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Fietsen langs parken  en paleizen

Volg de royal river 
Laat Londen, met  

zijn musicals, Big  

Ben en Tate Modern, 

even voor wat hij is. 

Rondom de stad is  

het namelijk prima 

fietsen. Als je de 

bekendste rivier van 

Engeland volgt, krijg je 

en passant een kijkje  

in de historie van de  

Britse vorstenhuizen. 

London Eye
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TIP
Riverhouse

Wil je in Windsor in stijl dine-

ren? Bezoek dan RiverHouse. 

Het zonnige terras aan de 

 Thames heeft uitzicht op de  

Eton Bridge en veel van de 

gerechten worden gemaakt  

van lokaal geproduceerde in -

grediënten. Meer informatie: 

www.riverhousewindsor.co.uk 

Bloemenshow

In juli moet je in Londen zeker 

langs de Hampton Court Palace 

Flower Show. Prachtige tuinen, 

heerlijk eten, Brits handwerk en 

een vuurwerkshow. Het festival 

is van 9 tot en met 14 juli. Tic-

kets zijn er vanaf £19. Meer info: 

www.rhs.org.uk/Shows- 

Events/RHS-Hampton-Court-

Palace-Flower-Show

NNaast me staat een man in een witte koks-

buis. Hij vraagt of hij nog iets voor me kan 

betekenen. Well sir, wat serveert u in deze 

bed and breakfast bij de scrambled eggs? 

Hij glimlacht. “Anything you want.” 

Vanmorgen stapte ik uit een hemelbed  

met frisse witte lakens, met mijn blote 

 voeten op een pluizig tapijt. Nu staat Paul, 

de eigenaar van B&B Langton House, 

naast me om aan al mijn wensen tegemoet 

te komen. Ik voel me net een royal. En dat 

komt zeker niet alleen omdat ik zo in de 

watten word gelegd.

Ik ben in Windsor. Deze plaats is onlosma-

kelijk verbonden met het Britse konings-

huis, want hier staat Windsor Castle, het 

grootste nog bewoonde kasteel ter wereld, 

en na Buckingham Palace de favoriete ver-

blijfplaats van veel Britse vorsten. Toen 

George V in 1917 de achternaam van de 

koninklijke familie veranderde – Saksen- 

Coburg en Gotha klonkt te Duits tijdens  

de Eerste Wereldoorlog – koos hij er voor 

om vanaf dat moment Windsor genoemd  

te worden. Prins Charles trouwde op Wind-

sor Castle met Camilla Parker Bowles en 

het bijbehorende jachtterrein Windsor Great 

Park – een prachtig fietsgebied –  is vlakbij. 

Op een glooiende grasheuvel torent het 

kasteel boven de stad uit, omringd door 

bomen. Het was het eerste wat ik zag toen 

ik hier gistermiddag aan kwam fietsen.

Boottocht

De reis startte in Londen. Ik volgde twee 

dagen lang het Thames Path, een wandel-

pad dat langs de rivier de Thames leidt. 

Langs The London Eye, met aan de over-

kant The Big Ben en The House of Parlia-

ment, over drukke voetgangersgebieden 

met uitzicht op de bekende rode dubbel-

dekkerbussen. Het is fascinerend is om  

te zien hoe het nieuwe Londen oprukt; 

appartementencomplexen die oprijzen 

 tussen oude fabrieken. Toch is het aan  

te raden om de boot vanaf Westminster 

Fietsen langs parken  en paleizen

de royal river Thames

Hampton Court Palace Kew Botanical Garden
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Plotseling wordt het vloed en overstroomt het pad langs de rivier

Capital Sport

Deze korte London Thames  

and Cycling Tour wordt ver-

zorgd door Capital Sport, en  

is inclusief huurfiets, bagag-

etransfer, fietsroute en hotel-

overnachtingen met ontbijt. 

Prettig hieraan was dat je je 

nergens zorgen over hoeft te 

maken. Je kunt je totaal ont-

spannen en op de fietstocht 

richten; je hoeft geen voorwerk 

te doen. Capitol Sport biedt 

tours aan in Groot-Brittannië  

en Europa in de categorieën 

gentle en not so gentle, en het  

is zelfs mogelijk om je eigen 

tocht te laten samenstellen. 

Informeer goed naar de fietsen 

die beschikbaar zijn. Overweeg 

eventueel om je eigen fiets mee 

te nemen, aangezien de paden 

aan het begin van deze route 

vrij hobbelig zijn. Een elektri-

sche fiets huren kan voor een 

meerprijs. Meer informatie: 

www.capital-sport.co.uk

Pier te nemen. Deze voert je anderhalf uur 

over de Thames naar Kew Bridge, en zorgt 

dat je industriegebieden en gevaarlijke 

kruisingen ontwijkt. Vlakbij het punt waar 

je van de boot af gaat, ligt Kew Gardens, 

een van de grootste botanische tuinen van 

de wereld. Het complex was eerst in het 

bezit van de koninklijke familie, maar in 

1841 schonk koningin Victoria het aan het 

volk. Tot op de dag van vandaag is het nog 

te bezoeken. In de 120 hectare aan bloe-

menvelden, kassen vol tropische planten 

en oeroude bomen spendeer je makkelijk 

enkele uren. En dan is er ook nog Kew 

Palace, een van de meest huiselijke konin-

klijke paleizen van Engeland. Hier hield 

Prince Charles een intiem diner te ere  

van de tachtigste verjaardag van zijn 

 moeder, koningin Elizabeth II.

Natte voeten en complotten
De Thames is een getijdenrivier en dat is te 

merken. Onderweg passeer ik talloze locks: 

sluizen, waar boten geduldig wachten tot 

ze door mogen. Als ik in Richmond even 

uitrust op een terrasje wordt het plotseling 

vloed en overstroomt het pad langs de 

rivier. Toeristen maken lachend foto’s met 

hun blote voeten in het water, maar de 

inwoners trekken zich nergens iets van 

aan. Zij fietsen onverstoorbaar door. Ik 

weet zonder natte voeten mijn weg te ver-

volgen, langs de lodge van het paleis van 

Henry VI en richting Hampton Court. Het 

hotel waar ik deze nacht slaap is helemaal 

in stijl van de fietstocht: de kamers zijn 

romantisch ingericht en vernoemd naar 

leden van de Tudor-dynastie. Als ik uit  

het raam in het trappenhuis kijk, heb ik 

direct zicht op het labyrint in een van de 

tuinen van Hampton Court.

De volgende dag bezoek ik dit kasteel, de 

woonplaats van de Tudors die Engeland 

een grootmacht hebben gemaakt. In de 

vele kamers hebben zich de nodige intriges 

afgespeeld en zijn complotten gesmeed. 

Geïntrigeerd door de geschiedenis vergeet 

ik bijna om de tuinen te bezichtigen, die 

ook zeker een bezoekje waard zijn. Terwijl 

in mijn hoofd de verhalen van de Tudors 

nog doorgaan, stap ik op mijn fiets naar  

de volgende bestemming. Met de wind  

in mijn rug en de zon hoog boven me voel 

ik me een koning te rijk. •
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PRAKTISCH
Handige adressen

• The Kings Arms Hotel  

www.hamptoncourthotel.com

• Ibis London Blackfriars hotel  

www.ibis.com

• Langton House B&B 46  

Alma Road, Windsor  

www.langtonhouse.co.uk

• www.kew.org

• www.hrp.org.uk/KewPalace

• www.hrp.org.uk/

HamptonCourtPalace

• www.windsor.gov.uk

• www.richmond.org

• www.visitlondon.com

Windsor Castle

Hampton Court
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