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Margriet Reizen

Meerwaarde

Nét onder de grens met Schotland ligt het prachtige Lake District, 
een gebied met schitterende meren, ruige heuvels en lieflijke 
dorpjes. Reisjournalist Linda van de Pavoordt ging er op roadtrip 
en viel van het ene in het andere wow-moment.

1 Uitzicht op Grasmere 
Lake. 2 Kendal, één van 
de vele karakteristieke 
plaatsjes. 3 In Grasmere. 
4 Picknicken en  
ravotten aan de oever 
van Grasmere Lake. 

6-daagse autoreis  Lake District  € 335
per persoon 
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Voor de mooiste uitzichten, de groenste 
valleien en de adembenemendste natuur 
van Engeland ga je naar het Lake District. 
Het nationale park is al sinds 1951  
beschermd en veel Engelsen hebben er 
mooie herinneringen aan, opgedaan  
tijdens vakanties en sportieve weekend-
jes weg. Het landschap, gekenmerkt 
door heuvels, bergen, valleien en meren, 
nodigt uit tot wandelen, mountain-
biken, kajakken en bootje varen. Er 
kunnen vier seizoenen op één dag aan je 
voorbijtrekken, van een zomers zonnetje 
aan een staalblauwe lucht tot regen of 
wind onder een ruig wolkendek. Het is 
dus best belangrijk om op alle weers- 
omstandigheden te zijn voorbereid. Niet 
dat dat de Engelsen deert. Ze doen een 
paar sportieve wandelschoenen of rub-
beren laarzen aan, trekken een regenjas 
over hun vest aan en gaan naar buiten. 
Ik ben er net een dag, maar tot nu toe: 
alleen maar zon (en dat zal de komende 
dagen zo blijven, maar dat weet ik dan 
nog niet). Het zonlicht zet het landschap 
nog eens extra in de schijnwerpers. Het 
groen van de heuvels steekt erg mooi af 
tegen het diepblauw van de meren. 

Diepblauwe meren
Het is soms moeilijk om je ogen op de 
weg gericht te houden, zo mooi is het 
hier. Het liefst zet ik de auto om de vijf 
minuten aan de kant van de weg om van 
het schitterende uitzicht te genieten. Ik 
ben onderweg van Kendal, het beginpunt 
van deze trip en één van de wat grotere 
plaatsen in de regio, naar de bestemming 
van vandaag: Grasmere. Halverwege de 
route stop ik in Ambleside, een plaatsje 
dat heel schilderachtig tegen de heuvels 
aan ligt. Als je er door de hoofdstraat 
rijdt of loopt, torenen ze op de achter-
grond boven alles uit. Net buiten 
Ambleside strekt het Windermere Lake 
zich uit. Het lijkt wel een plaatje uit een 
film: houten steigers, zeilbootjes, een 
strandje en koffiehuis The Waterhead 
Coffee Shop, compleet met houten  
veranda. Het geheel is té idyllisch om 
niet even bij stil te staan. De bootjes op 
het strand zijn te huur.

Wandelen rond de meren
Het is genieten van de Engelse landelijk-
heid in het plaatsje Sedbergh, maar  
eigenlijk maakt het niet uit welk dorpje 
je binnenrijdt; ze zijn allemaal even  
pittoresk, maar hebben ook een eigen 
charme. Wel hebben ze één ding gemeen: 
het Engelse plattelandsleven dat zich in 
een rustig tempo voltrekt. Bijna alsof je 
in een televisieserie bent beland. Ook 
het wat drukker bezochte Grasmere 
heeft een grote aantrekkingskracht: een 
lief plaatsje vol theesalons en restaurants, 
dat ook nog eens midden in een prachtig 
wandelgebied ligt. Een mooie wandeling 
is de circular route, ofwel rondwande-
ling, rond de meren Rydal Water en 
Grasmere Lake. Een wandeling door 
bossen, langs boerderijen en landhuizen; 
je komt af en toe zelfs rondstruinende 
schapen tegen op een bospaadje. 

Gingerbread 
Het tweede deel van de route loopt aan 
de zuidkant van de twee meren. Je kunt 
kiezen voor een hoger of lager gelegen 
pad. Locals nemen vaak het lagere  
parcours langs de oever, waar ze soms 
de hele middag blijven hangen om te 
picknicken en pootje te baden. Kies je 
voor het hogere pad – dat is dan wél 
even klimmen –, dan word je beloond 
met prachtige uitzichten over het meer 
en de heuvels in de omgeving. De route 
is nog geen tien kilometer lang en zou 
voor de snelle wandelaar in iets meer 
dan twee uur te doen zijn. Maar waarom 
zou je? Neem je rugzak mee met alles 
voor een picknick erin, en trek er een 
hele dag voor uit. Zorg wel dat je net op 
tijd terug bent in Grasmere voor een  
afternoon tea in een van de euke thee- 
salons. En vergeet niet voor het sluiten 
van de winkels de lokale specialiteiten in 
te slaan, zoals huisgemaakte piccalilly. 
Sla vooral de wereldberoemde ginger-
bread cookies (gemberkoekjes) van 
Sarah Nelson niet over; daarvoor staan 
de Engelsen in de rij. En morgen? 
Morgen stap je in de auto en ligt er een 
ander deel van het schitterende Lake 
District klaar om te worden ontdekt!

8 Pub The Dalesman in 
Sedbergh. 9 From farm to 
table: huisgemaakte  
piccalilly. 10 Stenen 
bruggen over riviertjes.

5 Wandelen langs Rydal en 
Grasmere Lake. 6 Gezellige 
pubs in Kendal. 7 The Dove Bar 
& Bistro in Grasmere. 
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DE ENGELSE

Het is één van de mooiste natuurgebieden 
van Groot-Brittannië: het Lake District. Ook 
in het najaar. Rijd over kronkelende wegen 
en geniet van de prachtige uitzichten. Stop 
onderweg voor tea met scones of maak een 
boottocht op een historische stoomboot 
over het prachtige Lake Ullswater. Geniet 
’ avonds van een heerlijke maaltijd of  
ontspan in het binnenzwembad van het hotel.

VERBLIJF
Het elegante Newby Bridge Hotel ligt aan de 
zuidkant van het langgerekte Windermere 
Lake, op een eigen terrein van vijf hectare. 
Het hotel heeft een binnenzwembad, 
stoombad, bubbelbad, grote tuin, gezellige 
bar én gratis parkeergelegenheid. De  
45 kamers hebben onder meer gratis wifi 
en koffie- en theezetfaciliteiten. Speciaal 
voor Margriet-lezers serveert het hotel een 
cream tea (thee, scones, jam en room). 

PRIJS EN PERIODE
6 dagen (vertrekmogelijkheden dagelijks) 
01/09-01/10 € 367
02/10-31/10 € 335 
Toeslag 1-pk op aanvraag

INBEGREPEN 
•  retourovertocht IJmuiden-Newcastle  

met DFDS Seaways voor auto (max.  
1,85 m hoog en 6 m lang) en 2 inzittenden 

•  verblijf aan boord in een binnenhut.
•  3 overnachtingen in een kamer met bad 

en/of douche en toilet in het  
Newby Bridge Hotel o.b.v. logies/ontbijt 

• cream tea in het hotel 

NIET INBEGREPEN
• eventuele brandstoftoeslag 
• maaltijden aan boord 
•  € 27 reserveringskosten per boeking 
•  reis- en/of annuleringsverzekering 
•  bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 

boeking van max. 9 personen

Informatie en reserveringen
Ga naar Margriet.nl/lakedistrict (reiscode: 
gbhrmarg) of bel met Buro Scanbrit:  
020 - 462 10 40. Op dit arrangement zijn de 
ANVR-reisvoorwaarden van toepassing.

Linda’s favorieten
•  De wandeling rond Rydal Water en 

Grasmere Lake. Je loopt vanuit 
Grasmere eerst hoog boven de meren 
door bossen. Al snel heb je vrij uitzicht 
over het landschap en de twee meren. 

•  Lunch in Baldry’s Tearoom in 
Grasmere, met verrukkelijke  
huisgemaakte scones.

•  Windermere Lake is het langste meer 
van Engeland. Net buiten Ambleside kun 
je bootjes huren of op één van de houten 
steigers van het uitzicht genieten. Als je 
gelukt hebt is er misschien plek op het 
piepkleine terras van The Waterhead 
Coffee Shop.

•  Sizergh Barn & Castle: een kasteel en 
landgoed met een fascinerende 
geschiedenis.

•  Mijn allerliefste favoriet, zeker als het 
mooi weer is: spulletjes in de auto  
pakken voor een picknick. De Engelsen 
doen het zelf ook, je vindt overal  
picknickplekken.

Zo kom je er
Het Lake District ligt in het uiterste 
noordwesten van Engeland. De dichtst-
bijzijnde internationale luchthaven is 
Manchester, vanaf daar is het maar  
anderhalf uur rijden naar het zuidelijkste 
puntje van het district. Met de eigen 
auto kan ook, neem dan uit Nederland 
de ferry van IJmuiden naar Newcastle. 
Vervolgens gaat de route dwars door het 
noorden van Engeland, wat op zich al 
een prachtige roadtrip is, zó naar het 
Lake District. Binnen twee uur ben je 
aan de noordkant van het district.

Praktisch
•  Het is in Engeland een uur vroeger.  

Houd daar rekening mee met je plannen 
op de dag van aankomst.

•  Links rijden is echt niet moeilijk: let 
wel extra op bij rotondes en op rustige 
landweggetjes.

•  Het Lake District is een populair gebied, 
reis liever buiten het hoogseizoen of 
boek op tijd tijdens drukke periodes.

•  De Britse pond staat gunstig, je krijgt 
dus waar voor je euro’s.

6-daagse 
autoreis  

Lake District 
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11 Ambleside ligt prachtig in het heuvel-
landschap. 12 De Britten zijn dol op hun 
National Trust, die natuur en historie 
beschermt. 13 Scones in Baldry’s Tearoom 
in Grasmere. 14 Windermere Lake.
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