

het speelgoed uit alle tijden ontdekken. Met 
een speciale vermelding voor de Quiet Room 
en het Buggy Park: heel handig voor baby-ou-
ders. Dorst op de terugweg? Wip dan even bin-
nen bij het Hurwundeki Café (www.hurwun-
deki.com). Moeilijk te zeggen wat het precies 
is: restaurant, café, kapper of vintage shop? Het 
terras is in elk geval kleurig en gezellig... Cam-

bridge Heath Road, London E2 9PA. www.museumof-

childhood.org.uk. Tube: Bethnal Green

Instant fun!
•  ... als je de Thames verkent aan boord van 

een amfibiebus tijdens de Duck Tour. 
   www.londonducktours.co.uk

•  ... bij een bezoek aan de Leavesden Stu-
dios waar je helemaal ondergedompeld 
wordt in het universum van ’s werelds be-
roemdste leerling-tovernaar, mister Harry 
Potter himself. www.thestudiotour.com  

•  ...in het Legoland Windsor Resort. Het ideale 
verlengstuk voor een citytrip. 

   www.legoland.co.uk 

CeNtRUm
BeeLdig!
Een must-see en een plaats die je ten minste een 
keer in je leven moet hebben bezocht: Mada-
me Tussauds of de meest up-to-date verzame-
ling wassen beelden waar celebs kind aan huis 
zijn. Het concept telt ondertussen vestigingen 
overal ter wereld, maar die van Londen blijft 
toch de leukste. Marylebone Road, www.madame-

tussauds.com. Tube: Baker Street/Marylebone Road 

weLkom Bij 
mijnheer PoLLock!
Covent Garden heeft alles in huis om het hele 
gezin te bekoren: sfeer voor iedereen, boetieks 
en restaurants voor mama en papa en de Ben-
jamin Pollock’s Toyshop voor de kids. In dit 
winkeltje vind je traditioneel handgemaakt 
speelgoed, gaande van een prachtige collectie 
miniatuurtheaters tot en met marionetten, 
muziekdozen en nog veel meer. Een heerlijke 
sprong in de tijd! Covent Garden. 44 The Market, 

www.pollocks-coventgarden.co.uk 

Tube: Covent Garden

SPeeLgoedhemeL
Aan de drukke Regent Street – zowat het 
mekka voor elke zichzelf respecterende shop-
fanaat – moet je even binnenwippen bij Ham-
leys, naar eigen zeggen de grootste speelgoed-
winkel ter wereld. Hij beslaat meerdere verdie-
pingen, propvol speelgoed voor elk budget. 
188-196 Regent Street,  www.hamleys.com

Tube: Oxford Circus

Benjamin Pollock's Toyshop Madame Tussauds

Hamleys
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SmAkeLijk!
• De kans dat je je waagt aan een portie fish & 
chips is vrij groot, zeker als je met kinderen 
reist. Wie de smaakpapillen van het jonge 
volkje van een lekker fifties sausje wil laten  
proeven, zakt af naar Ed’s Easy Diner. De kit-
schy Amerikaanse sfeer krijg je er gratis bij... 
12 Moor Street, Old Compton Street, www.edeasydi-

ner.com. Tube: Leicester Square

• Voor een trendy versie van hetzelfde concept 
stap je binnen bij Giraffe Burgers & Cock-
tails in Marylebone. Zalige smoothies en een 
reusachtige giraf om ze te mengen. 
35 James Street, www.giraffe.net. Tube: Marble Arch

• Zoetekauwen moeten langsgaan bij Ella’s 
Bakehouse, voor de ‘Couture cupcakes’. Ge-
woonweg zalig... 
20a The Piazza Covent Garden, www.ellasbake-

house.co.uk. Tube: Covent Garden

ZUid
BeSt BewAArde fort 
Oké, dit is een heel toeristische plek, maar wel 
eentje die tot de verbeelding spreekt en een 
grote rol speelde in de geschiedenis van de 
stad. De Tower of London, die dienst deed als 
gevangenis, was het schouwtoneel van enkele 
zeer bloederige taferelen in de Britse geschiede-
nis. De vesting, die gebouwd werd in opdracht 
van Willem de Veroveraar, groeide in de loop 
der eeuwen uit tot een soort ministad. Wist je 
trouwens dat de schildwachten die de Tower 
moeten beschermen officieel beefeaters ge-
noemd worden? Dat komt door de oude ge-
woonte hen dagelijks te voorzien van een rant-
soen vlees... In 2007 maakte de eerste vrouwe-
lijke beefeater haar opwachting. Gelukkig 
moesten ze toen al geen baarden meer dra-
gen... Tower Hill, www.hrp.org.uk. Tube: Tower Hill

het oog vAn de StAd
Een reuzenrad is natuurlijk een attractie die je 
in de eerste plaats in een pretpark verwacht. 
Maar eenmaal je in de cabine hebt plaatsgeno-
men, geniet je een prachtig uitzicht over de 
stad en is het heerlijk om alle bekende punten 
te herkennen. Reserveer je kaartjes voor de 
tour (die ongeveer een half uur duurt) zeker op 
voorhand en probeer in de week te komen: zo 
vermijd je ellenlange wachtrijen. Je kunt ove-
rigens een hele cabine afhuren... Als je wat 

snoep, prik en gebak meeneemt, heb je meteen 
een leuk idee voor een geslaagd vieruurtje! 
Westminster Bridge Road, www.londoneye.com 

Tube: Waterloo. Of te voet vanuit Tate Modern, The 

Parliament, Westminster Abbey of St. Paul’s. 

Brrrrrr...
De London Bridge Experience and Lon-
don Tombs is ongetwijfeld de griezeligste 
attractie in Londen. Duik in de bewogen 
geschiedenis van Londens bekendste 
brug... Alsof het elke dag Halloween is. 
2-4 Tooley Street, London Bridge, www.thelondon-

bridgeexperience.com. Tube: London Bridge

West
ALLemAAL BeeStjeS
In het Natural History Museum ontdek-
ken je kids meer dan 80.000 dieren- en 
plantensoorten en mineralen, plus 17 mil-
joen insecten. Zonder de dino’s, de edelste-
nen en het Darwin Centre te vergeten. 
Ideaal voor een regenachtige namiddag en 
nog gratis ook! Cromwell Road, www.nhm.ac.uk

Tube: South Kensington

British Museum

Olympic Stadium

London Eye

Ella's Bakehouse Victoria & Albert Childhood Museum

Ed's Easy Diner



26

Fabulous
Food

Soho

Budgettip!
Uit eten in Londen is niet bepaald goedkoop. Al-
leen al voor een softdrink tel je snel ₤3 neer. Zach-
ter voor je portemonnee zijn de straatkraampjes, 

curry’s en... een goeie, ouwe picknick in het groen. 
Of je kokkerelt zelf op je appartement, zoals wij. 

5 dingen die je moet proeven in Londen
Vergeet de gevleugelde uitspraak “To eat well in England you should have 
breakfast three times a day”. Groot-Brittannië heeft meer in petto dan eggs, 
bacon & sausages. 
•  Cucumber sandwiches: flinterdunne plakjes komkommer tussen beboterd, 

korstloos wit brood. Als licht tussendoortje of bij de high tea.
•  Kaas: van vintage cheddar tot een karaktervolle Shropshire Blue of een ro-

mige Chesire. Cheeselovers zijn hier in hun nopjes. Bewonder het assorti-
ment bij La Fromagerie (2-6 Moxon Street, Marylebone. Tube: Baker Street).

•  Curry: eigenlijk is curry een algemene term voor ‘vlees of groenten, gekookt 
in een pikante saus’. In Londen proef je deze Brits-Indische specialiteit op 
nagenoeg elke straathoek.

•  Pies: hartige deegtaartjes gevuld met alle mogelijke ingrediënten, van geiten-
kaas tot niertjes. Proef ze onder andere bij Pieminister (Boxpark, Shoreditch).

•  Gingerbread Man: vooral in zwang met kerst, maar eigenlijk het hele jaar 
door lekker. Wij kochten ons honingzoete koekenmannetje op Broadway 
market.
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CENTRuM
MAYFAIR
fFortnum & Mason: 
De koning van alle foodshops
Wat goed genoeg is voor Her Majesty the 
Queen, is dat ook voor ons. Ga dus een 
halfuurtje je ogen uitkijken in de depart-
ment store Fortnum & Mason, bij Picca-
dilly. De unieke shop is wereldberoemd 
voor z’n waanzinnige assortiment losse 
thee en hyperluxueuze (gevulde) picknick-
manden, met een prijskaartje dat start bij 
£35, maar kan oplopen tot... £25,000. 
Ook de Cookshop met hebbedingetjes 
voor hobbykok en decoliefhebbers en de 
vijf restaurants (van prestigieuze wijnbar 
tot funky ijssalon) zijn een ommetje 
waard.
Fortnum & Mason: 181 Piccadilly

Tube: Piccadilly Circus of Green Park 

SOHO
fLina Stores: deli-cious
Zowaar een foodie-instituut in Soho. Deze 
kleine delicatessenwinkel heeft al het lek-
kers van Italië in de rekken: huisgemaakte 
pesto, verse pasta, de heerlijkste brood-
soorten, olijven, biscotti, kazen, worst, 
jam... you name it. Shop er je mediterrane 
lunch aan de groene deli-toog en picknick 
in het zonnetje.
Lina Stores: 18 Brewer Street

Tube: Piccadilly Circus of Leicester Square

KNIGHTSBRIDGE
fThe Berkeley Hotel: 
Absolutely Fabulous High Tea
Theetijd? Hou dan halt in The Berkeley 
Hotel voor een portie modieuze afternoon 
tea. Inderdaad: modieus, want wie er de 
‘Prêt-à-Portea’-formule bestelt, krijgt de 
Britse theeklassiekers met een fashion-knip-
oog. Denk: koekjes in de vorm van een paar 

Louboutin stiletto’s, scones als mini Miu 
Miu handtasjes of cake-jurkjes van Valen-
tino, geserveerd in het fabulous decor van 
The Caramel Room. Nog een pluspunt: de 
cakejes die aan het eind van je ‘à volonté 
vieruurtje’ overblijven, krijg je mee naar 
huis in een knappe meeneembox.
Dagelijks van 13 tot 18 uur. £39 per persoon. Voor 

reservaties bel +44 (0)20 7107 8866.

The Berkeley: 32a Wilton Place. Tube: Knightsbridge 

of Hyde Park Corner

NooRd
HACKNEY
fBroadway Market: zaterdags pleziertje
Tussen het Regent’s Canal en London Fields 
verzamelt jong en oud Londen op zaterdag 
voor de Broadway Market. Op deze straat-
markt met hoog braderijgehalte koop je bio-
kazen, pasteitjes, dampende curry’s, vlees of 

Lina Stores

Fortnum & Mason Lina Stores

Mayfair

The Berkeley Hotel
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vis. Let op de hippe meisjes die er van hoedje 
tot pumps in vintage gekleed gaan, pauzeer op 
het terras van The Dove Freehouse met een 
Belgisch biertje (nr. 24-28), picknick op de 
grasvelden van London Fields of maak tijd 
voor wat ‘retail therapy’ (lees: shopping) in de 
leuke boetiekjes van de buurt. 
Broadway Market: Zaterdag van 9 tot 17 uur,  

www.broadwaymarket.co.uk

Tube: Op een kwartiertje wandelen van Bethnal 

Green Station.

fF. Cooke: paling zoals vroeger
Hier kom je voor de meat pie en paling. Ou-
derwetser kan haast niet, het lijkt wel alsof je 
vijftig jaar wordt teruggeflitst in de tijd. 
F. Cooke: 9 Broadway Market

Tube: Op een kwartiertje wandelen van Bethnal 

Green Station.

CAMDEN
fLa Patagonia: 
Argentijnse furie op je bord
Simpel eten, ongedwongen sfeer. Gigan-
tische steaks en voortreffelijke empana-
das. Alles komt rechtstreeks uit de klei-
oven. La Patagonia: 31 Camden High Street 

Tube: Mornington Crescent

fCamden Brasserie
Klassieke gerechten uit heel Europa, zoals 
worst uit Toulouse met puree, eendenconfit 
en overheerlijke crab cakes. Alle wijnen zijn 
verkrijgbaar per glas of per karaf. Leuk de-
cor, met geblokte tafellakentjes en een gi-
gantische nepbibliotheek tegen de muren. 
Camden Brasserie: 9-11, Jamestown Road 

Tube: Camden Town

oosT
SPITALFIELDS
fThe Boiler House: multiculti food hall
Ideaal voor een goedkope snelle hap als je 
uitgekeken bent op curry’s. Elk weekend 
staat de hele (overdekte) hal vol met eet-
standjes uit de hele wereld, van Ethiopië 
tot Japan via China en zelfs... België.
Zaterdag: van 11 tot 18 uur. Zondag: van 10 tot 17 uur.

In The Old Truman Brewery, 152 Brick Lane.

Tube: Whitechapel of Shoreditch High Street (Lon-

don Overground)

WEsT
NOTTING HILL
fFrae Frozen Yoghurt: onze lieveling
Vetvrij, zonder artificiële ingrediënten en 
helemaal yummie: dat is de frozen yoghurt 
van Frae. Zo’n bekertje zaligheid telt am-
per 100 kcal, maar smaakt toch net zo ro-
mig en zoet als een ijsje. Als kers op de 
taart voeg je je favoriete toppings (van ba-
naan tot mini-oreo’s) toe.
FRAE: 47 Notting Hill Gate (Tube: Notting Hill Gate) 

& Boxpark (Tube: Shoreditch High Street, Liverpool 

Street of Old Street)

The Boiler House

Camden

Camden Brasserie

OOK LEuK
• Borough Market: de levendigste versmarkt 
van Londen. Voor fruit, groenten, brood, kaas 
en hapklare street food. Op donderdag, vrij-
dag of zaterdag. (Tube: London Brigde)
• Del’Aziz: mediterraan eetadresje waar je 
ontbijt, luncht en dineert. Ook de gebakjes 
rond theetijd zijn een aanrader. Op vijf plaat-
sen in de stad, waarvan eentje vlakbij Tate 
Modern. (5 Canvey Street - The Blue Fin Buil-
ding. Tube: London Brigde of Southwark)
• M&S Food: deli meets budget bij de Marks & 
Spencer foodafdeling. De geknipte plek om be-
taalbare culisouvenirtjes (pancakes, scones, 
winegums...) te scoren of om je lunch bij elkaar 
te shoppen. Naar een M&S hoef je niet te zoe-
ken, Londen telt er heel wat!
• Carluccio’s: foodketen bedacht door Enge-
lands eerste (Italiaanse) televisiechef. Je 
vindt een Carluccio’s op elf plekken in de stad 
(o.a. Covent Garden, Spitalfields, Bond Street) 
en springt er binnen voor ontbijt, lunch of 
diner met Italiaanse schwung.
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londen Praktisch
ERNAARTOE
De allerhandigste manier om vanuit Brussel in Londen te geraken, 
is de Eurostar. Je vertrekt vanuit Brussel-Zuid en komt aan in St. 
Pancras International. De reistijd bedraagt amper twee uur en er 
vertrekken tot tien treinen per dag. Tickets zijn beschikbaar vanaf 
€ 88 (H/T) in Standard, vanaf € 220 in Standard Premier. Info & 
reserveringen: surf naar eurostar.com, bel naar 070-79.79.89.  
(€ 0,30/min. + € 7 per dossier), ga naar een NMBS-station met 
internationale ticketafdeling (supplement van € 7 per dossier) of 
stap naar je erkende reisagent. Met het Eurostar Plus-programma 
kunnen Eurostar-reizigers profiteren van diverse exclusieve voorde-
len. Je vindt de volledige lijst op www.eurostar.com. Voor je vervoer 
ter plaatse koop je op dezelfde website of op de trein (in de bar) 
best een Visitor Oyster Card. Dit herlaadbare vervoerbewijs is de 
handigste en zuinigste manier om in Londen gebruik te maken van 
het openbaar vervoer (bus, metro, tram en DLR). Een gouden 
raad: probeer je Eurostar-tickets zo vroeg mogelijk te reserveren... 
Met de komende Olympische Spelen ben je immers wellicht niet 
de enige die naar Londen wil.

VERBLIjF
Om je citytrip echt onvergetelijk te maken, kun je een appartement 
huren in plaats van op hotel te gaan. Dat kan bijvoorbeeld via 
Belvilla, dat stadsappartementen aanbiedt in de meeste Europese 
hoofdsteden. De voordelen zijn legio: je ‘integreert’ als het ware in 
de stad die je bezoekt, je kookt je eigen potje als je daar zin in hebt 
(überzalig om in het multiculturele Londen mee te experimente-
ren), je geniet meer privacy... kortom, je voelt je ‘thuis’ in de stad. 
Mooi meegenomen is dat je verblijf je meestal minder kost dan op 

hotel. Genieten logeerde in een praktisch, comfortabel apparte-
ment (met balkon, waarop we elke avond moe maar voldaan neer-
streken voor een welverdiend aperitiefje) in het geanimeerde Cam-
den in Noord-Londen. (‘Regents Park Superior Two C’, Huiscode: 
GB−11009−01). Bed- en badlinnen waren voorzien, net zoals de 
eindschoonmaak achteraf. Ideaal: in feite willen we nooit meer 
anders reizen... Ook zin om de Britse hoofdstad vanuit je tijdelijke 
eigen stek te verkennen? Neem dan een kijkje op www.belvilla.be 
of bel naar 03-275.05.05. 

MEER wETEN?
•  Surf naar www.visitlondon.com. 
•  Op de website www.timeout.com/london vind je een pak han-

dige tips voor een geslaagd bezoek, handig gerangschikt per wijk 
en per thema.

•  In je koffer stop je een exemplaar van ‘100x Londen’, door Mat-
tias Apers, uitgegeven bij Lannoo, een uitstekende gids (met 
plan) die je meeneemt buiten de platgetreden paden.

Met dank aan Eurostar, Belvilla, Françoise Bouzin en Nathalie Warny.
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