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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Whitechapel Gallery
Brick Lane
Andina
Spitalfields Market
Big Chill Bar
Rough Trade East
Sunday UpMarket
Cheshire Street
Lik & Neon
Brick Lane Beigel Bake
Labour and Wait
Boxpark Shoreditch
Lyle's
Pizza East
Sunspel
Albion
Rochelle Canteen
Columbia Road
The Lily Vanilli Bakery
Aida
House of Hackney
The Clove Club
Hoxton Street Monster Supplies
Hoxton Hall
F Cooke
The Breakfast Club
The Goodhood Store
The Blues Kitchen
SCP
The Book Club
Broadway Market

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.70 km)

shoreditch

Vlak bij station Aldgate East vind je de Whitechapel Gallery 1 . Ga erna links Osborn Street in.

OVER DE ROUTE

Commercial Street voor een Peruaans ontbijt 3 . Loop weer terug totdat je links Old

Loop rechtdoor Brick Lane 2 in, sla linksaf Fourniet Street in en ga nogmaals links naar

Deze wandeling brengt je naar het artistieke deel van de stad. Je komt langs kunstgaleries,
vintage boetieks en creatieve markten. De straten rondom Shoreditch zijn interessant en wie

Spitalfields Market ziet 4 . Loop door en ga rechts Hanbury Street en links Dray Walk in voor

nog meer leuke adressen wil ontdekken, kan van de route afwijken door verder Oost Londen
in te lopen. Vanwege de vele uitgaansadressen is dit ook een goede plek om s avonds te
bezoeken.

weer de richting uit waar je vandaan kwam en sla en paar zijstraten verderop rechtsaf voor

DE WIJKEN

Shoreditch ligt in The East End. Dit is van oudsher het arbeidersgedeelte van de stad, maar
met de komst van kunstenaars en de creatieve sector eind jaren 80 naar Shoreditch en
omgeving is de wijk omgetoverd tot een van de hipste wijken van Londen. Hier wonen meer
kunstenaars per vierkante meter dan waar dan ook in Europa. De meest controversiële
kunstwerken, de nieuwste hypes en de laatste trends: ze hebben vaak hun oorsprong in
Shoreditch. Hoewel de huurprijzen gestaag toenemen, is de arty vibe gebleven, wat je

een muzikale vibe 5

6 . In Brick Lane sla je rechtsaf voor twee markten [7] 8 . Loop dan

een leuke winkelstraat 9 . Of ga links Sclater Street in voor een vintage shop 10 . Vervolg
Brick Lane voor beigels 11 en ga op het kruispunt rechts Bethnal Green Road in voor meer
vintage en een kunstgalerie [12] {13}. Loop daarna terug en ga rechts Redchurch Street in voor
een leuke winkel met huis-, tuin- en keukenaccessoires 14 . Ga linksaf naar Club Row en sla
rechtsaf naar Bethnal Green Road, waar een stukje verderop Boxpark Shoreditch zit 15 met er
tegenover twee restaurants 16 17 . Sla twee keer rechtsaf naar Redchurch Street voor Britse

terugziet in alle streetart, de met graffiti bekladde muren en de industriële pakhuizen met

kleding en maaltijden 18 19 om vervolgens linksaf te slaan naar Chance Street. Loop tot aan

creatieve webbedrijfjes. De grote ketens nemen langzaamaan de buurt over, waardoor de
ware trendsetters zich steeds verder naar het oosten verplaatsen, naar up-and-coming – en

Arnold Circus. Sla rechtsaf om te eten in een oude school 20 . Loop aan de overkant van het

nog ietwat rauwe – buurten als Dalston en Stoke Newington.

plein Hocker Street in, ga rechtsaf Virginia Road in en dan rechtsaf Columbia Road in, naar de

Shoreditch is niet alleen populair vanwege de creatieve sfeer, maar ook om uit te gaan. Clubs,
pubs, restaurants, markten en koffieshops: noem het en het is er. Dit is ook de wijk van de
Aziatische bevolking en de rest van de internationale gemeenschap die deze kunstzinnige
smeltkroes zo fascinerend maken. De bekendste straat is Brick Lane, ook wel bekend als
Banglatown. Hier komt de Londenaar voor het enige echte nationale gerecht: de curry!

bloemenmarkt 21 . Ga links Ezra Street in voor thee met wat lekkers 22 . Ga dan weer terug
naar Arnold Circus, en loop Calvert Avenue in, waar je lekker kunt eten en goed kunt
shoppen (23) [24]. Ga dan rechts op Shoreditch High Street om verder te shoppen 25 26 . Ga
links Old Street in voor een chic diner 27 . Vervolg Shoreditch High Street, die overgaat in
Kingsland Road en bezoek het Museum of the Home {28}. Via Shenfield Street kom je in

Een van de meest beruchte East Enders is seriemoordenaar Jack the Ripper. Rond 1888
verminkte en vermoordde hij verschillende prostituees in en rondom Shoreditch. Waarom hij
dit deed en wie Jack the Ripper precies was, blijft een raadsel. Er doen nog steeds veel
geruchten en verhalen de ronde, waardoor dit verhaal nog steeds enorm leeft.

WEINIG TIJD

Whitechapel Gallery + Brick Lane Vintage Market + Columbia Road + Broadway Market
+ Brick Lane

Hoxton Street uit, waar je rechtsaf slaat voor een leuke winkel, een concerthal en een
authentieke pie shop 29 30 31 . Loop dan terug, de andere kant van Hoxton Street in. Ga aan
het eind rechts naar Hoxton Square en sla meteen links Rufus Street in, waar je op elk
moment van de dag kunt ontbijten 32 . Via Old Street kom je in Curtain Road uit voor twee
leuke winkels en bbq, blues en rock-'n-roll 33 34 35 . Voor een afzakkertje steek je Great
Eastern Street over en ga je naar Leonard Street 36 . Ietwat buiten de route vind je Broadway
Market 37 . Hiervoor neem je de metro of laat je je vervoeren in een black cab.

1 WHITECHAPEL GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voor innovatieve tentoonstellingen van hedendaagse kunst is er in Londen geen betere plek
dan de Whitechapel Gallery. Tentoonstellingen wisselen continu en er zijn vaak interessante
lezingen. Veel minder bekend dan Tate Modern, maar zeker zo leuk.
77-82 whitechapel high street, e1, www.whitechapelgallery.org, +44(0)20-75227888, di-wo &
vr-zo 11.00-18.00, do 11.00-21.00, entree gratis, metro aldgate east
2 BRICK LANE - ETEN & DRINKEN

In deze buurt is de Bengalese gemeenschap zo groot, dat onder het Engelse
straatnaambordje van Brick Lane er ook een in het Bengali hangt. Je vindt hier talloze
eethuisjes, die indertijd zijn ontstaan als thuishonk voor de mannelijke gastarbeiders die hun
familie in het thuisland hadden achtergelaten.Tegenwoordig komen àlle Londenaars naar
Banglatown voor het enige echte nationale gerecht: de curry. Op Brick Lane is keuze genoeg
en je kunt altijd wel ergens aanschuiven voor een heerlijke maaltijd.
brick lane, e1, www.visitbricklane.org, dagelijks, metro aldgate east/liverpool street
3 ANDINA - ETEN & DRINKEN

De Peruaanse keuken is al een tijdje een hit in Londen. Andina is een kleurrijk restaurant waar
je kunt proeven van Peruaanse klassiekers als ceviche: rauwe vis gegaard in tijgermelk.
Overdag ontbijt of lunch je hier met een vers Peruaans sapje en ’s avonds eet je verschillende
ceviches en drink je er een cocktail bij.
1 redchurch street, e2, www.andinalondon.com/shoreditch, +44(0)20-79206499, ma-vr
8.00-23.00, za-zo 10.00-23.00, ceviche £9, overground shoreditch high street
4 SPITALFIELDS MARKET - LEUK OM TE DOEN

Spitalfields Market is de afgelopen jaren gemoderniseerd, waardoor steeds meer grote
ketens zich er hebben gevestigd. Hoewel dit dan wel de leukere ketens zijn, is het unieke
karakter van de markt er wat door verloren gegaan. Met winkels als Belstaff en Collectif en
eetgelegenheden als Wright Brothers en Blixen voor een goede lunch, is het toch nog een
prima plek om te shoppen. Zeker als je op donderdag of vrijdag gaat: dan zijn er respectievelijk
marktkramen met antiek en vintage of mode en kunst. Ga je op zondag, dan zijn álle
marktkramen geopend, maar het is er dan ook erg druk.
105a commercial street, e1, www.oldspitalfieldsmarket.com, ma-vr 10.00-20.00, za
10.00-18.00, zo 10.00-17.00, metro liverpool street
5 BIG CHILL BAR - LEUK OM TE DOEN

The Big Chill Bar begon als een festival, maar is nu een bar, waar je elke dag onder het genot
van een hapje en drankje van de Big Chill-vibe kunt genieten. De muziek is over het algemeen
fantastisch. In het weekend zijn er live dj's.
dray walk, the old truman brewery, e1, www.bigchillbar.com/brick-lane, +44(0)20-73929180,

3

4

ma-wo vanaf 14.00 tot sluitingstijd do-zo vanaf 12.00 tot sluitingstijd, glas wijn £7, metro
liverpool street
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6 ROUGH TRADE EAST - SHOPPEN

Rough Trade East is platenzaak, koffieshop, podium en internetcafé in één.

colofon

Muziekliefhebbers kunnen zich hier úren vermaken. Als je geluk hebt, kun je tijdens het
winkelen genieten van een optreden van je favoriete band.
old truman brewery, 91 brick lane, e1, www.roughtrade.com, +44(0)20-73927788, ma-do
9.00-21.00, vr 9.00-20.00, za 10.00-20.00, zo 11.00-19.00, metro liverpool street

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.

8 SUNDAY UPMARKET - LEUK OM TE DOEN

Sunday UpMarket in de oude Truman Brewery is de ideale locatie om unieke, handgemaakte
producten direct van de ontwerper of maker te kopen. Meer dan 140 kramen bieden kleding,
kunst en overheerlijke baksels aan. Hier vind je de sfeer van het Spitalfields van weleer een
beetje terug.
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Kim Snijders
Photography

the old truman brewery, 91 brick lane, e1, www.sundayupmarket.co.uk, +44(0)20-77706028,
za 11.00-17.30, zo 10.00-17.00, metro aldgate east/liverpool street

Marjolein den Hartog,
Vincent van den
Hoogen
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9 CHESHIRE STREET - SHOPPEN

2022-03-30 10:47:00

Cheshire Street is een zijstraat van Brick Lane, en heeft de meest bijzondere winkels. Zoals
House of Vintage en Beyond Retro voor fantastische vintagekleding en Guys & Dolls Parlour
voor een manicure of gezichtsbehandeling. Vergeet Duke of Uke niet, Londens enige echte

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.

ukelele- en banjoshop.
cheshire street, ec2, dagelijks, metro shoreditch high street/old street

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. Kim bezoekt regelmatig even het Tate Modern of
V&A voor een mooie tentoonstelling.
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