
Hart van Engeland Routes:

Op het Noordzeegedeelte van de route is het 
flink klimmen in  de North York Moors, met veel 
korte steile klims (8-12%). De route tussen tussen 
Berwick-on-Tweed en Hull is verder redelijk vlak, 
met hier en daar wat licht klimwerk. In het Peak 
District bevat de route vier pieken boven de 
300m, waarbij er over korte afstand steeds ruim 
100m geklommen en gedaald wordt (8-15%). Dit 
gedeelte is te mijden door tussen Doncaster en 
Leicester de trein te nemen. In het zuiden bieden 
de Cotswolds en New Forest licht klimwerk 
en is het kort maar krachtig klimmen bij The 
Ridgeway en Isle of Wight (8-15%). De route 
als geheel is als zwaar te kwalificeren.   

Noord-Zuid Route in vogelvlucht
(England North-South Cycle Route)
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Routetype:
Ring (onderdeel van) 
Afstandenoverzicht:
Berwick-upon-Tweed - Hull: 514 km
Newcastle - Hull: 350 km
Hull - Portsmouth: 889 km
Langste routes:
Berwick - Portsmouth via York: 1322 km
Newcastle - Portsmouth via York: 1158 km
Duur (hele route):
21-28 dagen

Klimwerk (zie hoogteprofiel):

Bewegwijzering:
Circa 65% is bewegwijzerd met bordjes van 
het National Cycle Network (Sustrans). De 
route bevat onderdelen van de bewegwijzerde 
routes 1, 5, 6, 14, 24, 41, 44, 45, 54, 62, 63, 65, 
66, 68, 72, 165 en 166.
Nb: Veel fietsroutes in Engeland zijn nog in 
ontwikkeling. Euroveloroutes worden lokaal 
niet ondersteund en ook de Noordzeeroute is 
niet als zodanig bewegwijzerd. Met de Hart-
routes ondervangen we deze beperkingen en 
staan we garant voor een doorgaande fiets-
route op rustige wegen en paden van zo goed 
mogelijke kwaliteit; www.fietseninengeland.nl

Auteur Eric van der Horst woonde 10 jaar in 
Engeland en werkte o.a. voor Sustrans als 
route-onderzoeker. Zijn routes zijn een reflec-
tie van zijn kennis van het Engelse netwerk.

Northumberland: Coast & Castles Monsal Trail, The Peak District Stanage Edge, The Peak District Bodleian Library in Oxford



Engeland Noord-Zuid Route in vogelvlucht (vervolg):

Aanreisroutes (Newcastle & Berwick):
- Met de boot vanaf IJmuiden naar Newcastle 
  (www.dfds.com, 3 afvaarten per week, 15 uur),   
  de route sluit direct aan bij de veerhaven.
- Vanaf het station van Newcastle eventueel met de   
  trein noordwaarts om de route te beginnen bij de 
  Schotse grens (Berwick-upon-Tweed) (www.crossc
  countrytrains.co.uk, elk uur reistijd 1 uur). Maak een 
  reservering voor fietsen (gratis). Route sluit aan bij 
  stations in Newcastle en Berwick-upon-Tweed.
Aanreisroute of terugreisroute (Hull):
- Met de boot vanaf Rotterdam Europoort naar Hull 
  (Hull als beginpunt voor route zuidwaarts) of terug 
  (Hull als eindpunt voor route vanaf het noorden)
  (www.poferries.com, afvaarten dagelijks, 12 uur),   
  de route sluit direct aan bij de veerhaven.
Terugreisroutes (Portsmouth):
- Vanaf Portsmouth met de boot naar Frankrijk:
  Cherbourg, Caen, Le Havre en St Malo
  (www.britanny-ferries.com), meer fietsen in Frankrijk
- Vanaf Portsmouth met de trein naar:
  - Dover: via Brighton (www.southernrailway.com,
    fietsreserveringen niet mogelijk op deze route)
  - Harwich: via Londen Waterloo, daar fietsen naar 
    Londen Liverpool Street, daar verder naar Harwich
    (www.southwesternrailway.com en www.greater
    anglia.co.uk), fietsreserveringen niet mogelijk op 
    deze routes) 
- Vanaf Portsmouth fietsen naar Dover:
  - Zie ‘Fietsen Rond het Kanaal’-gids van Kees Swart
- Vanaf Harwich met de boot naar Hoek van Holland:
  www.stenaline.nl (2 afvaarten per dag, 6-8 uur)
- Vanaf Dover met de boot naar Duinkerken: 
   www.dfds.com (veel afvaarten per dag, 2 uur)
- Vanaf Dover met de boot naar Calais:
  kies tussen P&O, DFDS en Irish Ferries (2 uur)
- Fietsafstand Calais-Breskens voor veer naar station   
  Vlissingen (NL) is circa 160 km (vanaf Duinkerken 
  30 km minder), zie EuroVelo 12 Noordzeeroute. 
  Station De Panne (BE, voor Gent, Antwerpen) ligt 
  circa 20 km van Duinkerken (50 km van Calais).

Soort route: cultuur, historie, natuur en steden
De Hart van Engeland Route Noord-Zuid voert van de 
Schotse grens bij Berwick upon Tweed naar de zuid-
kust bij het Isle of Wight en Portsmouth. De route leidt 
door nationale parken als North York Moors, Peak Dis-
trict en New Forest. De route bevat ook het beste En-
gelse gedeelte van de Noordzeeroute en historische 
sites als Hadrian’s Wall, Stonehenge en Avebury. 
Mooie steden onderweg zijn Newcastle, Durham, 
York, Leicester, Oxford en Salisbury. 

Aanbevolen materieel:
85% van de route is op asfalt, 15% op gravel dat soms 
grof tot zeer grof van aard is. Circa 10% van de hele 
route is niet geschikt voor racefietsen. Voor tourfietsen 
met gemiddelde banddikte kan het noodzakelijk zijn 
om op circa 5% van de route te lopen met de fiets aan 
de hand; dit geldt ook voor E-bikes en soms zelf voor 
mountainbikes!
De route is niet geschikt voor tandems, trailers en bak-
fietsen i.v.m. barrieres bij het begin en einde van fiets
paden. Deze hebben vaak een smalle doorgang of 
vereisen een korte draai. Ook moet soms de hele fiets 
10-15 cm worden opgetild over houten bielsen!  

Hoogtepunten:
- Northumberland: Coast & Castles
- Newcastle: Grainger Town, Millennium Bridge, Angel 
  of the North en Hadrian’s Wall
- Derwent Walk Country Park
- Durham Werelderfgoed
- River Tees Transporter Bridge
- North York Moors National Park
- Kusten van en tussen Whitby en Scarborough 
- York Werelderfgoed: Spoorweg- en Vikingmuseum
- Peak District National Park: Stanage Edge, Monsal 
  en Tissington Trails, Castleton grotten en Bakewell
- Leicester: King Richard III en Ruimtevaartcentrum
- Royal Leamington Spa en Warwick Castle
- Shakespeare’s Stratford upon Avon
- Cotswolds: Blenheim Palace Werelderfgoed
- Oxford: Bodleian Library/Radcliff Camera en musea
- Wessex Downs met ‘The Ridgeway’-route:
  Uffington White Horse, Avebury en Stonehenge
- Salisbury: cathedraal
- New Forest National Park
- Isle of Wight met iconische klif ‘The Needles’

Routegids en GPS-tracks:
De route is te fietsen met een Engelstalige routegids: 
€29,95, inclusief GPS-tracks en verzendkosten, zie 
www.fietseninengeland.nl. Ook elders  verkrijgbaar.
Het boek is 22,5 cm breed en 12 cm hoog, met spiraal-
band, passend in de meeste stuurtashouders. Het 
boek bevat toeristische en praktische informatie voor 
vakantiefietsers, een volledige routebeschrijving van 
noord naar zuid, detailkaarten en een overzicht van 
campings, hotels, B&B’s en fietsenmakers. 


