
 
 

 
 
De oorsprong van het treintoerisme ligt in 
Engeland, waar de eerste treintoeristen rondom 
Liverpool te vinden waren. Die reisden spoedig door 
naar Londen v.v.  
Daar kwamen ze op Euston Station of Paddington 
Station aan, waar ze ook verder konden reizen naar 
Wales. 
 

 
 
De beide stations, waar ook alle steenkool aan-
kwam, staan op onderstaande plattegrond van 1816 
nog in een leeg landschap dat in enkele decennia 
bebouwd zal raken met industrie en woningen.    
Het spoorwegtoerisme nam een hoge vlucht tijdens 
de eerste wereldtentoonstelling van 1851 in het 
Londense Hyde Park, in het tijdelijk tentoon-
stellingsgebouw Crystal Palace.  
De organisatie van deze wereldexpo lag overigens in 
handen van de spoorwegmaatschappijen die het 
samen met het koningshuis, de eigenaar van Hyde 
Park, op een akkoordje gooiden.  
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In een half jaar tijds kwamen ongeveer 6 miljoen 
bezoekers op The Great Exhibition af. Niet alleen uit 
Londen. Ook toeristen uit industriesteden elders in 
het land kwamen langs. Zelfs arme arbeiders 
mochten er op de zogenaamde ‘shilling-day’ een 
bezoekje brengen tegen een gereduceerd tarief.  
Crystal Palace, de naam zegt het al, was een enorm 
glaspaleis dat na de expositie weer moest ver-
dwijnen van de koning. Op het lege grasveld wordt 
nu af en toe een balletje getrapt.  
 

 
 
Thomas Cook, een bescheiden dorpstimmerman, 
had snel door dat er aan treintoerisme te verdienen 
viel. Hij organiseerde als eerste reisbureau ter 
wereld treinreizen, inclusief overnachting, naar de 
wereldexpo in Londen. Maar liefst 165.000 
toeristen uit midden Engeland bracht hij er naartoe.  
Datzelfde deed hij vier jaar later naar de expo in 
Parijs, bootreis inbegrepen. 
Daarna groeide zijn reisbureau uit tot een imperium 
dat de hele wereld openlegde voor toeristen.  
Na verschillende fusies kwam hier in 2019 een 
einde aan. 
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Op onderstaande plattegrond staat het Crystal 
Palace weergegeven ten opzichte van de eerste 
treinstations in het noorden, alsmede het 
historische centrum in het oosten (rood ingekleurd).  
 

 
 
Na de expositie verhuisde de spoorwegmaat-
schappij, die de lijn naar de badplaats Brighton 
exploiteerde, het Crystal Palace naar Sydenham in 
het zuiden van Londen.  
Vanaf dat moment konden toeristen vanaf Londen 
Bridge Station met de trein naar zowel de badplaats 
Brighton als naar Crystal Palace. Twee topattracties 
op één spoorlijn. 
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Van 1854-1886 kwamen er bijna 60 miljoen 
bezoekers naar het nieuwe Crystal Palace. Daarna 
ging het bergafwaarts en dreigde het zelfs failliet te 
gaan. In de jaren dertig bloeide het weer op tot het 
in 1936 finaal afbrandde. 
 

 
 
Voor het echter zover is eiste de rijke elite rondom 
Buckingham Palace, gelijk na de opening in 
Sydenham, een station in hun nabijheid. Dan 
hoefden ze niet meer met paard en wagen naar 
Londen Bridge Station te reizen.  
Dat werd het Victoria Station uit 1860. Naast dit 
station verrees een hotel voor toeristen uit het hele 
land, die al dan niet op doorreis waren naar het Isle 
of Wight, het Crystal Palace of naar Brighton. 
 

 
 
Binnen de kortste tijd legden men spoorlijnen aan 
vanaf Victoria Station naar het Crystal Palace (zie de 
rode lijnen op de plattegrond) die aansloten op de 
lijn naar Brighton en de boot naar het eiland Wight.  
Op onderstaande plattegrond is tevens de enorme 
groei van Londen weergegeven tussen 1900-2000. 

30 -11-1936

1862 
Grosvenor hotel

naast
Victoria station



 
 
Op de plek van het Crystal Palace in Hyde Park zag 
het koningshuis mogelijkheden om op eigen grond 
het Victoria en Albertmuseum te bouwen, dat in 
1856 opende.  
Zes jaar later werd ernaast wederom een expo 
gehouden waar ongeveer net zoveel bezoekers op 
afkwamen als bij de eerste in 1851. Hier hield 
Londen ook een museum aan over. 
En in 1886 volgde er nog een koloniale expo op het 
terrein ten noorden daarvan. 
Zodoende stonden hier binnen enkele decennia een 
paar musea bij elkaar die tot op de dag van vandaag 
veel toeristen uit de hele wereld trekken.  
 

 
 
Niet veel later, in 1868 om precies te zijn, kregen 
deze musea een eigen metrohalte.  
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Met de eerste metro uit 1862 brak een periode aan 
van talloze exposities. Een expositie-koorts trok als 
het ware over de stad.  
Nieuwe grote hallen werden uit de grond gestampt.  
Zoals Olympia in 1886 dat aanvankelijk bedoeld was 
voor landbouwtentoonstellingen, waar ook taptoes 
en grote spektakelshows gehouden werden.  
Op een steenworp afstand opende Earl’s Court, 
waar tentoonstellingen en verschillende onderdelen 
van de Olympische Spelen van 1948 en 2012 
plaatsvonden. Dit gebouw is inmiddels gesloopt.   
 

 
 
Opmerkelijk is dat deze exposities allemaal aan de 
westzijde van Londen plaatsvonden. Ze volgden als 
het ware de aanleg van de spoorwegen en metro.  
Op onderstaande plattegrond van 1900 is duidelijk 
te zien hoeveel treinstations zich buiten de Circle 
Line bevonden. Londen was echt een treinstad.  
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Aan de westzijde, waar de metro uitbreidde, 
vonden ook de eerste Olympische Spelen in Londen 
plaats.   
Die van 1908 kwam er onverwacht omdat Rome na 
de uitbarsting van de Vesuvius in 1906 moest 
afhaken. Deze Olympische Spelen maakten deel uit 
van de Frans-Britse expo dat de meeste toeristen 
trok.  
Die van 1948 waren door de oorlog heel sober van 
karakter en vonden plaats in Wembley, dat ter 
plekke al in 1924 een expo had georganiseerd en in 
1934 de Commonwealth Games.  
De meest recente Olympische Spelen van 2012 
vonden daarentegen aan de andere kant van de 
stad plaats, in Stratfort. Toen was Londen inmiddels 
al de drukstbezochte toeristenstad van Europa.   
 

 
 
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het 
toeristische kaartbeeld van Londen door de 
ontwikkelingen ten zuiden van de Theems, op de 
zogenaamde Southbank.  
Dit behandelen we in een apart stuk.  
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