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Algemene informatie 

East Sussex is een provincie in Zuid-Oost Engeland. Het wordt begrensd 

door de graafschappen Kent naar het noorden en oosten, Surrey in het 

noordwesten en West Sussex in het westen en in het zuiden door het Engels 

Kanaal.  

East Sussex is een onderdeel van de historische provincie van Sussex, die 

haar wortels heeft in het oude koninkrijk van de Zuid-Saksen, die zich daar 

had gevestigd in de 5e eeuw na Christus na het vertrek van de Romeinen. 

Archeologische resten zijn er in overvloed, vooral in de berggebieden. De 

positie van het gebied aan de kust betekende ook veel invallers, waaronder 

de Romeinen en later de Noormannen. De vroegere industrie bestond uit 

vissen, ijzer verwerken en de wolhandel. Deze zijn allen verminderd of zelfs 

helemaal verdwenen.  

 In 1974 werd East Sussex maakte een provincie en de drie stadsdelden 

werden districten binnen de provincie. Tegelijkertijd werd de westelijke grens 

veranderd, zodat de Mid Sussex regio (met inbegrip van Burgess Hill en 

Haywards Heath) werd overgebracht naar het graafschap West Sussex.  

East Sussex is verdeeld in vijf lokale overheid districten. De drie grotere 

landelijke districten (van west naar oost) zijn: Lewes, Wealden en Rother. 

Eastbourne en Hastings zijn voornamelijk stedelijke gebieden. De landelijke 

districten zijn verder onderverdeeld in burgerlijke parochies.  

Vanuit geologisch oogpunt is East Sussex een onderdeel van de zuidelijke 

anticlinaal van de Weald: de South Downs, een reeks van matige krijt 

heuvels die lopen over het zuidelijke deel van de provincie van west naar 

oost en weerspiegeld in Kent door de North Downs. In het noorden liggen 

parallel dalen en bergruggen, waarvan de hoogste is de Weald zelf (de 

Hastings bedden en Wealdense Clay).   

Weer en klimaat 

Het weer in East Sussex is meestal warmer dan in andere delen van 

Engeland. East Sussex heeft vaak vroege lentes waarin de temperatuur al 

aardig warm wordt. De zomers zijn er meestal lekker warm en de winters vrij 

zacht. Dit alles wordt sterk beïnvloedt door de warme stroming van de 

Noordzee. De invloed van de zee betekent ook echter dat het weer aan 

veranderingen onderhevig is. Buien kunnen snel ontstaan, maar ze 

verdwijnen vaak ook weer net zo snel als ze gekomen zijn. 
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Leeds Castle 

Leeds Castle is een waterburcht in de buurt van Maidstone in het 

Engelse graafschap Kent. Het kasteel is genoemd naar het dorpje 

Leeds dat bij het kasteel ligt en heeft dus niets te maken met de 300 

kilometer noordelijker gelegen stad Leeds. 

Het kasteel wordt reeds beschreven in het Domesday Book van Willem 

de Veroveraar. Het functioneerde door de eeuwen heen als 

Noormannenfort, verblijfplaats van zes middeleeuwse koninginnen, 

paleis van Henry VIII en in het algemeen als toevluchtsoord voor de 

machtigen en rijken. Het heeft in ruim duizend jaar diverse veldslagen 

doorstaan en menig kunstenaar geïnspireerd. 

Geschiedenis 

In 857 werd op de plaats van het latere kasteel een zogenaamde Royal 

Manor gebouwd (huis voor een vorst) met de naam Esledes. Het was in 

bezit van de Angelsaksische koning Ethelbert van Wessex. 

Onder Eduard I werd het gebouw in 1278 flink uitgebreid en 

gemoderniseerd. Hij betrok het als koninklijk paleis en dit zou het zeer 

lange tijd blijven. 

In een nacht in 1321 vluchtte de vrouw van koning Eduard II, Isabella 

van Frankrijk naar het kasteel, maar de toegang werd haar geweigerd. 

Het koninklijke gezelschap werd zelfs door de boogschutters vanuit het 

kasteel beschoten. Toen de koning hiervan hoorde nam hij wraak door 

het kasteel met ballista's te belegeren. Enkele jaren na Eduards dood 

werd het kasteel aan Isabella geschonken. Zij zou er blijven wonen tot 

aan haar dood in 1358. De Franse dichter en historicus Jean Froissart 

beschrijft zijn ontvangst in het kasteel door koning Richard II in 1395 in 

zijn kronieken. 

De Engelse koningin Johanna van Navarra bewoonde het kasteel in 

1403. Ze was niet populair bij het volk en verdween voor vier jaar in de 

gevangenis omdat ze van tovenarij beschuldigd werd en van een 

poging om haar stiefzoon Hendrik V te vergiftigen. In deze tijd kreeg 

Leeds Castle de bijnaam van Vrouwenkasteel. 

De beroemdste eigenaar van het kasteel was waarschijnlijk koning 

Hendrik VIII die vanaf 1520 grote sommen geld spendeerde aan 

renovaties en uitbreidingen van het kasteel ten behoeve van zijn eerste 

vrouw, Catharina van Aragon. 

In 1660 werd de Engelse monarchie hersteld en koning Karel II schonk 

5 miljoen hectare grond in de Britse kolonie Virginia aan Lord Culpeper, 

vanwege zijn hulp aan de koninklijke familie in ballingschap. Culpepers 

zoon kocht Leeds Castle en verhuurde het aan de Engelse staat als 

gevangenis voor Nederlandse en Franse krijgsgevangenen. 

Gevangenen staken de gloriette van het kasteel in brand en het zou tot 

1880 duren voor deze weer werd opgebouwd. 

Leeds Castle figureerde in de Engelse film Kind Hearts and Coronets 

met acht rollen voor Alec Guinness uit 1949. 
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Arundel Castle 

Arundel Castle lijkt erg veel op Windsor Castle. Beide kastelen hebben 

een centraal gelegen Normandische toren. Aan beide zijden van deze op 

een terp of motte gelegen toren, bevindt zich een voorburcht. 

Zoals bekend kwam Willem de Veroveraar in 1066 naar Engeland. Het 

belangrijkste voor hem was vanzelfsprekend om zijn verworven rijk veilig 

te stellen. Daartoe liet hij in geheel Engeland in snel tempo kastelen 

bouwen, waarop hij zijn voornaamste getrouwen plaatste. Op die manier 

ontstond een netwerk van versterkingen dat de omvang van het rijk van 

Willem de Veroveraar veilig stelde. Tegen het einde van de elfde eeuw 

waren er al vele kastelen gebouwd. Nu moeten we niet denken dat die 

kastelen er uit zagen zoals nu. Dat kon natuurlijk ook niet in zo'n korte 

tijd. Het begin van vele kastelen – ook in Engeland – is de motte. Dat is 

een heuvel, die ontstond door de grond uit een cirkelvormige gracht in 

het midden van dat terrein op te slaan, waardoor daar een heuvel 

ontstond. Op het bovenvlak van die heuvel werd vervolgens een houten 

palissade gebouwd, waar men zich tijdens een aanval kon terugtrekken. 

Buiten de gracht paalde men veelal ook een ruimte af, waarbinnen het 

boerenbedrijf werd uitgeoefend. Ten slotte moest er gegeten worden. 

Deze ruimte noemen we de voorburcht. 

Arundel Castle is één van de indrukwekkendste en meest complete 

kastelen van Engeland. De oudste delen stammen uit de elfde eeuw, de 

regeerperiode van Willem de Veroveraar (1028-1087). Een neef van 

Willem de Veroveraar, Roger de Montgomery, was de bouwheer. De 

motte is het oudste deel van het kasteel. Koning Hendrik I van Engeland 

(1068-1135) schonk het kasteel en de hierbij behorende landerijen na de 

dood van de Montgomery aan zijn tweede echtgenote, Adelheid van 

Leuven (1103-1151). Drie jaar na de dood van Henry trouwde de 

Vlaamse Adelheid met Willem II van Aubigny (1109-1176). Deze Willem 

begon met de uitbouw van de motte. Nazaten van de Fitzalan-Howard-

familie bewoonden Arundel Castle vanaf 1243. Niet alle opvolgers van 

deze familie, de hertogen van Norfolk, vonden Arundel Castle een 

prettige woning. Zij staken liever hun geld in de andere hertogelijke 

goederen, zoals Norfolk House in Londen en Worksop in 

Nottinghamshire. In de 17
e
  eeuw werd het voor een groot deel 

verwoest. In de 19
e
 eeuw werd het gerestaureerd en waar nodig 

herbouwd. Het is nog altijd eigendom van de hertogen van Norfolk.  

 

Brighton 

Brighton is een grote badplaats aan de kust van het graafschap East 

Sussex in zuidoost Engeland. Het ligt ook dichtbij het South Downs 

National Park waar u prima kunt wandelen in de glooiende heuvels. In 

de stad zelf kunt u natuurlijk ontspannen op het strand en lopen over de 

promenade, maar er zijn ook enkele bezienswaardigheden. U vindt hier 

de iconische pier en u kunt een bezoek brengen aan het stijlvolle 

Brighton Royal Pavillion waar het museum en de kunstgallerie gevestigd 

zit. Ook is er een visserijmuseum, een speelgoedmuseum en een Sea 

Life Centre waar het aquarium staat.  
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Brighton is de populairste badplaats van Groot-Brittannië en ligt tussen 
de South Downs en het Kanaal langs de zonnige zuidkust van Engeland. 
De stad is een mengelmoes van erfgoed uit de Regency-tijd, 
speciaalzaken, levendige kunst & cultuur en evenementen het hele jaar 
door, en dan hebben we het nog niet gehad over ons eigenste koninklijk 
paleis, het exotische Royal Pavilion. 
 
Een bezoekje aan het Royal Pavilion mag u zeker niet missen. Brighton’s 
eigenste koninklijk paleis is één van de meest exotische van Europa en is 
een mix van stijlen: Indisch van uiterlijk maar met een uniek Chinees 
interieur. Dit toont perfect aan hoe extravagant en eclectisch de oprichter 
van het gebouw was: Koning George IV. Een fascinerende kijk op de 
minder hoogstaande Regency-kringen krijgt u in het Regency Town 
House op Brunswick Square. 
 
De strandpromenade is altijd een populaire keuze; om een frisse neus te 
halen langs de zee of om te relaxen met een kopje koffie in één van de 
cafeetjes langs de zeedijk of om op zoek te gaan naar unieke 
stadssouvenirs in de kunstenaarswijk. Jongere bezoekers zullen wellicht 
gefascineerd zijn door de onderwaterwereld in het Sea Life Centre, het 
oudste aquarium van het land. Iedereen kan genieten van traditioneel 
amusement langs de zee op de Brighton Pier met zijn kermis, 
suikerspintentjes en spelletjeshal. 
 
Het Brighton Museum and Art Gallery mag u zeker niet overslaan met zijn 
drie nationale collecties en beroemde Art Nouveau en Art Deco meubilair. 
Als u geïnteresseerd bent in hedendaagse kunst, moet u beslist even 
langs in de geconverteerde kerk waar Fabrica haar thuis heeft, of in één 
van de vele galerieën in de Lanes, North Laine en Hove. 
 

Londen 

De wereldstad Londen is de hoofdstad  en tevens de grootste stad van 

Engeland en het Verenigd Koninkrijk. De populariteit dankt deze 

miljoenenstad aan de eigenzinnigheid van het land die tot diep in de 

wortels van Londen terug te vinden is. Britten hechten enorm veel waarde 

aan hun eigen cultuur en karakter. Wat betreft het aantal landen en 

overzeese gebiedsdelen behoort het Verenigd Koninkrijk tot de grootste 

koninkrijken ter wereld, waarmee Londen automatisch ook tot de meest 

machtige hoofdsteden ter wereld behoort. De eigen cultuur, de vele 

bezienswaardigheden en de toegankelijkheid van de stad zorgen ervoor 

dat jaarlijks miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland naar Londen 

komen om daar één of meerdere dagen door te brengen. De meeste 

mensen die de stad eens bezocht hebben keren op een later tijdstip nog 

een keertje terug. Dat heeft deels te maken met de fascinatie voor 

Londen die bij veel bezoekers toch wel ontstaat. De grootte en diversiteit 

van Londen dragen er tevens toe bij dat je na een weekendje Londen het 

gevoel hebt nog lang niet alles van de stad gezien te hebben. Je moet 

dus eigenlijk wel een keertje terugkeren om meer van Londen te leren 

kennen. 
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Enkele bezienswaardigheden: 

Palace of Westminster & Big Ben 

Dit parlementshuis staat aan de oever van de Theems. De oudste stukken 

van dit gebouw dateren uit 1097. Het gebouw telt 1100 kamers, 100 trappen 

en zo’n 3 kilometer aan gangen. In dit enorme gebouw zit ook de 96 meter 

hoge klokkentoren die sinds 2012 de “Elizabeth Tower” heet. Dit ter ere van 

het 60-jarig jubileum van de Britse vorstin. In de klokkentoren hangt de 13,7 

ton wegende klok “Big Ben”. 

Buckingham Palace 

Dit paleis is niet alleen een onderkomen voor de Britse Royals, maar ook een 

kunstgalerij, een toeristische attractie en de werkplek voor ongeveer 450 

personen. De wisseling van de wacht is een ware attractie en kenmerkend 

voor de Britse Paleizen. Deze ceremonie op het voorplein gebeurt 1x per dag 

en in de winter om de dag. 

 

London Eye 

Tegenover het Palace of Westminster staat dit enorm hoge reuzenrad aan de 

zuidelijke oever van de Theems. Een rit duurt ongeveer 30 minuten en biedt 

zo een spectaculair uitzicht over Londen. Houd wel rekening met lange 

wachtrijn, zeker als het mooi weer is. 

Tower Bridge 

Deze Tower Bridge loopt over de Theems en ligt naast de Tower of London, 

waar hij ook zijn naam aan heeft te danken. Nog altijd gaat deze brug open 

voor grote schepen die er door varen. In de Tower Bridge is het mogelijk een 

tentoonstelling te bezoeken of een rondleiding te nemen. Vanaf de Tower 

Bridge heb je ook een goed zicht op een ander zeer bijzonder object in 

Londen, namelijk de City Hall (stadhuis van Londen). Deze heeft door zijn 

bijzondere vormgeving de bijnaam “onion” (ui). 

Tower of London 

De Tower of London wordt in de volksmond “de Tower” genoemd. Dit 

gebouwencomplex heeft nogal wat bestemmingen gehad. Zo is het onder 

andere een fort, paleis, staatsgevangenis, executieplaats, muweum en 

arsenaal geweest. Vandaag de dag is het vooral de opslagplaats voor de 

kroonjuwelen van het Brits koningshuis. 
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New Forest National Park 

Het New Forest National Park is een gebied in zuid Engeland dat 

voornamelijk in het graafschap Hampshire is gesitueerd. In het zuiden grenst 

het New Forest National Park ook aan zee. Daar ligt de Solent, de zeestraat 

die gedeeld wordt met het eiland Wight. Deze staat ook in verbinding met de 

rivier de Beaulieu die vanuit het nationale park zeewaarts stroomt. Het 

nationale park is vanzelfsprekend dunbevolkt. Hier vindt u plaatsen als 

Lyndhurst, Brockenhurst, Beaulieu en aan de rand de kustplaats Lymington. 

De stad Southampton ligt ook behoorlijk dichtbij. Het nationale park ligt voor 

het grootste deel in het graafschap Hampshire.  

Het gebied bestaat niet zoals de naam doet vermoeden alleen uit bos maar 

meer uit bosweiden, een mengeling van bos en open landschappen 

waaronder veel heidevelden. 

Het gebied werd in 1079 bestemd als jachtterrein voor de Engelse koning 

Willem I, waarbij de rechten van de boeren die er woonden, naar feodaal 

Normandisch gebruik, drastisch werden ingeperkt. Zij moesten in de 

toekomst in hun inkomen voorzien met beroepen als houtsprokkelaar of 

kolenbrander. De economische waarde van het gebied voor de koning 

bestond aanvankelijk uit het innen van boetes voor het overtreden van de 

nieuwe regels die bekendstonden als Forest Law. Zijn zoon Richard 

verongelukte hier tijdens de jacht. 

In de eeuwen die volgden werd het gebied gebruikt als bron van hout voor 's 

konings vloot. Forest Law maakte het praktisch onmogelijk om het bos voor 

iets anders te gebruiken dan het plunderen van hout en het gebied raakte in 

verval. Pas in de zeventiende eeuw kwam een beleid van verstandig 

bosbeheer op gang. 

Aan het eind van de twintigste eeuw werd Forest Law afgeschaft. Het gebied 

heeft tegenwoordig een toeristische functie. Het is vooral bekend omdat er 

grote aantallen ponies wild rondlopen die de belangrijke graasfunctie 

vervullen, wat het park een heel eigen ecologie geeft. Er komen diverse 

reptielen voor, waaronder adders, en de gladde slang. De ponystand wordt 

niet echt gereguleerd, zodat er veel vrij magere dieren rondlopen. 

Omdat de New Forest door de eeuwen heen begraasd werd door grote 

grazers, is het resultaat een voorbeeld van wat men met natuurontwikkeling 

hoopt te bereiken. Zowel het geproduceerde hout als het vlees heeft 

economische waarde. De ontwikkeling van het New Forest wordt gekenmerkt 

door elkaar afwisselende periodes van intensieve begrazing en herstel van 

het bos 
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Winchester 

Winchester is een stad in het bestuurlijke gebied City of Winchester, in het 

Engelse graafschap Hampshire. De plaats telt 40.000 inwoners. 

Er is enige lichte industrie en ook is het een handelsplaats voor de 

agrarische omgeving. 

Winchester is een zeer oude stad. Al omstreeks 2000 v.Chr. werd het 

gebied bewoond. In 200 v.Chr. was er de grootste ijzertijdnederzetting van 

Engeland. In 44 n. Chr. werd de stad veroverd door de Romeinen en kreeg 

de naam Venta Belgarum, naar de Keltische stam van de Belgae die dit 

gebied toen bewoonden. 

De stad heeft vele historische gebouwen, waaronder de beroemde 12e-

eeuwse Kathedraal van Winchester, waarin zich de graven bevinden van 

diverse vroeg-Engelse koningen. Deze kathedraal is met een lengte van 

180 meter de langste van Engeland. Ook vindt men er het enige resterende 

deel van het oude Koninklijk Paleis, de imposante Great Hall, waarin de 

ronde tafel van koning Arthur is ondergebracht. De tafel dateert overigens in 

werkelijkheid pas uit de 14e eeuw. 

De stad heeft lange tijd dienst gedaan als hoofdstad van het oude koninkrijk 

Wessex. Koning Alfred de Grote maakte Winchester in de 9e eeuw de 

belangrijkste stad van zijn koninkrijk en het was ook de hoofdstad van 

Engeland tot aan de Normandische verovering door Willem de Veroveraar 

in 1066. Willem verklaarde zowel Winchester als Londen (Westminster) tot 

hoofdstad en liet zich in beide steden kronen. Londen kreeg hierna echter 

de overhand. In de Middeleeuwen werd de stad een belangrijk centrum voor 

de wolhandel. 

Winchester is een relatief kleine historische stad in het graafschap 

Hampshire. Het ligt pal aan de westelijke rand van het South Downs 

National Park waar u kunt genieten van natuur en wandelingen.. Naast de 

mooie omgeving is er echter ook veel te zien in de plaats zelf, zoals de 

prachtige kathedraal, het gildehuis, het City Museum, verschillende militaire 

musea, de Middeleeuwse Great Hall, de Winchester City Mill en de ruïne 

van Wolvesay Castle waar de ronde tafel van King Arthur te zien is.  

The Great Hall 

Winchester Castle is een middeleeuws gebouw in Hampshire , Engeland.  

Het werd opgericht in 1067. Alleen The Great Hall (de Grote Zaal) staat stil, 

deze herbergt een museum over de geschiedenis van Winchester.  

Tussen 1222 en 1235 bouwde Hendrik III (geboren op Winchester Castle) 

The Great Hall. The Great Halll is gebouwd van vuursteen. Oorspronkelijk 

had het lagere muren en een dak met dakkapellen. In hun plaats werden de 

grote ramen toegevoegd. Uitbreidingen van het kasteel werden gemaakt 

door Edward II. In 1873 werd het dak van de Grote Zaal volledig vervangen.  

Een imitatie van de Arthur Ronde Tafel hangt in The Great Hall. De tafel 

werd oorspronkelijk gebouwd in de 13e eeuw en opnieuw geschilderd in zijn 

huidige vorm voor Henry VIII; rond de rand van de tafel zijn de namen van 

de ridders van Koning Arthur. 
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Achter The Great Hall is een middeleeuwse tuin genaamd Koningin Eleanor's 

Garden. In the Great Hall hangen enkele gevelstenen in de middeleeuwse 

monastieke stijl. Deze staan bekend als The Winchester panelen. Zij 

verbeelden de 25 ridders van de Ronde Tafel. 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. U kunt uw foto’s mailen naar 

info@bakreizen.nl. 
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