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DE ENGELSE COTSWOLDS LIGGEN BEZAAID MET TAL VAN CHARMANTE STADJES 
EN DORPEN. DOORDAT ZE ALLEMAAL OP RELATIEF KORTE AFSTAND VAN 

ELKAAR LIGGEN, KUN JE ZE EENVOUDIG COMBINEREN TIJDENS ÉÉN VAKANTIE. 
WONEN LANDELIJKE STIJL SELECTEERDE ALVAST DE MOOISTE PLEKJES.

TEKST EN FOTOGRAFIE ROSANNE VAN CRUYNINGEN

Cityhoppen
IN DE COTSWOLDS
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BOURTON-ON-THE-WATER
Bourton-on-the-water is een typisch Cotswolds-dorpje, maar 
met winkeltjes, pubs, restaurants en tearooms. De rivier met 
de welluidende naam Windrush stroomt hier. Het is een 
brede, ondiepe rivier waar in de zomer kinderen en honden 
in spelen en volwassenen in pootjebaden. De oevers bestaan 
uit grasvelden waar de lokale bevolking en de toeristen naar 
hartenlust kunnen picknicken. Ook hier kom je de karakte-
ristieke Cotswolds-architectuur tegen.

ABLINGTON & WINSON
Bank cottage (zie ook pagina 122) ligt in het dorpje 
Ablington, dat uit slechts een paar huizen en een groot 
landhuis met grond bestaat. De rivier Coln stroomt 
door het dorp. Er zijn geen winkels. Er is wel een 
oude, typisch Engelse, rode telefooncel met daarnaast 
een bushokje, waar een boer iedere ochtend dozen 
met verse eieren achterlaat. De mensen die een doos 
meenemen, laten geld achter. Winson, net zo’n klein 
dorpje als Ablington, ligt een paar kilometer verderop. 
Midden in het dorp staat een groot, statig landhuis en 
daarnaast een oud Engels kerkje met kerkhof. De En-
gelse vrienden van het Capanni-team hebben hier hun 
self-catering cottage Swan House.

BIBURY
Vlakbij Ablington ligt het dorpje Bibury, volgens de 
negentiende-eeuwse ontwerper en schrijver William 
Morris het mooiste dorp in heel Engeland. In de zomer 
wemelt het er van de toeristen. Er is een forelkwekerij 
en hier bevindt zich het chique Swan Hotel, dat tevens 
een trouwlocatie is. Bibury Court ligt net even buiten 
het dorpje, een prachtig landhuis, vroeger een popu-
laire trouwlocatie, maar sinds kort is het overgenomen 
door andere eigenaren. Bibury is beroemd om Arling-
ton Row, een rij met cottages uit de veertiende eeuw, 
misschien wel het meest gefotografeerde rijtje huizen 
in Engeland.
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BURFORD
Burford ligt op de route naar Oxford. Het is net als de 
meeste andere dorpjes klein, maar dit dorpje bestaat uit 
een lange hoofdstraat met aan weerszijden allerlei kleine 
winkeltjes, door de Engelsen ‘independent shops’ ge-
noemd, met originele namen zoals The One with the 
Waggily Tail, een winkeltje met spullen voor huisdieren. 
Zo is er ook een winkeltje dat The Oxford Brush Com-
pany heet, waar ze allerlei verschillende soorten borstels 
verkopen. Aan interieurwinkels is hier zeker geen ge-
brek. De Burford Garden Company is een aanrader. 
Naast tuinartikelen beschikken ze over een uitgebreid 
assortiment meubels en woonaccessoires.

BATH
Bath is een stad volledig gebouwd in de speciale Bath stone – een 
soort witte kalksteen – aan het einde van de achttiende en het 
begin van de negentiende eeuw, bovenop de Romeinse baden. 
In die tijd was ‘taking the baths’ heel populair bij Londenaren; 
ze baadden in de Romeinse baden en dronken het water uit de 
bron waarvan men dacht dat het een geneeskrachtig effect had. 
De stad behoort in zijn geheel tot het UNESCO Werelderf-
goed. Jane Austen, de beroemde Engelse schrijfster, heeft hier 
op meerdere adressen gewoond. Bath heeft dus een grote histori-
sche waarde, maar is tevens een lust voor het oog met haar prach-
tige architectuur. Het is nodig hier een aantal dagen te verblijven 
om alles wat de stad te bieden heeft op het gebied van uitgaan, 
restaurants, theater en winkelen te kunnen ervaren.


