knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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ROUTE
brooklyn heights, dumbo &
financial district
OVER DE ROUTE

Deze wandeling voert je door Brooklyn Heights, met zijn prachtige brownstones. Via het
industriele Dumbo beloop je de Brooklyn Bridge richting Manhattan. Hier begint de historie
van het eiland Manhattan met zijn indrukwekkende gebouwen. Je loopt langs het 9/11
Memorial en nieuwe omringende architectuur en kan de Statue of Liberty bekijken via de
gratis ferryrit.

DE WIJKEN

Brooklyn Heights is een prachtige wijk met de welbekende klassieke brownstones. Veel
celebrity's hebben hun intrek genomen in Brooklyn Heights, dus wellicht loop je iemand tegen
het lijf. De meeste brownstones bestaan uit drie of vier verdiepingen, waarbij de kelderingang
vroeger de ruimte was voor de bedienden. Al zijn er nog veel bewoners die een geheel huis
bezitten, ze worden tegenwoordig ook vaak verhuurd in meerdere appartementen.
De wijk Dumbo (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) was tot kort voor de 21 eeuw
een havengebied, wat de aanwezigheid van de loodsen en commerciële gebouwen verklaart.
Langzaamaan kwamen er loodsen vrij voor woondoeleinden en ontstonden de ruimtelijke
lofts. Dit trok veel artiesten en kunstenaars aan en dat sfeertje voel je nog steeds in deze
industriële wijk. Brooklyn Bridge Park strekt zich uit van Brooklyn Heights tot aan Dumbo met
een prachtig uitzicht op Manhattan.
Tot in de 19e eeuw speelde het leven in New York zich voornamelijk af in een klein deel van
wat nu Lower Manhattan is. Rond 1700 reikte de stad nauwelijks verder dan Fulton Street en
honderd jaar later waren er nog maar een paar huizenblokken meer. Bij de opening van City
Hall in 1812 leek het echt onvoorstelbaar dat de stad zich nog verder naar het noorden zou
uitbreiden. In dit historische gebied vind je prachtige gebouwen uit de vroegste tijd van de
stad.
Het Financial district is een wijk vol historie en dat voel je op elke straathoek. In deze wijk
vind je het 9/11 Memorial. Ondanks deze tragedie is de stad erbovenop gekropen en is er een
indrukwekkend monument onstaan, inclusief moderne achitectuur rondom.

WEINIG TIJD

Brooklyn Bridge Park + Brooklyn Bridge + One World Trade Center + 9/11 Memorial &

Museum + Staten Island Ferry

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.70 km)
Begin bij het oude stadhuis van Brooklyn 1 . Loop een stukje over het plein en ga links op
Pierrepont Street. Ga rechts op Monroe Place en weer links. Bezoek de diner op Clark Street
voor ontbijt of brunch 2 . Ga links op Henry Street en rechts op Montague Street voor koffie
of een bagel 3 . Loop door naar de promenade 4 . Ga rechts en loop hem uit. Ga links op
Columbia Heights en weer links het park in, naar de brug met uitzicht op Manhattan 5 . Houd
na de brug rechts aan 6 en kom even bij met een lekker ijsje 7 of bestel koffie aan de
overkant 8 . Steek hierna over en ga rechts Water Street in. Ga links op New Dock Street en
maak een ritje in de carrousel 9 . Aan de overkant kun je shoppen en eten 10 . Neem de
uitgang aan Water Street voor chocolade 11 . Ga bij het verlaten rechts en weer rechts op
Main Street voor bier 12 . Loop iets terug en ga rechts op Water Street. Op het kruispunt met
Washington Street maak je een perfecte foto 13 . Ga rechts op Washington Street en links op
Front Street. Loop onder de brug door om te shoppen 14 . Loop weer terug via Front Street en
ga links op Washington street. Loop door tot de tweede overpass. Hier kun je de trap op naar
Brooklyn Bridge 15 . Houd rechts aan en bekijk Municipal Building en shop souvenirs 16 17 .
Loop door voor het hooggerechtshof 18 . Loop terug, ga het park in en kijk waar de
burgemeester werkt 19 . Ga bij de fontein rechts en bekijk wat het ooit hoogste gebouw ter
wereld was 20 . Ga links op Broadway en bezoek de grote kathedraal 21 . Ga rechts op
Fulton Street. Loop via Oculus 22 naar het 9/11 Memorial 23 en beleef het uitzicht bij One
World Trade Center 24 . Steek over op West Street om te shoppen of te eten 25 26 . Keer
weer om en loop rechts om het memorial heen, via Liberty Street naar Broadway. Ga rechts
en bezoek Trinity Church 27 . Loop links Wall Street in 28 29 . Loop langs Fearless Girl verder
op Broad Street en ga links op S William Street. Ga de eerste rechts en meteen links voor
pizza 30 . Keer om en ga links en weer rechts en bezoek Fraunces Tavern 31 . Neem op de
kruising Bridge Street en ga rechts, loop naar de stier 32 . Keer om en loop via Broadway naar
het park 33 . Loop via het water en ga bij de uitgang van het park rechts voor een ferrytocht
34 . Verlaat de terminal en ga rechts. Loop langs het water en ga wat eten 35 . Loop door naar

pier 17 36 , steek over om boeken te shoppen en sluit af met een museumbezoek 37 38 .
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1 BOROUGH HALL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Borough Hall is in 1848 gebouwd als Stadhuis (City Hall) van de afzonderlijke stad Brooklyn.
Toen Brooklyn in 1898 deel van de stad New York werd, kreeg het de huidige naam. Het
grenst aan Columbus Park, waar op zaterdag altijd de gezellige Greenmarket is. Tegenwoordig
wordt het monumentale gebouw gebruikt als wethouderskantoor.
209 joralemon street, www.brooklyn-usa.org, +1()718-8023700, ma-vr 9.00-17.00, entree
gratis, metro 2, 3, 4, 5 borough hall, metro r court st

in het vizier. De brug opende in 2013 en werd weer afgebroken in 2019, omdat hij voor de
New Yorkers te wiebelig was, en dus gevaarlijk. De ontwerper wordt sindsdien afgeschilderd
als een prutser. In 2020 is de brug vervangen door een wat stabielere versie. Het is de
verbinding tussen Brooklyn Heights en Brooklyn Bridge Park.
middagh street, www.brooklynbridgepark.org, dagelijks 6.00-23.00, entree gratis, metro a, c
high st, metro 2, 3 clark st
6 BROOKLYN BRIDGE PARK - LEUK OM TE DOEN

Brooklyn Bridge Park is een breed uitgestrekt park van ruim 2 kilometer aan de East River,

2 CLARKS DINER - ETEN & DRINKEN

met een prachtig uitzicht over Manhattan. Voor 2010 diende de omgeving als industrieel

Een betere start van je route kun je niet bedenken: bij Clarks Diner ben je aan het goede
adres voor een real American breakfast. Pancakes, French toast, of wat dacht je van een iets
latere brunch? De menukaart laat je duizelen van de keuzes. Deze diner is al meer dan dertig
jaar een favoriet van de locals in het prachtige Brooklyn Heights.
80 clark street, www.clarksdiner.com, +1()718-8555484, ma-za 8.00-20.00, zo 8.00-15.00,
pancakes $9, metro 2, 3 clark st, metro a, c high st
3 LASSEN & HENNIGS - ETEN & DRINKEN

terrein en haven. De afgelopen jaren is er veel opgeknapt, met oog voor natuur en recreatie
en is het een heerlijke plek om vrienden te ontmoeten, te sporten en te eten. Het park begint
bij pier 5-6 in het zuiden en eindigt in Dumbo.
2 furman street, www.brooklynbridgepark.org, metro a, c high st, metro 2, 3 clark st
7 AMPLE HILLS - ETEN & DRINKEN

In The Fire Boat House kun je terecht voor een ijsje van Ample Hills. Vroeger was dit een

niet zomaar een; ze bestaan al sinds 1949. De zaak is ruim opgezet met een flinke sandwich

kazerne voor de marine en werden de blusslangen te drogen gehangen in de toren. Ample
Hills, gestart door een echtpaar uit Brooklyn, en inmiddels al jaren bekend in heel Amerika,
verkoopt heerlijk chunky schepijs met originele smaken als coffee toffee en snap mallow pop.

counter, gebak en andere delicatessen. Het is een populaire shop waar de locals graag hun

Ooey gooey butter cake is hun absolute bestseller.

Deli's zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld van New York. Lassen & Hennigs is er

breakfast bagel en koffie halen.
1 water street, www.amplehills.com, +1()718-8520301, ma-do 13.00-22.00, vr-za 13.0023.00, bolletje ijs $5, metro a, c high st, metro 2, 3 clark st

114 montague street, www.lassencatering.com, +1()347-7971569, dagelijks 7.00-21.00,
sandwich $8, metro r court st, metro 2, 3, 4, 5 borough hall

8 % ARABICA - ETEN & DRINKEN
4 BROOKLYN HEIGHTS PROMENADE - LEUK OM TE DOEN

Niets zo lekker als een coffee break, en dat kan bij deze heerlijke koffiebar % Arabica. De

Wandelen langs de Brooklyn Heights Promenade is iets wat New Yorkers al sinds jaar en
dag graag doen. Een romantisch wandelpad, wat verrassend genoeg bedoeld was als
bedekking voor de onderliggende snelweg. Grenzend aan de achtertuinen van Brooklyn
Heights heb je hier een mooi uitzicht op Manhattan.
montague street & pierrepont street, www.nycgovparks.org, +1()212-6399675, metro r court
st, metro 2, 3 clark st

en genieten van het voorbijwandelende publiek in Dumbo.
20 old fulton street, www.arabicacoffee.us, +1()718-8652551, dagelijks 8.00-20.00, koffie $5,
metro a, c high st, metro 2, 3 clark st
9 JANE'S CAROUSEL - LEUK OM TE DOEN

5 SQUIBB PARK BRIDGE - LEUK OM TE DOEN

Jane's Carousel, een driewielsdraaimolen uit 1922, deed jarenlang dienst in Youngstown,

Bij Squibb Park Bridge vergeet je even dat je je in een wereldstad begeeft. Lopend over de
houten brug tussen de peperdure appartementen en al het groen, komt langzaam Manhattan

Deze route is van preview

eigenaar reisde als kind al de hele wereld over en raakte als student verslaafd aan de
Starbuckservaring: elke dag een goede kop koffie was voor hem een van de pijlers voor een
goed en gelukkig leven. Op latere leeftijd kocht hij een koffieplantage op Hawaii en realiseerde
zijn eigen droom. In dit mooie industriële pand met grote, glazen puien kun je even bijtanken

5

Ohio. De ontwikkelaar van het park waar hij nu staat kocht hem in 1983 samen met zijn vrouw
Jane. Na een jarenlange renovatie is hij sinds 2011 weer in de oorspronkelijke staat en opende

6

Jane's Carousel in al zijn glorie. Nog steeds kunnen jong en oud er voor een zacht prijsje van
genieten.
new dock street, www.janescarousel.org, +1()718-2222502, mei-sep ma & wo-zo
11.00-18.50, sep-mei do-zo 11.00-17.50, entree $2, metro f york st
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NAME

INGRID SCHRAM

Ingrid woont al heel wat jaren in New York. Ze laat haar
vrienden en familie graag zoveel mogelijk van de stad zien en
het liefst natuurlijk de plekken weg van de massa. In
Brooklyn, tussen het groen en de klassieke brownstones,
voelt zij zich het lekkerst. In het weekend gaat ze er graag op
uit om nieuwe restaurantjes te ontdekken, of zie je haar met
haar man en hond Maple in Brooklyn Bridge Park.
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