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AANKOMST EN VERTREK

Met de BuS

O  Busstation (plattegrond B2):  St George’s 
Lane T  (08712) 00 22 33 o  traveline.info.
• londen: 1 bus per uur. Een rit van ongeveer 
2 uur.
• dover: 1 bus per uur. Een rit van ongeveer 
45 min.
• internationaal treinstation ebbsfleet: 3 bus-
sen per dag. Een rit van ongeveer 1 u en 10 min.

Met de tRein

S  treinstations: afhankelijk van je vertrekpunt 
kom je aan in Canterbury East (plattegrond A3) 
of West (plattegrond A1). Beide stations liggen 
ongeveer 10  min lopen van het stadscentrum 
T  (08457) 48 49 50.
• ashford international: 3 treinen per uur (1 tij-
dens het weekend). Een rit van 15 tot 20 min.
• dover: 2  treinen per uur (1 tijdens het week-
end). Een rit van 30 min.
• londen (Saint-Pancras): 2  treinen per uur 
(1 tijdens het weekend). Een rit van 1 uur.

NUTTIGE ADRESSEN

I  Bureau voor toerisme (plattegrond B1): 
18 High St, CT1 2RA T  37 81 00 o  canterbury.
co.uk. Op de begane grond in het Beaney House. 
Dag. geopend 9.00-17.30 u (zo. 10.00-17.00 u).` 
Gratis gids en stadsplattegrond (handig om de di-
verse parkeerzones te kennen). Dit kantoor biedt 
allerlei dienstverleningen: wisselkantoor, verkoop 
van kaartjes voor optredens, rondleidingen en 
boottochtjes.
A  Park and Ride: in Canterbury is het bijna on-
mogelijk om met de auto rond te rijden. Gelukkig 
zijn er aan de rand van de stad handige en goed-
kope bewaakte parkeerterreinen. Een bus brengt 
je naar het stadscentrum en haalt je er ook weer 
op. Een dagje parkeren kost £ 3, het ritje met de 
bus inbegrepen. De drie parkeerterreinen (New 
Dover Rd, Sturry Rd en Wincheap – praktisch ge-
legen voor wie uit Londen komt) zijn geopend ma.-
za., 7.00-19.30 u. In het centrum is er ook een 

parkeerterrein (Castle Row, dag. geopend 7.00-
21.00 u), dat uiteraard duurder is. 
f  Fietsverhuur: Canterbury Cycle Centre (platte-
grond A2, 3), 22-24 Stour St, CT1 2NZ T  78 78 80 
o  canterburycyclecentre.com. Geopend ma.-za. 
8.30 (za. 9.00)-17.30 u, zo. 10.00-14.00 u.` Je huurt 
een fiets vanaf £ 15 per halve dag.

SLAPEN

Reserveer in elk geval van tevoren, want je bent 
niet de enige die in deze stad wil overnachten.

CaMPing

C  Yew tree Park (buiten plattegrond, via 
B3, 10): Stone St, Petham, CT4 5PL, circa 8 km 
van Canterbury. Neem Old Dover Rd, sla net 
voorbij de pub rechts af, richting Hythe (B 2068). 
De camping ligt circa 5  km verderop, aan je 
rechterhand (aangegeven). Bus 620 vanuit Can-
terbury T  70  03  06 :  info@yewtreepark.
com. Geopend eind maart-eind sept. Staan-
plaats £ 14-24,50 voor 2  personen met tent 
(douche is apart te betalen). Wifi.` Aangenaam 
en rustig terrein midden in de natuur met veel 
schaduw. Groot openluchtzwembad.
C  the Camping and Caravanning Club 
Site (buiten plattegrond, via B2, 11):  Be-
kesbourne Lane, CT3 4AB. Minder dan 3  km 
van het stadscentrum. Volg de A 257 richting 
Sandwich en Dover. Laat je niet ontmoedigen, 
het trottoir is smal, het is bergop en er hangt 
nergens een bordje, maar voorbij de 2 roton-
des is het steeds rechtdoor T  46 32 16. Het 
hele jaar geopend. Staanplaats £ 22-26 voor 
2 personen met tent, afhankelijk van het sei-
zoen; leden betalen ongeveer £ 5 minder. 
Wifi.` Mooi en groot terrein met veel groen. 
Goed uitgerust, goed onderhouden en leuk 
gelegen. Wij geven de voorkeur aan de nieuw 
aangelegde staanplaatsen. Die liggen iets 
verder van de A 257, wat een nachtje zonder 
verblindende koplampen en verkeerslawaai 
betekent. Als je ‘s ochtends je tent openritst, 
word je er begroet door vrolijk rondhuppelen-
de konijntjes.
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Plaatsen opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco

CANTERBURY

A  Nuttige adressen
I  Bureau voor Toerisme
3 Canterbury Cycle Centre

CH  Slapen
10 Yew Tree Park
11 The Camping and  

Caravanning Club Site,  
Youth Hostel Yha  
Canterbury en  
Ebury Hotel

12 Kipps Backpackers Hostel
13 The Tudor House B & B

14 Clare Ellen Guesthouse
15 The White House
16 The Falstaff Hotel
17 ABode Hotel
18 Canterbury Cathedral  

Lodge

R  Eten
20 Marlowe’s
21 Refectory Kitchen
22 The Goods Shed
24 Le Café des Amis

25 Deeson’s British  
Restaurant

27 Saffron Cafe
28 The Old Brewery Tavern

Q  Lekker gebak eten
23 Tiny Tim’s Tearoom

DE  Iets drinken, dansen
28 The Old Brewery Tavern
33 The Parrot
34 Penny Theatre
36 The Dolphin

CANTERBURY
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gOedKOOP
minder dan £ 40 of € 52

H  Youth hostel Yha Canterbury (buiten 
plattegrond, via B2, 11):  54 New Dover Rd, 
CT1 3DT. In het verlengde van St George Pl, op 
10  min lopen van het centrum T  46  29  11 
:  canterbury@yha.org.uk o  yha.org.uk. Re-
ceptie geopend 7.30-10.00 u en 15.00-23.00 u. 
Gesloten Kerstmis en Nieuwjaar. Reserveren 
aanbevolen. Bed op slaapzaal (2-10 bedden) 
vanaf £ 13, privékamer vanaf £ 29, ontbijt £ 5. 
Van Pasen tot oktober is het mogelijk in tenten 
in de tuin te overnachten. Huur tent £ 20 voor 
2 personen met gratis gebruik van de faciliteiten 
van de jeugdherberg (douches, keuken). Wifi.` 
De herberg is gevestigd in een mooi, oud ge-
bouw met een mooie salon met een hoog pla-
fond en gemakkelijke banken. De zeven gere-
noveerde slaapzalen zijn eenvoudig en schoon. 
Rustige omgeving. Keuken ter beschikking.
H  Kipps Backpackers hostel (buiten plat-
tegrond, via B3, 12): 40 Nunnery Fields, CT1 3JT. 
Op 10 min lopen van het centrum T  78  61  21 
:  kippshostel@gmail.com o  kipps-hostel.com. 
Receptie geopend 7.30-23.00 u. Bed op slaap-
zaal £ 10-24,50, afhankelijk van het seizoen; 
een- of tweepersoonskamer £ 20-35. Ontbijt 
£ 2. Internet, wifi.` Een ‘alternatieve’ formule 
voor de jeugdherberg, in een mooi oud huis met 
een uitnodigende salon. Ongeveer vijftig plaat-
sen (slaapzalen met vier tot acht bedden) met 
eigen kasten. Sommige slaapzalen beschikken 
over een eigen badkamer. Enkele sobere twee-
persoonskamers. Keuken ter beschikking. Klei-
ne tuin aan de achterkant, heel geschikt om bij 
mooi weer te barbecueën. Een kleine ‘nood’- 
kruidenier bij de ingang.

dOORSneePRiJS
£ 40-80 of € 52-104

H  the tudor house B&B (plattegrond a1, 
13): 6 Best Lane, CT1 2JB T  76 56 50 :  tu-
dor.house@hotmail.co.uk o  tudorhousecan-
terbury.co.uk. Tweepersoonskamer £ 59-73, af-
hankelijk van het comfort. Wifi.` Een schattig 
huis dat meer dan vijf eeuwen oud is. Het heeft 

een mooie tuin (helaas alleen voor de eigena-
ren) langs de rivier en ligt toch in hartje cen-
trum. Met een prachtige trap en mooie schoor-
steenmantel. Kamers met en zonder badkamer, 
vermijd de kamer boven, die is vochtig en koud. 
Uitstekend ontbijt.
H  Clare ellen guesthouse (buiten platte-
grond, via a3, 14): 9 Victoria Rd, CT1 3SG. In een 
kleine zijstraat in Wincheap, ongeveer 10 min lo-
pen van het centrum T  76 02 05 :  enquiry@
clareellenguesthouse.co.uk o  clareellenguest-
house.co.uk. Tweepersoonskamer £ 65-75, ont-
bijt inbegrepen, gezinskamer £ 85-115. Gratis 
parkeerterrein. Wifi.` Lichte kamers, typisch Bri-
tish-cosy. Ze zijn iets aan de krappe kant en kit-
scherig, maar met tv. Sympathieke eigenaar.

luXueuS
£ 80-120 of € 104-156

H  ebury hotel (buiten plattegrond, via B2, 
11): 65-67 New Dover Rd, CT1 3DX. Zo’n 10 min 
lopen van het centrum, in het verlengde van St Ge-
orge Pl, niet ver van de jeugdherberg T  76 84 33 
:  info@ebury-hotel.co.uk o  ebury-hotel.co.uk. 
Gesloten Kerstmis-begin jan. Tweepersoons-
kamer £ 75-160, ontbijt inbegrepen, ook gezins-
kamer. Gratis parkeerterrein. Wifi.` Mooi bakste-
nen gebouw met vrij ruime kamers, verzorgd 
ingericht en voorzien van alle comfort. Dit adres 
beschikt over veel troeven, onder meer een 
haard in de lobby, een behaaglijke salon, een 
mooie tuin en een overdekt zwembad. Vraag bij 
voorkeur een kamer aan de kant van de tuin.
H  the White house (plattegrond a1, 15): 6 
St Peter’s Lane, CT1 2BP T  76 18 36 :  info@
whitehousecanterbury.co.uk o  whitehouse-
canterbury.co.uk. Gesloten jan. Tweepersoons-
kamer £ 75-130. In het hoogseizoen in het week-
end minimaal 2 nachten. Wifi.` Een groot wit huis 
in regencystijl in een rustig straatje in hartje 
centrum. Weelderig interieur, voorzien van alle 
comfort. Zeven mooie, goed uitgeruste kamers. 
Goede ontvangst en uitstekend ontbijt.
H  the Falstaff hotel (plattegrond a1, 16): 
8-10 St Dunstan’s St, CT2  8AF T  46  21  38. 
:  stay@thefalstaffincanterbury.com o  the-
falstaffincanterbury.com. Tweepersoonskamer 
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£ 100-200, afhankelijk van het comfort en het 
seizoen, enkele gezinskamers. Gratis parkeren. 
Wifi.` In een gebouw dat zeshonderd jaar oud is. 
Verschillende kamers (met tussenetage) bevin-
den zich in een modern bijgebouw. Hoogstaan-
de ontvangst. In deze doolhof van gangen met 
diverse originele schoorsteenmantels hangt een 
gezellige sfeer. De kamers zijn heel verschil-
lend, soms een beetje krap (je kunt de oude 
muren nu eenmaal niet naar buiten duwen). De 
suites daarentegen zijn bijzonder stijlvol, vooral 
de Shakespeare, met zijn romantische, donker-
houten betimmering.
H  Canterbury Cathedral lodge (plattegrond 
B1, 18): The Precincts, CT1  2EH T  86  53  50 
:  stay@canterburycathedrallodge.org o  can-
ter burycathedrallodge.org. Tweepersoons kamer 
£ 85-132, afhankelijk van het seizoen. Modern, 
gedurfd gebouw op een unieke locatie vlak bij 
de kathedraal. 35 eenvoudige, sobere en zelfs 
spartaanse kamers met het nodige comfort. 
Vanuit de meeste kamers geniet je van een uit-
zicht op de kathedraal, die ’s avonds prachtig is 
verlicht. Je beleeft het vanaf de eerste rij!

heel luXueuS
meer dan £ 120 of € 156

H  aBode hotel (plattegrond a-B1-2, 17): 
30-33 High St, CT1 2RX T  76 62 66 :  canter-
bury@abodehotels.co.uk o  abodehotels.co.uk. 
Tweepersoonskamer £ 140-500, houd de aan-
biedingen op de website in de gaten. Parkeren 
tegen betaling. Wifi.` Geen paniek, de duurste 
prijzen horen bij de ‘fabulous bedrooms’, maar 
de ‘comfortable’ en de ‘desirable’ kamers vol-
staan ruimschoots wat comfort betreft. Dit ul-
tracomfortabele hotel midden in het centrum is 
modern en stijlvol ingericht. Een uitstekend 
adres voor wie over voldoende geld beschikt (of 
wie een heel goede kortingsactie ontdekt).

ETEN

Alle keukens zijn hier vertegenwoordigd, maar 
de Italiaanse restaurants zijn in de meerderheid. 
Aan de stadsmuren vind je Chinese en Indiase 
restaurants waar studenten gerechten afhalen, 
de beroemde take-aways. Zoals elders is er een 

aantal restaurants van bekende ketens. Voor de 
rest zijn er heel wat pubs die lekkere gerechten 
serveren, maar de keuken sluit ’s avonds nogal 
vroeg (uiterlijk om 21.00 u). De prijzen vallen erg 
mee, met een studentikoze klantenkring kan dat 
ook moeilijk anders.

gOedKOOP
minder dan £ 10 of € 13

R  Refectory Kitchen (plattegrond a1, 21): 16 
St Dunstan’s St, CT2 8AF T  76 55 54 :  refec-
torydan@gmail.com. Dag. ge opend 8.00-17.00 u, 
za. 9.00-17.00 u, zo. 9.00-16.00 u.` Je kunt hier de 
hele dag door ontbijten of je kunt hier terecht voor 
een snelle brunch of lunch. Gezellig en mooi inge-
richt, mooi, zonnig terras, uitstekend adres, cosy, 
British. Broodjes, verfijnde, originele gerechten, 
zoals een heerlijke burger met gerookte zalm.
R  Saffron Cafe (plattegrond a2, 27):  9 
Castle St, CT1 2QF T  78 00 05. Dag. geopend 
7.30-16.00 u, zo. 9.00-15.00 u. Gerechten £ 4,50-
8.` Een kleine bistro met een jong publiek. Verse, 
lekkere salades, baked potatoes, broodjes en ge-
varieerde snacks. Een goed, eenvoudig adresje.
R  Marlowe’s (plattegrond a1, 20):  55 St 
Peter’s St, CT1  2BE T  46  21  94. Gerechten 
£ 7-9 ‘s  middags, £ 13-15 ’s  avonds.` De twee 
verdiepingen zitten steeds afgeladen vol en 
vooral in het weekend is het nodig te reserve-
ren. Gezellige inrichting, volledig gewijd aan de 
filmwereld en de New Yorkse musicals. Veelzij-
dige keuken die vooral bij jongeren met een be-
perkt budget in de smaak valt. Heb je echter 
gevoelige oortjes, dan kun je beter andere oor-
den opzoeken.

dOORSneePRiJS tOt luXueuS
£ 10-30 of € 13-39

R  deeson’s British Restaurant (platte-
grond B1, 25):  25-26 Sun St, CT1  2HX 
T  76  78  54 :  info@deesonsrestaurant.co.
uk. ‘s Middags gerechten £ 12-14, menu £ 14-
17, ’s  avonds gerechten £ 15-24.` Goede sei-
zoensproducten afkomstig van boerderijen uit 
de streek, geserveerd in een verzorgde, gezelli-
ge eetzaal. Het concept lijkt hoe langer hoe 
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meer navolging te krijgen in Engeland. De Brit-
se keuken kan dus echt heerlijk zijn. Bij mooi 
weer kun je op het terras in de verkeersvrije 
straat zitten.
R  the goods Shed (plattegrond a1, 22): 
Station Rd West, CT2  8AN. Naast het West 
Railway Station T  45  91  53 o  thegoods-
shed.co.uk. De markt is de hele dag open, maal-
tijden ‘s ochtends, ‘s middags en ’s avonds, be-
halve ma. en zo.avond. Gerechten £ 8-20.` Een 
opmerkelijke plek, tegelijk markt met biologi-
sche producten en restaurant, ondergebracht in 
een oud treindepot. De brede ramen kijken trou-
wens uit op de sporen. De grote, houten tafels 
op de tussenetage nodigen uit om te proeven 
van de bijzonder lekkere en fantasierijke biokeu-
ken. Er wordt een glaasje wijn of een sapje naar 
wens bij geserveerd. Een van onze favoriete 
adressen in Canterbury, zowel vanwege de kwa-
liteit van het eten als de leuke sfeer. Het kan er 
heel druk zijn, in het weekend is het aanbevolen 
te reserveren.
R  the Old Brewery tavern (plattegrond 
a2, 28): Stour St, CT1 2RX T  82 66 82. De hele 
dag geopend. Gerechten £ 10-20, menu’s 
£ 10,25-16,25.` Deze modern ingerichte pub is 
overdag restaurant, ’s  avonds nachtclub (zie 
‘Iets drinken, dansen’). Moderne, lekkere ge-
rechten gemaakt met streekproducten: pasta, 
tajines, fish and chips … en voor de vleeslief-
hebbers, rundvlees uit Sussex dat 28  dagen 
heeft gerijpt.
R  le Café des amis (plattegrond a1, 24): 
93-95 St Dunstan’s St, CT2  8AD T  46  43  90 
:  info@ cafedez.com. Dag. ge opend 12.00-
22.00 u (vr.-za. tot 22.30 u, zo. tot 21.30 u). Ge-
rechten £ 9-18.` Een goed restaurant met 
‘Spaanstalige’ keuken. Je wordt verwelkomd 
door een verrassende verzameling vissen met 
uitpuilende ogen en grappige leguanen van pa-
pier-maché. ’s Middags eten er vooral gezinnen, 
maar ’s avonds is de sfeer studentikozer. Uiter-
aard Mexicaanse gerechten: quesadillas, faji-
tas, maar ook grote paellaschotels die je samen 
met vrienden verorbert. Grote porties en soms 
heel aparte gerechten, snelle, altijd even vrien-
delijke bediening en muziek die varieert van 
Andalusisch tot Cubaans.

R  Zie ook de pubs the Parrot en the dol-
phin bij ‘Iets drinken, dansen’.

LEKKER GEBAK ETEN

Q  tiny tim’s tearoom (plattegrond a-B2, 
23): 34 St Margaret’s St, CT1 2TG T  45 07 93. 
Geopend di.-zo. Gesloten 2  weken in jan. Ge-
rechten £ 7-19.` Kleine houten toonbank en vitri-
nes vol heerlijk en verleidelijk gebak, luisterend 
naar namen zoals scones, plump pilgrim (een 
zacht gebakje met sinaasappelen en aalbessen) 
en bakewell tarts. Een theehuis uit de oude 
doos (er heeft nog een spook gewoond!), waar 
de traditie van de afternoon tea nog in ere 
wordt gehouden. Geraffineerd en gezellig, een 
van die plekjes in Canterbury waar de tijd zacht-
jes voorbijglijdt  … Je kunt er ’s  middags ook 
een bord soep of een goede snack krijgen.

IETS DRINKEN, DANSEN

De inwoners van Canterbury zijn niet zwaarmoe-
dig en doen er alles aan om het nachtleven zo-
wel vrolijk als gevarieerd te maken. Je hebt de 
gelegenheden voor het uitkiezen. Een deel van 
het plezier bestaat erin om gewoon door de mid-
deleeuwse straatjes te slenteren en hier en daar 
de deur van een pub open te duwen, gewoon als 
je er zin in hebt. De jongste feestgangers spre-
ken meestal af in de trendy bars en restaurants 
aan Saint Margaret’s Street. Zelfs bij extreme 
vrieskou is de lengte van de rokjes er omgekeerd 
evenredig met de uitbundigheid van de sfeer! 
Om je een beetje wegwijs te maken kun je je 
licht opsteken in de folder W3 (vooral voor kleine 
concerten en clubs). Die vermeldt per avond heel 
gedetailleerd wat er te beleven is.
DR  the Parrot (plattegrond B1, 33):  1-9 
Church Lane, CT1  2AG T  45  41  70 :  con-
tact@theparrotonline.com. Gerechten £ 10-17. 
Livemuziek op de 1ste di. van de maand.` Dit is 
de oudste pub van de stad, en zelfs een van de 
oudste woningen van Canterbury. Laag plafond, 
een brandend haardvuur en een doorleefde 
plankenvloer. Prachtige eetzaal op de eerste 
verdieping, onder een 14de-eeuws gebint dat 
absoluut magnifiek is. Lekkere gerechten. In de 
zomer kun je plaatsnemen op het aangename 
terras aan de achterkant.
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D  Penny theatre (plattegrond B1, 34): 30-
31 Northgate, CT1 1BL T  81 28 50. Open tot 
24.00 u, vr.-za. tot 1.00 u. Wifi.` Een jeugdige 
pub. Grote keuze in koffie, van ristretto tot mok-
ka. Elke avond afwisselend dj’s en voetbalwed-
strijden op groot scherm. Er is ook een biljart.
DR  the dolphin (plattegrond B1, 36): 17 
St Radigunds St, CT1  2AA T  45  59  63 
:  info@the dolphincanterbury.co.uk. Ge opend 
12.00-1.00 u. Livemuziek (piano) op zo.avond.` Een 
van die oude gerenoveerde pubs, erg Brits, met 
een heerlijk mengsel van niet bij elkaar passende 
kunst, waar de Michelinmannetjes naast art-nou-
veaulampen en maquettes van bewegende din-
gen staan. Ga zitten waar je wilt, aan de verlichte 
bar, het gezellige kleine zaaltje of in de fleurige 
tuin. Zondagmiddag is het er druk vanwege het 
traditionele en overvloedige roast dinner.
E  the Old Brewery tavern (plattegrond 
a2, 28):  Stour St, CT1  2RX T  82  66  82.` Ge-

dempt licht aan het begin van de avond en flit-
sende spotlights na middernacht. Moderne, stijl-
volle inrichting waar je een drankje nuttigt. In het 
weekend zijn er goede dj’s aan het werk en kun je 
je op de dansvloer wagen. De sfeer zit er in elk 
geval altijd goed in, zelfs in de wachtrijen buiten 
die door glimlachende (!) uitsmijters in goede 
banen worden geleid. Zo heeft binnen iedereen 
voldoende plaats. Er is ook een aangenaam ter-
ras aan de achterkant om weer op adem te ko-
men. Overdag restaurant (zie ‘Eten’). Bravo.

WAT IS ER TE ZIEN?

XXXm  Cathedral (plattegrond B1): T  76 
28 62 o  canterbury-cathedral.org. Ge opend ma.-
za. 9.00-17.30 u (in de winter tot 17.00 u), zo. 
12.30-14.30 u. Toegangsprijs: £ 12, kortingen mo-
gelijk. Audiogids £ 4. Handig om te weten: door 
de week kun je gratis naar binnen tijdens de mis 
van 17.30 u, in het weekend om 15.15 u.` De bouw 

het duurde vijf eeuwen om de 
canterbury cathedral te bouwen.
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van de kathedraal begon in 1070, nadat de Vikin-
gen een kerk hadden vernield, maar het duurde 
vijf eeuwen voordat de werkzaamheden voltooid 
waren. De kathedraal blijft in de geschiedenis en 
in eenieders geheugen onlosmakelijk verbonden 
met Thomas Becket. Hij stierf namelijk in deze 
kerk. Hij werd er tijdens het bidden vermoord op 
bevel van de koning. Men bewaarde het lichaam 
van de aartsbisschop en zijn relieken werden een 
druk bezocht bedevaartsoord. Hendrik VIII liet het 
grafmonument in 1538 afbreken. In 1982 kwamen 
de paus en de aartsbisschop voor het eerst sinds 
de Reformatie bij elkaar op deze plek.
Binnen de kathedraal vallen de verschillende stij-
len op. Ze vermengen zich op een vreemde ma-
nier. De kathedraal was het eerste gebouw in go-
tische stijl in Engeland. Het gebouw oogt groots 
en tegelijkertijd sierlijk en evenwichtig. Binnen 
stellen de glasramen de voorouders van Jezus 
voor. Ze zijn zo mooi dat ze werden gespaard tij-
dens de beeldenstorm (misschien zaten ze ook 
gewoon te hoog). In de kloostergang zie je op de 
stenen banken nog sporen van een spelletje dat 
kinderen in de middeleeuwen speelden. Onder de 
gewelven zie je de achthonderd blazoenen van de 
families die een donatie gaven. In de crypte staat 
een indrukwekkend modern beeldhouwwerk van 
middeleeuws smeedijzer. Antony Gormley wilde 
met dit werk, genaamd Transport, de verplaatsing 
van het lichaam van Thomas Becket symboliseren. 
Indrukwekkend!
Iets verderop, in de romaanse kapel van de H. Ga-
briël, ontdekte men veelkleurige fres co’s uit de 
12de  eeuw met Byzantijnse invloeden. In de 
schatkamer bevindt zich een draagbare zonnewij-
zer van verguld zilver. Hij is al meer dan duizend 
jaar oud en dateert uit de Angelsaksische periode.
Elke zo. om 15.00 u wordt in de kapel van de Black 
Prince (onder de kathedraal) een dienst in het Frans 
gehouden. Op die plaats vonden de protestantse 
Frenchies een veilig onderkomen na het bloedbad 
in Frankrijk tijdens de Bartholomeusnacht.
• Ten noorden van de kathedraal, in gebouwen 
uit dezelfde tijd, is de King’s School onderge-
bracht. Het is een van de oudste en wellicht ook 
duurste scholen ter wereld. Op aanvraag kun je de 
school bezoeken.

X  the Canterbury tales (plattegrond B2): in 
de kerk van Saint Margaret, in het centrum 
T  47 92 27 o  canterburytales.org.uk. Dag. ge-
opend, juli-aug. 9.30-17.00 u, maart-juni en sept.-
okt. 10.00-17.00 u, nov.-febr. 10.00-16.30 u.  
Gesloten 25-26  dec. en 1  jan. Toegangsprijs: 
onge veer £ 10, kortingen mogelijk.` Een terugkeer 
naar de middeleeuwen. Met een koptelefoon op 
je hoofd volg je de pelgrimstocht over heuvels en 
door valleien. De taferelen zijn ontleend aan 
Chaucer, de 14de-eeuwse dichter die De verhalen 
van Canterbury schreef (die later Shakespeare en 
Pasolini inspireerden). Alles is aanwezig, zelfs de 
misselijkmakende geuren in de geplaveide straat-
jes. Kijk uit waar je je voeten neerzet!
XXd  the Beaney house of art and Know-
ledge (plattegrond a-B1):  18 High St T  387 
81  00 o  canterburymuseums.co.uk/beaney/. 
Dag. geopend 9.00-17.00 u (zo. 10.00-17.00 u, do. 
tot 19.00 u). Gratis, behalve tijdens bepaalde tijde-
lijke tentoonstellingen.` In dit prachtige victoriaan-
se huis bracht men het Bureau voor Toerisme en 
een boeiend museum onder. De oprichter wilde er 
vanaf het begin een culturele plek van maken met 
de bedoeling de arbeidersklasse wat bij te leren. In 
dit omvangrijke rariteitenkabinet vind je schilderij-
en, beeldhouwwerken, Egyptische archeologische 
voorwerpen, natuurhistorische voorwerpen … Tij-
dens tijdelijke tentoonstellingen worden vaak wer-
ken uit de National Gallery tentoongesteld.
X  eastbridge hospital, greyfriars islands 
and gardens: toegankelijk via 6 Stour St o  east-
bridgehospital.org.uk.` Een van de meest schilder-
achtige plekken om te wandelen. Aan de oever 
van de Stour, te midden van een prachtig park, 
staat de ruïne van de kapel van de Greyfriars. Het 
is het oudste franciscanergebouw van Engeland, 
verlaten onder de heerschappij van Hendrik VIII.
XXm  Saint augustine’s abbey (buiten 
plattegrond, via B1):  Longport T  76  73  45 
o  english-heritage.org.uk. Dag. geopend april-
sept. 10.00-18.00 u, okt.-maart 10.00-16.00 u. 
Toegangsprijs: £ 6,40, kortingen mogelijk. Audio-
gids verkrijgbaar.` Net buiten de ommuring. Dit zijn 
de resten van een van de oudste abdijen van het 
land (598), destijds gebouwd om de heidenen tot 
het christendom te bekeren. Duizend jaar later 
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betekende de afscheiding van de anglicaanse kerk 
het einde van de abdij. Enkele graftomben en 
overblijfselen van de romaanse architectuur.
X  the hospital of Saint thomas the Martyr 
(eastbridge hospital; plattegrond a1): 25 High 
St T  47 16 88 o  eastbridgehospital.org.uk. Ge-
opend ma.-za. 10.00-17.00 u. Toegangsprijs: £ 1.` 
Een oud gasthuis waarin in de middeleeuwen 
plaats was voor wel zeshonderd pelgrims, met 
twee mooie kapellen en een refectorium. Interes-
sant fresco uit de 13de eeuw van een zegenende 
Christus. Tegenwoordig wonen er nog enige ge-
pensioneerden. Een prachtige tuin aan de rivier.
Xm  Saint Martin’s Church (buiten platte-
grond, via B2):  North Holmes Rd T  76  80  72 
o  martinpaul.org. Geopend di., do. en za. 11.00-
15.00 u, zo. 9.50-10.30 u. Entree gratis.` De oudste 
nog gebruikte kerk van Engeland. Over de oor-
sprong ervan lopen de versies nogal uiteen. Er 
bestaat nog steeds twijfel over of deze plek door 
de Romeinen gebruikt werd voor de christelijke 
eredienst of dat het Augustinus was (in die tijd 
nog niet heilig verklaard) die er samen met zijn 
veertig monniken het eerste christelijke bastion 
van Kent oprichtte, in het jaar 597. Hier en daar 
liggen enkele verspreide overblijfselen die beide 
versies lijken te ondersteunen, zoals enkele graf-
stenen in de tuin en, ten noorden van het schip, en 
een oude toegangspoort met een doopvont!
X  West gate (plattegrond a1): St Peter’s St. 
Niet toegankelijk.` De enige middeleeuwse stads-
poort die nog overeind staat. Je kunt ook langs de 
ommuring wandelen of een pauze inlassen in de tui-
nen ernaast, langs de rivier en ver van de drukte van 
de stad. Het is er rustig. Perfect als voorbereiding op 
je ‘aanval’ op de kathedraal of om te picknicken.
X  Canterbury Castle (plattegrond a2): Castle 
St T  86  21  62 o  canterbury.co.uk. Dag. ge-
opend 8.00 u-zonsondergang. Entree gratis.` Van 
het kasteel is niet veel meer over dan een stenen 
skelet, maar de korte wandeling erheen is aange-
naam.
X  Als je tijd hebt, kun je in Canterbury het ge-
schiedkundige Canterbury heritage Museum, 
een Romeins museum, een museum over de vrij-
metselarij enzovoort bezoeken o  canterbury- 
museums.co.uk.

WAT IS ER TE DOEN?

j  Rondleiding: een wandeling door de stad 
van ongeveer 1½  uur. Febr.-maart dag. 1 stads-
wandeling 11.00 u, april-eind okt. 2 wandelingen 
per dag 11.00 en 14.00 u o  canterburyguided-
tours.com. Kaartjes en vertrek bij het Canterbury 
Information Centre, £ 7,50, kortingen mogelijk. 
Vertrek: Buttermarket.` Canterbury is een stad die 
alleen te voet kan worden bezocht. Deze stads-
wandeling voert je naar verborgen hoekjes en laat 
je kennismaken met de bijzondere geschiedenis 
en architectuur van deze stad. Erg leuk en leer-
zaam bovendien.
Wie helemaal gek is op stadswandelingen kan ook 
nog de ghostly tour van Canterbury maken, on-
der begeleiding van een apart heerschap (vr.-za., 
£ 10, kortingen mogelijk, vertrek 20.00 u voor de 
Alberry’s Wine Bar, St Margaret’s St T  19 02 67 
o  canterburyghosttour.com). John Hippisley, 
met een kachelpijp op het hoofd en een cape om, 
neemt je mee door een labyrint van straatjes en 
huizen, op zoek naar de geesten die door de stad 
dwalen. Dat zorgt voor veel grappige verhalen. 
Klaar voor anderhalf uur griezelen?
A  Boottochtje: Pasen-okt. 10.00-17.00 u, af-
hankelijk van het weer. Vertrek elke 15-20  min 
(duur: 40 min). Kaartjes zijn te koop ter plaatse of 
bij het Canterbury Information Centre; £ 8,50, kor-
tingen mogelijk.` Een andere manier om de stad te 
verkennen, bijzonder aangenaam als het warm is. 
In de buurt van de pub Old Weavers zie je een 
grappig soort stoel die boven het water hangt. Op 
die stoel werden heksen en vrouwen gezet die te 
veel roddelden. Overleefden de heksen de her-
haalde onderdompelingen in het water, dan werd 
dat als een bewijs gezien dat ze van de duivel 
bezeten waren en werden ze op de brandstapel 
gezet … Wie op deze stoel belandde, had sowie-
so geen enkele kans om het er levend van af te 
brengen!

EVENEMENTEN

• Canterbury Festival: 3  weken in okt-nov. 
o  canterburyfestival.com. Een groot eerbetoon 
aan de kunst, met muziek, theater, tentoonstellin-
gen enzovoort. Informatie en reserveringen bij het 
Canterbury Information Centre.
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De tuinen en het park
Een ander interessant aspect van het kasteel. Ze inspireerden niemand minder dan de 
Engelse schilder William Turner. Je kunt er zonder problemen een hele dag doorbren-
gen, want er zijn verschillende wandelmogelijkheden en activiteiten.

Voor het kasteel zijn er de Water Terraces met hun fonteinen, de Franse tuinen en de 
rozentuin. Maar het hoogtepunt blijft het schitterende, heuvelachtige park dat door de 
beroemde Engelse landschapsarchitect Capability Brown is aangelegd. Voor de kinderen 
is er een treintje dat van het kasteel naar de Pleasure Garden rijdt (11.00-17.00 u, £ 0,50 
per rit per persoon vanaf 5 jaar). Daar kunnen zij zich uitleven: er zijn een mooi labyrint, 
een kas met vlinders, een midgetgolfbaan op gras, een reuzenschaakbord en een snack-
bar om een hapje te eten (soms barbecue, pizza’s …).

ETEN, IETS DRINKEN

RD  In het kasteel is een selfservicerestau-
rant met een terras, vanwaar je uitkijkt op de 
Franse tuin. Je moet (online) reserveren. Het is 
duur, maar de afternoon tea (met of zonder 

champagne) in de prachtige Indian Room is dan 
ook geweldig (wo.-zo. ook lunchmenu’s met 
champagne). Er zijn nog twee cafés, eentje in 
de Pleasure Garden en eentje bij de souvenir-
winkel.

CAMBRIDGE
 124.000 INWONERS | NETNUMMER: 01223

Hier staat de andere mythische universiteit die al achthonderd jaar lang het neusje van 
de zalm van de Engelse jeugd opleidt. Hier voel je de rivaliteit tussen de twee universi-
teitssteden meer dan in Oxford, dat hier ‘The Other Place’ wordt genoemd. Maar dat is 
misschien alleen om de mythe beter in stand te kunnen houden? Cambridge is kleiner 
dan Oxford en daardoor heerst hier een meer provinciale en landelijke sfeer.

Ook hier bezoek je vooral de colleges, met hun binnenplaatsen (quadrangles of quads) en 
de prachtige gazons en gevels die bedekt zijn met Virginia creeper, wilde wingerd die in de 
herfst prachtig rood kleurt. Een oud Engels gezegde luidt: ‘Je moet bidden in King’s College 
(de mooiste kapel), dineren in Trinity (het lekkerste eten), overnachten in Jesus (de beste 
bedden) en je verstoppen in de tuinen van Trinity Hall.’ Je weet wat je te doen staat …

Het bijzondere aan Cambridge zijn de backs, de parken aan de achterkant van de 
colleges, die je bezoekt met een punt (een platbodem): dat mag je niet overslaan, vooral 
omdat je zo de colleges kunt bekijken, zelfs wanneer die gesloten zijn!

Hier geen industrie en vervuiling, alleen bomen en colleges, gazons en studenten, de 
rivier, punts en fietsen. Mei en juni zijn volgens ons de beste maanden om volop van je 
bezoek te genieten. Houd er wel rekening mee dat veel colleges hun deuren dan sluiten 
vanwege de examens. In de zomer wordt de stad overspoeld, vooral door studenten die 
een taalcursus komen volgen, en de sfeer is dan eerder Italiaans of Spaans dan Brits. Cam-
bridge straalt zo veel charme uit dat je spijt zult hebben dat je hier niet hebt gestudeerd! 

Een beetje geschiedenis
Het dorp Cambridge heeft zijn naam ontleend aan de rivier Cam (die ooit veel breder 
was), die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de stad: ten tijde van de 
Romeinen was Cambridge namelijk een belangrijke binnenhaven en met de komst van de 
Angelsaksen, de Vikings en de Noormannen verstevigde het die positie nog. Aan het ein-
de van de 12de eeuw was Cambridge uitgegroeid tot een kleine, vermogende handelsstad 
en een oord van studie waar zich verscheidene religieuze instellingen hadden gevestigd. In 
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1209 sloeg een groep studenten uit Oxford op de vlucht voor rellen. Ze trokken naar Cam-
bridge, aangetrokken door de reputatie dat de monniken hier erudiet waren. In het begin 
was de organisatie van de lessen heel informeel. Pas in 1284 besloot de bisschop van Ely 
het eerste college op te richten, Peterhouse. Het was de bedoeling dat de tutors en de stu-
denten in dezelfde gemeenschap leefden, een beetje zoals in een klooster. Later volgden 
nog meer colleges, vooral vanaf de 14de eeuw, dankzij rijke weldoeners uit de adelstand en 
de geestelijke stand. Op die manier verwierf de universiteit een machtige en bevoorrechte 
positie in Cambridge en dat leidde tot spanningen en zelfs tot een openlijke confrontatie 
tussen Town and Gown (stad en toga). In de 17de eeuw vocht Cromwell, als afgevaardigde 
van de stad, tegen de universiteit, die aan de kant van de koning stond.

Cambridge, altijd al een voorloper op het terrein van wetenschappelijk onderzoek 
(liefst negentig Nobelprijswinnaars), heeft de voorbije jaren een internationale reputatie 
opgebouwd op het vlak van de hightech.

Het universitaire leven
Zie ook het hoofdstuk ‘Oxford’ voor meer details over het universitaire leven.
Cambridge telt ongeveer 20.000 studenten; ongeveer de helft van hen zijn buitenlanders. 
De universiteit van Cambridge telt 31 colleges en de meeste daarvan zijn steenrijk: ze 
bezitten hotels en andere eigendommen en kopen huizen aan om studenten in onder te 
brengen. Die mogen niet verder dan drie mijl buiten het centrum van Cambridge wo-
nen, en het middelpunt van dat centrum is heel nauwkeurig bepaald, dat is namelijk 
Great Saint Mary’s Church.

Ook al zijn sommige colleges door vrouwen opgericht, het heeft tot 1869 en 1871 
geduurd voor ze in Cambridge mochten komen studeren, in twee colleges die speciaal 
voor hen werden opgericht (Girton College en Newham College). Maar daarna duurde 
het nog tot 1948 voordat ze het recht kregen om een diploma te halen. Wat het gemengd 
onderwijs betreft, dat heeft nog veel langer op zich laten wachten: pas in 1988 stelde het 
laatste college zijn deuren open voor zowel jongens als meisjes.

Drie terms (trimesters) van elk acht weken vormen samen één academiejaar: Mi-
chaelmas, Lent en Easter. De ceremonie naar aanleiding van de uitreiking van de diplo-
ma’s gebeurt in Senate House (in King’s Parade) en wordt gevolgd door May Week (de 
meibals).

AANKOMST EN VERTREK

Verbindingen met Londen

met de trein

S  treinstation (plattegrond C3):  Station Rd 
T  (08457) 48 49 50 o  nationalrail.co.uk.`

• King’s Cross station (het station naast st 
Pancras/eurostar): treinen in beide richtingen, 
om het halfuur of om het uur. Een rit van 1 uur.
• liverpool station: een  minder dure rit, die 
ook wat langer duurt.

met de bUs

O  busstation (plattegrond b2): Drummer St.`

• victoria Coach station: met de maatschappij 
National Express T  (08717) 81 81 81 o  natio-
nalexpress.com.` Een tiental stopplaatsen in Lon-
den en drie in Cambridge. Ongeveer 1 bus per uur 
(2 per uur tijdens de spitsuren). Een rit van onge-
veer 1¾-2½ uur.

Verbindingen met  
de luchthavens

met de bUs

O  Met de maatschappij National Express 
T  (08717) 81  81  81 o  nationalexpress.com.` 
Bussen rijden heen en weer tussen Gatwick en 
Cambridge (Parkside in het centrum en Trumping-
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CAMBRIDGE

A  Nuttige adressen
I  Bureau voor Toerisme
5 Station Cycles
6 City Cycle Hire

H  Slapen
10 Youth Hostel Association
11 Worth House
12 Tenison Towers Guesthouse
14 A & B Guesthouse Ltd
15 Ashley Hotel
16 Warkworth House
17 Lensfield Hotel
18 Double Tree by Hilton
19 Hotel du Vin

R  Eten
20 Tatties
21 Cafe on The Round
22 Trockel, Ulmann & Freunde
24 Pint Shop
25 Aromi
26 The Brew House
27 Agora en Copper Kettle
28 Gallería Restaurant
29 Coast
30 The Chop House
31 Rainbow Café
34 Le Gros Franck Café and Restaurant
35 Midsummer House
36 The Michaelhouse Café and Centre
39 The Urban Shed

i  Theedrinken
37 Harriets
38 Fitzbillies

D  Iets drinken
40 The Eagle
41 The Fort Saint George
42 The Granta
43 The Anchor
44 The Boathouse
46 Baroosh
47 Hot Numbers

MEJ  Uitgaan
50 Cambridge Corn Exchange en Lola Lo
51 The Junction
52 The Fez Club
53 Arts Picturehouse

k  Winkelen
60 Heffers
61 The Cambridge Cheese Company
62 Talking T’s

A  Wat is er te doen?
2 Scudamore’s Punting Company
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ton Park and Ride), via Heathrow, Luton en daarna 
Stansted.
• gatwick: ongeveer 1 bus per uur (of per ander-
half uur). Een rit van circa 4 uur.
• heathrow: ongeveer 1 bus om het halfuur of 
om het uur. Een rit van 2½-3 uur.
• luton: 1 bus om de 2 uur. Een rit van 1 u en 
20 min-2½ uur (kies de juiste!).
• stansted: 1 bus om het halfuur tot om de 2 uur. 
Een rit van ongeveer 1 uur.

Verbindingen met Oxford
• Rechtstreekse verbindingen met Oxford: alleen 
met de bus, reken op een rit van meer dan 3½ uur. 
Of met de trein via Londen (waarbij je moet over-
stappen). Ideaal! Zie ook ‘Oxford – Aankomst en 
vertrek’.

HOE VERPLAATS JE  
JE IN CAMBRIDGE?

• te voet: veruit de beste manier om je te ver-
plaatsen. Het centrum is niet groot en bepaalde 
straten in het centrum zijn voetgangersgebied.
• met de fiets: iedereen fietst hier, en dat draagt 
bij tot de charme van de stad. Respecteer de ver-
keersregels (let ook goed op overstekende voet-
gangers) en zet je fiets niet zomaar ergens vast. 
Een lijst met fietsverhuurders vind je bij het Bureau 
voor Toerisme. Voor één dag een fiets huren is duur, 
voor een week is het beduidend goedkoper.
f  station Cycles (plattegrond b2, 5):  The 
Grand Arcade, Corn Exchange St T  30  76  55 
o  stationcycles.co.uk. Geopend ma.-vr. 8.00-
18.00 u (wo. tot 17.00 u), za. 9.00-18.00 u, zo. 10.00-
17.00 u.` Er zijn verschillende filialen in de stad.

f  City Cycle hire (plattegrond a3, 6):  61 
Newn ham Rd T  36 56 29 o  citycyclehire.com. 
Geopend ma.-vr. 9.00-17.30 u, Pasen-Allerheili-
gen ook za. 9.00-17.00 u.`

• met de bus: netwerk CITI, handig voor wie een 
stukje buiten het centrum logeert. Prijs: £ 1,60-
2,10 voor een enkeltje; dagkaartje (day rider) circa 
£ 4, 24 uur geldig vanaf de aankoop. Je kunt een 
kaartje bij de chauffeur kopen (alleen contant) 
T  43 32 50 o  stagecoachbus.com/Cambridge.
• met de auto: absoluut af te raden. Een deel van 
het centrum is voetgangersgebied en parkeren is 
heel duur. Maak gebruik van het praktische sys-
teem van Park & Ride T  84 55 61 o  cambridge-
shire.gov.uk/parkandride. 1 bus om de 10-20 min, 
7.00-20.00 u (soms tot 21.00 u). Prijs: £ 2,70 voor 
een retourtje op dezelfde dag (een volwassene 
mag gratis 3 kinderen tot 16 jaar meenemen), par-
keren £ 1.` Je laat je auto achter op een van de vijf 
parkeerterreinen aan de rand van de stad en een 
bus brengt je naar het stadscentrum, vlak bij Graf-
ton Centre of in Drummer Street. Als je meerdere 
dagen in de stad verblijft, kun je aan je gastheer 
een parkeervergunning vragen om in de stad te 
parkeren. Vermijd Park&Ride Longstation, dat ligt 
16  km buiten de stad, niet erg handig en het is 
geen officieel parkeerterrein. Je kunt ook gewoon 
buiten het centrum parkeren en de parkeermeter 
betalen (niet goedkoop, maar voor één dag wel 
handig). Je kunt dan te voet of met de bus naar het 
centrum.
• met de taxi: soms nauwelijks duurder dan de 
klassieke bussen, vooral als je met enkele men-
sen bent en voor korte afstanden. Panther 
T  71 57 15. Camtax T  31 31 31.

DOE WAAR JE ZIN IN HEBT  |  In de lente bruist Cambridge, want dan beginnen 
de May Balls. Dat zijn feesten die door elk college worden georganiseerd na de exa-
mens (in werkelijkheid dus in juni en niet in mei). De kaartjes zijn peperduur (en ra-
zendsnel uitverkocht), en je moet ook nog eens zorgen voor een avondjurk of smo-
king, maar die kun je huren. De champagne stroomt rijkelijk, er is vuurwerk, en 
bandjes, shows, spelletjes enzovoort volgen elkaar op tot aan het ochtendgloren. Een 
vermeldenswaardig spel bestaat erin om te proberen met een punt naar het feestvie-
rende college te varen om zo het entreegeld niet te hoeven betalen.

wist Je dit?


