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knip de
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ROUTE

KING'S CROSS & ANGEL

KING'S CROSS & ANGEL
British Museum
Wellcome Collection
The British Library
Booking Office
Plum + Spilt Milk
Granary Square
Grain Store
Caravan
Kerb Food
Kings Place
London Canal Museum
Drink, Shop & Do
Bar Pepito
Old Red Lion Theatre
Present & Correct
Sadler’s Wells
Camden Passage
Smug
The Elk in the Woods
Cass Art
69 Colebrooke Row
Angel Therapy Rooms
Aesop
Ottolenghi
Albam
Fig & Olive
Aria
Folklore
Diverse
After Noah
The Pig and Butcher

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Screen on the Green

ROUTE
KING'S CROSS

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.20 km)

& ANGEL

OVER DE ROUTE

De wandeling leid je langs twee buurten: King's Cross en Angel. King's Cross is een deel van
Londen dat in hoog tempo verandert. Nieuwe adressen schieten hier als paddenstoelen uit de
grond. Angel is een buurt waar je niet moet beginnen als je nog nooit eerder in Londen bent
geweest, hier draait het vooral om eten, drinken en shoppen.

DE WIJKEN

Vanuit metrostation Tottenham Court Road loop je via Tottenham Court Road en Great Russell
Street zó naar het British Museum

Bloomsbury Street in, die overgaat in Gower Street. Ga aan het eind rechtsaf, Euston Road in,
voor een bezoek aan de Wellcome Collection

theater

Zo n tien minuten oostwaarts wandelen vind je de wijk Islington, met als kern het gezellige
Angel. Een bruisende buurt, met als bekendste straten Upper Street en Essex Road. Hier vind
je geen grote musea en toeristische attracties, maar wel een enorm aanbod aan winkels,
pubs, theaters en restaurants. Bovendien ligt deze wijk dicht bij zowel de zakelijke City als het
creatieve Clerkenwell. Het is dan ook een populaire, gemeleerde woonwijk, waar je studenten
en jonge gezinnen, maar ook hardwerkende tweeverdieners vindt.

WEINIG TIJD

Granary Square + King’s Place + Camden Passage + Sadler’s Wells + Ottolenghi

in het St. Pancras Renaissance

. Ga rechtsaf over Battle Bridge Place King s Boulevard in en loop door naar het nieuwe

Vooral King's Cross verandert in hoog tempo. Nog niet zo lang geleden werd deze buurt
geteisterd door prostitutie en criminaliteit, maar sinds de jaren 90 heeft hij een metamorfose

modeschool Central Saint Martins. En rondom Granary Square wordt een compleet nieuwe
wijk uit de grond gestampt. Als alle verbouwingen klaar zijn, is King's Cross zo n twintig
nieuwe straten, tweeduizend nieuwe woningen en meer dan duizend vierkante meter aan
winkel-, kantoor-, en woonoppervlak rijker. En geruchten gaan dat Google hier in 2016 het
nieuwe hoofdkantoor zal betrekken. Een wijk om in de gaten te houden dus!

. Loop

London Hotel. Of loop door en ga linksaf Pancras Road in om te eten bij Plum + Spilt Milk

Granary Square

Granary Square is een goed voorbeeld van al deze ontwikkelingen. Dit plein wordt omringd
door opgeknapte pakhuizen waar nu trendy restaurants zijn gevestigd, net als de beroemde

en verderop The British Library

verder rechtdoor om te dineren bij Booking Office

In het noordelijke deel van het centrum zijn twee buurten die steeds populairder worden:
King's Cross & Angel.

ondergaan. Met de komst van de Eurostar in 2007 en een flinke opknapbeurt voor King s
Cross/St. Pancras international en nabijgelegen vervallen panden, is King s Cross compleet
anders.

. Loop daarna een stukje terug en ga rechtsaf

. Hier kun je heerlijk zitten en een hapje eten

hoek op Cubitt Square

, net als om de

. Loop terug over de brug, sla links Goods Way in voor muziek en

. Vanuit York Way sla je links af Wharfdale Road in en ga je nogmaals linksaf voor

een bezoek aan het London Canal Museum

. Terug op Wharfdale Road, sla je rechts af

richting Caledonian Road voor Drink, Shop & Do

. Loop door en ga rechtsaf Pentonville

Road in, sla weer rechts af Regent Quarter in voor tapas

. Of ga linksaf via Pentonville

Road naar Angel, een wandeling van 15 minuten. Je kunt vanaf King's Cross station ook de
bus of metro pakken: met de metro is het 1 halte met de Northern Line. Wie loopt, slaat aan
het einde van Pentonville Road rechts af St John's Street in voor de Old Red Lion Theatre
. Vervolg de route door St. John Street en ga rechtsaf naar Chadwell Street en meteen
linksaf naar Arlington Way voor papierwaren bij Present & Correct
s Wells

en danstheater Sadler

. Loop hier omheen en ga via Rosebery Avenue terug naar St. John Street en

rechtdoor naar Islington High Street. Ga rechtsaf Duncan Street in en meteen linksaf naar
Camden Passage om te shoppen

en een hapje te eten

voorbij Islington Green naar Essex Road. Rechts ligt Colebrooke Row
Essex Road en ga linksaf Cross Street in om te shoppen
uit, waar je rechts en links gezellig kunt dineren

. Ga rechtdoor en loop
. Vervolg

. Je komt dan in Upper Street
of nog even kunt door shoppen

. Voor een bezoekje aan de pub, ga je Theberton Street in en
meteen linksaf naar Liverpool Road

. Of sluit de avond af met een film in Screen on the

Green

.
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BRITISH MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

GRANARY SQUARE - LEUK OM TE DOEN

Met jaarlijks meer dan vijf miljoen bezoekers is het British Museum Londens drukstbezochte
attractie. Niet voor niets, want de collectie is werkelijk ongeëvenaard. Hier vind je onder

Achter King’s Cross station ligt Granary Square, een nieuw plein met spectaculaire fonteinen
waar het heerlijk toeven is op een zonnige dag. In de verbouwde pakhuizen zitten nu trendy

andere uitgebreide Egyptische en Aziatische collecties en ook een enorme verzameling
Griekse en Romeinse kunst.

restaurants en ook het universiteitsgebouw van Londens beroemdste modeschool, Central
Saint Martins. Er worden hier het hele jaar door evenementen en festivals georganiseerd,

great russell street, wc1b, www.britishmuseum.org, dagelijks 10.00-17.30, entree gratis,
metro tottenham court road/holborn

zoals een openluchtbioscoop in de zomer en een schaatsbaan in de winter.
granary square, n1c, www.kingscross.co.uk/open-space-granary-square, metro king's cross

WELLCOME COLLECTION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

GRAIN STORE - ETEN & DRINKEN

In de Wellcome Collection worden wetenschap, medicijnen, kunst en het leven op bijzondere
manier samengebracht in een reeks tentoonstellingen. Het museum is vernoemd naar Sir

Granary Square vormt de thuisbasis van Bruno Loubets nieuwe restaurant Grain Store. Een
aanbeveling voor vegetariërs, want groenten vormen het hoofdingrediënt op de menukaart.

Henry Wellcome, een beroemd apotheker, filantroop en verzamelaar. Vergeet ook niet een
bezoek te brengen aan het Wellcome Café voor een kop koffie met wat lekkers.
183 euston road, nw1, www.wellcomecollection.org, di-wo & vr-za 10.00-18.00, do
10.00-20.00, zo 11.00-18.00, entree gratis, metro euston square/euston

Denk aan butternut squash ravioli, artisjokpaella en versgebakken focaccia. Maar ook de
verdwaalde carnivoor komt hier aan zijn trekken. Het terras is een eervolle vermelding waard.
granary square, 1-3 stable street, n1c, www.grainstore.com, ma-wo 10.00-23.30, do-za
10.00-0.00, zo 11.00-16.00, £20, metro king’s cross

THE BRITISH LIBRARY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

CARAVAN - ETEN & DRINKEN

Met meer dan 150 miljoen boeken, tijdschriften en documenten in de collectie is The British
Library een van de grootste bibliotheken ter wereld. De leeszaal mag je alleen betreden als je
lid bent, maar er zijn tentoonstellingen, evenementen en rondleidingen die je een goede
indruk geven van dit imponerende gebouw. Je vindt hier ook een winkel, café en restaurant.

In een omgebouwd pakhuis aan Granary Square vind je Caravan. Bij locals vooral geliefd voor
het ontbijt, maar eigenlijk is het een aanrader voor elk moment van de dag. Van wentelteefjes
en gepocheerde eieren tot verse salades, pizza en alles daartussenin staat hier op de kaart.
Voor de koffie branden ze hier zelf de bonen.

96 euston road, nw1, www.bl.uk, ma-do 9.30-20.00, vr 9.30-18.00, za 9.30-17.00, zo
11.00-17.00, metro king’s cross/st pancrass

granary building, granary square, n1c, www.caravankingscross.co.uk, ma-di 8.00-22.30, wo-do
8.00-23.00, vr 8.00-0.00, za 10.00-0.00, zo 10.00-16.00, prijs £20, metro king's cross

BOOKING OFFICE - ETEN & DRINKEN

KERB FOOD - ETEN & DRINKEN

Rond 1860 werden in de Booking Office treinkaartjes verkocht. Vandaag de dag dient deze

Iedere dinsdag tot en met vrijdag staan er op Cubitt Square, om de hoek van Granary Square,

historische ruimte als bar en restaurant van het St. Pancras Renaissance London Hotel. In een
decor van hoge bakstenen muren, een 29 meter lange bar en elementen die niet zouden

rond lunchtijd eetkraampjes die samen Kerb Food vormen. Je vindt Kerb op verschillende
locaties in de stad. Iedere dag staan er andere kraampjes en kun je smullen van burgers,

misstaan in een kathedraal kun je heerlijk ontbijten, lunchen, dineren of gezellig borrelen.
euston road, nw1, www.bookingofficerestaurant.com, ma-wo & zo 6.30-1.00, do-za 6.30-3.00,
£18, metro king’s cross/st pancras

taco's, falafel of hotdogs.
cubitt square, n1c, www.kerbfood.com, di-vr 12.00-14.00, £4, metro king’s cross

PLUM + SPILT MILK - ETEN & DRINKEN

In het pasgerenoveerde Great Northern Hotel zit Plum + Spilt Milk. Een elegant restaurant
waar je de dag kunt beginnen met een goed ontbijt, of waar een uitgebreide borrel rustig kan
uitlopen tot een laat diner. In een stijlvol interieur met designverlichting en donker meubilair,
eet je Britse gerechten in een modern jasje.
great northern hotel, pancras road, n1c, www.plumandspiltmilk.com, ma-vr 7.00-23.00, za
8.00-23.00, zo 8.00-22.00, prijs £20, metro king's cross
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Studeerde mode aan het AMFI en London College of Fashion en houdt van
vintageboetiekjes, pop-upmarkten én decadente warenhuizen. Favoriete
NAME
bezigheden: yoga, pingpong en bowlen, secret cinema en de stad te voet verkennen.
Kim
Snijders
En Kim bezoekt regelmatig even het Tate Modern of V&A voor een
Photography
mooie tentoonstelling.
Marjolein den Hartog,
Vincent van den
Hoogen
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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