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17 UUR
Eeuwenoude vissershut

Vlak achter het strand van Herne Bay verwelkomt kunstenares
Eve ons in The Nook, een ruim 200 jaar oude vissershut in de
tuin van haar rijhuis die ze omtoverde tot gastenverblijf. Ooit
woonde hier een groot gezin, nu pas je er met zijn tweeën in. 
Het is net een poppenhuisje, maar zo ingenieus ingedeeld dat je
er toch ruim zit, doucht, slaapt en kookt. In de koelkast onder 
de trap vinden we een fles wijn en alles om morgenochtend te 
ontbijten. Zelfs koken kan met enig kunst- en vliegwerk. Niet
voor ons vandaag, de avond is te mooi om binnen te blijven. 
We slenteren langs het strand met gekleurde houten huisjes en
bestellen vis met friet in dorpspub The Ship. Dan kunnen we na

het diner zo ons bed in rollen.
Vanaf  € 82 per nacht voor 2 perso-

nen. Kijk op www.airbnb.be,
bestemming Herne Bay.

11.15 UUR
Krijtwitte kust én vuurtoren
De bochtige weg daalt steil af
en eindigt op de parkeerplaats
van St. Margaret's Bay, tussen
hoge krijtrotsen.  Een kwartier
geleden reden we in Dover van
de veerboot af en nu al zijn we
thuis in Engeland: links de
Coastguard Pub, met een terras
van picknickbanken en fotoge-
niek uithangbord, rechts een
snackbar waar je zwarte thee,
koffie, broodjes en snacks be-
stelt. Lekker voor straks! We
klimmen via een smal pad te-
rug omhoog en wandelen over
een golvend graspad langs de
rand van de kliffen naarSouth
Foreland Lighthouse (foto).
Deze 19de-eeuwse witte, met
groen afgebiesde vuurtoren
was de eerste in Engeland die
draaide op elektriciteit en wordt nu beheerd door de National
Trust. Het is een echte beauty, waar we uit Chinese porseleinen
kopjes thee drinken in de tearoom van Mrs Knott's. Met scones,
frambozenjam en dikke room uiteraard. Die calorieën wande-
len we er wel af tijdens de mooie wandeling rond de baai.

PROEF DE ENGELSE LENTE OP 1,5 UUR VAREN

12 UUR
Jane en Joanna

Onderweg naar Goodnestone Park
bloeien de hopvelden van Kent zo fel dat
zelfs de blauwe lucht er wat geel van
kleurt. Bij aankomst flitsen de ommuur-
de tuin met zicht op de dorpskerk, door-
kijkjes naar het verweerde landhuis en
het cricketveld achter de kunstig 
geschoren hegjes ons terug in de tijd. 
De naastgelegen Fitzwalter Arms is al
ruim 400 jaar in bedrijf: een knusse
countrypub waar je je bestelling aan de
bar afhandelt  en op koude dagen be-
haaglijk bij de open haard kan kruipen.
Schrijfster Jane Austen kwam geregeld
op het landgoed, waar de schoonouders
van haar broer woonden. «Ze wandelde
dan langs onze pub, maar kwam vast
niet binnen», vermoedt de barkeeper.
«Dat paste een dame niet.»
Interessanter vindt hij een andere cele-
brity die wél graag in de pub kwam. 
«Joanna Lumley woonde hier tegenover
en kwam bijna elk weekend. Maar ze
verkocht haar huis toen ze voor ‘Absolu-
tely Fabulous’ dichter bij de studio's in
Londen wilde wonen.»
Lumleys beroemdste personage Patsy
Stone indachtig heffen wij een glas —
«Bollie, sweetie?»  — maar dan bruiswijn
afkomstig van een wijngaard in Kent.
Want daarvoor kun je anno 2018 uitste-
kend terecht in Zuid-Engeland.

14 UUR
Desolate natuur en minitrein

Tussen Folkestone en Hastings is de krijtkust schilderachtig, 
maar niet zo druk. Ter hoogte van Dungenesshoren we de hoge
fluit van de stoomtrein uit Hythe, ooit 'the smallest public railway
in the world'en een toeristische attractie. We hebben geen tijd
voor een ritje, maar als we de oude vuurtoren beklimmen, zien
we het treintje zijn weg zoeken door het wat desolate natuur-
reservaat. Het is een wat bizarre plek met kriskras door elkaar 
gebouwde vissershutten, een enorm kiezelstrand waar je diep 
in wegzakt, en aan de horizon de hoog omheinde kerncentrale 
die hier gek genoeg niet zo misplaatst lijkt.
In Hastings, waar de vissersboten nog ‘s ochtends op het strand
worden getrokken en de vangst te koop is in winkels en kiosken,
proeven we bij rokerij Rock-A-Nore Fisheries gerookte zalm met
chilipeper: boterzacht en met een hete zweepslag op het eind. 

11 UUR
Nieuw natuurgebied
Een lerares Engels opperde eind vorige eeuw het idee om de vele
kalksteen die was vrijgekomen bij het graven van de Kanaaltun-
nel in zee te storten, een zeewerende muur eromheen te bouwen
en dat nieuwe land tot natuurgebied te bestempelen: Samphire
Hoe. Daar maken wij nu tussen vriendelijk groetende Engelsen en
hun honden een ochtendwandeling. In de verte zien we de stren-
ge prikkeldraad, camera's en hekken van de Kanaaltunnel, maar
wij lopen door een ruig, groen gebied aan de voet van begroeide
krijtrotsen. Schapen houden de begroeiing kort, we horen vogels
en zien vlinders tussen de bloemen. Het mag dan een klein gebied
zijn (30 hectare), er is qua natuur genoeg te beleven. En typisch
Brits: er staat een Tea Kiosk naast de parkeerplaats...
Tussen Dover en Folkestone, afslag op A20, www.samphirehoe.co.uk

17 UUR
‘Dress code for dinner’
Voor de laatste nacht checken we in op Eastwell Manor, een 
monumentaal historisch landgoed met spa, golf en 'dress code'
voor het diner (geen jeans en sportschoenen). Geen kamer is 
dezelfde en op deze frisse lenteavond dragen de knapperende
haardvuren bij tot de knusse sfeer van vroeger. In de siertuin met
strakke heggen, beelden en fonteinen sluiten we de dag af op een
bankje. Meta cuppa tea natuurlijk, zelf gezet op onze kamer.
Vanaf  € 95, logies voor 2 personen; www.eastwellmanor.co.uk

Praktisch
ERHEEN:P&O Ferries vaart 23 keer per
dag tussen Calais en Dover (90 minu-
ten). Retour (2 personen met wagen)
vanaf  € 55 (extra voordeeltickets,
www.poferries.com). Vanuit Dover
bereik je alle beschreven plaatsen in
maximaal 1,5 uur.
BESTE TIJD: Kent is een zonnige regio:
tussen april en oktober heb je er vaak
aangenaam weer.
MEER INFO:  www.visitkent.co.uk
(toeristische info)
www.wandelingen.info
(route St. Margaret's Bay);
www.goodnestoneparkgardens.co.uk
(tuinen)
www.fitzwalterarms.co.uk

Afternoon Tea op de witte kliffen van Dover. Een glas lokale wijn op een historisch landgoed.
De pittigste vis aan het strand. En nieuw land ontdekken bij de Kanaaltunnel. Ga op
lenteweekend naar Kent. Even varen en je staat boven op die romantische krijtrotsen.

TINEKE  ZWIJGERS

72 uur in Kent

Wandelen en verpozen langs de White Cliffs of Dover’. Foto’s Dorien Koppenberg


