Reistip: Londen
Het overkomt ons elk jaar opnieuw: telkens we Londen bezoeken en denken dat we na een der gtal reisjes bijna alles reeds gezien hebben, verbazen we ons opnieuw
over wat er allemaal in de Engelse hoofdstad te doen is. Nochtans is die vaststelling niet zo verrassend, want met een bevolking van 8.173.194 koppen en maar liefst
5206 inwoners per vierkante kilometer troe de metropool Vlaanderen met zijn 6.350.765 hoofden en 470 inwoners per vierkante kilometer probleemloos af. Goed,
niet elk gedeelte van Londen is even mooi en in de buitenwijken van Greater London is er absoluut minder te beleven dan in de City, maar wie de stad bezoekt, zal al
snel ontdekken dat er zoveel te zien en te doen valt dat je er gemakkelijk maanden of zelfs jaren kunt doorbrengen zonder dat je het gevoel hebt alles te hebben
gedaan.
iDBUS
Net omdat Londen zo dichtbij is en zo gemakkelijk te bereiken is, proberen we
heel geregeld te schrijven over de nieuwigheden, de hipste ‘places to be’ en de
beste evenementen die er te zien zijn. Omdat we zowat elke vorm van transport
al eens hebben geprobeerd – het vliegtuig nemen naar Gatwick, Stansted, Luton
of Heathrow, met de auto of motorﬁets door de Eurotonnel of op de veerboot, 1
uur en 51 minuten sporen via de Eurostar, met de boot van Calais naar Dover
(een oversteek van 70 tot 90 minuten) of een zevental uurtjes op een bus van
Eurolines – gooien we het deze keer over een andere boeg. Sinds kort wordt de
stad immers ook bediend door de nog vrij nieuwe iDBUS-lijn, een ini a ef van het
Franse SNCF.
Hoewel reizen met Eurolines erg goedkoop is, weet zowat iedereen ondertussen
wel dat comfort soms ver moet gezocht worden, vooral wanneer de bussen
volgeladen zijn. Niets daarvan met onze iDBUS, dat is uitgerust met moderne
snu es als gra s WiFi, een stopcontact voor elke zetelrij en tv-schermen waarop
allerlei handige reisinforma e ‘in real me’ verschijnt. Enkel de overstap jd in
Rijsel blijkt een beetje een hekel punt, want soms is het lang wachten en als het
buiten koud is, heb je enkel een even kil sta on en een hotel aan de overkant om
in te schuilen. Onderweg varieert de kwaliteit van de WiFi ook nogal, waardoor
het soms eerder frustrerend is om aan boord te interne en, maar de
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voordelen overwegen. Zo is er veel meer beenruimte dan in de meeste
gelijkaardige bussen, kunnen de buitenste zetels verder naar buiten uitklappen en
zijn er goede voorzieningen voor mensen met een handicap. Bovendien zijn onze
chauﬀeurs erg vriendelijk en behulpzaam, wat ook een groot pluspunt is.
Evenementen
Er zijn in Londen elke dag een hoop dingen te doen, in welk jaarge jde je jezelf

56th BFI London Film Fes val

ook bevindt. Dankzij het fantas sche metronetwork (de wereldvermaarde
‘Underground’ of ‘Tube’), de zwarte taxi’s en de rode dubbeldekkerbussen is het
ook nog eens heel gemakkelijk om van de ene plaats naar de andere te reizen. Wij
raden aan om op voorhand eens een Time Out London in de handen te nemen of
de Time Out-website te bezoeken. Daar vind je een hoop categorieën terug
waarin duidelijk wordt uitgelegd wat er zoal te doen is in en net buiten de stad.
Omdat er zoveel verschillende ac viteiten worden georganiseerd, is het al jd een
goed idee om voor het vertrek even te checken wat binnen jouw eigen
interessesfeer valt. Een aantal aanraders zijn wat ons betre Wimbledon (24 juni
– 7 juli 2013), het Bricklane Comedy Fes val (10 – 14 juli), de London Anime Con
(20 – 21 juli), het horrorﬁlmfes val Frigh est (22 – 26 augustus), de London
Fashion Weeks (zoals die van 13 – 17 september 2013) en het London Design
Fes val (14 – 22 september). Wij kiezen in 2012 echter voor het BFI 56th London
Film Fes val, dat plaatsvindt van 10 tot en met 21 oktober en... een Belgische
winnaar kent. In 2013 wordt dat overigens 9 tot en met 20 oktober.

Wie naar Londen trekt jdens een
wereldevenement als het London Film
Fes val, stelt best op voorhand zijn of
haar reisplannen op. Het hele
gebeuren trekt immers behoorlijk wat
mensen en centraal gelegen hotels –
meestal sowieso aan de dure kant –
plegen vrij duur uit te vallen jdens
deze periode. De goedkopere hotels
liggen vaak meer afgelegen en worden
niet zelden uitgebaat door Indiërs. Dat
betekent op zich niets, maar toch gaat
het gewoonlijk om budgethotels, vaak
van een bedenkelijke kwaliteit. Ook de
hygiëne laat er wel eens te wensen
over, zoals een van ons ontdekt nadat
hij in bed wordt gebeten door een teek
en vervolgens naar de dokter moet.
Het London Film Fes val zelf is een bezoek alleszins meer dan waard. Op de site
kan je de ﬁlms per dag of zelfs per genre raadplegen, terwijl ook de minievenementen interessant zijn. Zo komen sterren Marion Co llard (van ons eigen
De rouille et d’os, in het Engels uitgebracht als Rust and Bone), de in eigen land
verguisde Salman Rushdie, documentairemaker Alex Gibney en acteur Viggo
Mortensen op het podium praten over de moderne cinema, zijn er ‘masterclasses’
en happenings rond muziek en produc e, paneldiscussies en tentoonstellingen
rond de kunst van de anima eﬁlm Frankenweenie, kostuumontwerp en het
restoreren van 35 mm-ﬁlm. Zelf vinden we dat er niets boven de sfeer en de
veelzijdigheid van ons eigenste Brussels Interna onal Fantas c Film Fes val gaat,
maar de ﬁlmselec e van het BFI (het ‘Bri sh Film Ins tute’) mag er zeker wezen
en het stergehalte is er beduidend hoger, zoals ook blijkt wanneer toppers als
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George Clooney Leicester Square oprijden om, aangemoedigd door duizenden
fans, via de rode loper de cinemazaal te betreden. Ook voor journalisten is het de
hemel, met onder andere een lunch die om de twee dagen wordt georganiseerd
met ﬁlmmakers die meedoen aan het fes val.
Na de voorstelling van De rouille et d’os zijn we de enigen die Ma hias
Schoenaerts in het Nederlands toespreken (waarop deze voor de volledige zaal
exclameert: “I know that language!”) en dat brengt blijkbaar geluk, want Rust and
Bone wordt enkele dagen later verkozen tot beste ﬁlm. Beste nieuwkomer wordt
Sally El Hosaini met My Brother the Devil, de Sutherland Award voor de regisseur
met de origineelste en meest tot de verbeelding sprekende ﬁlm gaat terecht naar
Benh Zeitlin van Beasts of the Southern Wild, de Grierson Award voor beste
documentaire naar de sympathieke Alex Gibney van Mea Maxima Culpa: Silence in
the House of God en de BFI Fellowship voor ﬁlmcarrière naar Tim Burton en diens
muze, Helena Bonham Carter. Een super evenement! www.bﬁ.org.uk
Ac viteiten
Laten we maar gelijk heel duidelijk zijn: wie Londen bezoekt zonder een musical
bij te wonen, hee de stad niet echt ‘gezien’. Op Leicester Square zijn
verschillende open kantoortjes te vinden waar ckets aan dumpingprijzen worden
aangeboden (nog steeds duur, maar wel betaalbaar) en musicals als The Book of
Mormon (van Trey Parker, de man achter onder andere South Park en Orgazmo),
Les Misérables (met échte zangers, maar momenteel jammer genoeg niet meer
met de sublieme Norm Lewis als Javert), The Phantom of the Opera en dergelijke
meer moet je gewoon in het Engels zien. Of dat nu in New York op Broadway of in
het Londense West End gebeurt, hangt meer af van jouw voorkeur wat zangers en
loca e betre dan van de kwaliteit.
Een andere topper is natuurlijk de London Dungeon, die een stuk groter en leuker
is dan familieleden in Amsterdam en elders. Dat hee niet enkel te maken met de
vele martelwerktuigen, de griezelige decors, de spannende ‘drop ride’ en de
levensechte poppen, maar ook met de interac eve voorstellingen, waarbij acteurs
de bezoekers geregeld doen lachen... of de stuipen op het lijf jagen. Verder hee
Londen met heerschappen als Jack the Ripper, Guy Fawkes en Henry VIII
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natuurlijk een aantal historische ﬁguren die heel eigen zijn aan de stad, wat alles
nog specialer maakt. Nu men ook nog eens alles hee vernieuwd, raden we zelfs
mensen die de Dungeon al eerder hebben bezocht aan om nog eens terug te
keren. www.thedungeons.com/london
Tegenwoordig is er in 12 wereldsteden een Madame Tussauds te vinden, maar de
enige echte staat in Londen en blij met 14 zones en 300 wassen beelden het
bezoeken waard. Ga zeker ook eens kijken naar de voorstelling van Marvel Super
Heroes 4D! h p://www.madametussauds.com/london
Leerrijk én gewoon erg leuk is het Sea Life London Aquarium, dat vlak naast de
London Eye is te vinden. Wij waren niet alleen onder de indruk van de 500
verschillende vissoorten, zwemmende in 2 miljoen liter water, maar ook van de
interac viteit waarmee alles gebeurt. Het is toch wel extra leuk om naar de vele
gidsen te luisteren, die op strategisch uitgekozen plekken meer vertellen over
speciﬁeke vissen of andere weetjes delen met het publiek, vaak met de
mogelijkheid om iets te betasten of om vragen te stellen. Het London Eye is met

zijn diameter van 120 meter dan weer het grootste rad van Europa en tot The
Shard (een immense wolkenkrabber van 72 verdiepingen die je absoluut eens
moet bezocht hebben) dit jaar op 1 februari opende bood het veruit het hoogste
zicht op de stad. Overigens worden zowel het aquarium als de London Eye,
Madame Tussauds en de London Dungeon uitgebaat door Merlin Entertainment,
dat ook voordelige combi ckets verkoopt. www.visitsealife.com/London en
www.londoneye.com.

Over de vele musea zullen we het andere keer hebben, want dat zou nog veel
meer pagina’s vergen. Vanzelfsprekend is het zo dat de hoofdstad van Engeland
een echt mekka van kunst, archeologie, design, architectuur en geschiedenis is,
met honderden interessante verzamelingen, verspreid over entallen pres gieuze
musea. In een volgend ar kel zullen we die beslist in veel meer detail belichten.
Laten we eerst eens kijken welke hotels we recentelijk weer leerden kennen...
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Hotels
Tip ‘Londen’ in op booking.com en je vindt een indrukwekkend aantal hotels terug
– 1422 om precies te zijn, appartementen en sommige bed & breakfastzaken
inbegrepen. Hier enkele ps!
The Andaz: We blijven steeds weer onder de indruk komen van de Andaz Hotels.
In Los Angeles mochten we het Andaz op Sunset Boulevard al bezoeken en ook
Andaz Liverpool Street gooit wat ons betre heel hoge ogen. Het Victoriaanse
gebouw zelf mag dan dateren uit 1884 en zelfs een heuse vrijmetselaarsruimte
huizen, de binnenkant ziet er hypermodern uit. Dit is een van de meest s jlvolle
designhotels van de stad, in het midden van een hippe buurt waar je vlakbij onder
andere ook de indrukwekkende de Tower Bridge, Heron Tower en SUSHISAMBA
vindt.
Bij het binnenkomen tref je er geen echte recep e aan, maar wandelende
recep onisten die je, gewapend met Ipads, persoonlijk komen bedienen. Snacks
en drank staan al klaar en in de kamer is ook de minibar volledig gra s (buiten de
alcohol, dan). Aangename geurtjes begroeten je overal in dit hotel, terwijl de
suites erg knap en ruim zijn ingericht en met WiFi zijn voorzien. Er zijn een
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der gtal tv-kanalen en een uitstekend ﬁlmkanaal beschikbaar. De ‘health club’ is
het bezoeken waard, maar de ﬁtnessruimte is niet al te groot. Ook leuk zijn de vijf
(!) restaurants, waaronder Miyako (Japans), Eastway (grill) en George (tradi onele
pub).
Wij aten in Catch, een goed visrestaurant waar uitsluitend met verse producten
wordt gewerkt. Let vooral op de typisch Britse of streekgebonden ingrediënten,
zoals buikspek uit Suﬀolk en krab uit South Devon, maar ook de mediterraanse
zeebrasem met pikante vismousse, kokosrijst, mango en chillisalsa en de arc sche
gezouten kabeljauw met zoete aardappel, gevulde babyinktvis, pance a, tomaat
en dressing van olijven en pijnboompi en. Verder konden we proeven van een
erg breed assor ment champagnecocktails in de trendy 1901 Restaurant & Bar.
Daarbij viel vooral de uitstekende barman en de aangename sfeer op. Leuk,
trouwens, dat je zoveel keuze hebt tussen zoveel restaurants in het Andaz!
Jammer genoeg hee niet elke kamer een mooi uitzicht en ontbreekt er wel een
lounge, maar desondanks is dit hotel een echte aanrader!
h p://london.liverpoolstreet.andaz.hya .com
The Arch London: Een modern boe ekhotel met 82 kamers vlakbij Marble Arch,
tussen het prach ge Hyde Park en Regent’s Park in. Het personeel aan de recep e
is uiterst vriendelijk en behulpzaam, al is het moeilijk om de ogen weg te houden
van het beeld achter hen, waar natuurlandschappen op worden getoond. Overal
wordt een eerder tradi oneel Londens decor gecombineerd met moderne
toetsen, terwijl ook de voorzieningen absoluut up to date zijn: Sky HD TV,
internetradio met meer dan 10.000 kanalen, een cd- en dvd-speler, een iPod dock
en een Nespresso machine zijn allemaal aanwezig.
We bekeken een paar ﬁlms uit de ruime selec e aan dvd’s en genoten van de
gra s frisdrank en thee. Ook de cosme ca van Malin+Goetz was meer dan
welkom. Onze suite bevond zich afgescheiden onderaan en was erg ruim, met een
kleine pa o waar een grote foto van een boom op de muur plakte, waardoor alles
net iets groter aanvoelde. De brasserie, HUNter 486, beschikt over een
uitstekende steenoven en grill, gra s WiFi en een leuke bar. Ook het eten mag er
wezen en bovendien is het feit dat je in een aparte ‘booth’ kunt plaatsnemen een
extra troef voor wie het gezellig of roman sch wil houden. Let wel op: het
nabijgelegen Marble Arch Hotel is een totaal ander hotel!!!
www.thearchlondon.com
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Park Plaza Westminster Bridge London: Park Plaza Riverbank London ligt aan de
Thames, net achter het London Eye en het aquarium. Het is voorzien van alle
standaard comfort, waaronder WiFi, roomservice, een businesscenter en een klein
ﬁtnesscentrum. Opvallend is ook dat dit een erg kindvriendelijk hotel is, met heel
wat voorzieningen voor de kleinste gezinsleden. De ruime kamers blinken niet uit
in design, maar hebben een prach g uitzicht op de rivier, het parlement,
Westminster Abbey, Big Ben en tal van andere iconische gebouwen. Dineren is
hier geen probleem en ook de spa is een van de betere die we al konden bezoeken
in de stad. Bar en ontbijt zijn aan de dure kant, maar dankzij een winkel tegenover
het hotel die heel de week vierentwin g op vierentwin g uur open is, mag dat
voor mensen met een beperkt budget zeker geen belemmering vormen.
www.parkplaza.com
Restaurants & bars
Bread Street Kitchen: Een van de restaurants van Gordon Ramsay, die overigens
niet zelf in deze eetgelegenheid staat, maar wel geregeld eens langskomt. Dit is
een vrij groot, modern restaurant van glas en staal met open keuken in de
schaduw van St. Paul’s Cathedral waar het ’s avonds behoorlijk rumoerig kan
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worden. Het eerste wat je bij het binnenkomen ziet, is de lange toog, waar je
gemakkelijk eerst of achteraf wat drankjes kunt kiezen uit de heel uitgebreide en
uitstekende cocktail- of sterke drankselec e. De barmannen lijken van overal in
Europa te komen en zijn erg tuk op het bewijzen van hun kunsten – en die hebben
ze wel degelijk stevig onder de knie. Het eten zelf is eerder simpel, met onder
andere baars, kippenvleugeltjes en salade van koningskrab als voorgerechten,
lamszadel en buikspek als hoofdgerechten en chocoladetaart om mee te eindigen.
Verwacht geen topkeuken, maar wel een erg degelijk restaurant waar de
gerechten die Ramsay hee goedgekeurd heel wat minder kosten dan in zijn
(betere) sterrenzaken. h p://www.gordonramsay.com/bread-street
Degò: Je moet het maar durven: verhuizen vanuit Italië om in Londen een
Italiaanse wijnbar te beginnen. Massimo Mioli en zijn gevolg deden het en kozen
een loca e vlakbij Oxford Circus uit. Heel centraal, dus, maar toch niet zo
gemakkelijk om te vinden wegens gelegen in een smal zijstraatje. De naam is
afeleid van de woorden ‘Degustazione’ (proeven) en ‘Ostaria’ (taverne) en dat is
precies wat je hier komt doen: wijn drinken en tussendoor kleine of grote hapjes
binnenspelen. De nadruk ligt vooral op de kwaliteit van de wijnen en het interieur

is geaccentueerd in felrood, zowel boven als beneden. Dat zorgt ervoor dat het
geheel licht kitscherig overkomt, maar ook een eigen karakter hee .
www.degowinebar.co.uk
Dorset Square: De kamers waren allemaal volzet en dus konden we het erg
gezellige en recent opnieuw ingerichte Dorset Square Hotel niet uitgebreid
verkennen, maar we konden wel genieten van a ernoon tea in het erg Britse
Po ng Shed Bar & Restaurant. A ernoon tea gebeurt met verschillende
theesoorten en drie niveaus aan eten, waaronder de fameuze ‘scones’ met room
en typische Engelse (driehoeks)broodjes. Als je de hele Engelse a ernoon tea
ervaring wilt hebben zonder de topetablissementen (zoals het Lanesborough) te
kunnen
betalen,
is
dit
een
uiterst
genietbaar
alterna ef.
www.ﬁrmdalehotels.com/london/dorset-square-hotel
Hibiscus: Wij twijfelen absoluut niet: Hibiscus is veruit ons favoriete restaurant in
Londen, de eetgelegenheid van culinaire god Heston Blumenthal niet
meegerekend. Dit kleine restaurantje bevindt zich vlakbij Oxford Circus en Regent
Street, maar de gevel verraadt haast niet dat je hier kunt eten. Chef Claud Bossi uit
Lyon is een absolute topper die al in de grootste sterrenzaken hee gewerkt
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en ook zijn Hibiscus mag pronken met twee Michelinsterren en een plaats in de
top 100 van de San Pellegrino World’s Best Restaurants, terwijl zijn sommelier nog
jarenlang aan de zijde van ‘onze’ Wout Bru hee gestaan. Wij werden getrakteerd
op een fantas sch negengangenmenu met perfect passende wijnen. Gerechten als
de Devonshire krab, sorbet van rozenbo el en (krab) appel en walnoten; de
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kazen. In Spanje eet je meestal minder goed. www.ibericalondon.co.uk
St Mar ns Lane Hotel – Light Bar: Het St Mar ns Lane Hotel bevindt zich
middenin het theaterdistrict van Londen en is onder andere gekend omwille van
zijn trendy Light Bar. Grappig genoeg is de eigenlijke bar afgeschermd voor het
publiek, een duidelijke keuze van binnenhuisarchitect Phillipe Starck, die hee
gekozen voor een minimalis sch interieur met prach ge gekleurde
plafondbelich ng. Omdat je aan de tafel wordt bediend, leer je de vriendelijke
barmannen -en vrouwen snel kennen en is er ook jd om even te overleggen voor
je kiest. Er is een uitgebreid assor ment aan cocktails beschikbaar, vele met een
interessante nieuwe invalshoek. Vooral de ruime selec e aan rumcocktails
verbaasde ons en nu er ook een soort ‘wereldreis’ beschikbaar is, waarbij je kunt
kiezen uit een reeks cocktails uit heel de wereld, keren we – ondanks de ietwat
hoge prijzen – zeker nog eens terug. Let ook op de uitgekiende lijst single malt
whiskey, scotch,cognac, armagnac, tequila, gin en vodka. www.stmar nslane.com

Tekst
inven eve ravioli van gerookte aardappel
met eigeel van hen en herfs ruﬀel; en de
geroosterde vijg met ijs van vanille en
whiskey zullen zowat elke gastronoom
kunnen
bekoren.
www.hibiscusrestaurant.co.uk
Iberica: Restaurant Ibérica Marlyebone
ligt in een weinig uitnodigende, lange
straat vlakbij Regent’s Park en is een van
de drie Londense eetplaatsen die onder
toezicht staan van de Spaanse
tweesterrenchef Nacho Manzano. De
eigenlijke chef, César García, hee nog
geen ster bemach gd, maar zorgt wel
voor lekker Spaans eten. De nadruk ligt op
de basisingrediënten, met een ijzersterke
selec e jamón Ibérico, gedroogd vlees,
tapas en een uitstekend assor ment
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