Londen

Shoppend naar
de Big Ben
Vanaf het Eurostarstation London St. Pancras maak je
dwars door de binnenstad een leuke wandeling naar de
Big Ben, daar kun je op de metro stappen om weer naar
je stek te reizen. Het eerste deel komt door de rustige
wijk Bloomsbury met daarin een paar parken. In een
daarvan (Russel Square Park) ga je in een paviljoen
lekker aan de koffie met een vers croissantje. Langs het
Brits Museum trek je de karakteristieke Londense wijk
Soho in.

Van station
tot station
7 km
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Daar maak je een flinke slinger doorheen en komt in de pittoreske winkelstraatjes en -hofjes de
leukste zaakjes tegen, in de befaamde Carnaby Street zijn dat vooral boetiekjes. Uiteraard passeer
je menig supergezellige pub. Na dit shopdeel krijg je wat bekende bezienswaardigheden te zien:
het drukke Piccadilly Circus, het toeristische Trafalgar Square met prachtige fonteinen en de
National Gallery, de majestueuze regeringsgebouwen langs Whitehall, Downing Street 10, de
Westminster Abbey, het Westminster Palace en tot slot de Elizabeth Tower, oftewel de beroemde
Big Ben. Onderweg naar dit alles kun je even tot rust komen in het paviljoen van het romantische
St. James's Park, daarna steek je de Horse Guards Parade over..

Start: Station London St. Pancras
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International januari 2016
Versie: 12-04-2017

1 Vanaf de voorkant van het oude
stationsgebouw St Pancras (tevens een
hotel) de drukke weg (Euston Road) oversteken
en aan de overkant RA, je loopt dan aan de
linkerkant van die weg en ziet rechts de
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langgerekte gevel van dat station/hotel. Op de
hoek daarvan LA (Judd Street) en pas op de 2e
kruising RA (Hastings Street). Op de kruising
waar je links een park ziet RD (Cartwright
Gardens) en volg deze straat met een ruime
linkerbocht om dat park. Daarna op de kruising
RA (Marchmont Street) en op de volgende
kruising (met Tavistock Place) RD, je bent nog
steeds op de Marchmont Street. Tegenover de
1e van rechts komende straat LA winkelcentrum
the Brunswick inlopen. Op de brede
winkelboulevard RA en aan het einde daarvan
na de trap RA (Bernard Street). Pas op de
kruising waar je links een vrij groot park ziet die
kruising via de oversteekplaatsen schuin naar
links oversteken en RD dat park in (Russell
Square Park). Ga hierin consequent RD en
verlaat dit park aan de overkant, onderweg zie
je links een paviljoen en steek je een plein met
banken over.
2 Na de parkuitgang schuin RD (Montague
Street) en ga een keer aan de rechterkant
lopen. Aan het einde (je bent daar op de hoek
van het Brits Museum) RA (Great Russell Street).
Na de ingang van dat museum nog even
doorlopen en op de 1e kruising LA (Bloomsbury
Street). Op de 1e grote kruising met
verkeerslichten RA (Oxford Street). Blijf deze
straat een stuk volgen en ga bij de Primark aan
de linkerkant lopen. Na huisnr 53 op de kruising
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LA (Soho Street) en aan het einde RD het parkje
in (Soho Square Gardens). RD-gaand aan de
overkant van dit park LA en iets verderop RA
(Greek Street). Op de 1e straat RA (Bateman
Street) en iets verderop op de 1e kruising LA
(Frith Street). Je loopt ondertussen het
winkelhart van de wijk Soho in: ook al komt de
route hier niet door alle straatjes, schiet af en
toe een jou leuk lijkend zijstraatje in. Pas aan
het einde op de Shaftesbury Avenue RA en kort
daarna op de 1e kruising ook RA (Dean Street).
Op deze kruising linksaf kun je het Londense
Chinatown inschieten; heel leuk, dus even doen.
3 Op de kruising met de Old Compton Street
RD en daarna op het 2e smalle straatje LA
(Meard Street). Daarna op de kruising RA
(Wardour Street). Tussen huisnr 141 en 143 LA
(Broadwick Street) en kort daarna op de kruising
met de Berwick Street RD, je blijft de Broadwick
Street nog een stuk volgen. Pas op de kruising
met de Marshall Street (dat is even na saloon
John Snow) RA en kort daarna op de Ganton
Street LA. Loop niet te ver door want na huisnr
8 oet je op Newburgh Street RA. Aan het
einde LA en kort daarna op de 1e kruising
wederom LA, je bent nu in de befaamde
winkelstraat Carnaby Street; je treft hier talrijke
leuke zaakjes en boetiekjes. Loop deze straat
niet helemaal uit maar ga tegenover de van links
komende Broadwick Street RA overdekt Kingly
Court in. Op het terrasjesrijke pleintje (met
daarboven nog enkele verdiepingen met hele
leuke restaurantjes, ga daar even kijken) LA en
na de onderdoorgang/uitgang ook LA. Na de
van links komende Carnaby Street weer gezien
te hebben tegenover huisnr 41 RA (Upper James
Street). Na rechts van je een parkje gezien te
hebben nog even RD en daarna op de 1e
kruising RA (Brewer Street). Op de volgende
kruising LA (Air Street) en vrij kort daarna op de
ruime kruising ook LA (Glasshouse Street).
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4 Aan het einde ben je op het Piccadilly Circus,
blijf aan de linkerkant lopen, steek de
Shaftesbury Avenue over en ga iets verderop op
de kruising waar je rechts een groot beeld van
vier paarden ziet RA (Haymarket). Ga een keer
aan de linkerkant lopen, onderweg zie je links
en rechts een theater. Aan het einde haaks LA
(Pall Mall East). Waar je voor je een groot plein
ziet (Trafalgar Square) de rechterbocht van de
weg waar je langs loopt volgen, je passeert dat
plein dus links van je. Op de hoek daarvan met
de linkerbocht meegaan, even voor de
leeuwenbeelden RA de weg oversteken, aan de
overkant LA en volg de rechterbocht. Voor je zie
je een halfrond gebouw, loop daar aan de
rechterkant onderdoor. Daarna de bomenrijke
wandelboulevard aan de rechterkant van de
daar zeer brede weg volgen, rechts zie je de
Mall Galleries. Waar je rechts een brede trap en
hoog standbeeld ziet LA die brede weg
oversteken, aan de overkant RD het St James's
Park in en RD gaan.
5 Aan het einde (daar zie je rechts een
paviljoen met daarachter een vijver met veel
banken, je kunt er even naar op en neer lopen)
haaks LA, dus volg het bredere linker pad. Na de
uitgang RD het grindplein (dit is de Horse
Guards Parade) RD oversteken en RD de poort
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van de Horse Guards onderdoor. Na de uitgang
gelijk RA (Whitehall), wat verderop kom je langs
de zwaar bewaakte Downing Street (met daarin
op nummer 10 de ambtswoning van de Britse
premier). Daarna zie je rechts diverse
regeringsgebouwen en blijf deze straat nog een
stuk volgen, deze heet nu Parliament Street. Op
de grote kruising waar je een flink plantsoen
ziet, zie je voor je de Westminster Abbey en
links de Big-Ben met het Westminster Palace.
Op deze grote kruising eindigt je shoptocht en
kun je met de Underground of ander OV naar je
stek reizen. Ben je tijdens je verblijf in Londen
hier nog niet geweest, neem dan de tijd om de
bezienswaardigheden hier te bezichtigen.
Soho is een kleine multiculturele wijk, gelegen
tussen Oxford Street, Regent Street, Piccadilly
Circus, Leicester Square en Charing Cross Road.
Van oudsher is het de woonplaats geweest van
met name Franse (hugenoten) en Italiaanse
immigranten. De wijk is een centrum van handel
en industrie, maar voornamelijk bekend
vanwege de internationale cultuur,
amusementscentra en niet in de laatste plaats
als rosse buurt. Ook zijn er vele gaybars te
vinden. Het Londense Chinatown is eveneens in
Soho te vinden, met Gerrard Street als
middelpunt daarvan. De naam Soho verscheen
voor het eerst in de 17e eeuw en verwees
mogelijk naar een herberg voor jagers. Soho was
een uitroep gebruikt bij de jacht. Latere
landeigenaren probeerden het gebied te
ontwikkelen tot een deftige woonwijk, te
vergelijken met omliggende wijken als Mayfair,
Bloomsbury en Marylebone, maar dat lukte niet.
De wijk raakte wat verwaarloosd, maar
ontleende juist daaraan zijn latere charme. Rijke
bewoners vertrokken en de wijk werd bevolkt
met immigranten en kunstenaars. Begin 20e
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eeuw bevond zich er een mengeling van
buitenlanders die er met succes eethuizen
exploiteerden, variété-artiesten, prostituees,
theatermakers en artiesten.
Big Ben is de bijnaam van de grote klok die in de
klokkentoren van het Palace of Westminster in
Londen hangt. Ze is zowel luidklok als slagklok.
De klok is een van de zwaarste ter wereld. Vaak
worden ook het uurwerk en zelfs de hele toren
Big Ben genoemd. Big Ben is genoemd naar de
politicus Benjamin Hall (1802-1867) die aanzet
gaf tot de bouw van de toren en vanwege zijn
rijzige gestalte Big Ben werd genoemd. De grote
klok werd geïnstalleerd in 1858. Op 31 mei
1859 begon het uurwerk te tikken, om pas in
1956 voor het eerst te worden stilgezet voor
onderhoud. De slagklokken klonken voor het
eerst op 11 juli 1859. Big Ben zelf slaat alleen de
volle uren. De kwartieren worden geluid door
een voorslag van vier kleinere klokken die
eromheen hangen. Zowel de toren als het geluid
van de klokken (Westminsterslag) hebben
wereldwijde bekendheid verworven. Als luidklok
doet Big Ben alleen dienst in bijzondere situaties,
zoals de uitvaart van een monarch, wanneer de
klok het aantal levensjaren van de overledene
slaat.
Westminster Abbey is een voornamelijk in
gotische stijl opgetrokken kerk. Het is
traditioneel de plaats waar kroningen en
begrafenissen van leden van de Britse
vorstenhuizen plaatsvinden. Ook vinden hier
huwelijken plaats van leden van de koninklijke
familie, met als voorlopig laatste Prins William en
Kate Middleton. In 1987 werd het gebouw
samen met Westminster Palace en Saint
Margaret's Church door UNESCO op de
Werelderfgoedlijst geplaatst. De legende wil dat
de abdij werd gesticht ten tijde van koning
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Saberth van Essex, toen een visser een visioen
zag over Petrus. Het gebouw verrees op een
eiland in de rivier de Theems. Ten tijde van
koning Eduard de Belijder werd de abdij
verbouwd in Normandische stijl. Het geheel
werd gebouwd als een abdij voor benedictijner
monniken en werd ingewijd op 28 december
1065. Tussen 1245 en 1517 werd de abdij
verbouwd in gotische stijl. Hendrik VII voegde er
in 1503 een kapel aan toe in de laatgotische
zogeheten perpendiculaire stijl.
Het Palace of Westminster (ook bekend onder de
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naam Houses of Parliament) is de zetel van het
Britse parlement, dat bestaat uit het Lagerhuis
(House of Commons, vergelijkbaar met de
Nederlandse Tweede Kamer) en het Hogerhuis
(House of Lords, vergelijkbaar met de
Nederlandse Eerste Kamer). Sinds 1987 staat het
samen met Westminster Abbey en Saint
Margaret's Church op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Op de plek van het huidige gebouw
was al bebouwing aanwezig in de tijd van de
Angelsaksen. De oudste nu nog bestaande
gebouwen dateren echter uit ongeveer 1097.
Bron artikelen: Wikipedia
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