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Welkom in de  
North York Moors…
Kom naar het North York Moors National Park en ervaar de 
adembenemende landschappen en kustlijnen, het eeuwenoude erfgoed en 
ontdek het traditionele Engelse platteland terwijl je geniet van charmante 
dorpjes en marktplaatsen van deze indrukwekkende bestemming.
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De North York Moors liggen ten noorden van de historische stad York, 
in het oosten van Noord-Engeland en kan het hele jaar door bezocht 
worden door wie op zoek is naar een landelijke Engelse vakantie, of een 
inspirerende short-break.

Dit officiële Nationale Park kent wonderschone en zeer gevarieerde 
landschappen, die met  elk van de vier seizoenen veranderen; van 
de wilde bloemen in de lente tot de adembenemende kleuren van de 
heide in de late zomer en de vroege herfst, en de donkere, met sterren 
gevulde luchten in de winter.

De North York Moors is de perfecte bestemming om eeuwen van 
Engelse geschiedenis en erfgoed te ontdekken. Ontstaan in de 
ijstijd, met rondtrekkende monniken in de middeleeuwen, en met 
nederzettingen die gevormd zijn door landbouw, visserij en mijnbouw. 
Loop tussen de ruïnes van prachtige abdijen, met hun antieke stenen 
kruizen, lees verhalen over smokkelaars en ontdekkingsreizigers, en 
bewonder de statige huizen met hun onberispelijk aangelegde tuinen.
Reis door het binnenland, voor de pure schoonheid van de eindeloze 
heidevelden, de weelderig glooiende heuvels en de uitgestrekte dalen, 
de wijd open luchten en de rust van de beboste valleien. Ontdek 
de charmante Engelse dorpjes en marktplaatsen en geniet van alle 
seizoensproducten en handgemaakte kunstvoorwerpen en je zult al 
gauw merken dat Noord-Engeland en haar bewoners, terecht bekend 
staan om hun hartelijkheid en gastvrijheid.

Ga naar de kust, waar land en zee elkaar ontmoeten bij een prachtige 
en ongerepte kustlijn van 42 kilometer, en ontdek torenhoge kliffen 
met rotsachtige wanden en steil aflopende valleien (de zogenaamde 
‘wykes’). En in de beschutte baaien, of op de zandstranden van de 
kustlijn, kun je fossielen vinden die nog uit het Jura-tijdperk stammen.

Hier maak je kennis met het typisch Engelse karakter van de streek, 
waar schapen nog los rondlopen, waar boeren en ambachtslieden in 
historische marktplaatsen hun producten aanbieden, en waar een 
traditionele Engelse pub, voor een heerlijke lokaal gebrouwen biertje bij 
het vuur van de open haard, nooit ver weg is.

In deze gids delen we graag onze insider tips en ervaringen met je, 
zodat ook jij het beste kunt halen uit je bezoek aan de North York Moors.

Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op. We 
bespreken graag met je hoe we je kunnen helpen om de North York 
Moors (nog) beter bekend te maken bij jouw publiek.   
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Nieuw Kaartje Wordt Nog 
Geplaatst

Het North York Moors National 
Park ligt in het oosten van Noord-
Engeland, ten noorden van de 
historische stad York. Het is 
gemakkelijk te bereiken vanaf 
de Noordzee havens van Hull 
(P&O) en Newcastle (DFDS), en 
vanuit de stad York, dat ook een 
treinverbinding heeft met Londen 
van minder dan twee uur.

We liggen dichtbij de iconische 
stad York - met zijn majestueuze 
7e-eeuwse Minster, musea van 
wereldklasse en sfeervolle 
winkelstraten met kinderkopjes 
- wat de North York Moors de 
ideale vakantiebestemming maakt 
om York te combineren met het 
Engelse platteland.

Ook de regionale vliegvelden van 
Leeds Bradford, Teeside, Newcastle 
en Manchester zijn vlakbij. 

Hoe reis je door de  
North York Moors?

De North York Moors en omgeving hebben 
een goed netwerk van trein –en busdiensten 
waarmee vrijwel alle steden en dorpen 
bereikbaar zijn. Ook zijn er fantastische wandel 
–en fietsroutes voor wie liever zijn eigen twee 
benen (of wielen) gebruikt.

Kies je ervoor om de streek per auto te 
verkennen, houd er dan rekening mee dat op 
het platteland veel wegen smal zijn, en dat de 
kans groot is dat je de weg deelt met fietsers 
en wandelaars, of dat je schapen of paarden 
tegenkomt als je een bocht neemt. Rijd dus 
voorzichtig, houd er rekening mee dat je GPS 
wellicht niet 100% betrouwbaar is en dat je er 
goed aan doet om de aanwijzingen op te volgen 
die alle individuele bedrijven geven.
In sommige dorpen zorgen parkeerplaatsen 
ervoor dat het niet te druk wordt op de wegen.

Voor de laatste info over het reizen in de 
regio en het openbaar vervoer inclusief 
dienstregelingen, kijk je op North York Moors 
National Park travel information. 

http://www.poferries.com/en/portal
https://www.dfds.com/en-gb/passenger-ferries/ferry-crossings/ferries-to-holland/newcastle-amsterdam
https://www.visitbritain.com/gb/en/england/northern-england/york
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/travel-and-information/getting-around
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/travel-and-information/getting-around


—
8

North York Moors - Een gids voor internationale media 2021

Niet te missen 
ervaringen

—
8



North York Moors - Een gids voor internationale media 2021 —
9

Uiteraard hebben de North York Moors veel ‘must-see’ bezienswaardigheden, die we 
verderop in de tekst graag met je delen. Maar er is zo veel meer dan een standaard 
afvinklijstje. Het beste dompel je je gewoon onder in de typische, vriendelijke cultuur van 
Noord-Engeland. Neem je tijd om te genieten van de adembenemende landschappen en 
leer meer over onze eeuwenoude geschiedenis.

We delen graag onze tips met je, voor ervaringen en plaatsen die je niet wilt missen: van 
enkele van Engelands mooiste historische plekken tot unieke belevenissen in de North York 
Moors. Onze ‘de beste van’-suggesties gaan over dorpjes in het binnenland, over groene 
dalen en paarse heidevelden, en we laten je weten waar je aan de kust moet zijn. Het zijn 
slechts tips ter inspiratie, we werken namelijk graag met je samen om ideeën uit te werken 
die het beste aansluiten bij jouw lezers.

—
9
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Niet te missen ervaringen…. het binnenland

Reis terug in de tijd naar  
het gouden stoomtijdperk 
met de North Yorkshire 
Moors Heritage Railway 
De North Yorkshire Moors Railway is een legendarische, ouwerwetse stoomtrein die met 
een route van 24 mijl, van de oude marktplaats Pickering naar de kustplaats Whitby, over 
indrukwekkende heidelandschappen, rijdt.

https://www.nymr.co.uk/
https://www.welcometopickering.co.uk/
https://www.visitbritain.com/gb/en/england/northern-england/whitby
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Reis in stijl in fantastisch gerestaureerde 
rijtuigen die worden voortgetrokken door 
stoom –of diesellocomotieven en geniet van 
het reizen per trein zoals ze dat vroeger 
deden. Onderweg wordt gestopt bij Goathland 
Station, dat gebruikt is als Hogsmeade Station 
in de oorspronkelijke Harry Potter film, en 
waar je op het gerestaureerde perron de 
theesalon kunt bezoeken die gehuisvest is 
in een goederenloods uit 1922. Of Grosmont 
Station, met de historische locomotiefloodsen, 
die met behulp van vrijwilligers prachtig zijn 
gerestaureerd tot hoe ze er in 1952 uitzagen.  

Laat je betoveren door Castle 
Howard, een van Engeland’s 
fraaiste landgoederen  

Castle Howard, dat nog altijd wordt bewoond 
door de familie Howard, kan worden bezocht. 
Het werd meer dan driehonderd jaar geleden 
gebouwd door Sir John Vanbrugh, en op 
het landgoed zijn niet alleen de architectuur 
en de inrichting verbluffend, maar ook de 
wereldberoemde verzamelingen van de 
familie Howard.

Castle Howard wordt omringd door een 
park van 1000 hectare, dat de moeite van 
het verkennen meer dan waard is; weidse 
vergezichten, terrassen aan het meer, 
bossen, tempels en tuinen die zijn aangelegd 
in verschillende stijlen, waaronder een 
18e-eeuwse traditionele ommuurde tuin 
met een unieke verzameling Engelse rozen, 
waarvan de geuren en kleuren de zomer tot 
leven brengen. In de siergroentetuin staan 
naast de typische wigwams voor de erwten 
ook andere traditionele Engelse tuingewassen.

Kom tot bezinning in de 
imposante ruïnes van de 
12e-eeuwse Rievaulx Abbey

‘Alles is vredig, alles is sereen, een heerlijke 
vrijheid, ver weg van het wereldse tumult’. 

Zo werd Rievaulx Abbey omschreven 
door Aeldred, de heilige 12e-eeuwse abt 
van het klooster. Loop nu rond door de 
indrukwekkende ruïnes van een van de 
machtigste cisterciënzerkloosters van 
Engeland, in een betoverende vallei in de 
North York Moors.

Met de audiotour leer je meer over de 
lange geschiedenis van de abdij, van een 
vreedzame gemeenschap van monniken tot 
de onderdrukking door Hendrik VIII, en tot 
het in stand houden van de romantische 
ruïne in de 17e-eeuw, als inspiratiebron 
voor kunstenaars en schrijvers. De ruïnes 
weerspiegelen de bijna 1000 jaar spirituele, 
commerciële en romantische geschiedenis 
sinds de oprichting in 1130. En heb je van 
alle indrukken trek gekregen, bezoek dan 
het gastvrije theehuis voor een hapje of 
een drankje.

Bezoek een traditionele marktplaats   

Als bloeiende plattelandsgemeenschap 
hebben de North York Moors verschillende 
marktplaatsen die fungeren als centra van 
het plaatselijke leven van de gemeenschap. 
Een van de meest charmante is Helmsley, 
het beginpunt van de Cleveland Way 
National Trail. Dit heerlijk typisch Engelse 
marktstadje is beroemd voor de ruïnes van 
het 900 jaar oude Kasteel van Helmsley, met 
het prachtige uitzicht over het marktplein 
en het antieke stenen kruis. Verken het oude 
kasteel en zijn fascinerende geschiedenis 
voor je de stad ingaat, met gezellige 
herbergen en winkeltjes, en café’s om alle 
lokale specialiteiten te proberen.

Naast het kasteel ligt Helmsley Walled 
Garden, de eigen ‘geheime tuin’ van North 
York Moors, waar je kunt wandelen door een 
ommuurde tuin van 5 hectare, een oase van 
rust, vol heerlijke geuren en kleuren.

https://www.nymr.co.uk/goathland-station
https://www.nymr.co.uk/goathland-station
https://www.nymr.co.uk/grosmont-station
https://www.nymr.co.uk/grosmont-station
https://www.castlehoward.co.uk/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/rievaulx-abbey/
https://www.visithelmsley.co.uk/
https://www.visithelmsley.co.uk/
https://www.helmsleywalledgarden.org.uk/
https://www.helmsleywalledgarden.org.uk/
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Niet te missen ervaringen…. 

Langs de kust
Geniet van de bruisende badplaats Whitby

Wandel door Whitby, ooit een belangrijke Noordzeehaven, en ontdek het kleurrijke verleden van 
deze populaire badplaats.
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Klim de trap met de beroemde ‘199 steps’, 
om vanuit de oude stad de ruïnes van Whitby 
Abbey te bereiken, een op een klif gelegen 
abdij met uitzicht over de stad. Het eerste 
klooster dat hier in de 7e-eeuw werd gesticht 
werd later een van de belangrijkste kloosters 
in de Angelsaksische wereld.

Bezoek ook het Captain Cook Memorial 
Museumgehuisvest in het 18e-eeuwse 
onderkomen van Captain James Cook, 
die als leerling begon bij een lokale 
scheepvaartmaatschappij, voor hij een van ’s 
werelds beroemdste ontdekkingsreizigers werd.

De nog altijd bruisende haven van Whitby is een 
fijne plek om te ontspannen en om de vissers 
te zien terugkeren van zee met vers gevangen 
vis en zeevruchten. Natuurlijk is je reis niet 
compleet zonder een keer ‘fish and chips’ te 
hebben gegeten aan zee. Goede adressen zijn 
het beroemde Magpie Café, Trenchers of 
Abbey Wharf . En wil je het wat chiquer, ‘The 
Star Inn The Harbour’ serveert vers gevangen 
kreeft met uitzicht op de haven. Het restaurant 
is het zusje van de met een Michelin-ster 
bekroonde pub ‘The Star Inn at Harome’.

Maak kennis met smokkelverhalen in 
Robin Hood’s Bay

In de 18e-eeuw kende het Verenigd Koninkrijk 
een bloeiende zwarte markt voor de smokkel 
van thee, zijde en tabak. Robin Hood’s Bay 
was een belangrijk knooppunt voor al deze 
gesmokkelde goederen. In dit pittoreske dorp 
lijken de kinderkopstraatjes, die vanuit de 
haven omhoog lopen, tegen de kliffen aan 
geplakt te zijn. 

Treed in de voetsporen van deze 
smokkelaars, langs geheime gangen en 
steegjes, en luister tijdens een wandeling 
met een Whitby Storyteller, naar de duistere 
verhalen van het smokkelnest Robin Hood’s 
Bay. Ontdek meer over deze verboden 
handel in het Robin Hood’s Bay Museum 
of het bezoekerscentrum Old Coastguard 
Station Visitor Centre.

Om de sfeer van destijds op te snuiven, 
tippen wij een bezoek aan het Bay Hotel, 
voor een pint Engelse ale bij de open haard. 
Naar verluidt was dit een favoriete plek van 
de smokkelaars.

https://www.visitwhitby.com/blog/199-whitby-abbey-steps/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/whitby-abbey/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=whitby_cip_19&&gclid=EAIaIQobChMIsvr9n7CB6AIVClPTCh2ZsA7oEAAYASAAEgIa7vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/whitby-abbey/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=whitby_cip_19&&gclid=EAIaIQobChMIsvr9n7CB6AIVClPTCh2ZsA7oEAAYASAAEgIa7vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.cookmuseumwhitby.co.uk/
https://www.cookmuseumwhitby.co.uk/
http://www.magpiecafe.co.uk/
https://www.trenchersrestaurant.co.uk/
https://www.abbeywharfwhitby.co.uk/
https://www.whitbystoryteller.co.uk/
http://museum.rhbay.co.uk/
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/see-and-do/attractions/old-coastguard-station
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/see-and-do/attractions/old-coastguard-station
http://www.bayhotel.info/
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Laat je inspireren in Staithes

“ Ga naar Staithes, er is geen betere plek in de hele wereld om te 
schilderen dan daar.” 

Thomas Bartlett, de tekenleraar van Laura Knight,
een van de oprichters van de Staithes Group.

Niet te missen ervaringen…. 

Langs de kust
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Het is geen wonder dat de adembenemende 
kustlijn, de ruige natuurlijke schoonheid, 
de eindeloze luchten en het machtige 
noorderlicht van de kust van Yorkshire al 
generaties lang kunstenaars van over de hele 
wereld hebben geïnspireerd.

Neem de tijd om te ontdekken hoe een groep 
van vijfentwintig Britse impressionisten uit 
de laat 19e-eeuw, geïnspireerd werden door 
hun Franse tegenhangers, en zich vestigde in 
het kustplaatsje Staithes, aan de rand van de 
North York Moors. Met het nieuw aangelegde 
netwerk van stoomtreinen uit 1883, groeide de 
groep gestaag in aantal en al snel werden de 
schilders wereldberoemd.

Tot op de dag van vandaag blijven Staithes, 
en zijn hartelijke, veerkrachtige inwoners, 
kunstenaars inspireren met de torenhoge 
kliffen, de woeste zee en de steegjes en huizen 
die tegen de heuvel lijken zijn aangeplakt.

In het dorp zijn verschillende galeries met 
kunst die geïnspireerd is door de omgeving en 
elk jaar wordt in september het International 
Arts and Heritage Festival georganiseerd, 
met meer dan 80 ‘pop-up galeries’ in huizen 

en winkels in de smalle dorpsstraatjes. Er zijn 
dan begeleide wandelingen en interessante 
lezingen om meer te weten te komen. 

Ontdek de geologie van het Jura-
tijdperk.. en een paar fossielen!

Verken net als professionele en amateur 
geologen, die vanuit de hele wereld komen, 
onze beroemde kustlijn. Er zijn nog zo veel 
fossielen, dat het de perfecte plek is om 
tijdens een wandeltocht met een deskundige 
gids, je eigen prehistorische souvenir te 
zoeken. Deze fossielenjachtwandelingen 
worden vanuit Runswick Bay georganiseerd 
door Hidden Horizons.

Misschien heb je zelfs het geluk om een van 
de beroemdste stenen te vinden; de ‘Black 
Jet’, die gevormd is door overblijfselen van de 
apenboom uit het Jura-tijdperk.

Maar vind je niets, dan niet getreurd; in Whitby 
zijn verschillende juweliers die gespecialiseerd 
zijn in het verwerken van lokale stenen in 
juwelen. Zo heb je een unieke herinnering aan 
je reis door de tijd naar het Jura-tijdperk.

https://www.staithesfestival.com/
https://www.staithesfestival.com/
https://www.hiddenhorizons.co.uk/
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Niet te missen ervaringen…. 

Overal!
Geniet van het uitzicht.
 
North York Moors is een streek met onvergetelijke en machtige vergezichten.. neem 
je tijd om van het landschap te genieten, met een picknickmand van de plaatselijke 
bakker of delicatessenwinkel en met een thermoskan met de befaamde Yorkshire thee.
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Het uitzicht vanaf Sutton Bank in de richting 
van Gormire Lake, het enige natuurlijke meer 
in het North York Moors National Park, wordt 
vaak omschreven als ‘England’s Finest’.
Leun achterover en zie hoe zweefvliegtuigen 
boven je hoofd cirkelen en hoe 
wolkenformaties voorbij rollen, voordat je 
in het National Park Centre meer te weten 
komt over hoe dit landschap is ontstaan. Kies 
een wandelroute of, als je meer van fietsen 
houdt, huur een fiets en laat de North York 
Moors wind door je haren waaien terwijl je 
geniet van het ontzagwekkende landschap. 
Bezoek The Hole of Horcum, onze eigen 
miniatuur Grand Canyon. En leer hoe de reus 
Wade (een Saksisch opperhoofd die al door 
Chaucer en Thomas Malory werd vermeld) 
volgens de overlevering het land en de unieke 
landschappen heeft geschapen en bewonder. 
Ga lekker picknicken bij de romantische ruïnes 
van Skelton Tower of op het gras van de 
landtong bij Corn Hill Point, het ideale punt 
om in de verte de stoomtreinen van de North 
Yorkshire Moors Railway zich een weg te zien 
banen door het heidelandschap.

Proef de North York Moors!  

Fijnproevers komen hier zeker aan hun 
trekken! In de North York Moors vind je veel 

lokaal geproduceerde seizoensproducten, 
geteeld door toegewijde telers en waar 
producenten een fantastisch aanbod mee 
weten te maken. Al dit heerlijks vind je in de 
beste delicatessen –of boerderijwinkels in 
Yorkshire, of je geniet ervan in een gezellige 
pub met haardvuur. Om je eetlust alvast 
wat op te wekken, vind je op de website 
van Taste of the North York Moors een 
lijst van producenten, eetgelegenheden en 
interessante foodie-experiences.    

Ben je een zoetekauw, dan val je met je neus 
in de boter. Het nationale park heeft een 
overvloed aan café’s en tea shops, die allemaal 
zalige zoete lekkernijen serveren. Het heeft 
het park zelfs de bijnaam ‘Capital of Cake’ 
opgeleverd. Op de website vind je insider tips 
voor de beste plekken om te genieten van 
een Engelse afternoon tea; van boerderijen 
tot ommuurde tuinen met uitzicht op een 
historische abdij.

Visliefhebbers gaan naar de havens van 
Whitby of Staithes om te zien hoe vissers 
hun kreeftenpotten legen, voor je geniet van 
een zalig maal met de vangst van de dag. En 
uiteraard probeer je een keer traditionele 
Engelse ‘fish and chips’ in een van de 
wereldberoemde café’s van Whitby.

https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/see-and-do/sutton-bank-national-park-centre
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/see-and-do/sutton-bank-national-park-centre
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/enjoy-outdoors/walking/our-walks/walking-routes/levisham-moors-and-hole-of-horcum
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/see-and-do/attractions/skelton-tower
https://tasteofthenorthyorkmoors.com/
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/see-and-do/capital-of-cake
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Ontdek het landschap op je eigen twee benen

Ga te voet op pad om op de meest meeslepende manier te genieten van de schitterende en 
gevarieerde landschappen van het North York Moors National Park. Bij wandelen draait het 
allemaal om de frisse lucht, de eindeloze hemel en de kans om wilde dieren in hun eigen 
omgeving te zien. Het is ook een geweldige manier om de geschiedenis, die zo verankerd is 
in het landschap, te ontdekken. Treed in de voetstappen van oude monniken en bewonder de 
antieke stenen kruizen en grensstenen.

Niet te missen ervaringen…. 

Overal!
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Op de website van North York Moors National 
Park staan verschillende wandelroutes. De 
wat kortere wandeltochten vind je onder 
het kopje ‘classic walks’, variërerend van 
vijf tot elf kilometer, die je door enkele van 
de mooiste landschappen voeren; van het 
adembenemende uitzicht vanaf Sutton 
Bank, tot de bosrijke route van Helmsley 
naar Rievaulx Abbey, langs velden vol 
blauwe hyacinten. Het Nationale Park 
biedt het hele jaar door gratis wandelingen 
met gids; nachtelijke sterrenkijktochten, 
boswandelingen en wandelingen over een 
aantal monumentenzorg landgoederen.

Voor langeafstandswandelaars is er een ruime 
keuze aan wandelpaden en langere routes. 
Onze beroemdste tocht is de Cleveland Way 
National Trail van 176 kilometer. De route loopt 
van het marktstadje Helmsley, in het hart van 
de North York Moors, helemaal tot aan de kust 
en langs de kustlijn met zijn kliffen. Al lopend 
word je bij elke bocht beloond met spectaculaire 
vergezichten; van traditionele vissersdorpjes 
tot beschutte baaien met aalscholvers, jan-van-
genten en andere zeevogels.   

Mocht je geen tijd hebben om de hele 
9-daagse trail te lopen, dan zijn er ook 
kortere routes, langs delen van de Cleveland 
Way met hetzelfde begin –en eindpunt. Op 
de website van de Cleveland Way National 
Trail geven we allerlei mogelijkheden om je 
vakantie te plannen en informatie over hoe 
je zelf je eigen route kunt plannen langs de 
Cleveland Way.    

Of je nu kiest voor een kortere cirkelroute 
of gaat voor een langeafstandshike, alle 
routes zijn goed aangegeven door het hele 
nationale park, zodat je nooit zult verdwalen. 
Ook zijn er verschillende touroperators 
gespecialiseerd in wandeltochten; ze kunnen 
je met alles helpen; van tochten met gids tot 
het vervoer van je bagage.

En natuurlijk is er na al het wandelen in de frisse 
lucht, geen betere belonging dan een heerlijke 
maaltijd bij de open haard van een traditionele 
pub of herberg in de North York Moors.

https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/enjoy-outdoors/walking
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/enjoy-outdoors/walking
https://www.northyorkmoors.org.uk/visiting/enjoy-outdoors/walking/classic-walks
https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/cleveland-way/
https://www.nationaltrail.co.uk/en_GB/trails/cleveland-way/
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Dompel jezelf onder in 
het Engelse platteland

Onderdompeling in de lokale 
cultuur geeft je een heel ander 
perspectief en je gaat weer 
naar huis met het gevoel dat 
je echt hebt geproefd van de 
manier van leven in de North 
York Moors. Wij geven je vast 
wat tips hoe je inheems wordt: 

 Kies als accommodatie een 
boerderij of cottage. Hier vind je 
volop mogelijkheden..

 Huur een fiets of reis met 
openbaar vervoer – het is dé 
manier om vriendelijke locals 
te ontmoeten die je niet alleen 
graag zullen helpen om je 
weg te vinden, maar die altijd 
bereid zijn om hun insider tips 
met je te delen. Een netwerk 
van bussen verbindt steden 
en dorpen en boven in de 
dubbeldekker word je beloond 
met een spectaculair uitzicht. 
De route van de X840 Coastline 
is zelfs verkozen als de mooiste 
busreis van Groot-Brittannië! 
Houd in het binnenland wel de 
dienstregeling in de gaten, want 
daar rijden de bussen minder 
vaak dan langs de kust. 

 Koop in de stad lokaal 
geproduceerde lekkernijen zoals 

de traditionele Engelse scones 
van eco-micro bakkerij The 
Baker’s House, Helmsley of het 
plaatselijk gefokte rundvlees 
van Radford Butcher, Sleights. 

 Probeer de specialiteiten van 
de streek, zoals Yorkshire Curd 
Tarts in Helmsley en Yorkshire 
Brack en Yorkshire Parkin 
(beide zijn een soort fruitcake) 
van bakkerij Botham’s of Whitby. 

 Bezoek een pub en probeer de 
ter plekke gebrouwen biertjes 
– geheid dat je mededrinkers 
allemaal een ander oordeel 

zullen hebben! In Robin Hood’s 
Bay zijn verschillende kroegen 
om met live muziek van een 
biertje te genieten.

 In de dorpen vinden 
allerhande evenementen 
plaats, van wedstrijden wie 
de lekkerste jam maakt, tot 
paardententoonstellingen met 
de Engelse Shire-paarden. Een 
overzicht van alle evenementen 
vind je hier.

02
Leer meer over acht 
eeuwen geschiedenis

Verken de North York Moors en 
leer meer over de eeuwenoude 
geschiedenis die onder je 
voeten ligt en die je overal 
ziet; ontdek de fascinerende 
verhalen van een land met een 
belangrijke geschiedenis..

 Ontdek christelijke 
monumenten, die een grote 
rol hebben gespeeld in de 
geschiedenis van Groot-
Brittannië, zoals Rievaulx Abbey, 
Whitby Abbey en Saint Mary’s 
Church in Lastingham.

 Ga terug in de tijd en leer 
meer over hoe mensen 
sinds de IJstijd leefden in de 
boerengemeenschappen in het 
Ryedale Folk Museum.

Verhaalideeën  
en reisschema’s
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 De jeugd van Captain James 
Cook, een van de belangrijkste 
ontdekkingsreizigers uit de 
18e-eeuw, staat centraal in het 
Captain Cook Memorial Museum.

 Ontdek hoe een familie van 
grootgrondbezitters en hun 
personeel sinds generaties in 
Castle Howard wonen.

 Boek een onvergetelijke 
Footplate Experience in de 
locomotief van een van de  
North Yorkshire Moors Railway 
stoomtreinen en kom meer 
te weten hoe deze treinen 
functioneren. Blaas op het 
beroemde fluitje, bezoek de 
treinremises en geniet van een 
heerlijke lunch of diner aan boord 
van een rijdende trein met de 
Pullman dining service.

03
Wandelroutes 

Wandelen in de North York 
Moors is niet alleen een 
geweldige manier om te 
genieten van de schoonheid 
en rust van het telkens 
veranderende landschap, 
maar ook een prima manier 
om kennis te maken met het 
erfgoed en om te zien hoe 
mensen leven in deze streek.
Waarom probeer je niet eens:

 Saint Hilda’s Way – deze 
route van 65 kilometer, deels 
geplaveid met eeuwenoude 
leistenen - de zogenaamde 
‘monks’ trods’, voert langs acht 
kerken die gewijd zijn aan Sint 
Hilda, de 7e-eeuwse heilige en 
abdis van de abdij van Whitby. 

 Een rondwandeling door 
Rosedale – waar Rosedale nu 
een vredige vallei in het hart 
van het nationale park is, was 
het in de 19e-eeuw een deel 
van het industriële Yorkshire, 
met ijzermijnen, kalkovens en 
zelfs een trein die door het 
heidelandschap reed. Geniet 
van deze route van 12 kilometer, 
over de heuvels en dalen 
van de boerenvallei en door 
Rosedale, vanaf het beginpunt 
in het lieflijke dorpje Rosedale 
Abbey, voor je langs het oude 
spoorwegspoor terugkeert 
langs de indrukwekkende ruïnes 
van de voormalige kalkovens.

04
Laad je batterijen weer 
op in de natuur

De schoonheid en rust van het 
grootste deel van de North York 
Moors maken het de ideale 
bestemming om te ontspannen 
en om je batterijen weer op te 
laden. Probeer bijvoorbeeld:

 Een ‘Breath of Fresh Air’. 
Vrijwilligers en specialisten 
van het nationale park 
nemen je graag mee op gratis 
wandeltochten met gids die van 
tevoren kunnen worden geboekt. 

 Forest-bathing in Dalby 
Forest zijn stressverlagende, 
zintuigelijke wandeltochten 
door het bos.

 Afternoon tea in de Falling 
Foss Tea Garden – een 
betoverende cottage-tuin boven 
een waterval van negen meter
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 Richt je blik ten hemel – er 
gaat niets boven het kijken 
naar de sterren om in onze 
drukke levens weer eens ontzag 
en verwondering te voelen. 
De donkere hemel boven het 
nationale park is ideaal om 
sterren te zien. Zo zeer zelfs, 
dat hier elk jaar het Dark Skies 
Festival plaatsvindt. En de 
Dalby Oberservatories, die diep 
in het hart van Dalby Forest 
liggen, organiseren maandelijks 
sterrenkijkevenementen van de 
herfst tot aan de lente.

 Luister naar het kabbelen van 
de golven aan de kust van North 
York Moors tijdens een yoga 
sessie met Happy Seal Yoga of 
neem je tijd voor een mindful 

strandjutterswandeling, op zoek 
naar fossielen en schelpen in de 
vredige baaien.

 Boek een eigen bosboomhut 
van Forest Tree-house in 
Keldy Forest die ook spa-
behandelingen ín je hut 
aanbieden, en geniet daarna 
van je eigen hot-tub, tussen de 
hoge bomen in de buitenlucht. 

05
Dieren in hun eigen 
omgeving 

In het landschap van de North 
York Moors zijn er volop 
mogelijkheden om wilde dieren 

te spotten en om te genieten 
van de flora en fauna van de 
regio. Activiteiten om de dieren 
van de North York Moors te 
zien, zijn: 

 Langs de kust – in de zomer 
en in de vroege herfst lopen 
de wateren voor de kust over 
met bijzondere dieren; er zijn 
dwergvinvissen en bultruggen, 
witsnuitdolfijnen en bruinvissen. 
Ga mee op een zeesafari met 
de deskundige gidsen van 
Yorkshire Coast Nature, Whitby 
Whale Watching of Three 
Sisters Sea Trips om de dieren 
van dichterbij te zien.   

 Kom vogelspotten – op de 
krijtrotsen bij Flamborough 
vind je de grootste kolonie van 
zeevogels op het vasteland 
van het Verenigd Koninkrijk, 
met de garantie van bijna 
100% dat je tijdens het 
broedseizoen jan-van-genten, 
Atlantische papegaaiduikers, 
drieteenmeeuwen en alken 
ziet in het RSPB Reserve at 
Bempton en het Yorkshire 
Wildlife Trust Reserve at 
Flamborough. Van april tot 
aan augustus zwermen meer 
dan 400.000 vogels rond de 
kliffen en dan is de lucht vol met 
Atlantische papegaaiduikers, 
jan-van-genten en zeekoeten. 
Ga in het weekend tussen mei 
en juli mee op een zeesafari op 
de Yorkshire Belle om dichterbij 
de vogels te komen.  

Verhaalideeën  
en reisschema’s
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 Fotografeer al het 
natuurschoon en de dieren in 
hun eigen omgeving; Yorkshire 
Coast Nature biedt verschillende 
fotografie workshops. 

 Go wild – ga de natuur in, 
en vergroot je kennis van 
flora en fauna met een reeks 
aan buiten activiteiten, van 
overleven in de wildernis tot 
foerageren en koken in het bos. 
Hidden Horizons en Trailblazer 
Wildcraft bieden cursussen en 
workshops aan van elk niveau.  

06
Op de pedalen

Vergroot je actieradius met 
twee wielen! De fiets is een 
fantastische manier om de 
streek beter te leren kennen 
en we hebben talloze routes 
langs landwegen, ruiterpaden, 
bospaden en oude spoorlijnen 
om uit te kiezen; van licht tot 
uitdagend.

 Het ‘Moor to Sea Cycle 
Network’ verbindt Scarborough, 
Whitby, Dalby Forest, Pickering 
en Great Ayton met een 
prachtige serie routes over 
heidevelden, door bossen en 
langs de kust. In totaal zijn 
er 241 kilometer aan routes 
uitgezet door het hart van het 
North York Moors National 
Park – over rustige wegen, 
bospaden en ruiterpaden en 
langs de voormalige spoorlijn 
van Scarborough naar Whitby 
(de ‘Cinder Track’). Reken voor 
de hele route vijf à zes dagen, 
maar natuurlijk kun je er ook 
voor kiezen om een of meer van 
de elf afzonderlijke routes te 
fietsen.

 Nóg inspannender is de 
‘North York Moors Cycleway’ 
van 276 kilometer, over rustige 
landwegen, door glooiende 
heidelandschappen, door 

beboste valleien en langs de 
prachtig ruige kust. Dit kun je 
als totaalpakket boeken, met 
accommodatie, het vervoer van 
je bagage en gidsen.

 Elektrische fietsen zijn ideaal 
voor wie een zetje in de rug 
wil.. je gaat er moeiteloos 
mee heuvel op, heuvel af! Bij 
verschillende touroperators, 
zoals Trailways Cycle Hire, kun 
je een elektrische fiets huren 
en ze helpen je graag met het 
samenstellen van een route.

 Veel accommodatie 
aanbieders hebben bewaakte 
fietsenstallingen, bagage –en 
gereedschapsdepots en de 
mogelijkheid om je fiets schoon 
te spuiten. Ze hebben zich 
verenigd en op de website 
National Park’s Cycling Friendly 
Initiative zie je wie daar bij zit.

07
Kunst en 
ambachtslieden

De North York Moors 
hebben altijd kunstenaars 
en ambachtslieden weten 
te inspireren met hun 
natuurlijke schoonheid, de 
seizoenswisselingen en het 
telkens veranderende licht. 
Deze inspiratie zie je terug in 
geschilderde landschappen 
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en zeegezichten, in sterke 
fotografie, uniek keramiek of 
kleurrijk textiel.

In onze serie van korte 
films ‘Inspired by the North 
York Moors’ vertellen lokale 
kunstenaars hoe de schoonheid 
van hun omgeving hun heeft 
geïnspireerd.  

Dit zijn onze tips om van het 
rijke kunstaanbod van het 
nationale park te genieten:

 Treed in de voetsporen 
van de Staithes Group van 
impressionistische schilders. 
Bezoek het dorp en de Staithes 
Gallery, de thuisbasis van de 
Staithes Art School, waar het 
hele jaar door in de weekenden 
schilderworkshops worden 
aangeboden. Bezoek ook de 
Pannett Art Gallery, in het 
nabijgelegen Whitby, om de 
grootste collectie werken van 
de Staithes Group te zien, 
en het eigenzinnige Whitby 
Museum, om meer te weten 
te komen over deze groep van 
kunstenaars.

 Ontdek onze openbare 
kunstwerken, die alle facetten 
van het leven en erfgoed van 
de North York Moors tonen. Op 
de kliffen boven Saltburn staat 
een gigantische bedelarmband, 
bedacht door Richard 
Farrington en in staal gegoten 

om zo de plaatselijke industrie 
te herdenken. In Robin Hood’s 
Bay creëerde Ruth Wilkinson 
voor het pad langs zee een 
mozaïek dat uit verschillende 
panelen bestaan. Met maar 
liefst 300.000 steentjes laat het 
kunstwerk 190 miljoen jaar aan 
geschiedenis zien.

 De prachtige ‘Inspired 
by.. Gallery’ in het Moors 
National Park Centre in 
Danby organiseert wisselende 
tentoonstellingen met werken 
van kunstenaars die zich lieten 
inspireren door het landschap 

en het leven en de kleuren 
van North York Moors. Hun 
werken, prints en fotografie, 
kunstvoorwerpen van ijzer 
en juwelen, zijn te koop in de 
galeriewinkel in het atelier.

 Bezoek het Mouseman Visitor 
Centre om meer te weten te 
komen over Robert Thompson, 
de Mouseman of Kilburn, die 
meer dan 100 jaar geleden 
een meubelmakerij begon, 
gespecialiseerd in Engels 
eikenhout. Elk meubelstuk 
heeft altijd een handgesneden 
muis, het kenmerk dat je terug 
ziet op alle meubelen die nog 
altijd op dezelfde plek gemaakt 
worden in Kilburn.

 Stephen Gillies en Kate 
Jones zijn glasblazers die 
in hun studio Gillies Jones 
in Rosedal Abbey met oude 
technieken hedendaagse 
glazen objecten maken die 
inmiddels geliefd zijn bij een 
groot publiek. Hun studio, 
waar je het paar aan het 
werk kunt zien, kan worden 
bezocht.

08
Eten, heel erg lekker 
eten
 
In het hele nationale park 
vind je café’s, boerenmarkten, 

Verhaalideeën  
en reisschema’s
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bistro’s, gourmet restaurants 
en natuurlijk traditionele 
gastro-pubs, waar gekookt 
wordt met de overvloed van 
de allerbeste streekproducten. 
Op de website van Taste of 
the North York Moors vind 
je alle culinaire informatie 
over het enorme aanbod, 
inclusief adressen van 
de beste restaurants en 
voedselproducenten. Dit zijn 
vast wat ideeën om je eetlust 
op te wekken!

 De marktstad Malton staat 
bekend als Yorkshire’s Foodie 
Capital en een bezoek aan het 
jaarlijkse Food Lover’s Festival 
is een must. Daar vind je alle 
lokale ingrediënten waarmee 
je in de Malton Cookery 
School je eigen feestmaaltijd 
bereidt. Deze school biedt in 
de weekenden workshops aan 
waar je (beter) leert koken; van 
bakken tot het bereiden van een 
heel diner.

 Schrijf je in voor een van de 
kookcursussen van Sarah Muir 
in The Arches Cookery School; 
het is een boerderij waar 
uitsluitend met ingrediënten 
van het land wordt gewerkt. 
Sarah deelt in haar cursussen 
de inspiratie die zij opdeed 
tijdens dertig jaar reizen over 
de hele wereld als cateraar in 
de muziekindustrie.

 Als je kunt, bezoek dan een 
van Lisa Chapman’s ‘To Dine 
For’ pop-up restaurants in 
het Endeavour Restaurant in 
Staithes. Maar er is nóg een 
manier om van Lisa’s culinaire 
hoogstandjes te genieten; op 
bestelling bereidt ze verse 
maaltijden om van te genieten 
in je eigen cottage als je 
thuiskomt na een heerlijke 
dag in de natuur. Lisa’s 
kookkunsten genieten grote 
bekendheid en ze gebruikt het 
beste uit zee om haar menu’s 
samen te stellen.

 Geniet van een gourmet 
food tour met Sue Nelson 
van Yorkshire Food Finder 
om kennis te maken met 
een aantal van de beste 
voedselproducenten in het 
nationale park.. en natuurlijk 
mag je van alles proeven!   

 Bezoek Fortune’s Kippers 
Smokehouse, een rokerij 
met winkel bij het begin van 
Whitby’s beroemde pad van 199 
treden, waar sinds 1872 al vijf 
generaties van de Kipper familie 
kippers (haringen) roken.

 Sterren zijn er niet alleen 
in de hemel.. de North York 
Moors hebben niet één maar 
twee restaurants met een 
Michelin-ster: The Black 
Swan in Oldstead wordt 
gerund door een familie 

die sinds generaties boert 
in de region. Ze serveren 
slechts één menu: het Tasting 
Menu met zeer originele 
bereidingen van de beste 
streekproducten. The Star 
Inn at Harome serveert de 
heerlijke keuken van Yorkshire 
met seizoensgebonden, 
lokale producten, zoals wild, 
Noordzee-vis en veel verse 
kruiden uit de tuin van het 
restaurant. Waarom zou je niet 
beide restaurants proberen?

 Bestel bij Hunters of 
Helmsley een mand met de 
lekkerste streekproducten, 
de zogenaamde ‘Yorkshire 
fayre’, om mee terug te 
nemen naar Nederland.

 Maak je keuze uit het grote 
aanbod van lokale drankjes: 
geniet van een fles Smugglers 
Gold van microbrouwerij 
Whitby Brewery, die hun bier 
in een verbouwde schuur bij 
Whitby Abbey brouwen, of 
probeer Striding the Riding, 
het officiële bier van Cleveland 
dat gebrouwen wordt 
door de Helmsley Brewing 
Company. En wil je misschien 
iets sterkers, neem dan een 
fles gin mee terug van The 
Lickerish Tooth destilleerderij, 
waar voormalig staalarbeider 
Steven Donnelly zijn dranken 
stookt in een omgebouwde 
koeienstal in Egton.
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Activiteiten voor 
elk seizoen
De North York Moors zijn met recht een bestemming voor elk seizoen. 
Geniet bijvoorbeeld van deze seizoensgebonden activiteiten uit het grote 
aanbod van het nationale park:

Winter 

 Ga eens sterren kijken tijdens het Dark Skies 
Festival

 Na een verfrissende winterwandeling warm je 
weer lekker op bij het openhaardvuur van The 
Moors Inn, Appleton le Moors

 Bezoek Castle Howard en Nunnington Hall als 
ze versierd zijn voor Kerstmis

 Geniet van de jonge zeehondjes langs de kust 
van de North York Moors

Herfst  

 Genieten van de gouden herfstkleuren van de 
bossen en heidevelden, doe je beste vanuit een 
historische wagon van de North Yorkshire Moor 
Railway

 Kunst en cultuur zijn er in overvloed tijdens 
het Staithes Festival of Arts & Heritage, wanneer 
pittoreske visserhuisjes een heel weekend 
worden gebruikt als pop-up galeries en café’s.

 Ga mee appels plukken in Ampleforth, of bezoek 
het Apple Weekend in de Helmsley Walled Garden 
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 Boek een walvissafari op zee, voor de kust van 
de North York Moors

Zomer 

 Wandel over de kliffen onder zomersblauwe 
hemels en geniet van het adembenemende 
uitzicht

 ‘Country shows’ in het nationale park zijn er 
volop en een leuke manier om te genieten van de 
traditionele Engelse festiviteiten

 Bewonder de vele tinten paars van de 
heidevelden

Lente 

 Ga op fossielenjacht tijdens het springtij 
en bewonder de Jurassische kustlijn van het 
nationale park

 Vergaap je aan de wilde narcissen in Farndale 
of aan de blauwe hyacinthen in Riccal Dale in de 
buurt van Helmsley

 Bezoek het Malton Food Lovers Festival voor 
het beste wat Yorkshire te bieden heeft, met 
kookdemonstraties van lokale chefs, proeverijen, 
150 eetkraampjes en streetfood, een festivalbar, 
live muziek en nog veel meer.

Evenementen en festiviteiten

Het volledige programma van evenementen en 
festiviteiten tijdens het hele jaar geeft je een 
goed beeld van de geschiedenis en cultuur van 
de North York Moors. Dit zijn enkele van onze 
favorieten:

Februari - Dark Skies Festival, met evenementen 
overal in de North York Moors en de Howardian 
Hills

Augustus - World Jam Festival, Helmsley (het 
centrum is in de Helmsley Walled Garden), 
Staithes, Festival of Arts & Heritage, Staithes, 
Festival of Thrift, Kirkleatham

Oktober - Whitby Goth Weekend, Whitby
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Waar logeren
Een aanbod van accomodatie biedt voor elk wat wils.Er zijn boetiek –en spahotels, 
B&B’s in boerderijen, knusse cottages, een tent op een familiecamping, of zelfs een 
boomhut; je vindt altijd een plek om te slapen in de North York Moors die past bij 
jouw wensen en overal zul je je meer dan thuis voelen.
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Leuke feitjes en North 
York Moors ervaringen!
Wist je dat..??
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 Moors en meer! Het nationale park dankt zijn 
naam aan de zeldzame heidevelden, een van de 
grootste, aaneengesloten gebieden in Engeland. 
Toch beslaan deze paarsgekroonde velden, met 
landbouwgrond en wilde dieren, maar een derde 
van het nationale park. Een netwerk van diepe 
dalen en valleien, doorsnijdt de hogere delen; 
meer dan een vijfde van het gebied bestaat uit 
bossen; van inheemse Engelse beboste valleien 
tot aan naaldbossen.

 Het nationale park is waar Britain’s Most Scenic 
Bus Route rijdt! Busroute 840 van de Coastliner 
doorkruist de heidevelden van Pickering, via 
Goathland om langs de kustlijn weer uit te komen 
in Whitby.

 Heb je je ooit afgevraagd hoe de datum 
van Pasen wordt bepaald? Sint Hilda van 
Whitby Abbey was een belangrijk figuur in de 
geschiedenis van het Christendom.  Als de 
abdis van Whitby speelde zij een belangrijke rol 
bij de synode van Whitby in 664. Tijdens deze 
bijeenkomst besloot Engeland om de Romeinse 
kalender in acht te nemen in plaats van de 
Keltische en werd de weg vrijgemaakt voor de 
‘romanisering’ van de Engelse kerk.

 Maak kennis met ‘Fat Betty’, ‘Young and Old 
Ralph’.. en vele andere antieke grenskruizen in 
de North York Moors met elk een eigen unieke 
naam. North York Moors is er trots op om een 
van de grootste verzamelingen van staande 

stenen te hebben in Engeland. Parochiegrenzen, 
de overblijfselen van steencirkels, wegwijzers, 
aarden wallen, religieuze kruizen en verschillende 
soorten gedenktekens. In totaal zijn er ongeveer 
1500 van deze grensstenen en kruizen!

 ‘On top of the world’.. of in ieder geval boven de 
oostkust van Engeland.. Klim naar grote hoogten, 
naar de Boulby Cliffs, met 203 meter boven de 
zeespiegel de hoogste kliffen van de oostkust van 
Engeland. Het uitzicht is ronduit spectaculair!

 Beleef een fang-tastic Dracula avontuur.. ga ‘s 
avonds mee op een griezelige tour met een gids 
om meer te weten te komen over de fictieve 
Graaf Dracula. Bram Stoker, de schrijver van 
Dracula, ging vaak op vakantie in Whitby en 
logeerde dan in de Duke of York, bij het begin van 
de 199 treden. Dat is de trap die Dracula, in de 
vorm van een zwarte hond, liep naar de ruïnes 
van de abdij, nadat hij aan land ging met zijn 
gotische schip ‘The Demeter’.   

 We weten allemaal wel iets van spaarzaamheid. 
Ga, net als vele anderen, mee naar het Festival 
of Thrift, dat zich inzet voor een duurzamer 
leven en waar zowel wereldwijde als plaatselijke 
kwesties worden besproken. Met je kaartje kun 
je bijvoorbeeld deelnemen aan een workshop 
in een smederij,  of lezingen bezoeken over 
duurzaamheid. Er is een programma met muziek, 
festiviteiten en er is heerlijk streetfood.
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 Betreed de magie van The Secret Garden.. ‘The 
Secret Garden’ uit Frances Hodgson’s roman uit 
1911 is een fictieve plek op het terrein van het 
Misselthwaite Manor in North Yorkshire. Wie zelf 
een belevenis in een geheime tuin wil, bezoekt 
Duncombe Park en Helmsley Walled Garden, die 
beide zijn gebruikt in de film ‘The Secret Garden’ 
uit 2020, met in de hoofdrollen Colin Firth en 
Julie Walters. De verbluffende architectuur 
van Duncombe Park werd gebruikt als het 
Misselthwaite Manor van het boek, waar Mary 

Lennox naartoe wordt gestuurd na de dood van 
haar ouders. De kleuren en geuren van Helmsley 
Walled Garden keren in de film terug als de 
geheime tuin van de titel, waar de personages elk 
hun persoonlijke transformatie ondergaan.

 Slaap een nacht in een Hobbit Hole in Shire 
House, waar gasten die op zoek zijn naar unieke 
accomodatie niet teleurgesteld zullen worden. De 
luxe en eigenzinnige Hobbit Holes zijn ingericht 
volgens de beschrijvingen in de romans ‘The 
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Hobbit’ en de ‘Lord of the Rings’ trilogie van 
J.R.R. Tolkien. 

 Wie houdt er níet van kruisbessen? Als je 
in de eerste week van augustus in de buurt 
van Egton Bridge bent, bezoek dan zeker de 
oudste nog bestaande kruisbessenmarkt van 
Engeland, de ‘Gooseberry Show’, die al sinds 
1880 wordt gehouden. Hier wordt gestreden 
om de felbegeerde prijs voor wie de zwaarste 
kruisbes heeft!

 Een van Engeland’s steilste wegen is de 
‘fietskettingbreker’, beter bekend als ‘Chimney 
Bank’, een weg naar een hoogte van 173 meter 
met een stijgingspercentage van 33%. De weg is 
vernoemd naar de 30 meter hoge schoorsteen 
die voor de plaatselijk ijzermijn werd gebouwd, 
maar die inmiddels is gesloopt.

 Ga op jacht naar de ‘boggles’ van Boggle Hole.. 
Tussen Robin Hood’s Bay en Ravenscar ligt 
Boggle Hole, een grot die volgens de legende 
werd bewoond door boggles; kleine groteske 

wezentjes die mensen, die te dicht in hun buurt 
op een deel van het strand kwamen, de stuipen 
op het lijf jaagden. Hoewel veel mensen hebben 
beweerd dat ze echt de vreemde en mysterieuze 
wezens hebben gezien, is het algemeen bekend 
dat deze grot gebruikt werd om smokkelwaar te 
verbergen. De smokkelaars waren dan ook wat 
blij dat de verhalen over mysterieuze wezens 
wellicht geholpen hebben om nieuwsgierige 
bezoekers op afstand te houden.

 Volg de Monks’ Trods en loop over de 
eeuwenoude paden van de heidevelden.. Monks’ 
Trods zijn met leistenen aangelegde paden 
waarvan een heel netwerk door de North York 
Moors loopt. In het Verenigd Koninkrijk zijn 
meer van deze paden, maar het nationale park 
heeft de meest bekende trods op één plek en 
ze zijn gezichtsbepalend voor de streek. Soms 
volgen ze dezelfde route als de ‘Panierways’, 
de lange paden die gebruikt werden door de 
‘Panniermen’, mannen die met bepakte paarden 
de versgevangen vis van de havens naar de 
visverkopers in het binnenland brachten.
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We helpen je graag!
Onze contactdetails en waar je meer kunt vinden:

Media vragen:
Wij helpen graag met persvragen, suggesties  
en het samenstellen van een reisroute. 
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Contact: 
Margot Eggink   
T: +31 (0)20 6077706  
E: margot.eggink@visitbritain.org
  

Meer informative over de regio:
northyorkmoors.org.uk | tasteofthenorthyorkmoors.com |  media.visitbritain.com  
nationaltrailbreaks.com/nl_NL/trails/Cleveland-way/

We vinden het fijn als je onze Social Media tags gebruikt in je 
verhalen en reportages:
North York Moors National Park: #NorthYorkMoors
Visit Britain / Visit England: #LoveGreatBritain




