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ROUTE 1 > WESTMINSTER, ST. JAMES’S & 
MAYFAIR p. 18
Dít is het Londen van de ansichtkaarten. Buckingham Palace, 
Westminster Abbey en de London Eye. En afternoon tea.

ROUTE 2 > SOUTHWARK p. 38
Southwark herbergt een flink aantal Londense klassiekers: 
Tower Bridge, Tate Modern en Borough Market.

ROUTE 3 > SHOREDITCH p. 58
Deze wijk is van creatief Londen, hier lopen Londens 
hipste inwoners in de unieke boetieks en op de markten.

ROUTE 4 > KING’S CROSS & ANGEL p. 78
King’s Cross is de laatste jaren flink opgekrabbeld, nieuwe adresjes 
schieten als paddenstoelen uit de grond. De wijk Angel is jong en 
bruisend en brengt je buiten de gebaande paden.

ROUTE 5 > MARYLEBONE, REGENT’S PARK & 
PRIMROSE HILL p. 98
Marylebone High Street is de plek waar de Londenaren zelf graag 
shoppen. Primrose Hill is een verstopt hoekje van Londen, met een dorps 
karakter en een ontspannen sfeer.

ROUTE 6 > KNIGHTSBRIDGE & CHELSEA p. 118
In Knightsbridge en Chelsea staan Londens duurste huizen, wat je 
duidelijk terugziet in het winkel- en restaurantaanbod.

het beste van LONDEN in 6 routes
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ALGEMEEN

World famous!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Studeerde mode aan 
het AMFI en London 
College of Fashion en 
houdt van vintage- 
boetiekjes, pop-up-

markten én decadente 
warenhuizen. Favoriete 
bezigheden: yoga, 
pingpong en bowlen, 
secret cinema en de 
stad te voet verkennen. 
Kim bezoekt regelmatig 
even het Tate Modern 
of V&A voor een mooie 
tentoonstelling.

LOCAL

LONDEN

PR-manager

Kim Snijders

Best tips ever!
TIME TO MOMO IN LONDEN

Stap het vliegtuig of de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van 
de wijk in. Weet waar je de lekkerste fish & chips van de stad eet en waar een 
lokaal gebrouwen biertje wordt getapt. In time to momo delen lokale auteurs uit 
liefde voor hun stad alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shop-
boulevards over en wandel je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je 
gemak naar de leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je 
citytrip een feel good experience.

NAAR LONDEN!

Jij gaat Londen ontdekken! Een van onze favoriete steden. Vanwege de inspiratie 
die we opdoen in de vele leuke wijken en indrukwekkende musea en galeries. 
Omdat we er kunnen shoppen in prachtige warenhuizen, maar ook in kleine, on-
afhankelijke boetieks. En we er zo een tafel reserveren in een van de restaurants 
van bekende tv-koks en kookboekenchefs. Dan hebben we het nog niet gehad 
over de vele food-, vintage- en antiekmarkten, het uitzicht vanuit de London Eye, 
de perfecte Gin & Tonics in de hippe cocktailbars of een ouderwets boottochtje 
over de Thames. Zomer en winter, Londen bruist altijd.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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ROUTE 1 > WESTMINSTER, ST. JAMES’S & MAYFAIR

BEZIENSWAARDIGHEDEN

2  The Palace of Westminster staat beter bekend als de Houses of Parliament. 
Het bekendste onderdeel is de enorme torenklok van de Big Ben. Deze werd 
eind 11e eeuw gebouwd, maar vanwege een brand in 1834 dateert het meren-
deel uit circa 1840. Hier vervult de Britse regering haar dagtaak in een doolhof 
van meer dan duizend prachtige kamers. Een rondleiding volgen kan alleen in 
de zomermaanden, wanneer het parlement met zomerreces is. Reserveren is 
noodzakelijk. Een debat bijwonen kan ook.
parliament square, sw1, www.parliament.uk, telefoon 02072194114, zie website 

voor meer informatie, prijs tour £25, metro westminster

4  De Jewel Tower is een overblijfsel van het oorspronkelijke middeleeuwse 
paleis dat nu de Houses of Parliament vormt. Dit paleis werd destijds gebouwd 
om de kroonjuwelen te bewaren. Nu is er een uitgebreide tentoonstelling over 
de geschiedenis van het Britse parlement.
abingdon street, sw1p, www.english-heritage.org.uk, telefoon 02072222219, zie 

website voor meer informatie, entree £5.70, metro westminster

5  De prachtige gotische Westminster Abbey, waar Prince William met Kate 
Middleton is getrouwd, is bijna een overdekte begraafplaats. Hier liggen belangrijke 
koningen en koninginnen, dichters en wetenschappers, muzikanten en militairen 
van de afgelopen duizend jaar begraven. Ook Stephen Hawking is hier bijgezet. 
Je kunt er elke dag diensten bijwonen.
20 deans yard, sw1, www.westminster-abbey.org, telefoon 02072225152, open ma-

vr 9.30-15.30, za 9.00-13.00, entree £23, metro westminster/st james’s park

8  Buckingham Palace is, sinds koningin Victoria in 1837 haar intrek nam, de 
officiële residentie van de monarchie. In augustus en september is een aantal 
van de 775 kamers toegankelijk voor het publiek. De meeste bezoekers komen 
echter voor de Changing of the Guard.
st. james’s park, sw1a, www.royalcollection.org.uk, telefoon 02077667300, wisseling 

van de wacht ma, wo, vr, za 11.00, in de zomer dagelijks 11.00, wisseling van de wacht 

gratis, entree royal state rooms £26.50, metro victoria/green park/hyde park corner
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Terminus (de winkeltjes onder de spoorweg). Struin de verschillende kraampjes 
en winkeltjes af, proef ambachtelijke lekkernijen en geniet van de sfeer.
maltby street, se1, www.maltby.st, open vr 12.00-14.30, za 10.00-17.00, zo 11.00-16.00, 

metro london bridge

12  Ietwat verstopt in Borough Market ligt Arabica Bar & Kitchen. In dit restau-
rant staat de Midden-Oosterse keuken centraal en heb je keus uit verrukkelijke 
mezzes als tabouleh, lahmacun, aubergine-kibbeh en falafel. 
3 rochester walk, se1, www.arabicabarandkitchen.com, telefoon 02030115151, open 

ma-vr 12.00-22.30, za 9.00-22.30, zo 10.00-21.30, prijs mezze £8, metro london bridge

13  Voor vis en schaal- en schelpdieren ga je naar het oergezellige Wright 

Brothers Borough Market. Doe als de locals en bestel een portie oesters met 
een pint Guinness: goddelijk!
11 stoney street, se1, thewrightbrothers.co.uk/restaurant/borough-market, telefoon 

02074039554, open ma-vr 12.00-22.00, za 11.00-23.00, zo 12.00-22.00, prijs oesters 

met guinness vanaf £17, metro london bridge

de Britse wetenschapper en architect Christopher Wren en werd gebouwd aan 
het einde van de 17e eeuw. Trotseer de 521 traptreden voor een mooi uitzicht 
over Londen.
st. paul’s churchyard, ec4m, www.stpauls.co.uk, telefoon 02072468357, open ma-za 

8.30-16.30, entree £18, metro st. paul’s

21  Het Museum of London vertelt de geschiedenis van Londen van de pre-
historie tot nu. Bekijk kunstwerken, tekeningen en archeologische vondsten en 
leer meer over de geschiedenis van deze fascinerende stad. Ook krijg je antwoord 
op vragen als ‘Wie was Jack the Ripper?’ en ‘Wat gebeurde er tijdens de grote 
brand van Londen in 1666?’.
150 london wall, ec2y, www.museumoflondon.org.uk, telefoon 02070019844, open 

dagelijks 10.00-18.00, entree gratis, metro barbican/st. paul’s

22  Het Barbican Centre is het grootste multidisciplinaire kunstcentrum van 
Europa. Verschillende kunstdisciplines zijn hier onder één dak te vinden: van 
kunst, muziek en dans tot theater en film. Voor een tussenstop kun je terecht in 
de Barbican Kitchen of eet een hapje voor of na een voorstelling in Bonfire of 
Osteria.
silk street, ec2y, www.barbican.org.uk, telefoon 02076388891, open ma-za 9.00-23.00, 

zo 11.00-23.00, metro barbican

23  St. Bartholomew the Great is een prachtige 12e-eeuwse kerk. In dit 
sfeervolle kerkje werden scènes opgenomen voor diverse bekende films, 
waaronder Four Weddings and a Funeral, The Other Boleyn Girl en Snow White 
and the Huntsman. Let ook op het mooie Tudor Gatehouse waardoor je naar 
binnen gaat.
west smithfield, ec1a, www.greatstbarts.com, telefoon 02076000440, zie website 

voor openingstijden, entree £5, metro barbican

ETEN & DRINKEN

7  Voor culinaire inspiratie en gezelligheid ga je naar Maltby Street Market. 
Deze markt bestaat uit twee delen: Ropewalk (de straatkraampjes) en Spa 

ROUTE 2 > SOUTHWARK
12
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LEUK OM TE DOEN

1  Leadenhall Market werd in de 14e eeuw gebouwd en is daarmee een van 
de oudste markten van de stad. Het prachtige versierde dak is een speciale 
vermelding waard en werd door Sir Horace Jones in 1881 ontworpen. Je vindt 
hier een leuke mix van winkels, cafeetjes en restaurants zoals Barbour, The Good 
Yard en The Lamb Tavern. De markt is ook een populaire filmlocatie. Zo is hier 
bijvoorbeeld Harry Potter and the Philosopher’s Stone opgenomen.
gracechurch street, ec3v, leadenhallmarket.co.uk, telefoon 02073321523, open ma-vr, 

openingstijden variëren, metro bank/monument

2  Londen is inmiddels een flink aantal wolkenkrabbers rijk en de Walkie Talkie 
is een van de laatste aanwinsten. Dit is een kantoorgebouw van 160 meter hoog 
en met 37 verdiepingen. Helemaal in de top zit Sky Garden; een grote open 
ruimte met aangelegde tuinen vol exotische planten. Vanuit hier heb je een 360º 
uitzicht over de stad. Ook zijn er drie restaurants waar je van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat een hapje kunt eten: Sky Pod Bar, Darwin Brasserie en 
Fenchurch Seafood Bar & Grill. Wel van tevoren boeken!
20 fenchurch street, ec3m, skygarden.london, telefoon 02073372344, open ma-vr 

10.00-18.00, za-zo 11.00-21.00, metro monument

4  De jachthaven St. Katharine Docks ligt direct naast The City. Hier spot je 
zakenmannen en -vrouwen die strak in pak even snel komen lunchen. Zo druk 
als het is op de Tower Bridge, zo rustig is het in dit haventje direct naast de 
brug. Dit moet een van Londens best bewaarde geheimen zijn.
50 st. katharine’s way, e1w, www.skdocks.co.uk, telefoon 02072645312, metro 

tower hill

6  Butler’s Wharf is de verzamelnaam voor het complex van verbouwde pak-
huizen, restaurants, winkels en flatgebouwen aan de zuidkant van de Thames. 
Leuk om rond te slenteren en vervolgens een terrasje te pakken met prachtig 
zicht op de Tower Bridge.
shad thames, se1, metro tower hill/london bridge 

ROUTE 2 > SOUTHWARK 34

6

Butler's Wharf
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33  Melrose & Morgan is een delicatessenwinkel waar je in de verleiding komt 
om allerlei potjes en pakjes vol lekkers te kopen waarvan je niet wist dat je ze 
plotseling absoluut nodig had. In het bijbehorende café kun je heerlijk ontbijten 
of lunchen.
42 gloucester avenue, nw1, www.melroseandmorgan.com, telefoon 02077220011, 

open ma-vr 8.00-19.00, za-zo 8.00-18.00, prijs lunch £6, metro chalk farm

34  The Engineer is het startpunt van je boozy Sunday. Doe net als alle Londe-
naren en bestel een biertje en een traditionele roast en nestel je bij het haard-
vuur. Zo breng je rustig de hele middag door! Er worden hier ook vaak sport-
wedstrijden uitgezonden. En als het zonnetje schijnt kun je heerlijk in de tuin 
zitten.
65 gloucester avenue, nw1, www.theengineerprimrosehill.co.uk, telefoon 

02074831890, open ma-vr 12.00-23.00, za 10.00-23.00, zo 12.00-22.30, prijs sunday 

roast £17, metro chalk farm

SHOPPEN

1  De grootste en ongetwijfeld drukste winkelstraat van Europa is Oxford 

Street. Hier hebben alle grote ketens hun flagshipstore. TopShop, H&M, COS, 
& Other Stories, GAP, Zara, Urban Outfitters, Primark, River Island, Uniqlo, John 
Lewis, Marks & Spencer, je vindt ze hier allemaal praktisch naast elkaar.
oxford street, w1, www.oxfordstreet.co.uk, open ma-za 9.30-21.00, zo 11.30-18.00, 

metro marble arch/bond street/oxford circus/tottenham court road

2  In Oxford Street zitten diverse warenhuizen, maar Selfridges is toch wel de 
favoriet van Londenaren. Je kunt er terecht voor etenswaren, designerkleding, 
schoenen, make-up, gadgets, interieurartikelen en nog heel veel meer. Tussen 
al het moois zitten diverse eet- en drinkgelegenheden verstopt.
400 oxford street, w1a, www.selfridges.com, telefoon 0800123400, open ma-za 9.30-

21.00, zo 11.30-18.00, metro bond street/marble arch

6  Tracey Neuls gebruikt ouderwetse technieken om van simpele dames-
schoenen ultramoderne kunstwerkjes te maken, wars van alle trends. De 

ROUTE 5 > MARYLEBONE, REGENT’S PARK & PRIMROSE HILL 4 33

The best coffee  
in town!
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TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste high-
lights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken 
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze 
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te be-
reiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  Als alles wat groeit en bloeit je interesseert dan is Kew Gardens een absolute 
must. Deze tweehonderd jaar oude botanische tuinen liggen een stukje buiten 
het centrum. Trek er een dag voor uit als je hier naartoe gaat, want je treft er de 
grootste collectie levende planten ter wereld. Op regenachtige dagen kun je naar 
het Palm House: een ‘regenwoud’ in een enorme serre. 
kew, richmond, tw9, www.kew.org, telefoon 02083325655, zie website voor 

openingstijden, entree £15, metro of trein kew gardens

B  Covent Garden wordt ook wel The Entertainment Centre of London ge-
noemd. Naast toeristen bepalen straatartiesten het straatbeeld. Deze artiesten 
hebben auditie moeten doen om hier te mogen optreden, dus het niveau is hoog. 
Hier is ook het fantastische London Transport Museum te vinden, naast 
tientallen eet- en drinkgelegenheden en theaters. Het winkelaanbod is enorm. 
Neem daarom ter oriëntatie het centrale marktgebouw als start. In Floral Street 
vind je vooral kledingwinkels; in Neal Street zullen jongeren zeker slagen en op 
Neal’s Yard kunnen vegetariërs hun hart ophalen.
covent garden, wc2, www.coventgardenlondonuk.com, metro covent garden

C  Notting Hill is sinds de gelijknamige film populairder dan ooit. Hier moet je 
niet heen gaan voor cultuur, wel voor een geweldige sfeer. Het barst hier van de 
leuke winkels en restaurants. Bijvoorbeeld op Westbourne Grove. Bezoek ook 
de beroemde Portobello Road Market. Koopjes kun je vergeten, maar ga vooral 
voor de beleving. Het aanbod verschilt per dag. Antiek is er alleen te vinden op 
zaterdag, als de markt op zijn grootst is. Hoe verder je naar het einde doorloopt, 
hoe origineler het aanbod. 
portobello road, w11, www.thehill.co.uk, markt open ma-wo & za 8.00-18.30, do 8.00-

13.00, metro notting hill gate/ladbroke grove

TIJD OVER?
A

Visit Kew Gardens



HOTELS

Strak ingerichte appartementen 
midden in edgy Whitechapel.

Warm en eigenzinnig.

In een mooie wijk waar je 
echt tussen de locals zit.

Mooie kamers en 
heel veel gin!

Een plaatje 
van een hotel, 
vlak bij Covent 
Garden.

Relax ;-)

Kijk online voor nog meer favoriete 
hotels en boek meteen via 

www.timetomomo.com/hotels/londen

Shoreditch - Leman Locke

HOTELS

St. James & Mayfair - 
The Henrietta

Knightsbridge & Chelsea - 
The Distillery

Marylebone - The Zetter 
Townhouse Marylebone

Knightsbridge & Chelsea - 
Templeton Place

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur:  
het zijn allemaal ingrediënten voor een goed hotel. 
Dit zijn onze favoriete slaapplekken in de leukste wijken.

time to momo



WAAR GAAT JE VOLGENDE  
TIME TO MOMO-STEDENTRIP  

NAARTOE?

STAAT JOUW FAVORIETE BESTEMMING ER NIET BIJ?  
MAIL ONS DAN VIA INFO@MOMEDIA.NL EN WIE WEET ZETTEN 
WIJ HEM OP ONZE BUCKETLIST.

Welke steden staan er  
op jouw bucketlist?

time to momo is de bestverkochte stedengids van Nederland & België  
met routes in meer dan 65 steden. Probeer ook eens onze app of een van  

onze losse (thema)routes.

Haal alles uit je stedentrip
VOOR DE LAATSTE TIPS: WWW.TIMETOMOMO.COM OF VOLG ONS OP 

 @TIMETOMOMO_COM   &    @TIMETOMOMO

LAAT ONS MEEGENIETEN VAN JOUW STEDENTRIP VIA #TIMETOMOMO 

EN REVIEW JOUW TIME TO MOMO-BELEVING OP ONZE WEBSITE

stedengids losse ( thema) routes

app

❑ Almere

❑ Amsterdam

❑ Andalusië

❑ Antwerpen

❑ Arezzo

❑ Arnhem

❑ Athene

❑ Barcelona

❑ Berlijn

❑ Bilbao

❑ Blankenberge

❑ Boedapest

❑ Brugge

❑ Brussel

❑ Capri

❑ Cascais

❑ Córdoba

❑ De Haan

❑ Den Haag

❑ Dublin

❑ Florence

❑ Gent

❑ Granada

❑ Hamburg

❑ Hasselt

❑ Hongkong

❑ Ibiza

❑ Keulen

❑ Belgische Kust

❑ Kopenhagen

❑ Kortrijk

❑ Krakau

❑ Leuven

❑ Lissabon

❑ Londen

❑ Lucca

❑ Luik

❑ Maastricht

❑ Madrid

❑ Malmö
❑ Marrakech

❑ Mechelen

❑ Milaan

❑ Málaga

❑ München

❑ Napels

❑ Nieuwpoort

❑ Nijmegen

❑ Oostende

❑ Parijs

❑ Pisa

❑ Porto

❑ Praag

❑ Rome

❑ Rotterdam

❑ San Sebastián

❑ Santa Eulària  
 des Riu

❑ Sevilla

❑ Siena

❑ Stockholm

❑ Tokio

❑ Toscane

❑ Utrecht

❑ Valencia

❑ Venetië

❑ Warschau

❑ Wenen


