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City guide: ontdek de tofste buurt van Londen
met Swapfiets - Shoreditch
Laten we wel wezen: de fiets is niet per se het eerste
vervoersmiddel dat in je opkomt als je Londen bezoekt.
Bezoekers van de stad proppen zichzelf meestal in de metro,
schieten duizenden kiekjes van zichzelf in een dubbeldekker of
spenderen hun halve vakantiebudget aan taxi’s. Doorgewinterde
Londenaren weten dat er ook een andere manier is. Op hun
Swapfiets weten deze fietstijgers prima hun weg te vinden naar
de beste plekken van de stad. We verklappen hier alvast een
paar fijne adressen zodat je de volgende keer hun voorbeeld kunt
volgen.

Omdat Londen best overweldigend kan zijn - zeker op de fiets -
blijven we in de (über coole) buurt Shoreditch.

⏲

https://news.swapfiets.com/
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The Breakfast Club Hoxton
Shoreditch is de thuishaven van de Britse hipster. De buurt barst van de coole pop-up shops,

edgy mode en Banksy-kunst. Een goede bodem is essentieel voor een dagje op de pedalen.

Schuif voor een stevig ontbijt aan bij de Breakfast Club in Hoxton. Ga voor een full English met

bacon, worstjes en gebakken eieren of kies de pancakes als je meer een zoetekauw bent.
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Boxpark Shoreditch
Boxpark Shoreditch is waar je moet zijn als je op zoek bent naar een leuk cadeautje (voor jezelf).

Hier vind je meer dan vijftig zorgvuldig gecureerde winkels vol mode- en lifestylemerken. Er is

ook een indrukwekkend aanbod aan streetfood. Perfect als je na het shoppen wel weer toe bent

aan luch of je tweede ontbijt van de dag.

Brick lane
Als je in Boxpark bent, ben je maar een paar meter trappen van Brick Lane verwijderd. Deze

quirky straat moet je zien als je het type bent dat graag op vintage parels jaagt. Naast alle

vintagewinkels vind je hier ook een permanente vintage markt. Hier vind je geheid die

flamboyante festivaloutfit of een zeldzame vinylplaat.

White Chapel Gallery

https://www.boxpark.co.uk

Brick Lane Vintage Market
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Als je gek bent op kunst maar weleens iets anders wil zien dan de geijkte musea, kun je je hart

ophalen in de White Chapel Gallery. Bekijk hun website voor de meest actuele exposities -

hoewel de kans groot is dat je hier altijd wel tegen iets bijzonders aan loopt.

Light Bar & Restaurant
Shoreditch stond altijd bekend als het hoofdkwartier van de hipster. Tegenwoordig heeft de

coolste buurt van Londen veel meer te bieden dan de hipster clichés. Als je wilt mengelen met

de in-crowd is het maar een kort stukje fietsen naar de Light Bar & Restaurant. Dit voormalig

elektriciteitsstation is omgebouwd tot een restaurant met bakstenen muren en plafondhoge

ramen verdeeld over drie verdiepingen. Het menu heeft het meest weg van een mengelmoes van

de Britse keuken gecombineerd met oost-Aziatische - en Italiaanse invloeden. Denk aan een

half gebraden kip met curry en friet. Vergeet jezelf als toetje niet te trakteren op een exquise

cocktail - die heb je wel verdiend na een dag door Londen fietsen zonder kleerscheuren.

Whitechapel Gallery - The artists' gallery for everyone

Light Bar & Dining
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Bekijk de beschikbaarheid van een Swapfiets bij jou in de buurt hier!
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Swapfiets
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