
Hart van Engeland Routes:

Routetype:
Spaak
Afstandenoverzicht:
Dover - Londen: 194 km
Harwich - Londen: 175 km
Londen - Plymouth: 643 km
Londen - Land's End: 833 km
Langste routes:
Dover - Land’s End: 1027 km
Harwich - Land’s End: 1008 km
Duur (hele route):
14-21 dagen

Oost-West Route in vogelvlucht
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Bewegwijzering:
Circa 65% is bewegwijzerd met bordjes van 
het National Cycle Network (Sustrans). De 
route bevat onderdelen van de bewegwijzerde 
routes 1, 3, 4, 26, 27, 32, 41 en 51.
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.
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De hoogteprofielen geven een overzicht van het klimwerk op de 
route. Het bovenste profiel is een profiel met de route vanaf Harwich, 
de onderste een profiel met de route vanaf Dover. Bij keuzeroutes 
(bijvoorbeeld op Exmoor en in Cornwall) zijn bij het profiel vanaf 
Harwich de gemakkelijkere en kortere routevarianten gevolgd en bij 
het profiel vanaf Dover de moeilijkere en langere routevarianten. 

Klimwerk (zie hoogteprofielen):

De routes Harwich-Londen en Dover-Londen hebben een vergelijkbare 
zwaarte, met algemeen licht klimwerk, met soms wat korte steile klims 
(7-12%). De route van Londen tot Taunton (voorbij Bristol) is nagenoeg 
vlak, met uitzondering van de route door het graafschap Wiltshire. 
Hier bevat de route klims van 2-3 km lang (6-9%, met enkele korte 
steile uitschieters van 7-12%). De hele route van Harwich/Dover tot 
aan Taunton is wat zwaarte betreft als gemiddeld te kwalificeren. 
Vanaf Taunton tot Land’s End is de route echter zwaar tot zeer zwaar. 
De route tot alternatief eindpunt Plymouth is te kwalificeren als zwaar.   

Het meeste drastische klimwerk is te vinden op Exmoor en in Cornwall. Op Exmoor ligt de 
hoogste pas op 480m en is het flink klimmen en dalen via steile klims om op deze hoogte te 
komen en ook om deze hoogte te verlaten (8-15%). De routevariant via de iconische Tarr 
Steps betekent een extra afdaling en een extra klim van ruim 100m hoogte op steil terrein 
(8-15%). Deze is terug te vinden in het onderste profiel na 700 km. De route over Exmoor 
is te mijden door tussen Taunton en Barnstaple de trein te nemen. Hiermee wordt een 
route van gemiddelde zwaarte mogelijk met Plymouth als eindpunt. In Cornwall zijn er twee 
routevarianten over Bodmin Moor, waarbij de kustroute via Tintagel aanzienlijk zwaarder 
is dan de route in het binnenland, zie het onderste profiel na 850 km. Dit neemt niet weg 
dat er ook in de rest van Cornwall geregeld steile klims en afdalingen voorkomen (8-15%).        

Langs de Theems naar Londen Windsor Castle Camel Trail in Cornwall Mousehole Harbour in Cornwall



Soort route: cultuur, historie, natuur en steden
De Hart van Engeland Route Oost-West voert door 
natuurgebieden als Exmoor National Park, langs de 
stranden van Devon en Cornwall en prehistorische 
sites als Stonehenge en Avebury. Historische steden 
onderweg zijn Colchester, Canterbury, Bath en Bristol. 
Ook voert de route dwars door Londen. Met prachtige 
paden langs de Theems en dwars door Hyde Park, 
Richmond Park en Windsor Park is de route door de 
Britse hoofdstad verbazend groen!

Aanbevolen materieel:
90% van de route is op asfalt, 10% op gravel dat soms 
grof tot zeer grof van aard is. Circa 5% van de hele 
route is niet geschikt voor racefietsen. Voor tourfietsen 
met gemiddelde banddikte kan het noodzakelijk zijn 
om korte stukjes te lopen met de fiets aan de hand; dit 
geldt ook voor E-bikes! I.v.m. barrieres bij het begin en 
einde van fietspaden met een smalle doorgang of een 
korte draai en de terugreis per trein raden wij gebruik 
van tandems, trailers en bakfietsen af.

Engeland Oost-West Route in vogelvlucht (vervolg):

Hoogtepunten:
- Kent: Dover & Rochester Castles, Canterbury
- Essex: Colchester, kust bij Wivenhoe en Maldon
- Londen: routes langs de Theems, Meridiaan van 
  Greenwich (musea en park), Tower Bridge, Big Ben,
  Houses of Parliament, Buckingham Palace, Hyde 
  Park, Richmond Park, Hampton Court
- Windsor Park & Castle
- Route via Avon & Kennet Canal
- Wiltshire hills: via Avebury of Stonehenge
- Sluizen van Caen Hill en route door Cotswolds
- Bath Werelderfgoed: Roman Baths en musea
- Bristol: stad en havens, ravijn van Avon Gorge
- Clevedon: Gordano vallei, pier en kust
- Cheddar: ravijn, grotten en Cheddar Cheese
- Exmoor National Park met o.a. Tarr Steps
- Devon: kust en Tarka Trail langs Taw en Torridge
- Kust bij Bude, Widemouth Bay en Tintagel Castle
- Camel Trail, Padstow en surfen bij Harlyn Bay
- Newquay: kust en surfstranden
- Penzance: St Michael’s Mount, Mousehole Harbour
- Land’s End en Cape Cornwall

Aanreisroutes:
Met de boot vanaf Hoek van Holland naar Harwich:
(www.stenaline.nl, 2 afvaarten per dag, 6-8 uur),   
de route sluit direct aan bij de veerhaven.
Fiets naar Hoek van Holland vanaf station Delft of 
neem de fiets in de metro naar Hoek van Holland 
vanaf station Schiedam-Centrum.
Met de boot vanaf Duinkerken naar Dover:
(www.dfds.com, veel afvaarten per dag, 2 uur) 
Met de boot vanaf Calais naar Dover: 
kies tussen P&O, DFDS en Irish Ferries (2 uur),
de route in Dover sluit direct aan bij de veerhaven.
Fiets naar Duinkerken of Calais via EuroVelo 12 
Noordzeeroute vanaf Vlissingen (NL),130 of 160 km. 
Station De Panne (BE, vanaf Gent/Antwerpen) ligt 
circa 20 km van Duinkerken (50 km van Calais).
Vliegen: het beste naar Gatwick of eventueel Luton 
i.v.m. directe treinen naar station London Bridge. De 
route passeert dit station, met goede fietsverhuur!
Terugreisroutes: 
Het is meest praktisch om dezelfde boot te gebruiken 
die ook voor de heenreis gebruikt werd. Om bij de 
veerhaven te komen reist u terug per trein. 
Kies zelf tot waar u de route wilt fietsen; Reading, 
Bedwyn, Bath, Bristol, Yatton (bij Clevedon), Taunton, 
Barnstaple, Okehampton, Plymouth, Truro, Redruth, 
Camborne, Hayle of Penzance. De route passeert al 
deze stations, vanaf waar intercity treinen vertrekken 
naar London Paddington station, afhankelijk van het 
vertrekstation met maximaal 1 overstap (www.gwr.
com, minimaal elke 2 uur, reistijd vanaf Penzance 5,5 
uur). Maak een reservering voor fietsen (gratis). 
In Londen vanaf Paddington naar Liverpool Street 
(voor de trein naar Harwich):
- U kunt fietsen met een route in de gids (8,5 km)
- Met Elizabeth of Circle Line metro (info in gids)
Vanaf Liverpool Street per trein naar Harwich
(www.greateranglia.co.uk, geen fietsreserveringen) 
In Londen vanaf Paddington naar King’s Cross-
St Pancras (voor de trein naar Dover):
- U kunt fietsen met een route in de gids (5 km)
- Met Circle Line metro (info in gids)
Vanaf King’s Cross-St Pancras per trein naar Dover
(www.southeasternrailway.co.uk, geen fietsreserveringen) 

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 
oost naar west, detailkaarten en een overzicht van 
campings, hotels, B&B’s en fietsenmakers. 


