KENT
GIDS VOOR DE MOOISTE WEEKENDTRIPS
WARD VAN LOOCK

INHOUD
Overzichtskaart

4

Genieten van The Garden of England

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Canterbury – In de ban van haar kathedraal
Kent’s noordkust – Faversham en Whitstable
Isle of Thanet – Margate, Broadstairs en Ramsgate
Kent’s oostkust – Sandwich en Deal
White Cliff ’s Country – Dover en Folkestone
Romney Marsh – Rye, Appledore, Dungeness
The Weald – Tenterden, Cranbrook
1
Eden Valley – Hever, Chiddingstone, Penshurst
De groene zuidrand van Londen –
Sevenoaks, The Chart en Westerham
10 Medway Valley – Maidstone en Rochester

1

8
28
48
68
88
108
128
148
168
188

1

1

bezienswaardigheid

wijngaard

kerk

boottocht

fietsroute

molen

abdij

vuurtoren

wandelroute

park/tuin

museum

treinstation

logies

golfterrein

toren

natuurreservaat

restaurant

kasteel

hoeve

brouwerij

inhoud

GEBRUIKTE KAARTSYMBOLEN

3

LONDON

Grays
Thurrock

Dartford

A205

Sheerness
Gravesend
Rochester The Ship & Trades
Gillingham
Topes Restaurant
Chatham
Faversham

A2

LONDON

Swanley

hoofdstuk 9

Orpington

Croydon

The Old Post Office

New Hythe

The George & Dragon

M26

Sevenoaks

The Fox & Hounds
Corner Cottage
Charcott Farmhouse Tonbridge

Crockham Hill
SURREY

The Greyhound

The Phoenix Tavern

Maidstone

Mereworth

M2

Leeds

KENT

Stable Courtyard
The Mulberry Tree
hoofdstuk 10

Smart’s Hill

Becketts B&B The Bottle
House Southborough

Sissinghurst
Castle Farmhouse

Sissinghurst

East Grinstead
hoofdstuk 8

Sittingbourne

Crowborough

A21

G R O OT - B R I T TA N N I Ë

hoofdstuk 7

Biddenden

High Halden
Tenterden

Cranbrook Barclay
The Great House Farmhouse
Hawkhurst

The Swan at The Ferry Inn
Chapel Down
Appledore

Heathfield

The
Mermaid Inn

Rye

EAST SUSSEX
Battle

Hailsham
A27

Eastbourne

Ashford

Jeake’s House

Winchelsea

Hastings
A259

Bexhill

A259

Lydd

Du

hoofdstuk 3
hoofdstuk 2

Whitstable Oyster Fishery Company

Whitstable A299

Copeland House The Goods
Shed
Church Oast
Tudor
House

Birchington
Herne Bay

East Horndon

Broadstairs

Quex Barn
The Corner House

British Restaurant
Castle House
hoofdstuk 1
St. Crispin Inn

Ramsgate

KENT

St. Peters B&B
Fisherman’s Wharf

Sandwich

Beach Street

Deal

A2

VERENIGD
KONINKRIJK

The Pavilion

Minster

Canterbury
Deeson’s

Boughton
under Blean

Margate

Barfrestone
Elham
M20

Lydden
Whitfield

The Old Kent Barn
Rocksalt Rooms Cullins Yard

NOORDZEE
hoofdstuk 4

Dover

Rocksalt

Hythe

Folkestone

Dover

Do

ver

Dymchurch
Honeychild Manor Farm

CHAN

–C

NEL

New Romney

TUNN

EL

STRAIT OF DOVER

gne-sur-Mer

hoofdstuk 6

is

Calais

Dover – Boulo

ungeness

hoofdstuk 5

ala

– Dunk
erque

FRANKRIJK

0

30 km

GENIETEN VAN THE GARDEN OF ENGLAND
Het graafschap Kent is de Engelse tegenvoeter van West-Vlaanderen. Alleen gescheiden
door de Kanaalengte verschillen beide provincies nauwelijks in oppervlakte of weersomstandigheden. Kent heeft wel een streepje voor omdat er minder neerslag valt dan
aan onze kust. Langs drie zijden omringd
door de Noordzee is het in hete zomers
zelfs aangenaam toeven.

voorwoord

WANDELEN EN FIETSEN
De meeste toeristen kennen Kent van zijn
culturele hoofdstad Canterbury en uiteraard
komt deze stad uitgebreid aan bod in deze gids.
Maar er is nog zoveel meer te beleven in de
Tuin van Engeland. In de tien behandelde regio’s
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kun je rondwandelen in maar liefst veertien
bekende gardens. Tuinen en landschapsparken
zijn bovendien onafscheidelijk verbonden met
een castle, manor of stately home. Je kunt er
kennismaken met een historisch erfgoed dat
gekoesterd wordt door de National Trust en
English Heritage. In bijzondere (natuur)hoekjes
van elke regio hebben we bovendien een wandeling voorzien die bewegwijzerd is of in een
folder beschreven staat. Ook fietsers kunnen
‘bewegwijzerd’ en dus zorgeloos de Kentse
countryside and coast ontdekken. Het nationaal
fietsnetwerk van Sustrans doorkruist immers
het graafschap met heel wat genummerde
fietsroutes. Onze wandel- en fietstips vind je
terug op elke regiokaart.

Het laatste decennium is in Engeland een jonge generatie koks opgestaan die de Britse eetcultuur – als die er al was – een nieuwe boost
heeft gegeven. Namen als Michael Caine,
Gavin Greggs en Richard Philips klinken misschien niet bekend in de oren, maar ze hebben in eigen land een ferme gastronomische
reputatie opgebouwd. En het resultaat mag

gezien én geproefd worden. Voor deze gids
kozen wij voor typisch Engelse restaurants, die
ook vegetarische gerechten aanbieden. Houd
er wel rekening mee dat restaurants op zondagavond gesloten zijn. Reserveren is aangeraden en een fooi van 10% is gebruikelijk.
In de beschreven Bed&Breakfasts word je
ondergedompeld in de Engelse woon- en
leefcultuur. Soms logeer je in een historische
inn, een andere keer in de ronde kamer van
een vroeger oasthouse of nog in een gerestaureerd farmhouse uit de 16de eeuw. Stuk
voor stuk accommodations met een geschiedenis. Op de kamers kun je overal koffie of
thee zetten en een ‘ensuite’ bedroom betekent
dat de badkamer integraal deel uitmaakt van
je kamer. Een prettig verblijf in gastvrij Kent!
Ward Van Loock

voorwoord

CULINAIR GENIETEN
Van de tien regio’s situeren er zich vijf aan
de noord- en oostkust. En de white cliffs of
Dover zijn lang niet de enige krijtrotsen langs
de Kentse kust. In het binnenland zitten de
heuvels vol kalk en krijt, uiterst geschikt voor
wijnbouw. Kent telt niet minder dan veertien
vineyards, waarvan de meeste – verrassend
genoeg – ook rode wijn aanbieden. Ook in
het bier brouwen is er een vernieuwende
trend naar bieren met schuimkraag in plaats
van de donkere bitter ales.
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3 ISLE OF THANET

ISLE OF THANET

MARGATE, BROADSTAIRS EN RAMSGATE

De landuitstulping aan de noordkust
van Kent was ten tijde van de Romeinen een eiland. Dit tanatus insula was
afgescheiden van het graafschap door
een ondiepe zeegeul die intussen werd
drooggelegd. Aan de kusten van Thanet
rijgen de badplaatsjes zich als een blinkend parelsnoer aaneen. Hoogbouw is
hier opvallend afwezig; bovendien geven
de vele vakantievilla’s in victoriaanse stijl
de kustlijn een prachtig uitzicht. Margate
heeft zijn naam verbonden aan de Engelse schilder William Turner, terwijl je
in Broadstairs voortdurend op Charles
Dickens botst.

ONZE LOGIESTIPS

Een victoriaans guesthouse uit 1897 met uitzicht op het zandstrand van Broadstairs én
een klein hotel verder weg van de kust; twee
logiespareltjes. East Horndon ligt op 300 m
van Dickens’ Bleak House in Broadstairs en
The Corner House vind je in de buurt van de
oudste abdij van Engeland.

ONZE RESTAURANTTIPS

In Broadstairs zijn er prima restaurants in
overvloed, maar de meerwaarde van The
Pavilion is het ongehinderd uitzicht op het
Kanaal. De Quex Barn in Birchington ligt in
het prachtige estate van ontdekkingsreiziger
Powell-Cotton en werd ondergebracht in de
hoge schuur van de vroegere domeinhoeve.

In een brede boog omarmt Broadstairs zijn
mooie zandstrand waarop je neerkijkt vanaf
de victoriaanse promenade uit 1820. Mondaine zonnekloppers zullen meer aangetrokken
worden door het frivolere Margate, de grootste kuststad van Thanet. In het achterland kun
je in het Quexpark in Birchington gerust een
hele dag doorbrengen.

7 Haven van Ramsgate

isle of thanet

ONZE GENIETTIPS
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ONZE LOGIESTIPS
Uitzicht op Broadstairs 5

EAST HORNDON HOTEL

isle of thanet

4 Eastern Esplanade, Broadstairs, Kent, CT10 1DP
+44 (0)1843 868 306
www.easthorndonhotel.com
£ 82 voor een tweepersoonskamer, incl. ontbijt.
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‘’s Ochtends de zon
uit de zee zien opstijgen
vanaf het sierlijke balkon.’

LOGEREN IN VICTORIAANSE STIJL

‘Wij waren helemaal onder de indruk van het hotel
en zijn facilities. De locatie vlak bij het strand en het
centrum, alsook het zeezicht waren superb. Wendy en
Geoff waren zeer vriendelijk en behulpzaam, niets was
hun te veel. Wij kijken er nu al naar uit om er in de toekomst opnieuw te logeren.’ Dit is slechts een van de vele
positieve beoordelingen. Ook wij mochten genieten van
een warm en hartelijk welkom door het echtpaar Jervis.
Ze nemen echt de tijd om ons rond te leiden in hun
guesthouse, met a nice cup of tea er bovenop. Je voelt je
er dan ook meteen thuis.
Hun hotel is een grote victoriaanse vakantiewoning uit
1897. Op de eerste verdieping schittert een overdekt
balkon afgeboord met verfijnd houten kantwerk. De
combinatie van witgeschilderd hout, rode bakstenen,
dakkapelletjes en andere uitsprongetjes geeft de villa

details tegemoet te komen zodat ze vrij blijven van
materiële zorgen’, vat het echtpaar hun jarenlange gedrevenheid samen. In de acht ruime kamers is inderdaad
alles aanwezig om je thuis te voelen. Draadloos internet,
kingsize bedden, zeteltjes, dimbare lichten en last but not
least een luxueuze ensuite badkamer. Ook daar geen
gebrek aan verzorgingsproducten, spiegels, handdoeken
… en ruimte. Want terwijl manlief zich afdroogt na de
douche, kan vrouwlief zich ongehinderd maquilleren om
zich mooi opgemaakt downstairs te wagen. Daar wacht
hun in de zondoorluchtige dining room een heerlijk
ontbijtbuffet. Met drie verschillende vruchtensappen,
stukken vers fruit en meerdere ontbijtgranen as a start.
Daarna kies je voor toast and marmelade.

isle of thanet

een schattig, bijna sprookjesachtig uitzicht. Probeer bij
de reservatie een balkonkamer te bemachtigen, want
daar is het uitzicht op het Kanaal ronduit fabulous. Vanuit
je terrasstoel kun je uren turen naar de glinsteringen
van de golven. En waarom geen zonsopgang boven
zee meemaken? De balkonkamers zijn immers pal naar
het oosten georiënteerd. Het zeewater zelf is binnen
handbereik met een directe toegang tot het lagergelegen zandstrand van Stone Bay. Je hoeft gewoonweg de
rustige, doodlopende verkeersweg over te steken. Die
brengt je na 300 m bij het Bleak House van Charles
Dickens en na amper 500 m in het hart van Broadstairs.
Wendy en Geoff kregen van de Tourist Board niet alleen
een viersterrenquotering, maar daarbovenop nog een
Silver Award. ‘Een mooie bekroning voor onze dagelijkse
inspanningen om onze gasten een doorleefd vakantiegevoel te geven. We proberen hen tot in de kleinste
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ONZE RESTAURANTTIPS

THE PAVILION

GARDENS ON THE SAND

Harbour Street, Broadstairs, Kent CT10 1EU
+44 (0)1843 600 999
www.pavilion-broadstairs.co.uk
£ 7 tot £ 12
Elke dag open van 10-23 u.

Een betere ligging voor deze tavern kun je niet bedenken: directe toegang tot het mulle zand van het strand,
pal in het centrum van Broadstairs en toch weg van alle
stadsdrukte. Het was inderdaad een lumineus idee van
Frank Thorley om op deze gezegende plek het oubollige
restaurant nieuw leven in te blazen. Als je vanaf het
hoogverheven terras uitziet over de zee, bekruipt je
een eigenaardig gevoel van vrijheid. En wat je dan op je
bord krijgt, lijkt dan plots niet meer zo belangrijk. Maar
dat is dan zonder Frank Thorley gerekend, want deze

QUEX BARN

succesvolle zakenman hecht belang aan elk detail.
‘Een goede opleiding van het personeel vind ik enorm
belangrijk‘, beklemtoont hij. ‘Elke klant is belangrijk. Hij
moet zich dan ook op zijn gemak voelen bij ons.’ Ondanks de soms grote drukte moet je niet lang wachten
op je bestelling. Je gaat naar de balie om je bestelling
door te geven samen met je tafelnummer, en voor je
het weet, geniet je al van je freshly baked baguette, pastry
of hot meal.

RESTAURANT MET OVERDEKTE MARKT

isle of thanet

Quex Park Estate, Park Lane, Birchington, CT7 0BB
+44 (0)1843 846 103
www.quexbarn.com
£ 10 tot £ 15
Lunch elke dag van 12-15 u, dinner mogelijk op do., vr. en za. van 18-20.30 u.
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Ian Mather is een local farmer met een passie voor vlees.
Enkele jaren geleden opende hij in het Quex Park een
unieke combinatie van restaurant én markt. Hij wist
plaatselijke producenten van vlees, vis, groenten en fruit
te overhalen om deel uit te maken van een permanente
overdekte markt in de houten hoeveschuur van het
domein. ‘Ik spreek vooral producenten aan die op een
ecologisch en biologisch verantwoorde manier bezig zijn‘,
beklemtoont hij.

‘Het restaurantgedeelte vormt één geheel met het
marktgebeuren en dat is ook het geval met wat je op je
bord krijgt. Wat je eet, komt als het ware rechtstreeks
van de marktkraampjes of van de koeien in de wei
hiernaast. Daardoor is versheid meer dan gegarandeerd.’ Je kunt hier al van 9 u ’s morgens terecht voor
ontbijt met versgebakken brood en kakelverse eieren.
De menukaart voor lunch en dinner ziet er elke week
anders uit, afhankelijk van wat de boeren uit de omtrek
kunnen leveren. Ondanks Ian’s voorkeur voor vlees,
staat er ook vis op het menu, en zelfs vegetariërs komen
ruimschoots aan hun trekken.
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ISLE OF THANET PRAKTISCH
HOE KOM JE ER?
MET DE TREIN

De Eurostar brengt je vanuit Brussel-Zuid
naar London St. Pancras. Van daaruit bereik je
met Southeastern Railways én zonder overstap in anderhalf uur Margate, Broadstairs en
Ramsgate.
www.eurostar.be en http://ojp.nationalrail.co.uk/
service/timesandfares
MET DE AUTO

In Calais kun je je auto op de Eurotunneltrein zetten. Die brengt je in 35 minuten onder het Kanaal door in Folkestone, waar je
kiest voor de A20 richting Dover en vervolgens voor de A2 richting Canterbury. Voorbij
Dover neem je de A256 die eindigt in Ramsgate. Kies je voor een overtocht met de ferry, dan kun je zowel in Calais als Dunkerque
inschepen voor Dover. De overtocht duurt
anderhalf uur.

www.visitthanet.co.uk
Margate
TIC Droit House The Pier, Margate, Kent CT9 1JD
+44 (0)870 2646 111
Ramsgate
TIC 17 Albert Court,York Street, Ramsgate,
Kent CT11 9DN
+44 (0)870 2646 111
Broadstairs
TIC Dickens House, Victoria Parade, Broadstairs,
Kent CT10 1QS
+44 (0)870 2646 111

EXTRA DOETIPS

In de buurt van Kent International Airport,
in het midden van Thanet, zijn er voor
vliegtuig- en oorlogsliefhebbers twee musea
voorhanden: het RAF Manston History
Museum (elke dag open van maart tot
oktober, 10-16 u, www.rafmanston.co.uk)
met veel aandacht voor The Battle of Britain
en het Spitfire and Hurricane Memorial
Museum (elke dag open van maart tot oktober, 10-17 u, www.spitfiremuseum.org.uk).

isle of thanet

www.eurotunnel.com en www.aferry.com

DIENSTEN VOOR TOERISME
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Turner Contemporary Museum 3

WANDELTIP

EEN KLIFWANDELING NAAR EEN SPECIALE BROEIKAS (4KM)

Tussen Broadstairs en Ramsgate ligt een
groot park dat uitloopt naar zee. Vanaf de
Victoria Parade in Broadstairs kun je langs de
rand van de krijtrotsen naar de groene vlek
van dit George VI-park wandelen. Langs dezelfde weg terugkeren. Gedurende 2x2 km
ben je moederziel alleen met de zeebries en
de golven in de diepte. Halverwege wordt
de rechte kustlijn onderbroken door een
diepe insnijding, Dumpton Gap. Het park is
elk moment van de dag toegankelijk en biedt
een afwisseling van gazons en hoge bomen.
Kuierend over de paadjes ontdek je achter

FIETSTIP

THE VIKING COASTAL TRAIL (51KM)

isle of thanet

Deze lusvormige én bewegwijzerde fietstocht
nr. 15 loopt voor tweederde langs de kustlijn
van het Isle of Thanet. Je fietst langs grillige
hoge krijtrotsen en langs alle bezienswaardigheden van dit hoofdstuk. De helft van de
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in het park opeens tussen het groen het
blinkend glaswerk van het Italianate Glasshouse. Deze kunstige tuinserre leunt op een
bijzonder sierlijke manier tegen een hoge
muur aan. Het is merkwaardig hoe de fijne
glasplaatjes als visschubben elkaar overlappen in een vloeiende beweging. Of misschien
werd het opgevat als een goedafgewerkte
halve romp van een schip? Binnenin zijn de
tropische planten moeilijk in toom te houden
want de zonnewarmte kan zich ongehinderd
opstapelen in de kleine ruimte.

route is off road, niet gestoord door druk verkeer. Er bestaat een handige en gedetailleerde
kaartfolder van de route. Je kunt de kaart ook
downloaden van www.vikingcoastaltrail.co.uk
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ZACHTE ZANDSTRANDEN TUSSEN WHITE CLIFFS
In de Romeinse tijd was Thanet niet meer
dan een verlaten eiland voor de kust. In
de laatste 150 jaar is het stilaan geëvolueerd naar een dichtbevolkte regio waar
het kusttoerisme op volle toeren draait.
Zo toont Margate zich als een moderne
badstad. In Broadstairs daarentegen bleef
de 19de-eeuwse sfeer van een victoriaanse
badplaats opmerkelijk goed bewaard. Wie
de zomerse drukte van Margate en Broadstairs wil ontlopen, kan een (zonne-) bad
nemen in een van de vele baaien tussen de
steile krijtrotsformaties, of zich voor een
dagje terugtrekken in het achterland zoals
in het Quex Park in Birchington.
Niet alleen Dover heeft zijn white cliffs, ook
in het uiterste noordoosten van Kent zijn de
krijtrotsen alom tegenwoordig. Bovendien kun
je er de witte rotswanden aan den lijve ondervinden. Door een grillig spel van verwering en
afslijting zijn er van Birchington aan de noordzijde tot in Ramsgate aan de oostkust een resem beschutte baaien ontstaan met elk een
bescheiden strandje. Het mooiste ongerepte
strand ontdek je aan Botany Bay, waar twee
solitaire rotsklompen in het zand gebeiteld
staan – een merkwaardig natuurmonument.

kleurrijke strandcabines. Aan landzijde wordt
je blik nauwelijks gehinderd door hoge flatgebouwen. Het hoogste gebouw in Margate
telt amper vier verdiepingen. Vanwaar je ook
komt, springt een ultramodern wit gebouw
aan de havenpier in het oog. Met zijn strakke
lijnen in de vorm van drie afgeschuinde kubussen contrasteert het Turner Contemporary
Museum 1 hevig met de rest van de kustbebouwing. Deze cultuurtempel aan zee opende zijn deuren in april 2011. Dit museum wil
de Engelse landschapsschilder William Turner
(1775-1851) én zijn tijdgenoten in de bloemetjes zetten.Turner bracht rond 1830 meerdere
vakanties door in Margate.Verwacht je binnen
niet aan een klassiek museum, maar laat je
verrassen door het originele design en de onverwachte indeling van de ruimtes. Indien moderne vormgeving je niks zegt, trek dan eens
de oude binnenstad in. Ook daar vind je heel
wat kunstgalerijen, art studios en het Theatre
Royal uit 1786 dat onlangs een grondige opknapbeurt kreeg. Een nog ouder gebouw tref
je aan in Kingstreet. Het Tudor House is een
krakkemikkig vakwerkhuis uit de 16de eeuw.
De constructie lijkt alle wetten van draagkracht en rechtlijnigheid te trotseren. Jammer
genoeg kun je deze boerderij aan de toenmalige stadsrand alleen van buitenaf bewonderen.

17-18 The Parade, Margate, Kent CT9 1HG
+44 (0)1843 233 000
www.turnercontemporary.org
Gesl. op ma.

isle of thanet

TURNER CONTEMPORARY

POPULAIRE KUST EN KUNST
IN MARGATE
Margate Sands is het breedste en populairste strand van Thanet. Je kunt er bijna 3 km
wandelen langs de zeepromenade met zijn
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