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Monsal Trail, Peak District

Nieuwe Engeland Noord-Zuid Route
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‘Net zoals bij onze oudere Londen-Land’s End Route hebben we
ook bij deze route weer de mooiste fietspaden van Engeland aan
elkaar geknoopt’, vertelt auteur Eric van der Horst. ‘Vooral in het
noorden zijn er veel mooie fietspaden op voormalige spoorlijnen
die het mogelijk maken door prachtige heuvelachtige landschappen te fietsen zonder al teveel te hoeven klimmen’, zegt hij.
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‘Daarbij wilde ik al heel lang iets doen met de veerboten van
Nederland naar Newcastle en Hull. Ook zocht ik naar een route
die echt het land doorkruist, met goede reisroutes voor zowel
het beginpunt als het eindpunt. De combinatie van het mooiste
van de Noordzeeroute met de doorsteek naar de zuidkust over
de ruggengraat van Engeland, heeft een veelzijdige route opgeleverd, die ook goed over twee vakanties te fietsen is’ zegt Eric.
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Na de nodige vertragingen i.v.m. corona kunnen wij voor het
zomerseizoen van 2022 dan eindelijk onze nieuwe fietsroute
in Engeland presenteren. De Engeland Noord-Zuid Route
verbindt de grens van Schotland met het Isle of Wight aan de
zuidkust. De niet eerder beschreven Noordzeeroute tussen
Newcastle en Hull maakt ook deel uit van de route.
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Northumberland en de Noordzeeroute

Bamburgh Castle, Northumberland Coast

‘Het lijkt een gedoe om vanaf aankomst in Newcastle eerst de
fiets de trein in naar de grens met Schotland te nemen’ zegt
Eric, ’maar dit is dus echt de moeite waard. Zo fiets je door het
prachtige Northumberland, beroemd om waanzinnige kastelen en
prachtige kusten. Eigenlijk is dit het enige Engelse gebied waar
de Noordzeeroute ook daadwerkelijk bestaat, want afgezien van
de ‘Coast and Castles’-bewegwijzering in Northumberland zijn er
in heel Engeland geen Noordzeeroutebordjes te vinden’ grapt hij.
Puzzelen

Eric van der Horst op veldonderzoek in Avebury

In het over het algemeen fietsonvriendelijke Engeland was het
weer flink puzzelen om tot een aantrekkelijke fietsvriendelijke
route te komen, legt Eric uit. ‘Het noorden van Engeland heeft
relatief veel grauwe industriegebieden, terwijl er in het midden
behoorlijk wat grotere steden en groeikernen liggen. Die geven
qua verkeer allemaal druk op de nabije landelijke infrastructuur.
Vandaar dat de route naar het zuiden meandert als een rivier. Zo
kun je toch in de rust door heel veel groen fietsen en doe je alleen
bezienswaardige steden zoals York, Leicester en Oxford aan.’

Hoogtepunten
En wat zijn nou de onbetwiste hoogtepunten van deze nieuwe
route? Eric: ‘Allereerst Northumberland dus met de kastelen en
kusten. Vervolgens het spoorpad vanaf Newcastle naar Durham;
een waanzinnige route door een prachtig heuvellandschap. Dan
de North York Moors, waar het echt even klimmen geblazen is.
Dan de lastige, maar bijzondere Cinder Track tussen het havenstadje Whitby en de badplaats Scarborough, misschien wel de
mooiste badplaats van Engeland.’

De bibliotheek van Oxford (boven) en Stanage Edge (onder)

‘Verder zuidwaarts op het traject tussen de ‘must-visit’-steden
York en Oxford is daar uiteraard het Peak District. Het meest verlaten punt hier is Stanage Edge, een bijzondere afgrond waar je
via een oude pakezeltjesroute afdaalt richting de spectaculaire
Monsal Trail. Voorbij Oxford liggen Uffington White Horse en de
steencirkels van Avebury en Stonehenge aan de route. Het New
Forest is ook prachtig en tot slot de spectaculaire finish op het Isle
of Wight bij The Needles. Vanaf Portsmouth zijn er meerdere mogelijkheden om weer naar Nederland te reizen, per fiets en OV’.

De Engelstalige gids met 164 pagina’s (22,5 cm breed, 12 cm
hoog) is gemaakt voor gebruik in een fietstas op het stuur. Met
veel foto’s en kaarten, toeristische informatie, een volledige
routebeschrijving van noord naar zuid en een voorzieningenlijst
is het een puik stukje naslagwerk! (uitgave 2022, € 29,95)

Engels
De nieuwe gids is zoals gebruikelijk in het Engels. Eric: ‘Door in
het Engels te publiceren maken we onze routes ook voor Engelse
fietsers beschikbaar en kunnen we ook ter plaatse aan promotie
doen. Onze research kost veel tijd en wij maken kosten die we niet
terug kunnen verdienen op alleen de Nederlandstalige markt. Met
Brexit is enige vorm van subsidie ondenkbaar geworden, omdat
EU-gelden voor Engeland niet langer toegankelijk zijn en omdat
fietsen bij de Engelse autoriteiten echt op de laatste plaats komt.
Met het uitgebreide kaartmateriaal en de tekst met veel symbolen
is de gids ook met gebrekkige kennis van het Engels prima bruikbaar. Uiteraard zijn GPS-tracks bij het pakket inbegrepen.’

Nieuwe editie voor Londen-Land’s End
Ook presenteren wij voor het zomerseizoen van 2022 een
nieuwe editie van onze Engelstalige London-Land’s End
Route (ook wel bekend als ‘Hart van Engeland Route’). Sinds
de lancering van deze route in 2011 hebben veel Vlamingen,
Nederlanders en locals deze route al gefietst. Ook in deze
editie is er weer ruim baan voor zowel de route van Harwich
naar Londen als de route van Dover naar Londen.

Ook deze Engelstalige gids bevat 164 pagina’s (22,5 cm
breed, 12 cm hoog), wederom gemaakt voor gebruik in een
fietstas op het stuur. Met veel foto’s en kaarten, toeristische
informatie, een volledige routebeschrijving van oost naar
west en een voorzieningenlijst met hotels, B&B’s, campings
en fietsenmakers is het een betrouwbare hulp voor de
vakantiefietser in Engeland! (uitgave 2022, € 29,95)
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Wat is er nieuw aan de derde editie van deze succesvolle route?
Auteur Eric: ‘Bij deze gids springen vooral de routeverbeteringen
in het centrum van Londen in het oog. Langs de Theems en de Big
Ben liggen nu fietspaden naar Nederlands model en uiteraard verdienen deze fietspaden het om onderdeel te zijn van onze route.
Ook hebben we de route door Essex en Oost-Londen (vanaf Harwich) volledig herzien en is de langste fietstunnel van Engeland bij
Bath (lengte: 1,6 km) nu een optie naast de bestaande route.’
‘Daarbij is al het kaartmateriaal in de nieuwe editie helemaal
nieuw. Verder hebben we flink gesneden in de voorzieningenlijst,
want sinds Brexit en Corona hebben veel B&B’s en ook enkele
belangrijke campings de deuren gesloten. Tot slot is het pakket
GPS-tracks nu standaard inbegrepen en helemaal vernieuwd.’

