knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

La Bella Ferrara
Christmas in New York
Di Palo's Fine Foods
Baz Bagel
Maman
The Police Building
Eileen's Special Cheesecake
The Butcher’s Daughter
Rintintin
Fiat Café
Van Leeuwen Ice Cream
MoMA Design Store
Greene Street
Leslie Lohman Museum
Flipper's
La Durée
The Dutch
Washington Square Park
Washington Mews
Greenwich Letterpress
Joseph Leonard
The Stonewall Inn / Christopher Park
Buvette
Friends Apartment
Townhouse Carrie Bradshaw
Magnolia Bakery
Whitney Museum of American Art
The Standard Biergarten
Little Island
Chelsea Market
The High Line
Vessel
Hudson Yards
Edge
Mercado Little Spain

ROUTE
soho, west village, the high
line & hudson yards
OVER DE ROUTE

Je maakt tijdens deze wandeling kennis met enkele charmante wijken van New York. Ontdek
de designerboetieks en hippe restaurantjes in de trendy buurten NoLita en SoHo, en geniet in
het romantische Greenwich Village van de schaduwrijke straten en mooie 18e- en 19-eeuwse
architectuur. Loop via The High Line met uitzicht over de Hudson naar het hypermoderne
Hudson Yards.

DE WIJKEN

Ten zuiden van 14th Street onderscheiden de New Yorkse wijken zich duidelijk van hun meer
uptown gelegen tegenhangers.
Little Italy heeft de charme die je van een oud Italiaans dorp verwacht. Alleen ligt dit dorp
midden in een grootse wereldstad. Hier kun je heerlijk eten.
De trendy wijk NoLita (een afkorting van North of Little Italy) beslaat een klein vierkant dat
wordt ingekaderd door East Houston, de Bowery, Broome Street en LaFayette. Vooral
Elizabeth Street is erg bekend om de mooie winkels en boetiekjes. Omdat het maar zo klein
is, loop je zonder het echt te merken zo SoHo in.
SoHo (een afkorting van South of Houston Street) was oorspronkelijk echt een industriële
wijk, met fabrieken en opslagplaatsen. Tegenwoordig is de buurt hip en een trendsetter op
het gebied van mode. Met de imposante gietijzeren pakhuizen, luxeboetieks, modehuizen en
galeries is het een van de beste shopping hoods in New York.
In Greenwich Village ligt de wijk West Village, die ook wel bekendstaat als ‘Little Bohemia’.
Hier wonen veel bekende sterren, met de bijbehorende bohemien lifestyle. In Washington
Square park hangt een sfeer van zien en gezien worden.
Sinds de opening in 2009 wordt het park The High Line druk bezocht. Dit park ligt op een
oude spoorlijn, zo’n tien meter boven de straten van Manhattan. Tot 1980 werd de spoorlijn
door goederentreinen gebruikt om de pakhuizen te bevoorraden. De route van het park loopt
door en langs de gebouwen waar de treinen vroeger hun lading losten. Doordat er relatief veel
laagbouw in de omgeving is, heb je weidse uitzichten over de Hudson en Manhattan.

Hudson Yards is het nieuwe pareltje van de stad en met de vele wolkenkrabbers een
moderne tegenhanger van de vele laagbouw in de vorige wijken.
Hip and happening, met een mix van luxueuze winkels en restaurants en een uniek uitzicht als
je Edge bezoekt.

WEINIG TIJD

Greene Street + Washington Square Park + Chelsea Market + The High Line + Edge

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.80 km)
Start bij het Little Italy sign op de kruising van Mott Street en Hester Street. Ga links op
Mulberry Street voor Italiaanse koekjes 1 . Loop terug en steek over voor het kerstgevoel 2 .
Ga rechts voor Italiaanse delicatessen 3 . Loop terug op Grand Street en bestel een bagel 4 .
Ga rechts op Centre Street voor brunch 5 en een oud politiebureau 6 . Loop rechtdoor tot
aan Kenmare Street en neem een mini-cheesecake of twee 7 . Bij het verlaten ga je links op
Kenmare Street en kun je vegan lunchen 8 . Ga links op Elizabeth Street en weer links
naar Spring Street voor een mediterraans maal 9 . Ga iets verder links voor Italiaans 10 of blijf
Spring Street volgen voor een 'Nederlands' ijsje 11 . Blijf doorlopen om design te shoppen 12 .
Loop verder en ga links op Greene Street voor mooie architectuur 13 . Ga rechts op Grand
Street en weer links voor een bezoek aan een LGBTQ-museum 14 . Keer terug naar Grand
Street en ga links en weer rechts, West Broadway op, voor fluffy pancakes 15 . Loop verder
op Broadway voor macarons 16 of ga verderop links op Prince Street voor brunch bij The
Dutch 17 . Ga rechts Sullivan Street in en weer rechts naar Bleecker Street. Ga links naar
Thompson Street en strek even je benen in het park 18 . Steek Washington Square North over
en bekijk het oude straatje rechts 19 . Ga links op 8th Street en pas weer links op Christopher
Street. Shop hier kaarten 20 , houd links aan en ga Grove Street in voor een terrasje 21 . Loop
door het park terug naar Christopher Street en leer over de Gay Community 22 . Ga links op
Bleecker Street en gelijk weer rechts. Hier kun je brunchen 23 en het appartement
uit Friends bekijken 24 . Ga twee keer rechts en dan links Bleecker Street in. Ga rechts Perry
Street in voor het Sex and The City-appartement 25 . Vervolg Bleecker Street voor cupcakes of
banana pudding 26 . Loop door via Hudson Street en ga links op Gansevoort Street en bekijk
kunst 27 . Loop terug en ga links Washington Street in voor biertjes 28 en ga links voor een
klein eiland 29 . Steek over en loop via 14th Street verder. Ga linksaf op 9th Avenue en ga
binnen bij Chelsea Market 30 . Ga bij de uitgang aan 10th Avenue rechts, 16th Street op, en
zoek de trap richting The High Line 31 . Loop door tot dat je bij Vessel bent 32 . Ga shoppen in
Hudson Yards 33 , kies voor weids uitzicht 34 en sluit af met tapas 35 .
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1 LA BELLA FERRARA - SHOPPEN

Ben je in Little Italy, dan moet je zeker even iets lekkers kopen bij La Bella Ferrara. Hun

toonbank met de heerlijkste broodjes en gebakjes. Het is aan te raden om hier te brunchen.
Ze verkopen hier ook hun eigen servies en accessoires en ze hebben voor de liefhebbers hun
eigen kookboek uitgebracht. De nutty chocolate chip cookie werd bekend als one of Oprah's

populairste lekkernij is de cannoli, een koekrolletje met vulling van zoete ricotta. De

favorite things.

sfogliatelle, een romig bladerdeeggebakje, is hier zeker ook een aanrader. Ben je er in het

239 centre street, www.mamannyc.com, +1()212-2260700, ma-vr 7.30-18.00, za-zo
8.00-18.00, sandwich $15, metro 6 spring st, metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st

weekend, dan kun je het treffen dat de eigenaar er 's avonds Italiaanse liedjes staat te zingen.
108 mulberry street, +1()212-9661488, ma-do 10.00-19.00, vr & zo 9.00-20.00, za 9.00-22.00,
metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st

6 THE POLICE BUILDING - BEZIENSWAARDIGHEDEN

The Police Building werd in 1909 gebouwd door Hoppin & Koen. Het NYC Police

2 CHRISTMAS IN NEW YORK - SHOPPEN

Love it or hate it, kerstshoppen kan bij Christmas in New York het hele jaar door. Dus ook als
je in het voorjaar graag een leuk souvenir mee naar huis wil nemen, kun je hier terecht voor de
meest kleurrijke kerstversieringen in NY- thema. Op de benedenverdieping bevindt zich een
klein kerstmuseum voor de echte kerstfanaten.
142 mulberry street, www.christmasandcity.com, +1()212-6931600, vr-zo 12.00-20.00, metro
b, d grand st, metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st
3 DI PALO'S FINE FOODS - SHOPPEN

Department huisde tot 1973 in het pand. In 1988 is het gebouw verbouwd tot
luxeappartementen. Met de Franse beaux-art-bouwstijl en diverse Franse winkeltjes aan
Centre Street, hebben ondernemers de straat omgedoopt tot Little Paris.
240 centre street, niet geopend voor publiek, metro 6 spring st, metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st
7 EILEEN'S SPECIAL CHEESECAKE - ETEN & DRINKEN

Eileen Avezzano startte in 1975 met het verkopen van haar cheesecakes en zag in deze
locatie haar lucky corner. Ben je in New York, dan moet je zeker een stuk cheesecake
proberen, en bij Eileen's Special Cheesecake ben je daarvoor aan het juiste adres. Ze

Di Palo’s Fine Foods opende in 1925 en is een Italiaans familiebedrijf gespecialiseerd in
etenswaren en wijn. Ben je op zoek naar traditionele Italiaanse producten, loop hier dan zeker
even naar binnen. De kazen zijn een aanrader en het personeel laat je graag proeven.

verkopen er meer dan veertig overheerlijke smaken. Het fijne is dat ze er ook minicheesecakes verkopen, zodat je makkelijk meerdere smaken kunt proberen.
17 cleveland place, www.eileenscheesecake.com, +1()212-9665585, dagelijks 11.00-19.00,

200 grand street, +1()212-2261033, ma-za 9.30-18.00, zo 9.30-17.00, metro b, d grand st,
metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st

mini-cheesecake $5, metro 6 spring st, metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st
8 THE BUTCHER’S DAUGHTER - ETEN & DRINKEN

Bij juicebar en café The Butcher’s Daughter kun je terecht voor een goed ontbijt of gezonde

4 BAZ BAGEL - ETEN & DRINKEN

lunch met een vers sapje of een smoothie. Grote hompen vlees hoef je hier ondanks de naam

De locals halen bij Baz Bagel graag hun breakfast bagel. Het kan er wel druk zijn, maar je
wordt snel geholpen. De huisgemaakte bagels zijn een grote hit en de toeristen zijn vooral fan
van de rainbow bagels. De locals kiezen liever een everything bagel ( een mix van o.a.
maanzaad, ui en sesam). Een van de eigenaren heeft ook tal van Joodse lekkernijen op de
kaart gezet.
181 grand street, www.bazbagel.com, +1()212-3350609, ma-vr 7.30-14.00, za-zo 7.30-15.00,
breakfast bagel $10, metro b, d grand st, metro j, n, q, r, w, z, 6 canal st

echt niet te verwachten, want alles is vegan. Naar eigen zeggen behandelen ze hun groenten
en fruit ‘zoals een slager zijn vlees’. Het interieur heeft een stoere, industriële ‘slagerslook’,
maar wel met een frisse twist. De B.L.A.T. is echt een aanrader, met unieke vegan bacon uit
eigen keuken.
19 kenmare street, www.thebutchersdaughter.com, +1()212-2193434, ma-do & zo
8.00-21.00, vr-za 8.00-22.00, sandwich $13, metro j, z bowery, metro 6 spring st
9 RINTINTIN - ETEN & DRINKEN

Rintintin is een hip restaurant met een mediterraanse keuken, omringd met planten en aan
5 MAMAN - ETEN & DRINKEN

Bij Maman voel je je direct thuis in het landelijk blauw-witte interieur met de mooie, rustieke
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de straat een gezellig terras. Locals komen hier graag voor hun weekendbrunch en het is,
zoals New Yorkers gewend zijn, heel normaal om hier je gerechtjes te delen met je

6

tafelgenoten. Een aanrader is de mezze plate, of kies voor de chef's dinner specials. Meer zin
in een drankje? Dat kan ook, aan de uitnodigende bar. Het is aan te raden hier te reserveren.
14 spring street, www.rintintinnyc.com, +1()646-6660114, ma 17.00-0.00, di-wo 12.00-1.00,
do-vr 12.00-2.00, za 11.00-2.00, zo 11.00-0.00, klein gerecht $16, metro j, z bowery, metro 6
spring 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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