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Gewoon lekker uitgebreid 
shoppen in Birmingham
Wie vindt het nou niet leuk om eens heerlijk een weekendje nergens aan te denken 
en gewoon een hele dag lekker te shoppen? Dit keer hebben we hiervoor Birmingham 
uitgekozen. Goed, er zijn mensen die alleen al het idee een gruwel vinden, maar dan zijn 
er ook echt genoeg andere dingen te doen in Birmingham. Wij gingen voor u op pad om 
eens te kijken wat er zoal in deze winkelstad te beleven is. Want, zoals ze in Birmingham 
zelf zeggen: ‘for some serious retail therapy shopping is Birmingham a must’.
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Het moet gezegd worden dat Birmingham 
niet direct de eerste stad is waar je aan denkt 
wanneer je eens gewoon, lekker ouderwets 
wilt winkelen. De stad ligt niet direct naast 
de deur en we kennen de stad gewoon niet 
als winkelstad. Maar KLM vliegt rechtstreeks 
op Birmingham Airport en dan ben je er zo. 
Het treinstation ligt midden in de stad. En wie 
iets meer tijd heeft en er ook wel een leuke 
minicruise aan wil koppelen, onze keuze, kan 
met de eigen auto met de ferry naar Hull. Vanaf 
Hull is het zo’n twee en een half uur rijden naar 
Birmingham en we waren ’s morgens dan ook al 
om 11uur in de stad. Mooie tijd om te starten. 
We hebben inmiddels een plattegrond van de 
stad bemachtigd en bij een lekkere kop koffie 
bepalen we de strategie. Erg aantrekkelijk 
klinkt het Jewellery Quarter. Aangezien we 
dol zijn op ‘bling bling’ besluiten we eerst 
die kant maar eens op te gaan. In deze oude 
wijk speelt zich een belangrijk deel van de 
ontstaansgeschiedenis van Birmingham af. 
Voor de liefhebbers van historie bestaat de 
mogelijkheid om een speciale stadswandeling 
te maken, al dan niet met gids. We besluiten 
dit een andere keer te doen, want we zijn nu 
toch echt alleen voor het shoppen gekomen! In 
het Jewellery Quarter zijn nog steeds heel veel 
edelsmeden gevestigd in de kleine oude pandjes 
die de wijk rijk is. Hier wordt het echte ambacht 
beoefend. En natuurlijk zijn hier tal van 
juweliers te vinden met een enorm uiteenlopend 
assortiment. Elke juwelier heeft wel zijn eigen 
specialiteit. En vind je er niets van je gading, 
dan kan je nog altijd iets naar eigen smaak 
laten vervaardigen bij een van de vele kleine 
werkplaatsjes.

We lopen weer terug naar de binnenstad. De 
High Street en New Street zijn de belangrijkste 
aders. Aan de straat staan statige panden 
waarin diverse winkels en eetgelegenheden 
als Burger King. Voor de leukere en kleinere 
eetgelegenheden moet je echt de zijstraten 
ingaan. Zo belandden wij voor onze lunch 
in de Shakespeare Inn, gelegen in de Lower 

Temple Street, een zijstraat van New Street. Een 
echte Engelse pub, rookvrij, waar mensen van 
allerlei pluimage aan de bar hangen of gezellig 
aan een tafeltje zitten. Kletsen of samen naar 
een sportwedstrijd op tv kijken. Een echte 
huiskamer. Ouderen en jongeren, mannen en 
vrouwen. We voelen ons direct op ons gemak. 
De lunchkeuze is niet moeilijk, we gaan gewoon 
voor de fish and chips, net als vele anderen en 
daarbij een grote pint. Keuze genoeg, er zijn 
maar liefst 12 soorten bier in de aanbieding! 
Kijk, van zo’n lunch in zo’n omgeving knapt een 
mens op en we zijn er weer helemaal klaar voor 
om er tegenaan te gaan.

BULLRING

Eerst maar eens naar de Bullring. Dat schijnt 
een geweldig Shopping Center te zijn. Voor 

Accommodatie

Birmingham heeft een 
enorm aanbod aan 
goede tot zeer goede 
hotels. Wanneer u low 
budget wilt verblijven is 
het Nitenite Hotel, een 
geheel nieuw concept, 
een optie. De kamers 
zijn te vergelijken met 
een hut op de boot, 2 
bij 2,5 meter, en hebben 
geen raam. Hiervoor in 
de plaats hangt er een 
enorme televisie die 
overigens wel directe 
straatbeelden doorgeeft 
van de camera die op 
het dak staat. Het bed 
meet 1,40 x 2 meter. De 
‘hutten’ beschikken wel 
over een eigen douche 
en toilet. De ligging is 
heel goed, direct achter 
de Mailbox, de stad en 
het uitgaanscentrum. 
Voor wie alleen een 
kamer zoekt om te slapen 
een goede keus. 
Hotel Nitenite: 
www.nitenite.com 
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de deur staat de grote bull. Nou, echt onder 
de indruk zijn we niet wanneer we voor 
de deur staan, maar wanneer we eenmaal 
binnen zijn ontdekken we pas hoe groot het 
winkelcentrum is. Allerlei winkels in alle 
soorten en maten. Winkels die tot een keten 
behoren, maar ook kleinere lokale boetieks en 
eet- en drinkgelegenheden. Winkels met grote 
merken, maar ook de winkels met de gewone 
confectie. Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het is er wel gevestigd. Zo vonden wij de 
berenwinkel helemaal het einde. Je kunt er je 
eigen beermodel uitzoeken die dan vervolgens 
voor jou gevuld wordt. Je kunt de beer helemaal 
naar eigen inzicht aankleden. Rekken vol 
kleertjes, schoenen, sokjes, ondergoed en 
accessoires. En natuurlijk, je wilt hem of haar 
mee naar Nederland nemen, dus vragen wij 
ook direct het paspoort aan! We lopen verder 
door het moderne winkelcentrum en vergapen 
ons aan de grote hoeveelheid winkels. Het is er 
gezellig druk. Alleen hier al kan je een hele dag 
doorbrengen.

DE MAILBOX

Anders dan de naam doet vermoeden is dit een 
shopping center met uitsluitend zeer exclusieve 
winkels. Dus winkels met grote namen als 

Armani, Hugo Boss, Jaeger en Harvey Nichols. 
Grote (lege) winkels en niet geprijsde artikelen 
in de etalages. Druk is het er niet, maar het 
centrum is ook zondags open van 11 tot 5. Als 
je de Mailbox aan de andere zijde van de stad 
verlaat, kom je in een prachtig uitgaansgebied 
met gezellige eetgelegenheden aan een van de 
vele canals die Birmingham rijk is. Maar ook 
hier geldt, even langs het kanaal verder lopen 
en je komt de leukste pubs tegen. Canalside 
bijvoorbeeld, dat gevestigd is in een oud 
sluiswachterhuisje. Over canals gesproken, we 
ontdekten een overeenkomst met Amsterdam; 
ook hier bestaan waterbussen!

EN NOG VEEL MEER…..
Mall Pallassades ligt het dichtst bij het station. 
Dan is er nog het Pavillion Central met bedrijven 
als Marks & Spencer, Waterstones, Whittard en 
de Disney Store. Of Great Western Arcade met de 
verschillende soorten winkels en onafhankelijke 
boetieks en City Plaza met veel design. Kortom; 
met één dag winkelen kom je er niet in 
Birmingham. Maar ach…., een goede reden toch 
om weer eens terug te gaan?
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Info:
De afstand 
Hull-Birmingham 
bedraagt 225 km. 
Info Birmingham: 
ww.beinbirmingham.com
Berenshop: 
www.buildabear.co.uk


