knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Tower of London
St. Katharine Docks
Tower Bridge
Butler’s Wharf
Design Museum
Design Museum Shop
Maltby Street Market
Fashion and Textile Museum
City Hall
Southwark Cathedral
Borough Market
Wright Brothers Oyster & Porter House
Roast
Monmouth Coffee
Neal’s Yard Dairy
Shakespeare’s Globe Theatre
Tate Modern
Millennium Bridge
St. Paul’s Cathedral
Museum of London
Barbican Centre
St. Bartholomew the Great
The Old Red Cow
Smithfield Market
Polpo Smithfield
Hix Oyster & Chop House
Burger and Lobster
J+A Café
Craft Central
The Modern Pantry
Kin
Magma Bookshop
Moro
Family Tree
Sweet

ROUTE
SOUTHWARK
OVER DE ROUTE

Deze gevarieerde wandeling leidt je langs historische trekpleisters, zoals Tower Bridge, City
Hall en St. Paul s Cathedral. Er is veel aandacht voor historie en cultuur in deze wandeling. Zo
kom je langs leuke musea zoals Tate Modern. In Clerkenwell kun je lekker eten in een van de
vele restaurants, gastropubs en gezellige cafés.

DE WIJKEN

Ten zuiden van de Thames ligt Southwark. Deze kant van Londen is er vergeleken met de
noordkant altijd een beetje bekaaid vanaf gekomen. Het deftige Londen maakt hier plaats voor

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.50 km)
Vanaf metrostation Tower Hill loop je onder de weg door naar The Tower of London 1 . Ga
vervolgens weer onder de weg door voor St. Katharine Docks 2 . Loop terug en ga de trap op
naar de Tower Bridge 3 . Ga aan de overkant van de brug linksaf voor Butler s Wharf 4 . Hier
kun je het Design Museum bezoeken 5

6 . Loop door over Maguire Street, linksaf Gainsford

Street in en loop Shad Thames uit naar Tanner Street. Loop onder de brug door en ga direct
linksaf voor Maltby Street Market 7 . Ga terug naar Tanner Street en ga linksaf. Volg de weg
en ga rechtsaf Bermondsey Street in voor het modemuseum 8 . Loop een stukje terug en ga
via White s Grounds onder de brug door naar Druid Street en dan linksaf Tooley Street in. Je
ziet nu een enorm ei , City Hall 9 . Loop Tooley Street door. Ga linksaf en loop langs

een rauwe en industriele sfeer met pakhuizen en oude spoorbruggen. Het straatbeeld wordt
shabbier mocht je verder naar het Zuiden lopen. Echter, dat neemt niet weg dat er in
Southwark veel indrukwekkende bezienswaardigheden zijn, zoals de Tower, Tower Bridge,

Southwark Cathedral 10 om bij Borough Market 11 te komen. Op en om de markt kun je

Tate Modern, City Hall en Southwark Cathedral. In deze buurt werden in de 16e eeuw
Londens eerste theaters gebouwd, zoals The Globe, waar Shakespeares eerste voorstellingen
vertoond werden. Het herbouwde theater is tot op de dag van vandaag een populaire

langs de rivier naar Shakespeare s Globe Theatre 16 . Verderop is Tate Modern 17 . Steek via

trekpleister. De oude Borough Market, eveneens aan de zuidkant van de Thames, is een
absolute must voor iedereen die van eten houdt.
Direct aan de overkant van het water pronkt een ander icoon van Londen: St. Paul s Cathedral.
Hieromheen ligt The City, Londens financiële zakencentrum, ook wel The Square Mile
genoemd. Dit is het kloppende commerciële hart van de stad en er zijn veel banken en
kantoren gevestigd.
Verder naar het noorden ligt Clerkenwell, een historische wijk in het centrum van de stad.
Tijdens de 12e eeuw waren in deze buurt veel kloosters gevestigd. Maar tijdens de Industriële
Revolutie werd er volop gebouwd en veranderde Clerkenwell in een buurt vol fabriekspanden
en magazijnen. Er woonden voornamelijk arbeiders en immigranten en lange tijd was het er
onguur en smerig. In de jaren 80 begonnen herstelwerkzaamheden en de pakhuizen en
historische panden werden opgeknapt. Mediabedrijven verhuisden massaal naar deze wijk en
het imago veranderde. Clerkenwell is nu een trendy, creatieve buurt waar vooral op culinair
gebied veel te beleven is. Met name rondom Farringdon en Exmouth Market zijn veel goede
restaurants en gastropubs te vinden.

WEINIG TIJD

Tower Bridge + Borough Market + Tate Modern + Barbican Centre + Exmouth Market

uitgebreid eten of koffiedrinken 12 13 14 15 . Loop via Park Street naar de Thames en dan

de Millennium Bridge 18 de Thames over en loop via Queen Victoria Street en Godliman
Street naar St. Paul s Cathedral 19 . Via New Change/Cheapside loop je naar St. Martin s LeGrand, naar het Museum of London 20 . Ga rechtdoor Aldersgate Street in, dan rechtsaf
Beech Street in. Rechts in Silk Street vind je het Barbican Centre 21 . Loop terug naar het
Museum of London en ga rechtsafMontague Street in. Sla rechts Little Britain in. Je kunt het
kerkje St. Bartholomew the Great 22 bezoeken, ga rechts voor The Red Old Cow 23 en
rechtdoor voor de vleesmarkt Smithfield Market 24 . Als je door de markthallen heen gaat, kun
je links Cowcross Street inslaan om wat te eten 25 26 . Of loop rechtdoor St. John Street 27
in en ga rechtsaf in Great Sutton Street, met rechts verstopt het J+A Café 28 . Loop terug en
ga rechts Clerkenwell Road in naar St. John s Square om te shoppen en te eten 29 30 .
Vervolg Clerkenwell Road en ga linksaf Leather Lane in voor Aziatisch eten 31 of loop verder
door voor Magma Bookshop 32 . Loop terug en ga linksaf Farringdon Road in. Loop door totdat
je rechtsaf via Rosebury Avenue in Exmouth Market uitkomt. Hier zijn genoeg opties om te
borrelen of dineren, of om te shoppen 33 34 35 .

1 TOWER OF LONDON - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Willem de Veroveraar gaf in 1066 opdracht tot de bouw van de Tower of London, een van de
laatste middeleeuwse kastelen ter wereld en het strijdtoneel van moorden, executies,
samenzweringen en verraad. Ontdek de geschiedenis en bewonder de uitgebreide collectie
kroonjuwelen.
tower hill, ec3, www.hrp.org.uk/toweroflondon, mrt-okt di-za 9.00-17.30, zo-ma 10.00-17.30,
nov-feb di-za 9.00-16.30, zo-ma 10.00-16.30, entree £24,50, metro tower hill
2 ST. KATHARINE DOCKS - LEUK OM TE DOEN

De jachthaven St. Katharine Docks ligt direct naast The City. Hier spot je zakenmannen en vrouwen die strak in pak even snel komen lunchen. Zo druk als het is op de Tower Bridge, zo
rustig is het in dit haventje direct naast de brug. Dit moet een van Londens best bewaarde
geheimen zijn.
50 st. katharine’s way, e1w, www.skdocks.co.uk, metro tower hill
3 TOWER BRIDGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Toen de Tower Bridge in 1894 werd geopend, was het ontwerp met het stalen frame
revolutionair. Nu is het, samen met de Big Ben, Londens meest tot de verbeelding sprekende
bouwwerk en misschien wel de beroemdste brug ter wereld. In de brug kun je de Tower
Bridge Exhibition bekijken. Het hefmechanisme is hier te zien en je kunt bovenlangs lopen.
Het uitzicht is sinds 2014 extra bijzonder, omdat de vloeren nu van glas zijn en je 42 meter
recht naar beneden kijkt.
tower hill, ec3, www.towerbridge.org.uk, dagelijks apr-sep 10.00-17.30, okt-mrt 9.30-17.00,
entree £9, metro tower hill
4 BUTLER’S WHARF - LEUK OM TE DOEN

Butler’s Wharf is de verzamelnaam voor het complex van verbouwde pakhuizen, restaurants,
winkels en flatgebouwen aan de zuidkant van de Thames. Leuk om rond te slenteren en
vervolgens een terrasje te pakken met prachtig zicht op de Tower Bridge.
shad thames, se1, metro tower hill/london bridge
5 DESIGN MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Design Museum richt zich op vernieuwend commercieel industrieel ontwerp, variërend
van het Coca-Colablikje tot Tupperware en van klassieke auto’s tot ontwerpen van Verner
Panton. Maar ook het werk van Alvar Aalto, Terence Conran en Hella Jongerius vind je hier.
28 shad thames, se1, www.designmuseum.org, dagelijks 10.00-17.45, entree £13, metro
london bridge/tower hill
6 DESIGN MUSEUM SHOP - SHOPPEN

Op de begane grond van het Design Museum zit de Design Museum Shop. Loop hier zeker
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ook even binnen als je niet naar het museum gaat. De collectie gadgets, hebbedingen en
boeken verandert regelmatig, waardoor het steeds opnieuw leuk is om rond te kijken. Dit is
de ideale plek om originele souvenirs te kopen.
28 shad thames, se1, www.designmuseumshop.com, dagelijks 10.00-17.45, metro london
bridge/tower hill
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7 MALTBY STREET MARKET - ETEN & DRINKEN

Voor culinaire inspiratie en gezelligheid ga je naar Maltby Street Market. Deze markt bestaat
uit twee onderdelen: Ropewalk (de straatkraampjes) en Spa Terminus (de winkeltjes onder de

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.

spoorweg). Struin de verschillende kraampjes en winkeltjes af, proef ambachtelijke lekkernijen
en geniet van de sfeer.
maltby street, se1, www.maltby.st, za 9.00-16.00, zo 11.00-16.00, metro london bridge

NAME

8 FASHION AND TEXTILE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kim Snijders

Het kleurrijke gebouw waarin het Fashion and Textile Museum is gevestigd, valt moeilijk over
het hoofd te zien. Het museum is opgericht door de Engelse ontwerpster Zandra Rhodes en
je kunt hier tentoonstellingen bekijken over mode, textiel en sieraden.

Photography

Marjolein den Hartog,
Vincent van den

83 bermondsey street, se1, www.ftmlondon.org, di-za 11.00-18.00, do 11.00-20.00, zo
11.00-17.00, entree £8.80, metro london bridge
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9 CITY HALL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De burgemeester van Londen kreeg in 2002 een gloednieuw stadhuis: City Hall. Het is een
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indrukwekkende glazen constructie, die door de Londenaren gekscherend de ‘leaning tower
of pizza’s’ genoemd wordt vanwege de eivorm van het gebouw. In City Hall kun je onder
andere de raadszaal bekijken en van het uitzicht genieten. Voor het gebouw ligt The Scoop,
een openluchtamfitheater met in de zomer gratis muziek- en theatervoorstellingen.
the queen’s walk, se1, www.london.gov.uk/city-hall, ma-do 8.30-18.00, vr 8.30-17.30, entree
gratis, metro london bridge

LOCAL

NAME

KIM SNIJDERS

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