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Britain

Volledig uitgerust kunnen we op de ochtend 
van aankomst in Hull meteen beginnen aan 
onze fietstocht. Van boerendorp tot badplaats. 
Van bed&breakfast tot beachhotel. Biking in 
Britain langs de B’s van East Yorkshire.  
Zonder paraplu.
Tekst en fotografie: Bas van Oort

Dat Engeland niet meteen de eerste bestemming is 
waar je aan denkt bij een fietsvakantie, blijkt wel uit 
de mogelijkheden om er een fiets te huren: die zijn er 
niet zoveel. Al in Nederland vroegen we bij het plaat-
selijk verkeersbureau om twee goede fietsen voor een 
weekje East Yorkshire, en na een hoop heen-en-weer-
gemail kwam er dan eindelijk het verlossende woord: 
er staan twee mountainbikes voor jullie klaar in Bever-
ley, niet ver van Hull. Van een particulier, maar de hele 
week vrij te gebruiken. Dat fietsen in Engeland zonder 
regenkleding net als Russisch roulette is, hadden we 
natuurlijk ook kunnen bedenken. Maar hoe we dat 
oplossen, zien we wel tegen de tijd dat het mis gaat. 

Beverley-Bainton
Niet vandaag in ieder geval, want de zon schroeit 
over het Engelse heuvellandschap. Al tegen het eind 
van de ochtend, als onze uiterst hoffelijke (goed, we 
zijn in Engeland dus dat was te verwachten) gastheer 
Neil zijn twee mountainbikes met zorg afstaat, vor-
men de eerste zweetdruppeltjes het begin van een 

 Engeland

East Yorkshire

Biking in
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vertrouwd spoor op mijn voorhoofd. 
Dat belooft een warme eerste dag te 
worden. Neil leent ons nog wat oude 
fietskaarten van de omgeving en we 
krijgen van hem de  gouden tip: 
‘Neem de kleinste weggetjes op de 
kaart, dan kun je pas echt genieten 
van deze prachtige  omgeving. Je 
zult bijna niemand tegenkomen, 

alleen wat boeren op hun tractor of 
een paar locals. But don’t forget to 
keep left’, voegt hij er lachend 
aan toe. 

Beautiful Bainton
Op het eerste gezicht is er niet zo 
veel te beleven in Bainton. Op het 
tweede gezicht ook niet trouwens. 

Er is een kerkje, wat typisch Engelse 
huizen en aan de overkant van de 
grote weg staan er nog een paar. Net 
op het moment dat we ons afvragen 
of we wel echt op de plaats van 
bestemming zijn, wordt onze beproe-
ving in de Britse hitte beloond: net 
buiten Bainton ligt The Wolds Villa-
ge. Een uitstekende Bed&Breakfast, 

met een heerlijk restaurant, schitte-
rende kamers en een leuke kunstga-
lerie. Net op het moment dat we 
onze fietsen binnen hebben gezet, 
barst buiten een enorme onweersbui 
los. De eerste ronde roulette is voor 
ons. En we worden beloond. Na een 
flinke hoosbui, in de gouden avond-
zon, is Engeland op haar mooist.

To the beach
Na een flinke nacht rust staat de 
volgende bestemming op het pro-
gramma: Bridlington. Daar waar de 
meisjes vroeg zwanger zijn en de jon-
gens van gokken houden, werd ons 
vooraf verteld. Een typisch 
Engelse badplaats dus, maar voor we 
ons te goed doen aan flinke porties 

fish&chips hebben we nog een leuke 
tussenstop: de Burton  Agnes Hall. Een 
perfect onderhouden landhuis met bij-
behorende tuinen. Een nieuwe regen-
bui geeft ons mooi de gelegenheid het 
kasteeltje van binnen te bekijken, en 
na talloze schilderijen, kunst, antiek 
en een heuse haunted room, is de kust 
vrij om een rondje door de vers be-

Na een flinke hoosbui, in het licht van de 
gouden avondzon, is Engeland op haar mooist

East Yorkshire  Engeland

Nog een B
Niet ver van Bridlington ligt een heerlijk natuurgebied aan zee: de 
Bempton Cliff’s. Hier, op kaarsrechte kliffen die doen denken aan de 
krijtrotsen bij  Dover, is de broedplaats van honderden Gannets, Jan 
van Genten. En kom je hier in de juiste tijd van het jaar, vind je er nog 
tientallen andere vogelsoorten, waaronder zelfs Papegaaiduikers. 
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sproeide bloementuin te maken. Dan 
snel door naar Bridlington, dat precies 
is wat we er van verwachtten. Oude 
chique vermengd met koude commer-
cie. Tussen de statige Britse herenhui-
zen, uitkijkend over de Bridlington Bay, 
staan de pubs, disco’s en gokhallen als 
onkruid in een prachtige tuin. Maar het 
is functioneel onkruid. De kermis aan 

zee draait overuren. De badgasten vin-
den het neonlicht prachtig. En ach, het 
heeft ook wel wat, een avondje terug 
naar het zorgeloos knuffels grijpen, 
boksballen laten rinkelen en suiker-
spinnen eten. Bovendien: fish&chips is 
gemaakt om lekker mee over de boule-
vard te slenteren. En in Bridlington 
hebben ze de beste van heel  Engeland.

Boemeltreintje
Als we langzaam maar zeker moeten 
gaan denken aan de weg terug naar 
Beverley, begint ons geluk een beetje 
op te raken. Misschien hebben we te 
veel verspeeld in de gokhallen aan 
zee, maar het weer wordt slechter en 
we moeten nog een flink stuk afleg-
gen. Gelukkig is daar een prima op-

East Yorkshire   Engeland 

Hoe kom je er?
Wat is nog steeds een van de beste manieren om naar Enge-
land te gaan? Natuurlijk, met de boot. En het grootste voordeel 
hiermee voor een fietstocht aan de overkant van de Noordzee: 
je kunt gewoon op je eigen fiets, zonder dat je eerst al kilome-
ters lang tegen de wind in hoeft te  trappen en uitgeput op je 
bestemming aankomt. Wij maakten de overtocht met P&O 
 Ferries. Voor meer informatie, prijzen en afvaartijden:  
www.poferries.nl. Voor meer informatie: kijk op  
www.visithullandeastyorkshire.com

lossing voor: de trein. Daar hebben ze 
ook rekening mee gehouden in Enge-
land, want je fiets kun je gratis mee-
nemen. Niet veel later zitten we dan 
ook schaapjes en regendruppels 
tellend in de boemeltrein naar Mal-
ton. Eindbestemming van vandaag is 
Burythorpe, nog zo’n landelijk para-
dijsje in de achtertuin van Engeland. 

Het gouden graan wuift er ritmisch 
op de zomerbries. En tussen de buien 
door schijnt de middagzon de wegen 
weer keurig droog. Als we de volgen-
de dag terug zijn in Beverley, en onze 
fietsen weer netjes hebben ingele-
verd, geeft Neil ons nog een laatste 
tip: ‘ga naar de White Horse Inn, de 
meest authentieke en bekendste 

kroeg van Beverley, misschien wel 
van heel East Yorkshire’. We laten het 
ons geen twee keer zeggen en vinden 
onszelf niet veel later terug tussen de 
bierdrinkende Britten. In een fantasti-
sche pub, waar je zo honderd jaar te-
rug in de tijd gaat. Om in stijl af te 
sluiten, met de laatste B van East 
Yorkshire: een flinke  Engelse pint. •


