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Deze cityguide is een uitgave van greenleave,  de leukste en groenste vakantiebestemmingen 

online. Voor meer informatie ga naar www.greenleave.nl. Niets uit deze gids mag worden 

gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van greenleave. Voor contact stuur je een 

mailtje naar info@greenleave.nl 

www.greenleave.nl 

Deze eerste greenleave cityguide London 

is samengesteld door Erika Berkhof. Zij is 

medeoprichter van greenleave en heeft 

met haar gezin van 2003 tot 2007 in 

Londen gewoond. In deze tijd heeft ze 

veel ontdekkingen gedaan in Londen 

waarvan je de mooiste en leukste terug 

kan vinden in deze gids.  

Heb je zelf nog leuke tips 

voor greenleave, stuur 

dan een mailtje naar 

info@greenleave.nl 

TIPS 



Wist je dat je al in 4,5 uur met 

de trein van Amsterdam in 

Londen bent? Wel zo relaxed 

om in zo’n korte tijd in hartje 

Londen te zijn. Voor meer 

informatie ga naar 

www.eurostar.com 

Wil je in Londen reizen met 

de bus en underground dan 

heb je een Oystercard nodig, 

de Engelse OV chipcard. Door 

deze vooraf te bestellen via 

www.visitbritain.nl kun je 

veel geld besparen. Doen! 

Ook is met de auto naar 
Londen reizen goed te doen. 
Je neemt de auto naar 
Duinkerken op  2.5 uur rijden 
van Utrecht. Daar stap je op 
de ferries van Norfolk die je in 
2 uur naar Dover brengen. 
Helemaal leuk met de kids. 

 

London  greenleave City guide is de eerste urban eco mini guide van 

greenleave.  In onze gids komen alleen adresjes te staan die zowel leuk EN 

groen zijn. Wij hebben een zware voorselectie gemaakt dus je kunt zo je reis 

naar Londen boeken, geen verspilde uren achter internet zitten om die leuke 

adresjes te vinden. Dit hebben wij namelijk al voor je gedaan. 

Het is heel simpel. We geven je elke keer maar maximaal 10 van de 

allerleukste groene hotels, restaurants en activiteiten in Londen. Net genoeg 

om nog een persoonlijke keus te maken en niet teveel zodat je niet meer weet 

wat je moet kiezen. Daarnaast hebben we ook alvast een voorbeeld 

programma van een weekend Londen opgesteld voor diegenen die het wel zo 

fijn vinden dat er al een selectie is gemaakt. Wel zo lekker relaxed! 

Londen bestaat uit heel veel leuke wijken en in elke wijk zou je al prima een 

weekend kunnen verblijven. Dit boekje is dan ook vooral geschikt voor 

diegenen die het leuk vinden om een keer een andere kant van Londen te 

ontdekken. Voor de London greenleave Cityguide hebben we 2 regio’s van  

Londen eruit gelicht. West-Londen en Oost-Londen, aangeduid met (w) en (o). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londen heeft 8 
miljoen inwoners en is 
hemelsbreed maar 
500 km van Nederland 
verwijderd. De metro 
in Londen is de oudste 
ter wereld en het 
vliegveld Heathrow de 
drukste ter wereld. In 
2012 vinden de 
Olympische spelen in 
Londen plaats.  
Londen kent 32 
gemeentes en er is 
een duidelijke splitsing 
tussen Noord en Zuid 
Londen (boven en 
onder de Thames). 
Vergelijkbaar met 
Rotterdam versus 
Amsterdam. 



 

  

 

Where to stay 
 

Base2stay (w)      

Het Base2stay hotel is een heerlijke plek om te verblijven. De 

oprichters hebben een hotel geopend met moderne en frisse 

kamers. Hun droom is altijd geweest om een hotel neer te zetten 

waar ze zelf graag zouden willen verblijven en die dus aan al hun 

eigen persoonlijke criteria voldoen. Deze persoonlijke visie vind je 

duidelijk terug in de kamers en het duurzame beleid van het hotel. 

Voor online boeken en meer informatie: www.base2stay.co.uk.  

 Earl’s court 

 

 

      

      

The Zetter (o) 

Clerkenwell is hip en hot en het evenzo hippe hotel The Zetter staat 

middenin deze wijk. De eigenaren Michael en Mark wilden een 

“guilt-free” luxe hotel te bouwen. Dit hotel heeft zelfs haar eigen 

watervoorziening door middel van een eigen waterbron. Een hotel 

met 59 unieke kamers met een mix van vintage en modern.  De 

beste kamers zijn aan de achterkant van het hotel, weg van de 

drukke straat. Wil je echt iets speciaals dan kan je een studio huren 

op de 5e verdieping met je eigen dakterras. www.thezetter.com 

 Farringdon 

 

 

Apex city hotel (w) 

Welke reviews je ook leest het Apex city hotel ontvangt niets dan lof 

van haar bezoekers. Het hotel voert een actief duurzaam beleid en 

heeft hiervoor in 2007 een award ontvangen. Het hotel ligt in het 

hart van het zakencentrum van Londen en op 3 minuten lopen van 

de Tower Bridge. In het weekend is de buurt wel een beetje 

uitgestorven maar met de metro op 3 minuten lopen zoek je zo de 

levendigheid van de stad op. Voor boeken 

en meer info www.apexhotels.co.uk  

 Tower hill 

  

Als je liever in een B&B 
verblijft kijk dan op de 
volgende website 
www.athomeinlondon.nl        
Een aantal hebben het Green 
Tourism London logo. 



 

 

 

Where to eat 
 
Wil je lekker uit eten in Londen dan hoef je niet ver te zoeken. Ook het aanbod van biologische 

restaurants is erg groot tegenwoordig. Organic is hip! Gebruik je als restaurant geen lokale of 

biologische producten, dan tel je eigenlijk niet mee.  

 

 

 

Go organic Kensington (w) 

Deze hippe en gezonde supermarkt op Kensington High street is sowieso 

al een bezoekje waard. De heerlijkste producten staan hier uitgestald. 

Koop een lekker broodje of salade voor de lunch en ga heerlijk picknicken 

in Holland Park of Kensington Gardens, allebei om de hoek. 

www.wholefoodsmarket.com.     

 Kensington High Street 

 

Het platteland in Notting Hill (w) 

Ben je moe van het slenteren langs de leuke boetiekjes aan de 

Westbourne Grove, dan moet je zeker even  rusten bij Daylesford voor 

een heerlijke lunch op het terras of binnen in de mooie winkel. Alle 

producten komen van de “country” zoals ze het platteland in Engeland 

noemen en zijn biologisch en vers.  

www.daylesfordorganic.com/scat/nottinghill.      

 Notting Hill 

 

 

Luscious Organics (w) 

Deze kleine foodshop op de hoek van Holland Park en Kensington High 

Street verkoopt de heerlijkste smoothies. Wat dacht je van een beetroot 

appel of ga je liever voor een andere variatie? Binnen in de winkel zijn een 

paar tafeltjes waar je je drankje kan drinken maar je kunt natuurlijk ook in 

het naast gegelegen Holland Park gaan zitten. 

 Holland Park en Kensington High Street 

 

Wist je dat de kroonprins van 

Engeland Prins Charles een 

eigen lijn op de markt heeft 

gezet met biologische 

producten geproduceerd in 

Engeland? Erg lekker en in veel 

supermarkten in Londen te 

koop. Voor meer informatie 

kijk op 

www.duchyoriginals.com 



H(eerlijk) eten bij The Natural Kitchen (centraal) 

Salades, broodjes, smoothies, koffie….het is allemaal even lekker bij The 

Natural Kitchen. De eigenaars hebben een absolute passie voor eten en dat 

proef je. Niet te missen dus tijdens je bezoek aan Londen. Er zijn 2 locaties, 

eentje in de City (Oost) en eentje in Marylebone, een heel leuk buurtje net 

onder Regent Park.  

www.thenaturalkitchen.com.    

 Baker Street en Chancery Lane 

 

CO2 neutraal eten bij Otarian (centraal)  

Na een succesvolle introductie in New York is deze Australische keten een 

nieuwkomer in Londen. Het is een nieuw fastfood restaurant voor een 

broodje, hamburger of salade maar dan lokaal, vers en gezond. Op de 

menukaart zie je precies hoeveel CO2 jouw maaltijd heeft geproduceerd. 

Als je weinig tijd hebt en even snel iets gezonds en lekker wil eten dan is 

Otarian zeker een aanrader. 

www.otarian.com.   

 Tottenham Court Road 

 

Leon – Naturally fastfood (centraal) 

Leon heeft bij de start van haar restaurants het meteen goed aangepakt. 

De meeste ingrediënten zijn “home grown” en dat wat van over de plas 

komt is voornamelijk fairtrade. Op hun website kun je alles lezen over de 

visie van de eigenaren en de samenstelling van het menu. Meerdere 

locaties verdeeld over het centrum en oosten van Londen maar het 

gerucht gaat dat de Regent Street branche erg goed is. 

www.leonrestaurant.co.uk 

 

Vita organic in Soho (centraal) 

Als je binnenloopt in dit eettentje in Soho zou je niet verwachten dat het 

eten hier zo fantastisch is. Het eten maakt de saaie inrichting van Vita 

organic dan ook helemaal goed.  Lekker even uitrusten met een heerlijke 

carrotcake en een latte, maar lunch en diner is ook mogelijk. 

www.vitaorganic.co.uk.    

 Oxford circus or Picadilly circus 

 

 

The Clerkenwell Kitchen (o) 

Good home cooking hadden de eigenaresses voor ogen toen ze dit 

restaurant openden. Simpel en eerlijk eten! De jam, chutney, taarten en 

broodjes worden allemaal  ter plekke gemaakt. Elke dag wordt er vers 

gekookt en wisselt het lunchmenu. Naast lunch kun je hier terecht voor 

ontbijt of gewoon een heerlijke cappuccino met een homemade cake. 

www.theclerkenwellkitchen.co.uk.  

 Farringdon en Angel 



 
 

 

Osteria Basalicio - Best Italian in town (w) 

Toen ik in Londen kwam wonen was dit het eerste restaurant waar ik naar 

toe ging, aangeraden door een vriend. Het is echt een favoriet bij de locals 

en dat zegt vaak al genoeg. Het eten is heerlijk en de echte Italiaanse sfeer 

uitzonderlijk in Engeland. Ook voor families met kleine kinderen een 

heerlijke plek naar toe te gaan en voor vegetariërs hebben ze een 

uitgebreide keuze. Reserveren is aan te raden! 

www.osteriabasilico.co.uk.    

 Notting Hill gate of Ladbroke grove 

 

 

Story Deli (o) 

Dit biologische restaurant is te vinden in het Oosten van Londen vlakbij 

Spitalfield Markets. Heerlijk interieur met allemaal schoolborden aan de 

muur waarop de menu’s staan gekrijt. Dit buurtje is vooral bekend 

geworden vanwege Jack the Ripper. De donkere mist heeft plaatsgemaakt 

voor een upcoming wijk met veel leuke tentjes en winkeltjes. Alle pizza’s 

zijn hier 100% biologisch en overheerlijk volgens de trouwe volgers van dit 

restaurant. 

www.storydeli.com.     

 Liverpool street of Whitechapel 

 

 

The Engineer (centraal, Primrose Hill) 

Deze pub was mijn favoriete plek om lekker te lunchen of gewoon een 

drankje doen na een bezoekje aan Camden Market of Primrose Hill. De pub 

heeft een heerlijk terras maar ook een mooie binnenruimte. Het is ook een 

favoriet van de locals waardoor er altijd een gezellig buzz hangt. Het vlees 

is organisch en er zijn ook diverse vegetarische gerechten.  

www.the-engineer.com 

 Chalk farm of Camden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimms, pubs & wimbledon 

In de zomer zie je vaak mensen in de tuin van de pub zitten met een grote karaf van een of ander 

drankje met veel munttakken en citroen erin. Dit is Pimms. Traditioneel wordt dit gedronken op 

Wimbledon. Het is een sterke drank aangelengd met spa rood. Gewoon een karaf bestellen met een 

aantal glazen. Heerlijk verfrissend! 

 



Duke of Cambridge (o) 

Deze moderne Britse gastropub staat bekend als dé leukste en lekkerste 

organic food pub in London en heeft in 2009 de prijs gewonnen voor 

“best pub food”.  Geetie Singh zwaait hier de scepter en heeft veel 

erkenning gekregen voor haar duurzame aanpak. Na een dagje slenteren 

langs de vele winkeltjes van Upper Street een heerlijke plek voor een pint 

gevolgd door een diner. 

www.dukeorganic.co.uk.      

 Angel  

 

 

Vegetarisch restaurant The Gate (w) 

Time out schreef de volgende review over dit vegetarische restaurant in 

Hammersmith :“This is without question the best vegetarian restaurant 

in London, and one of the most enjoyable eating 

experiences (of any kind) we’ve had this year”. Ja, wat moet ik hier nog 

aan toevoegen?  

www.thegate.tv.      

 Hammersmith 

 

Konstam  (o) 

Dit restaurant wordt gerund door een vriendje van Jamie Oliver, Oliver 

Rowe. 80% van alle producten die hier worden gebruikt komen uit de 

directe omgeving van het restaurant met een maximum van 30 

kilometer. Heerlijk eten, prachtige inrichting, gezellig atmosfeer en 

vriendelijke bediening, wat wil je nog meer?  

www.konstam.co.uk.     

 King’s cross St Pancrass 

 

 

Acorn House  (o) 

Dit restaurant is bekend vanwege haar “eco” credentials en haar 

duurzame beleid dat niet alleen wordt doorgevoerd in het eten maar 

ook in de inrichting en bedrijfsvoering.  Ook jonge chefs worden 

opgeleid in de Acorn House en er wordt een actieve bijdrage aan de 

lokale community gegeven. Het eten is modern British, 

seizoensgebonden, creatief en voor ieder wat wils. Mooie inrichting en 

fijne atmosfeer. 

www.acornhouse.co.uk.     

 Kings Cross St Pancras 

v 

 

Ook al is de sluitingstijd van 
pubs in Engeland vrijgegeven, 
veel pubhouders hebben er toch 
voor gekozen om de bestaande 
sluitingstijd te handhaven. Wees 
dan ook niet verrast als de pub 
om 23:00 uur sluit. 

Na Ierland was Engeland het 2
e
 

land dat de smoking ban heeft 
ingevoerd. Zonder al te veel 
morren gingen de Engelsen vanaf 
2007 hun sigaretjes buiten roken. 
De ophef die het in Nederland 
heeft veroorzaakt is er in 
Engeland niet geweest. Cultuur? 



What to do  

 

Queenspark   (kinderboerderij, speeltuin, cafeetje en boerenmarkt op zondag) 

Een heerlijk overzichtelijk park in het noorden van Londen. Een plek die je niet snel zal vinden zonder 

een tip van een local. Ook de kids zullen zich prima vermaken in de speeltuin of in de kleine 

kinderboerderij. In het midden van het park zit een heerlijk café met een groot terras. Op zondag, 

tussen 10:00 en 14:00 uur,  kun je lekker slenteren over de naastgelegen boerenmarkt en de 

lekkerste dingen proeven van het Engelse platteland, altijd een heerlijk sfeertje. 

www.lfm.org.uk/markets/queens-park/    

 brondesbury park 

 

 Kew Gardens   

Wil je even heerlijk wegdromen in één van de beroemdste tuinen ter wereld kom dan naar Kew 

Gardens. 250 jaar historie met prachtige kassen, boomsoorten en veel meer. Ook zijn er diverse cafés 

en een restaurant voor een drankje of fijne lunch. Mocht je in de winter een bezoek aan Londen 

brengen dan is Kew ook zeker een aanrader vanwege de ijsbaan waarbij je schaatsen daar ter plekke 

kan huren. De tuinen zijn elke dag vanaf 9:30 uur geopend en de entree is gratis voor kinderen. 

www.kew.org 

 Kew Gardens  

 

Holland park  

Gelegen tussen Notting Hill en Kensington ligt Holland Park. Het is echt een park voor locals die hier 

in het weekend komen om te ontspannen maar ook voor toeristen een absolute aanrader. Het park 

is heel divers en heeft verschillende gebieden. Zo heeft het noorden van het park veel bomen en is 

het zuiden vooral gericht op sport en picknicken met een groot grasveld. Ook zijn er prachtige tuinen 

met veel bloemen. Het wemelt er van de eekhoorns en stadsvossen. De vossen komen alleen ’s 

nachts naar buiten maar de eekhoorns kan je de hele dag bewonderen. Vergeet niet om even bij 

Luscious Organic op 240 Kensington High Street een lekkere smoothie of broodje te halen. 

Holland Park of Kensington High Street  

 

Hyde Park  (fietsen huren/strandje/heerlijke wandelen ) 

Een bezoekje aan Hyde Park in Londen is natuurlijk altijd een feest. Lekker relaxen in Kensington 

Gardens of toch liever rondom The Serpentine? Waar je ook bent het is er altijd goed vertoeven. 

Mocht het een warme dag zijn dan kan je lekker een duik nemen in het water van The Serpentine bij 

het Lido alwaar een heus strandje is. 

www.royalparks.org.uk/parks/hyde_park/sport.cfm 

               verschillende ingangen 

 

Andere parken niet genoemd maar wel net zo 
heerlijk zijn:  Primrose hill, Regent’s park en de 
Hampstead Heath. Mocht je in de buurt van 
Hammersmith zijn ga dan naar Ravenscourt 
Park. Er is een leuk eettentje in het midden van 
het park met veel zelfgemaakte lekkernijen 

 

www.lfm.org.uk/markets/queens-park/


 

 

 

Dagje Greenwich 

Greenwich (spreek uit: grennitch) ligt ongeveer 45 minuten vanaf het centrum van Londen en 

behoort tot het werelderfgoed van UNESCO en dat is ook niet verwonderlijk gezien de historie van 

deze wijk van Londen met het Royal Observatory als één van de schatten van Greenwich. 

Het Royal Observatory ligt op een heuvel aan de rand van Greenwich Park. Hier kom je alles te weten 

over “de tijd” en kan  je door veel verschillende telescopen turen. De nulmeridiaan (Greenwich Mean 

Time) ligt op deze plek en vanaf dit punt beginnen we met het tellen van de tijd.  Verder is Greenwich 

Park heerlijk om rond te lopen of te picknicken, ze hebben hier zelfs een speciale ruimte voor 

ingericht. Ook mooi is om het Thames pad te volgen per fiets of per voet. Vergeet niet even om een 

drankje te doen bij de Trafalger Tavern, deze pub ligt heel erg mooi aan het water. Wie Greenwich op 

de fiets wil bezichtigen kan fietsen huren bij het FlightCenter op loopafstand van de pier en het park. 

Voor meer info ga naar www.flightcentregreenwich.co.uk/7.html 

 

Greenwich Market 

Greenwich Market is een leuke plek om te eten en te winkelen. Tal van ongewone winkeltjes en 

kraampjes in de kleine straatjes. Ga eens langs bij Emporium en 360 degrees vintage voor de mooiste 

vintage kleding. En breng ook een bezoekje aan Compendia, een speelgoedwinkel vol bijzondere 

spelletjes waarvoor geen batterijen of elektriciteitssnoeren nodig zijn. Bij Rodes Bakery kan je een 

mooie jute eco tas kopen voor £3 met Shop Greenwich erop. Handig voor het shoppen en heb je 

meteen een uniek exemplaar als je weer thuis bent. Voor meer info over de winkeltjes, marktstallen 

en adressen, ga naar www.shopgreenwich.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

Neem de boot naar Greenwich vanaf diverse plaatsen in Londen.  

Voor meer informatie ga naar: 

www.tfl.gov.uk/gettingaround/15544.aspx 

Het is leuk om terug de voetgangerstunnel te nemen naar de Docklands en vandaar 

de Light Rail terug naar het centrum van Londen.  

www.tfl.gov.uk/modalpages/2632.aspx  

 
 

In de Docklands wonen veel Aziaten. Dit 

omdat de de Docklands ze erg doet 

denken aan steden thuis zoals Singapore 

en Hong Kong.  

Royal 
Observatory 

 Docklands 

 Royal Naval 

College 

www.shopgreenwich.co.uk


 

 

Natural History museum (levensgrote en bewegende T-rex) 

Dit museum ligt naast het Victoria & Albert museum voor wie meer houdt van kunst en design. Wie 

echter dol is op sterren, planeten en levensgrote dieren die moet absoluut naar het Natural History 

Museum alwaar ze een echte brullende T-rex hebben. Mijn zoontje sleepte mij elke week mee naar 

het museum en bleef onder de indruk van deze grote dino, wie niet? Het is een heel leuk museum 

voor gezinnen en op de website is veel informatie te vinden wat er zoal te doen is voor kinderen.  

Het Natural History museum ligt in Kengsinton en is elke dag geopend van 10:00 – 18:00 uur en de 

toegang is gratis!  

www.flightcentregreenwich.co.uk/7.html 

 South-Kensington 

 

 

Science museum (aanraak tentoonstelling)  

Ook zeker een bezoekje waard is het Science museum wat om de hoek ligt bij het Natural History 

museum. Er is zoveel te doen in dit museum dat je zeker even op hun website moet kijken voor het 

overzicht. Voor kinderen van 5-8 jaar is de aanraak tentoonstelling Pattern Pod een echte aanrader. 

Door gebruik te maken van verschillende zintuiglijke tentoonstellingen, introduceert Pattern Pod 

kinderen patronen die worden gebruikt door hedendaagse wetenschappers. In Pattern Pod kunnen 

kinderen genieten van het toepassen van kundigheden zoals herkennen, kopiëren en maken van 

patronen – een goed begin voor wetenschappelijk denken. Volwassenen zullen ook genieten van 

Pattern Pod. Televisie schermen in de zaal laten zien wat de wetenschap achter tentoonstellingen is 

en helpen je om te begrijpen hoe kinderen spelen en leren. 

www.sciencemuseum.org.uk 

 South Kengsinton 

 

 

Tate Gallery 

Mocht je al eens eerder in Londen zijn geweest dan is de kans groot dat je al een in het Tate museum 

bent geweest. Toch kun je hier steeds weer naar terugkomen. Tate is zooooo groot dat het sowieso 

onmogelijk is om in een paar uur alles te zien. Een afdeling per bezoek is meer dan genoeg en zo heb 

je steeds weer iets om naar terug te komen. Er zijn ook veel wisselende tentoonstellingen en voor de 

kids veel te doen.  

www.tate.org.uk 

 London bridge 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat bijna 

alle musea in 

London gratis zijn?  



 

 

Pak een film in de prachtige Coronet 

Mocht je in de gelegenheid zijn om ’s avonds een filmpje te pakken breng dan absoluut een bezoekje 

aan The Coronet. Dit voormalig theater doet tegenwoordig dienst als bioscoop en het is één van de 

mooiste bioscoop van Londen. Ze hebben 2 zalen maar om The Coronet te ervaren moet je zeker 

naar een film in de grote zaal 1 gaan. En het mooie is dat je je eigen hapje en drankje mee mag 

nemen naar binnen. Geregeld ontkurken bezoekers een flesje wijn en genieten heerlijk onderuit 

gezakt (heerlijk veel beenruimte) van een mooie film.  

www.coronet.org 

 Notting Hill gate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portobello Green Market (De alternatieve Portobello  markt op zondag) 

Persoonlijk zou ik nooit op een zaterdag naar de Portobello antiekmarkt gaan tenzij je er natuurlijk 

plezier uithaalt om continu ondergelopen te worden door de hordes toeristen. Ga eens op een 

zondag naar de noordzijde van Portobello Road, onder de Westway, waar een levendige vintage 

markt plaats vindt op zondag tussen 10:00 en 16:00 uur. Kijk uit naar een stalletje met vegetarische 

loempia’s, deze zijn echt verrukkelijk! 

www.facebook.com/pages/London-United-Kingdom/Portobello-Green-Market/29592503124 

 Ladbroke grove, Westbourne grove en Notting hill gate 

 

 

Notting Hill – Dansen in Notting Hill artsclub 

Mocht je na een bezoekje aan The Coronet nog lang geen zin hebben om je bed op te zoeken breng 

dan een bezoekje aan de, paar deuren verderop gelegen, Notting Hill artsclub. Er staat vaak wel een 

rij op zaterdagavond maar met een beetje geluk valt het mee en de entree is een nette £ 8. 

www.nottinghillartsclub.com 

 Notting Hill gate 

 

 

 

 

Breng zeker een bezoekje aan 

de Windsor Castle. Heerlijk 

sfeertje binnen  en in de zomer 

lekker genieten buiten in de 

beergarden. 

www.windsorcastlepub.co.uk 

Ben je het eerste weekend van August in 

London dan val je midden in het Notting Hill 

carnaval. Ga aan het einde van de Ladbroke 

Grove staan voor een goed uitzicht. 

www.nottinghillartsclub.com


 

Vind jij het sfeertje op markten ook zo leuk? Dan zit je in Londen helemaal goed. Misschien ben je al 

eens op Camden Market geweest of Portobello Market? Hieronder vind je een aantal van mijn 

favoriete markten. In het weekend was ik vaak te vinden op de boerenmarkten in Queenspark (zie 

onder parken) of Chiswick. Voor meer informatie over de boerenmarkten in Londen ga naar 

www.farmersmarket.co.uk 

 

Spitalfields Market 

Deze hippe markt in het Oosten van Londen is absoluut een bezoekje waard op een zondag. Alleen 

op zondag zijn er marktstallen en dat is dan ook meteen de reden om naar Spitalfields te gaan. Hier 

worden eigengemaakte en unieke producten verkocht die je in geen enkele winkel kan vinden. En 

ben je na al dat shoppen moe dan zijn er veel stalletjes waar je een heerlijke Pad Thai of Curry kan 

bestellen voor weinig. 

www.visitspitalfields.com 

 Liverpool street 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borough market  

Deze markt is vooral bekend van Jamie Oliver die hier zijn inkopen doet. Op zaterdag is het hier altijd 

een drukte van jewelste maar wel een hele gezellige. Ga je voor iets rustiger dan kan je ook op 

donderdag en vrijdag hier terecht. Leveranciers met verse producten uit de directe omgeving komen 

hier hun waar verkopen. Niet goedkoop, maar dan heb je wel top kwaliteit. Diverse cafeetjes 

aanwezig  om even lekker wakker te worden met een heerlijke cappuccino. 

www.boroughmarket.org.uk 

 London bridge 

 

Colombia road flower Market 

Een oase van geurende bloemen is wat je hier vind op zondagochtend tussen 8:00 en 15:00 uur.Wil 

je op zondagochtend op een speciale plaats ontbijten of een lekkere koffie drinken, ga dan naar de 

bloemen markt op Columbia Road. Oh ja, vergeet vooral niet om even binnen te wandelen bij 

Treacle, Colombia Road 110, voor de heerlijkste cupcakes. Absoluut homemade! 

www.columbiaroad.info/flowermarket.html 

 Bethnal green 



 

 

 

London Green Tour – the sexiest side of sustainability 

Deze Cutting Edge Green Tour London is voor een ieder die wel eens wat anders wil dan de 

standaard toeristen route. In 3 uur ga je langs allemaal leuke groene restaurantjes, hippe eco fashion 

winkeltjes, ecodesign gebouwen en andere verassende plekken. Voor meer informatie ga naar:  

www.insider-worldwide.com/eco_green_london_tours/ 

 

Walking tour – Londen te voet 

Wat een mooiere manier om het milieu te ontzien dan te voet Londen ontdekken. Londen Walks 

heeft naam & faam opgebouwd door haar bijzondere wandelontdekkingen van Londen. Zo kan je de 

Beatles walk doen; hou je van wat meer spanning dan kan je kiezen voor een “Jack the Ripper” 

evening walk. En het mooie is dat je niet vantevoren hoeft te boeken maar gewoon op het juiste 

tijdstip moet verzamelen op een bepaald metrostation. 

 www.walks.com 

 

Fietsen in London 

Een eco manier om Londen te ontdekken is natuurlijk per fiets. Nu moet ik wel eerlijkheidshalve 

zeggen dat fietsen door Londen nog meer een sport is dan ontspanning. Wel zijn er de Greenways 

door parken en wordt er momenteel druk gewerkt aan nieuwe fietspaden.  In juli 2010 start Barclays 

Cycle Hire met 400 docking stations in het centrum van Londen. Bij een docking station kan je voor 

een bepaald bedrag een fiets huren en weer achter laten in een ander docking station. Het is wel 

zaak om je vooraf te registeren. Voor meer informatie, diverse fietskaarten en een heuse 

fietsplanner van Londen, ga naar: 

www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11598.aspx 

 

Dagje Londen uit - Brighton 

Mocht je wat langer in Londen verblijven en het leuk vinden om een dagje Londen uit te gaan dan 

liggen Oxford en Cambridge wellicht het meest voor de hand. Ik zou ook zeker niet nalaten deze 

steden te bezoeken maar je mag ook zeker Brighton niet vergeten. Met de trein door het Engelse 

landschap in een uurtje vanaf Londen. Breng zeker een bezoekje aan The Lanes in Brighton voor een 

on-Europees sfeertje met leuke winkeltjes en restaurantjes in mooie gekleurde panden.  En natuurlijk 

even lekker uitwaaien of zonnen op het strand. Het strand bij Hove is een aanrader en heeft een 

zandstrand en wordt veelal bezocht door locals.  

Neem de trein van Victoria station of Kensington Olympia station. Meerdere keren per dag en reistijd 

van ongeveer 1 uur. 

www.visitbrighton.co.uk 

  

 

 

 

 

 



Let op: geen ontbijtzaal maar je kunt wel ontbijt bestellen en deze wordt dan op je kamer bezorgd of je 

gaat lekker de deur uit.  

 

Slenteren door Kensington High Street, Holland Park & Notting Hill 

Daylesford op de Westbourne Grove of picknick halen bij Luscious Organics of de Wholefoodstore op 

Kensington High Street en picknick in Holland Park of Kensington Gardens 

National History Museum of Victoria & Albert museum 

Heerlijke pint in de Windsor Castle 

Diner bij Osteria Basilico in Notting Hill 

 

Mocht je nog energie over hebben dan kan je een bezoekje brengen aan de Notting Hill Arts Club. 

 

Bezoek aan Farmers market Queenspark en het park. Vergeet niet een heerlijke chutney mee te nemen 

voor thuis 

 

Cafeetje in Queenspark met mooi en ruim terras 

Lekker chillen in Hyde Park en misschien een duik nemen bij het strandje van het lido 

 

 



 

Start je ochtend met een lekkere cappuccino op de Borough Market, misschien loop je Jamie Oliver nog 

wel tegen het lijf. Heerlijk sfeertje met de lekkerste producten.  

 

Als je goed wakker bent pak je bij London Bridge een boot naar Greenwich village. Breng een bezoek aan 

Greenwich Market en de Royal Observatory. 

Pak een lekkere lunch op Greenwich Market of de Trafalger aan de Thames, een gezellige traditionele pub 

met een groot terras aan de waterkant. 

Heerlijke Pint pakken in Duke of Cambridge gevolgd door een heerlijke maaltijd of toch de Jack the Ripper 

wandeltour en daarna eten? 

 

Voor wie durft de Jack The Ripper wandeltour 

 

 

 

Bezoekje aan Spitalfields Market 

 

Story Deli of als je overnacht in The Zetter dan is het ook zeker de moeite waard om hier een lekkere lunch 

te nuttigen. 

Heerlijk wandelen langs de zuidkant van de Thames totdat je weer terug gaat naar huis. 

 



Base2stay 
25 Courtfield Gardens 
London SW5 0PG 
T 0845 2628000 
www.base2stay.com 
 
The Zetter Hotel and Restaurant 
St. John´s square 
86 – 88 Clerkenwell Road 
London EC1M 5RJ 
T 020 7324 4444 
www.thezetter.com 
 
Apex City of London Hotel 
1 Seething Lane 
London EC3N 4AX 
T 0845 3650000 
www.apexhotels.co.uk 
 
Wholefoodsmarket Kensington 
The Barkers Building 
London W85SE UK 
T 020 73684500 
www.wholefoodsmarket.com 
 
Daylesford Organic 
208 – 212 Westbourne Grove 
London W11 2RH 
T 020 73138050 
www.daylesfordorganic.com 
 
Natural Kitchen 
77 Marylebone High Street 
London W1U 5JX  
T 020 3012 2123 
www.thenaturalkitchen.com 
 
Osteria Basilico 
29 Kensington Park Road 
Notting Hill Gate 
London W11 2EU 
T 020 7727 9957 
www.osteriabasilico.com 
 
Story Deli 
91 Brick Lane 
London E16QL 
T 07918197352 
www.storydeli.com 
 
Konstam at the Prince Albert 
2 Acton Street 
King’s Cross 
London WC1 X9NA 
T 020 7833 5040 
www.konstam.co.uk 
 
 

 
Duke of Cambridge Organic Pub 
30 St. Peters Street 
Islington 
London N1 8JT 
T 020 73593066 
www.dukeorganic.co.uk 
 
The Gate Vegetarian Restaurant 
51 Queen Caroline Street 
Hammersmith 
London W6 9QL 
T 020 8748 8932 
www.thegate.tv 
 
Vita Organic 
74 Wardour Street 
London W1F 0TE 
T 020 7734 8986 
www.vitaorganic.co.uk 
 
The Clerkenwell Kitchen 
31 Clerkenwell Close 
London EC1R 0AT 
07989 304795 
www.clerkenwellkitchen.co.uk 
 
Acorn House 
69 Swinton Street 
London WC1X 9NT 
T 020 7812 1842 
www.acornhouserestaurant.com 
 
Otarian 
185 Wardour Street 
London W1F82D 
T 07787 426456 
www.otarian.com 
 
The Engineer 
65 Gloucester Avenue 
Chalk Farm, NW1 8JH 
T 020 7722 0950 
www.the-engineer.com 
 
Treacle 
110-112 Colombia Road 
London E2 7RG 
T 020 7729 0538 
www.treacleworld.com 
 
Windsor Castle Pub 
114 Campden Hill Road 
London W8 7AR 
T 020 7243 9551 
www.windsorcastlepub.co.uk 
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