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toer isme

Schaapjes tellen

Haar man en dochters  
in de auto, de fietsen op 
het dak en de lentezon 
in het vooruitzicht. Zo 
vertrok redacteur Ingrid 
naar Zuid-Engeland. En 
ze kwam laaiend 
enthousiast terug.

1. Om mama schaap te overtuigen dat je haar 
kleintjes geen kwaad zult doen, heb je wel wat 
geduld nodig. Maar eens het vertrouwen gewon-
nen is, kan dochter Rose naar hartenlust  
foto’s maken. 
2. & 4. Witte narcissen en zwanen fleuren een 
grijze dag in het park van Leeds Castle helemaal op.
3. Het is lente en dat zul je geweten hebben. 
Overal in Zuid-Engeland bloeien de bloemen, wat 
prachtige plaatjes oplevert.
5. Een straat vol lokale lekkernijen, in Hastings.

Op zoek naar ooh- & aah-ervaringen     in Zuid-Engeland

of jonkvrouw spelen?

“Vooral het vele en prachtige groen valt op, geen wonder dat 
Zuid-Engeland ‘de tuin van Groot-Brittannië’ genoemd wordt”
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Land van krijtrotsen

Nu er een trein rijdt tussen Frankrijk en 
Engeland, zou een mens vergeten hoe leuk 
én goedkoop zo’n ouderwetse overtocht 
met de boot is. Bovendien kun je fijn op het 
dek rondwandelen, iets drinken, winkelen 
en is er zelfs kinderanimatie. Twee uur 
varen vliegt zo om. Zeker als je de klok ook 
nog eens een uur terug mag draaien.
Voor we met onze auto de boot uit rijden, 
moet ik kiezen tussen kaartlezen of links 
rijden. Ik kies voor optie twee en heb aan 
de eerste rotonde al spijt van mijn beslis-
sing. Links rijden is vreselijk wennen. Maar 
met wat concentratie lukt het, en als we na 
een klein uurtje bij ons huis aankomen, lijk 
ik een volleerde Britse chauffeur.
Ons huurhuis is nog veel beter dan ik had 
verwacht. Het is licht, ruim en comfortabel: 
wasmachine, heteluchtoven, magnetron, 
vaatwasser, broodrooster, drie (!) tv-toestel-
len en zelfs verwarmde badhanddoekrekjes 
in beide badkamers. Onze dochters Alice  
en Rose voelen zich er onmiddellijk thuis, 
want in geen tijd slingeren hun spullen 
overal rond. Ik maak me niet druk;  
voor ons zijn er maar drie bekommernissen: 
wat is er in Zuid-Engeland te zien (we 
willen minstens een paar oooh-, aaaah- en 
wow-ervaringen), wat is er te doen (elke 
dag moet er zeker één ding op het pro-
gramma staan dat echt de moeite is), en 
ook: wat is er te eten?

Zien i n  Zu i d -
E n g E L a n d

Teletubbies en Agatha Christie

Ik wist niet dat Zuid-Engeland zo gevari-
eerd is. Het landschap is golvend, met 
achter bijna elke bocht een verrassing: van 
ruige krijtrotsen aan zee tot een groen en 
glooiend Teletubbie-landschap. Van velden 
vol gele koolzaadbloemen tot weiden vol 
schapen en springende lammetjes. En regel-
matig doemt er een prachtig kasteel op. 
Vooral het vele groen valt op, geen wonder 
dat Zuid-Engeland the garden of England 
wordt genoemd. De dorpjes waar we door 
rijden zijn lieflijk en lijken perfect dienst te 
kunnen doen als filmdecor voor Agatha 
Christie-verhalen.

Het valt ons op dat de auto hier nog geen 
stempel heeft gedrukt op de omgeving; er 
zijn zoveel prachtige landschappen, maar 
nergens is er plaats om de auto even aan de 
kant te zetten. Misschien is het precies 
daarom dat het hier zo mooi en ongerept 
is. Nog nooit zoveel fazanten en konijnen 
zien oversteken als hier, en ook de witte 
bloesemstruiken zijn adembenemend. De 
ooh-, aah- en wow-ervaring hebben we dus 
meerdere keren gehad. Al één op drie voor 
een geslaagde vakantie.  

doeni n  Zu i d -
E n g E L a n d

Torens en ridders 
Geniet van geuren en geluiden uit het 
stoomtijdperk, door met een oude maar 
mooi gerestaureerde Kent & East Sussex 
stoomtrein over een 100 jaar oude spoorlijn 
te rijden, 17 kilometer dwars door een van 
de prachtigste landschappen. Ook leuk: de 
charmante stationnetjes onderweg zijn in 
die honderd jaar mooi bewaard gebleven. 
Iedereen die in de trein of in een van de 
stationnetjes werkt, is gepensioneerd en 
werkt als vrijwilliger, van de kaartjesverko-
per aan het ouderwetse stationsloket tot de 
machinist en kaartjesknipper.
De trein vertrekt in het prachtige dorp Ten-
derden. In de brede high street zie je vak-
werkhuisjes, gezellige winkeltjes en tea-
rooms in Georgiaanse stijl. Naast het station 
is er nog een klein spoorwegmuseum om te 
bezoeken. Maar dat is niets voor onze meis-
jes! We nemen de trein naar Bodiam Castle, 
een 600 jaar oud ridderkasteel. De kinderen 
vinden de torens en het water rond het kas-
teel geweldig. Wat ze ook super vinden, is 
dat je voor één pond een jonkvrouwenjurk 
of een ridderharnas mag uitkiezen en 
passen. Rose, die eigenlijk een halve jongen 
is, kiest het ridderharnas en slaat met een 
echt zwaard ook haar zus tot ridder.

Snuifje cultuur, portie shoppen 
Canterbury wordt meestal bezocht voor zijn 
grootse kathedraal. Die is vooral bekend 
door de moord op Thomas Becket, de aarts-
bisschop in de 12de eeuw, waardoor
Canterbury een pelgrimsoord werd dat 

Geoffrey Chaucer inspireerde tot zijn mees-
terwerk, de Canterbury Tales. Maar na het 
horen van de dure toegangsprijzen laten 
we de kathedraal aan ons voorbijgaan. Dan 
geven we liever geld uit in de typisch 
Engelse winkelstraatjes rond de kathedraal.
De pond staat laag en da’s verleidelijk.  
In de Clark’s schoenwinkel blijken de schoe-
nen goedkoper dan bij ons, en Rose vindt er 
schattige rode sandalen. Alice is dan weer 
verrukt als ze in gadgetwinkels haar naam, 
die hier natuurlijk veel vaker voorkomt,  
ziet op allerlei naamgadgets, en koopt  
een metalen plaatje om haar kamerdeur  
te customizen.
Na het shoppen gaan we wat cultuur 
opsnuiven in het museum van de Canter-
bury Tales. Daar kun je aan de hand van 
wassen beelden en middeleeuwse rekwisie-
ten met licht-, geluid- én geureffecten  
kennismaken met het 14de-eeuwse Enge-
land. Tijdens deze wandeling kunnen we 
met een Nederlandstalige radiogids luiste-
ren naar verhalen van molenaars, priesters, 
ridders en middeleeuwse figuren. Zeker een 
aanrader voor als het weer wat tegenzit.

In dat kleine café aan de haven
Rye is zonder twijfel mijn lievelingsstadje: 
middeleeuws, met straatjes die met keien 
geplaveid zijn en veel typische vakwerkhui-
zen. Het heeft een kleine getijdenhaven 
waar de schepen tweemaal per etmaal op 
het droge liggen. En véél gezellige delica-
tessenwinkeltjes, restaurants en pubs.
Rondom Rye kun je prachtige fietstochten 
maken. Wij kiezen de grootste en zwaarste 
tocht, omdat die het meest gevarieerd lijkt. 
We fietsen door Winchelsea, het kleinste 
dorpje van Engeland, en zeker de steile 
beklimming waard. Onderweg gaan we 
picknicken in een wei vol schapen en 
dubbel zoveel lammetjes. We zitten zowat 
op het hoogste punt en genieten van een 
prachtig vergezicht én het vooruitzicht van 
een afdaling richting kust. Dit is vakantie!

Allemaal beestjes
Rose, die heel veel van dieren houdt en er 
thuis geen krijgt, wil het liefste naar een 
kinderboerderij, in de hoop dat ze daar mis-
schien een lammetje de fles mag geven. We 
rijden naar een boerderij van 120 hectare 

en ridderkastelen

1. Rose mag in Bodiam Castle kiezen 
tussen een prachtige jonkvrouw-jurk of 
een zware ridder-uitrusting. Ze twijfelde 
geen seconde.
2. Gele koolzaadbloemetjes zetten het 
hele landschap in bloei.
3. Nog nooit zoveel schapen geteld!
4. & 5. Met een echte stoomtrein van 
Tenderden naar Bodiam Castle.
6. Even wennen, dat links fietsen.
7. Het middeleeuwse stadje Rye is onge-
looflijk charmant.
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Zo dichtbij, zo anders, 

Tekst en foto’s: Ingrid Cops. Kaartje: Anne Meyers.

groot, Rare Breeds Center genaamd, waar 
kinderen op een speelse manier het platte-
land kunnen ontdekken. De bewoners? 
Enkele zeldzame rassen varkens en schapen. 
En behalve beestjes kijken, kun je er ook 
drie soorten wandelingen maken. Wij 
kiezen de wandeling naar het ‘magische 
meer’ en genieten van een prachtige route 
door het bos. We lopen ook door de  
schapenwei, waar Rose dapper probeert 
schapen te aaien. Als afsluiter volgen we  
de klim- en behendigheidsroute, waar  
onze kids klimmen dat het een lieve lust is 
terwijl wij zitten en toekijken.

Lesje geschiedenis
In een prachtige omgeving met hoge krijt-
rotsen ligt Hastings, een vissersstad die 
vooral bekend is om de slag bij Hastings in 
1066. De nieuwe stad is niet echt mooi, 
maar het oude stadsgedeelte is zeker de 
moeite. Daar nemen we de steilste kabel-
spoorweg van Engeland, zodat we boven-
aan de klif kunnen genieten van een prach-
tig uitzicht over de stad en de kust. Het is 
ook daar dat de ruïne van het kasteel en 
een doolhof van onderaardse tunnels, grot-
ten en gangen liggen: een oude smokke-
laarsroute. ‘Hairy Jack’ leert ons de kneepjes 
van het smokkelaarsvak. Licht- en geluidsef-
fecten zorgen voor de nodige spanning.  

Romantiek ten top
We hebben de kastelen die we in de verte 
zagen nooit geteld, maar kunnen met 
zekerheid zeggen dat er héél veel zijn in 
Zuid-Engeland. Leeds Castle is ongetwijfeld 
het meest romantische. De toegang is duur 
en vergelijkbaar met een dagje pretpark 
met het hele gezin. Maar omdat we denken 
er uren te kunnen ronddolen, wagen we 
het er toch op. En inderdaad, behalve het 
authentiek ingerichte kasteel is vooral het 
omringende park met zijn vele tuinen, dool-
hof, wijngaard, golfbanen en zeldzame 
vogels in volières een daguitstap waard. 
Bloemen- en tuinliefhebbers komen hier 
zeker aan hun trekken! Er is ook een leuke, 
grote speeltuin, en je vindt er verschillende 
gezellige picknickplaatsen. 

eten i n  Zu i d -
E n g E L a n d

Van kant-en-klaar tot afternoon tea

Míjn grootste bekommernis: als het eten 
goed is, is mijn vakantie geslaagd. De eige-
nares van ons huis raadt ons de pub ‘The 
Royal Oak’ aan (www.royaloakbrookland.
co.uk), waar ze koken met verse streek-
producten. Dat deze pub door zowat alle 
Engelse restaurantgidsen wordt aanbevolen 
wegens zijn goede keuken en vriendelijke 
bediening verbaast ons niets.
Een buitenlandse supermarkt is voor mij 
steeds een ontdekkingsreis waar ik graag 
wat tijd voor uittrek. Mijn winkelkar puilt 
dan ook binnen de kortste keren uit met 
alles wat er in België niet te vinden is, waar-
onder salt & vinegar chips, een mooi blik 
Golden Syrop en schattige mosterdpotten. 

zo adembenemend

• Algemene info via www.visitbritain.
be, www.visitbritaindirect.com, 
www.visit1066country.com en www.
visitrye.co.uk 

• Toeristische attracties: www.canter-
burytales.org.uk en www.smugg-
lersadventure.co.uk

• Ingrid logeerde in vakantiehuis The 
Dairy Brookland, verhuurd door Bel-
villa, huiscode gb-10440-01, 1 week 
van € 488,- tot € 817,-. Zie www.bel-
villa.be of mail naar info@belvilla.be. 

• De ferry van Norfolkline vertrekt om 

de twee uur vanuit de haven van 
Duinkerke naar Dover.  
www.norfolkline.com, 02-719 90 92, 
norfolkline@fcmtravel.be

• Treininfo via www.kesr.org.uk
• De mooiste kastelen: www.natio-

naltrust.org.uk/bodiamcastle en 
www.leeds-castle.com

• Fietsen huren kan bij Rye Hire, 
1 Cyprus Place, Rye

• De kinderboerderij: Rare Breeds 
Center in Woodchurch, Ashford, 
www.rarebreeds.org.uk

De keuken van ons vakantiehuis is zo goed 
uitgerust dat het een plezier is om er vaak 
zelf te koken. Maar toch kan ik niet weer-
staan aan de kant-en-klaarmaaltijden van 
Cookfood.net, een keten met een dertigtal 
winkels in Zuid-Engeland, waar de maaltij-
den écht huisgemaakt smaken. Bovendien is 
er enorm veel keuze, is het veel goedkoper 
dan op restaurant gaan en zeker zo lekker!
In zeven dagen met zeven picknicks zijn we 
ook sandwich-experts geworden en kunnen 
we met zekerheid zeggen dat die van 
supermarktketen Waitrose, gevolgd door 
die van Marks & Spencer, de lekkerste zijn. 
Wat zeker niet mag ontbreken op ‘to-eat-
lijstjes’ voor Zuid-Engeland is een afternoon 
tea met scones, jam & slagroom. Aan gezel-
lige tearooms met terrassen geen gebrek in 
Rye, Tenderden, Cranbrook en Battle. Deze 
bestemming doen we dus zeker nog eens, 
maar dan met een hele hoop vrienden!

1. Wollige knuffelschapen 
aaien van op veilige afstand.
2. & 3. Tuinliefhebbers 
moeten absoluut naar het 
park en de tuin van Leeds 
Castle.
4. Da’s genieten, zo’n after-
noon tea op een terrasje van 
een middeleeuwse herberg.
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Meer weten?


