
Cornwall
Langs de baaien van 
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Enerzijds een grotendeels ongerept schiereiland, 
anderzijds een populaire vakantie- en weekend-
bestemming. In Cornwall, in het zuidwesten van 
Engeland, is het leuk laveren tussen rust en rumoer.  
Tekst en foto’s Linda van de Pavoordt

K
inderen spelen onder toezicht van 
hun moeder tussen de rotsen aan 
het strand, een hond rent uitgela
ten langs de branding tot hij door 
zijn baasje teruggefloten wordt:  
taferelen die je overal ziet in de 
baaien van Cornwall – en dat zijn 
er honderden. Het bestuurlijk 
graafschap Cornwall, in het uiter
ste zuidwesten van Engeland, 

heeft namelijk een kustlijn van wel 700 kilo
meter lang. Het wordt aan drie kanten om
sloten door water: het Engelse Kanaal in het 
zuidoosten en de onstuimige golven van de 
Atlantische Oceaan in het westen en noorden. 
Dat zorgt meteen voor een duidelijk verschil in 
sfeer tussen de zuid en noordkust. Het zui
den heeft veel lieflijke vissersdorpjes, groene 
heuvels en begroeide kliffen; het noorden is 
ruiger en wilder en er liggen hogere en steilere 
kliffen, met minder begroeiing. De Engelsen 
hebben er een mooie term voor: windswept. 

Subtropisch klimaat
Vanwege de warme golfstroom heeft Corn 
wall het mildste en zonnigste klimaat van het 
Verenigd Koninkrijk. Dat zorgt ervoor dat 
palmbomen en andere subtropische planten 
en bloemen het, vooral aan de iets luwere 
zuidkust, goed doen. Dat zie je niet alleen op 
straat en in tuintjes, maar ook in de aangeleg
de tuinen die te bezoeken zijn. Zo zijn er de 
mooie Lost Gardens of Heligan bij het vissers
dorpje Mevagissey en de veel kleinere, maar 
gratis toegankelijke Gyllyngdune Gardens:  

een stads tuin in Falmouth. Maar of het nu  
18 graden en zonnig is of 14 graden terwijl  
het cats and dogs regent: voor de Britten in 
Cornwall is elke dag een buitendag, zoals wij 
in Falmouth ervaren. De regen komt bijna 
horizontaal langs en toch gaat een groep in 
wetsuits gestoken kinderen het water in met 
hun kajaks en wordt er gewandeld langs de 
boulevard. Wel met lange regenjassen aan;  
een vereiste voor een geslaagde vakantie in 
Engeland. Naar buiten gaan, ook bij slecht 
weer, is hier heel vanzelfsprekend. Gelukkig 
werkt het in Cornwall net als op een eiland: 
een bui waait vaak snel weer over. 

Lieflijke vissersdorpjes
Grote musea heeft Cornwall niet veel. Een uit  
zondering is het National Maritime Museum 
Cornwall in Falmouth: grote verhalen over de 
scheepvaart en scheepsbouwgeschiedenis en 
kleine anekdotes over lokale vissers komen er 
tot leven. De grootste attractie in Cornwall zijn 
echter de vissersdorpjes zelf. Die zijn er volop 
aan de zuidkust, en iets minder aan de noord
kust. Bijna zonder uitzondering zijn ze pitto
resk en hebben ze een haventje als middel
punt, dat vanwege de grote getijden verschillen 
in dit deel van Europa elke 24 uur twee keer 
droog komt te liggen. De motor sloepen liggen 
dan op hun platte bodem, de zeilscheepjes 
scheefgezakt op één oor, tot het tij langzaam 
binnenloopt en de bootjes weer optilt. Soms is 
er, zoals in Looe en Polperro, een piepklein 
museum waar je voor een paar pond iets te 
weten komt over de lokale geschiedenis.  
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Gem. prijs  
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€220
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€102  
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WANDELEN IN CORNWALL
Cornwall is een wandelparadijs. Het schiereiland heeft bijna 4000 kilometer aan  
wandelroutes, en dan is er nog het South West Coast Path, waarvan 482 kilometer 
langs de spectaculaire kust rond het schiereiland loopt. Het pad wordt onderhouden 
en beheerd door vrijwilligers en het is heel makkelijk om er een stukje van te lopen: de 
 bewegwijzering is goed, verdwalen is vrijwel onmogelijk. Het pad is opgedeeld in stuk-
jes van gemiddeld 8 tot 12 kilometer; kies wel een traject dat past bij je wandel ervaring 
en conditie. Op de ook Nederlandstalige website staat informatie als lengte, moeilijk-
heidsgraad en tijdsduur per traject. Southwestcoastpath.org.uk/nl
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Parkeren is nauwelijks  mogelijk in de   
 vis sersdorpen, maar meestal liggen er 
parkeerplaatsen voor bezoekers op minder 
dan 10 minuten lopen. Twee plaatsen 
combineren is ook een goed idee. Je kunt 
bijvoorbeeld van Looe naar het piepkleine 
vissersdorp Polperro wandelen via het 
South West Coast Path (je komt dan langs 
Talland Bay, waar een leuk strand café ligt), 
en met de bus terugkeren naar Looe.  
Het traject is 8,8 kilometer lang en niet 
moeilijk, maar gaat hier en daar wel flink 
omhoog en omlaag.  
Verder naar het westen ligt het op een 
heuvel gebouwde Polruan met nog actieve 
scheepswerven. Op de top staat een uit
kijk  post van de nationale kustwacht.  
Naast het gebouwtje liggen de ruïnes van 
St Saviour’s Chapel uit de 8e of 9e eeuw, 
waar scheepslieden bedankten voor hun 
behouden thuiskomst. Loop naar beneden 
en neem de ferry naar het romantische 
Fowey, aan de overkant van de  inham, 
waar Daphne du Maurier veel van haar 
boeken schreef. Het is een leuke  manier 
om dit plaatsje binnen te komen; boven
dien steken het gepolijste Fowey en het 
rauwere Polruan mooi tegen elkaar af. 
Vanuit Fowey vaar je makkelijk met een 
bootje naar Mevagissey, een vissersplaatsje 
verder naar het westen. Bezoek terug  
in Polruan ook het vrij toegankelijke 
 blockhouse dat samenwerkte met dat in  
Fowey om de baai te beschermen.  
Een eind verder langs de kust vind je 

 eenzelfde systeem bij Pendennis Castle  
in Falmouth (een bezoek waard) en het 
tegenovergelegen St Mawes. Vergis je 
 overigens niet in de afstanden langs de 
kust. Inhammen steken soms mijlenver  
het binnen land in en je moet er helemaal 
omheen rijden om bij het volgende 
 kustplaatsje te komen.

Het schilderachtige westen
Het westen van Cornwall heeft altijd een 
grote aantrekkingskracht gehad op schil
ders en kunstenaars. St Ives, in het noord
westen, veranderde na de komst van schil
der William Turner in 1811 in een hotspot 
voor kunstenaars. Slenter ’s ochtends vroeg 
door de stille straatjes met witgeschilderde 
huizen tussen Porthgwidden Beach en 
Porthmeor Beach, en je begrijpt meteen 
waar die aantrekkingskracht vandaan 
komt. Maar eerlijk is eerlijk: loop je mid
den op een mooie dag door de hoofd
straten van het plaatsje, dan blijft er van  
de betovering weinig over. Te druk, te veel, 
te luidruchtig, te toeristisch.  
Misschien is het de bijzondere lichtval of 
het feit dat inspiratie in alledaagse tafere
len zit, zoals vissers die terugkomen van 
zee, maar ook de havenplaatsen Falmouth, 
Penzance en Newlyn en het vissersdorpje 
Mousehole aan de zuidwestkust waren en 
zijn geliefde plaatsen voor kunstenaars om 
te werken of zich te vestigen. Je vindt er 
galeries, kunsthandelaren en kunstmusea 
als het Tate St Ives, de Newlyn Art Gallery 
en de Falmouth Art Gallery. Een plaats die 
dat schilderachtige niet heeft is Newquay: 
volgebouwd met hotels en fastfoodketens 
en bekend vanwege de stranden en het 
intensieve uitgaansleven, is het een popu
laire vakantiebestemming voor jongeren. 

Oude en nieuwe legendes
De Britten zijn dol op verhalen; of dat nu 
oude legendes zijn, zoals die van King 

Blik op het kustplaatsje Looe, 
in het zuidoosten van Cornwall

VERWEVEN MET 
NORMANDIË
Het puntige silhouet van 
St Michael’s Mount tekent 
zich scherp af tegen de 
horizon, en bij laag water 
loopt er een wandelpad 
naar het eiland toe. De 
geschiedenis van dit  
eiland aan de zuidkust van 
Cornwall is verweven met 
dat van Mont Saint-Michel 
in Norman dië: in de 11e 
eeuw werd St Michael’s 
Mount geschonken aan 
de Benedictijnse orde van 
het bekende Franse eiland. 
Nu is het eigendom van de 
National Trust en voert er 
een interessante rondlei-
ding door het kasteel, dat 
nog steeds in gebruik is als 
familiehuis. Bij hoog water 
gaan er bootjes.
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Arthur en Tintagel Castle, of de 
verhalen van Poldark en Doc 
 Martin, hedendaagse televisieseries. 
Om met Tintagel Castle te beginnen:  
al zijn er alleen ruïnes over en betwist  
men of King Arthur überhaupt bestaan 
heeft, toch zijn de overblijfselen van het 
kasteel de moeite waard om te bezoeken. 
Alleen al vanwege het uitzicht op de kust en 
op Tintagel. Vlakbij Tintagel ligt het leuke 
Boscastle: een klein, charmant haven
plaatsje dat wat minder druk is.  
In Port Isaac, ook langs de noordkust, wij
zen mensen enthousiast naar Fern Cottage. 
Daar ‘woont’ Doc Martin, de hoofdpersoon 
uit de populaire gelijknamige serie over een 
plattelandsdokter. Nu is Port Isaac sowieso 
al leuk voor een bezoek – loop langs de 
haven en drink thee met scones bij The Old 
School – maar vanwege het enthousiasme 
van de vele bezoekers zou je bijna diezelfde 
avond nog aan Doc Martin beginnen.  
Hetzelfde geldt voor Poldark, dat zich in  
en rond de mijnen van het 18e eeuwse 
Cornwall afspeelt. Overal zie je verwijzin
gen naar deze televisieserie. Rond de voor
malige mijnwerkersplaats St Agnes en aan 
de westkust liggen tal van overblijfselen  
uit de hoogtijdagen van de tin en koper
mijnen. In de Levant Mine worden rond

leidingen 
gegeven en 

vlakbij lig
gen de mijnen 

van Botallack, 
waarvan het terrein 

vrij toegankelijk is. Tussen Port Isaac en  
St Ives ligt havenplaatsje Padstow, dat ook 
bekend is geworden door de televisie. Je 
kunt hier niet om Rick Stein heen: van  
bakkerij tot eetcafé en van oesterbar tot 
(exclusief) visrestaurant, overal kom je de 
naam van deze bekende tvkok tegen.  
Misschien nog wel het leukst is de fish ’n 
chipsshop bij de haven. Aan de achterkant 
van de kookschool (ja, ook van Rick Stein) 
staan blauwe picknickbanken waar je je 
takeaway kunt opeten.  
Net buiten de drukte van Padstow ligt 
 Prideaux Place, een landhuis dat al sinds 
1588 in handen van dezelfde familie is en 
waar op gezette tijden rondleidingen wor
den gegeven. Natúúrlijk is er een Poldark 
connectie: de auteur van de boeken, 
Winston Graham, was een goede vriend 
van de familie. Een leuke stop tussen 
 Newquay en Padstow is Bedruthan Steps. 
Volgens een legende zou een reus hier zijn 
voetsporen hebben achtergelaten in de 
vorm van enorme rotsen langs de kust. 

INSIDER 

Roz Palk
Eigenaar B&B in 

Newlyn

‘Whatever you do,  
ga níet naar het 

toeristische Land’s 
End: net een kermis. 
Waar naartoe wel? 

Het Minack Theatre, 
een openlucht

theater dat specta
culair op de kliffen 

ligt, aan de mooiste 
baai van deze kust: 

Porth curno.’

Het Minack Theatre (zie Insider)
ligt op een prachtige plek

Vissers in de baai 
van Polperro

cornwall
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Onze tips Cornwall

OVERNACHTEN
Een selectie van B&B’s, 
boetiekhotels en gezellige 
inns (met pub!)*.  

LOOE/PELYNT
1 Jubilee Inn
Traditionele herberg langs 
de weg, met een goede 
pub, biertuin en een gewel-
dig ontbijt. Hartelijke ont-
vangst en fijne kamers. 
Vanaf €84, +44 1503 220 
312, jubileeinnpelynt.co.uk.

FALMOUTH
2 Braemar Guesthouse
B&B op loopafstand van 
het strand en het National 
Maritime Museum. Eigena-
resse Lynda zorgt voor een 
persoonlijk tintje en het 
ontbijt is erg goed. De ka-
mers zijn een tikje gehorig. 
Vanaf €84, +44 1326 311 
285, braemarguesthouse-
falmouth.co.uk.

MARAZION
3 Godolphin Arms
Boetiekhotel met uitzicht 
op St Michael’s Mount. De 
fris ingerichte kamers zijn 
vrij klein, maar de locatie 
aan zee is geweldig. In het 
restaurant wordt gewerkt 
met lokale producten. Van-
af €89, +44 1736 888 510, 
godolphinarms.co.uk.

NEWLYN
4 Gwavas Lake Farm
Het lijkt niet op een boer-
derij (vroeger was er hier 
wel een) en er is ook geen 
meer, maar het uitzicht  
is mooi. Deze B&B ligt 
hoog tegen de heuvel in 
Newlyn. Prima kamers, 
 fijne bedden. Vanaf €105, 
+44 1736 365 053, 
lakemarine@hotmail.co.uk.

ST AGNES
5 The St Agnes Hotel
Charmant hotel tegenover 
de kerk in een voormalig 
mijnwerkersdorpje. Met 
bijbehorend restaurant. 
Sfeervolle kamers, goede 
bedden. Prima ontbijt, 
maar trek er wel wat tijd 
voor uit. Vanaf €90,  
+44 01872 552 307,  
st-agnes-hotel.co.uk.

BOSCASTLE
6 The Wellington Hotel 
Een van de oudste herber-
gen van Noord-Cornwall. 
Sinds de 17e eeuw is het 
hotel langzaam uitgebreid, 
vandaar de kruip-door-
sluip-door-gangetjes en 
trappetjes. Prima restau-
rant. Vanaf €112, +44 1840 
250 202, wellingtonhotel-
boscastle.com.

ETEN EN DRINKEN
In de B&B’s/hotels 1, 3, 5 en 
6 kun je goed eten en ook 
als niet-gast terecht. Ande-
re leuke adressen: Talland 
Bay Beach Café, tussen 
Looe en Polperro (via een 
smalle weg of het kustpad 
te bereiken), Havener’s 
(aan de haven in Fowey), 
The Lugger Inn (Polruan), 
Hooked on the Rocks (Fal-
mouth), The Fisherman’s 
Arms en The Red Lion  
(Newlyn), The Tinners 
Arms (Zennor), Porthgwid-
den Café, Porthmeor 
 Beach Café en Porthmin-
ster Beach Café (St Ives), 
Stein’s Fish & Chips (Pad-
stow) en The Old School 
Hotel (Port Isaac). 

BESTE BEZOEKTIJD
In het hoogseizoen kan het 
erg druk worden in de vis-

sersplaatsjes. April t/m juni 
en september t/m novem-
ber zijn mooie maanden. 

VLUCHTEN EN VERVOER
Het Britse Flybe vliegt  
dagelijks van Amsterdam 
naar Exeter. Vaak is er één 
rechtstreekse vlucht per 
dag. Van 20 t/m 27 oktober 
kost die €225, inclusief  
1 stuk ruimbagage van 
23 kilo (peildatum 18 juli). 
Een kleine huurauto eco-
nomy kost bij EuropCar 
€236 voor 7 dagen, inclu-
sief extra bestuurder en 
basic verzekeringen. Bij 
late aankomst op Exeter is 
in elk geval Europcar nog 
open. Na 22.30 uur kan 
een extra bedrag gerekend 
worden. Met eigen auto 
kun je het handigst met de 
ferry van Hoek van Holland 
naar Harwich (dan is het 
nog een kleine 6 uur rijden 
naar Looe), vanaf €250 
voor 2 personen + auto. 

PARKEREN
De kaartautomaten die wij 
zagen, accepteerden geen 
bankkaarten of creditcards; 
alleen contant geld. 

REISGIDSEN EN KAART
De Nederlandstalige reis-
gids Ontdek Cornwall, 
Zuidwest-Engeland 
(ANWB, 2016, €17,95) geeft 
een goede introductie. 
Veel praktische informatie 
en tips voor elk budget 
geeft de Engelstalige The 
Rough Guide to Devon & 
Cornwall (2017, €14,99). 
Een goede kaart is Cornwall 
A-Z Visitors’ Map, ter plekke 
bij veel winkels en benzine-
stations verkrijgbaar.

EROPUIT
Kleine musea €2,25-3,50, 
boottrip Fowey–Mevagis-
sey en terug €15,65, Natio-
nal Maritime Museum 
€14,50 ( jaar geldig), 
 Pendennis Castle €9,40,  
St Michael’s Mount castle  
& garden €15,65, Land’s 

End €3,35, Lost Gardens of 
 Heligan €16,20, Tate St Ives 
€8,40, Prideaux Place  
(met rondleiding huis)  
€10,  Tintagel Castle €9,40.  

PRIJSPEIL
Thee €2,40-3, koffie €2,60-
3,10, cheese&onion of steak 
pasty €4,30-5, sandwich 
€5,50, pubmaaltijd €10-16, 
hoofdgerecht €17-23,50, 
bier €4,40-6,70, glas wijn 
€4,20-7,80, cream tea (met 
scones enz.) €4,50-8,90. 

MEER INFORMATIE
visitcornwall.com
www.cornwall-online.co.uk
southwestcoastpath.org.
uk/nl
www.visit-southeastcorn-
wall.co.uk
nationaltrust.org.uk/ 
botallack

* Genoemde prijzen gelden voor 
een tweepersoonskamer in oktober/
november, inclusief ontbijt.

cornwall Van onze expert
Linda van de Pavoordt

Jubilee Inn

‘Vanuit de pub The Tinners Arms in Zennor wandel je  
in een kwartier naar Zennor Head, een prachtig stuk van 
het South West Coast Path. De spectaculaire kliffen liggen 
letterlijk aan je voeten. Loop tien minuten langs de kust 
naar links of naar rechts en je hebt het uitzicht vaak 
helemaal voor jezelf. Terug in Zennor kun je opwarmen  
in de charmante, meer dan 700 jaar oude pub.’

Talland Bay


