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

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Beacon's Closet
Breads Bakery
Union Square Greenmarket
Barnes & Noble
Fishs Eddy
Gramercy Park / 34 Gramercy Park East
Theodore Roosevelt Birthplace
Flatiron Building
Milk Bar
Gimbels Bridge
Macy's
Jongro BBQ
Grace Street
JJ Hat Center
A.R.T. NoMad
Empire State Building
Morgan Library & Museum
Chrysler Building
Grand Central Terminal / The New York Transit Museum Gallery
Pershing Square
Summit One Vanderbilt
New York Public Library
Bryant Park Grill & Cafe
Bryant Park
The Drama Book Shop
Theatre Circle
Times Square / TKTS Booth
Beasts & Butterflies
Radio City Music Hall
Rockefeller Center / Top of the Rock
St. Patrick’s Cathedral
Museum of Modern Art (MoMA)
Bergdorf Goodman
Plaza Hotel
Quality Italian
Carnegie Hall
Museum of Arts and Design (MAD)
Robert

ROUTE
union square, times square &
midtown
OVER DE ROUTE

In deze wandeling is veel aandacht voor kunst en cultuur. Zo kom je langs het MoMA en het
Museum of Arts and Design, en kun je de bijzondere architectuur van Grand Central Terminal
bewonderen. Voor shopliefhebbers is er de luxe Fifth Avenue, een waar winkelparadijs. Houd
er rekening mee dat het vaak erg druk is rond Times Square, met zijn (muziek)theaters en
megashops. Op doordeweekse dagen (maar niet rond lunchtijd) is het plein minder druk.

DE WIJKEN

New York is wereldberoemd vanwege het indrukwekkende Times Square, waar gele taxi’s
langs enorme beeldschermen en neonverlichting rijden, en het iconische Empire State
Building. Ook winkelparadijs Fifth Avenue, het Flatiron Building, het Museum of Modern
Art (MoMA) en Radio City Music Hall zijn bij de meeste mensen wel bekend.
Al meer dan honderd jaar vormt entertainment de grootste aantrekkingskracht van de buurt
rondom Times Square. In de jaren 60 en 70 kon je op bijna elke hoek gokken en naar een
seksshow. Daarna vond een verandering plaats, door New Yorkers ook wel (negatief)
'Disneyficatie' genoemd. Grote bedrijven kochten onroerend goed op en creëerden een ietwat
uitnodigendere atmosfeer met muziektheaters, amusementshallen en megashops, die beter
floreerden en een ander publiek trokken dan de goedkope peepshows.
Broadway loopt dwars door Times Square en is dé avenue waar alle theaters zitten. Je gaat
naar Broadway om grote shows als Hamilton, The Lion King en Phantom of the Opera te zien.
Heel veel shows bieden kaarten met korting aan.
Voor bezoekers van de chique Fifth Avenue is shoppen de belangrijkste bezigheid. Op deze
boulevard vind je tal van dure winkels, maar ook de grote flagshipstores van bijvoorbeeld
Apple en Lego, te herkennen aan de lange rijen.
Meer naar het zuiden van dit gebied ligt Gramercy Park, het enige park in New York dat
uitsluitend toegankelijk is voor de omwonenden. Op Union Square komen uptown en
downtown samen op een plein waar altijd wat te doen is. Speel er een potje schaak met een
onbekende of bekijk het werk van lokale kunstenaars. Om het plein heen vind je vele goede
bars en restaurants. Ook staat Union Square bekend om de Green Market, een biologische
markt.

WEINIG TIJD

Empire State Building + Grand Central Terminal + Rockefeller Center + Bryant Park +
Times Square

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 12.30 km)
Begin de route bij een thrift shop 1 . Ga rechtsaf en dan linksaf, University Place op. Ga links
op 16th Street voor koffie 2 , loop terug en ga het park in voor een bezoek aan de markt 3 .
Loop 17th Street in voor boeken 4 . Ga rechts, Broadway op en koop uniek servies 5 . Steek
schuin over en loop naar 19th Street. Ga de tweede links, naar Gramercy Park 6 . Loop terug
via 20th Street voor een geschiedenisles 7 . Ga rechts op Broadway en bekijk
het Flatiron Building 8 . Loop noordelijk op Broadway voor cereal ice cream 9 ,
vervolg Broadway en bekijk links de koperen brug 10 . Loop nog verder en shop bij Macy's 11 .
Loop terug en ga links op 32nd Street voor Korea Town 12 13 . Loop richting 5th Avenue en
ga rechts om hoeden te shoppen 14 . Loop zuidelijk op 5th Avenue en ga links op 31st Street
voor een rooftop 15 . Loop terug naar 5th Avenue, ga rechts richting het Empire State Building
16 . Ga rechts op 34th Street en links op Madison Avenue en bezoek een museum 17 . Ga

rechts op 37th Street en links op Park Avenue. Ga rechts op 40th Street en links op
Lexington Avenue, en kijk omhoog 18 . Ga links op 42nd Street en bezoek het station 19 .
Loop de hoofdingang uit en steek over voor een etentje 20 . Loop verder en bezoek een
uitzichtpunt en de bibliotheek 21 22 . Loop om de Library heen en bezoek Bryant Park 23 24 .
Loop richting 6th Avenue, ga links en dan rechts naar 40th Street. Ga links op 7th Avenue en
weer rechts op 39th Street. Bezoek de Drama Bookshop 25 . Loop terug en ga linksaf op
Broadway. Loop door tot 44th Street en ga links voor een theaterwinkel 26 . Keer terug, loop
verder over Broadway en koop tickets voor shows 27 . Loop tot 52nd Street. Ga links voor
cocktails met uitzicht 28 . Loop terug en ga links op 51st Street. Ga rechts bij 6th Avenue voor
een show 29 . Ga dan links op 50th Street en loop richting Rockefeller Center 30 . Ga op 5th
Avenue links voor een bezoek aan St. Patrick 31 . Vervolg 5th Avenue noordelijk en ga links
53rd Street in voor moderne kunst 32 . Loop terug naar 5th Avenue en ga links. Bekijk tussen
57th en 58th Street de prachtige etalages 33 . Loop om het warenhuis heen en bekijk een
beroemd hotel 34 . Ga links op 59th Street en weer links op 6th Avenue voor een Italiaans
diner 35 . Ga rechts op 57th street en bezoek een concert 36 . Ga rechts, dan links en sluit af
met een museum en een drankje 37 38 .
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1 BEACON'S CLOSET - SHOPPEN

Beacon's Closet is een tweedehandswinkel voor hipsters en andere koopjesjagers die heuse

theedoeken met New Yorkse architectuur. Ze hebben er ook een grote collectie opgekocht
servies van bijvoorbeeld American diners. Leuke winkel voor een souvenir!

juweeltjes proberen te scoren. Altijd bomvol toffe spullen die je nergens anders vindt: van
bomberjacks met paard-en-wagen en oranje camo-overalls tot aan haute couture en

889 broadway, www.fishseddy.com, +1()212-4209020, ma-za 10.00-18.00, zo 11.00-18.00,
metro r, w 23rd st, metro 4, 5, 6, l, n, q, r, w 14th st-union sq

luxemerken; alles voor een prikkie. Altijd leuk om te kijken of er iets moois tussen zit voor
zowel een chique gelegenheid als carnaval.
10 west 13th street, www.beaconscloset.com, +1()917-2614863, dagelijks 11.00-20.00,
metro 4, 5, 6, l, n, q, r, w 14th st-union sq

6 GRAMERCY PARK / 34 GRAMERCY PARK EAST - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Gramercy Park is een van de weinige niet-openbare parken van New York. Alleen
omwonenden hebben de sleutel. In de 19e eeuw werden de appartementen op 34 Gramercy
Park East ‘Franse flats’ genoemd, om ze wat meer allure te geven. Indertijd waren flats vooral

2 BREADS BAKERY - ETEN & DRINKEN

bedoeld voor de armere bevolking, en zo werd het onderscheid gemaakt met de

Bij Breads Bakery kun je heerlijke broden en gebakjes kopen. Niets lekkerder dan een koffie
met cinnamon roll om je dag te beginnen. Het bekendst zijn hun diverse challahs (traditionele
Joodse broden). Achter in de winkel is een klein café waar je vers belegde broodjes of een
drankje kunt kopen.
18 east 16th street, www.breadsbakery.com, +1()212-6332253, dagelijks 7.00-20.00, gebakje
$5, metro 4, 5, 6, l, n, q, r, w 14th st-union sq

arbeidersflats. Gramercy is een verbastering van de naam 'Krom Moerasje',
'Crommesie', genoemd naar een kronkelig watertje in de wijk.
gramercy park, niet geopend voor publiek, metro 6 23rd st
7 THEODORE ROOSEVELT BIRTHPLACE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Theodore Roosevelt, de 26e president van de Verenigde Staten, woonde op jonge leeftijd in
20th Street. Een replica van dat huis, Theodore Roosevelt Birthplace, is zowel voor

3 UNION SQUARE GREENMARKET - LEUK OM TE DOEN

liefhebbers van geschiedenis als voor Rooseveltfans interessant.

De Union Square Greenmarket is in 1976 opgezet door een handvol boeren en is inmiddels
uitgegroeid tot een enorme markt waar in het hoogseizoen wel 140 regionale boeren hun
waar verkopen. Er zijn kramen met biogroente en -fruit, brood, kaas en biologische wijnen.
Bekijk ook de kookdemonstraties van bekende lokale chef-koks en eet meteen een hapje
mee! In de winter is de markt wat kleiner.
union square w & e 17th street, www.grownyc.org/greenmarket/manhattan-union-square,
+1()212-7887900, ma, wo & vr-za 8.00-18.00, metro 4, 5, 6, l, n, q, r, w 14h st-union sq

8 FLATIRON BUILDING - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Flatiron Building werd ontworpen in 1902, in een poging een nieuw zakelijk district ten
noorden van Wall Street te vestigen. Het past precies op het strijkijzervormige perceel.
Rondom het gebouw staat vaak een sterke en onvoorspelbare wind. In de beginjaren hingen

4 BARNES & NOBLE - SHOPPEN

Aan Union Square kun je boeken shoppen bij Barnes & Noble. De ruime boekwinkel heeft
een groot aanbod met maar liefst vijf verdiepingen, dus grote kans dat je met een mooie
aankoop naar buiten loopt. Tevens is er een café waar je even je boek kunt inzien als je nog
twijfelt. Vanaf daar heb je een mooi uitzicht op Union Square. Naast boeken hebben ze ook
een grote spellenafdeling en verkopen ze diverse souvenirs.

hier jongens rond om een glimp op te vangen van opwaaiende zomerjurken. Tegenwoordig is
het gebied bijna geheel verkeersvrij en kun je er fijn uitrusten op een van de openbare
terrassen.
175 5th avenue, niet geopend voor publiek, metro r, w 23rd st, metro 6 23rd st
9 MILK BAR - ETEN & DRINKEN

Eigenaresse en patissier Christina Tosi opende in 2008 haar eerste bakkerij in een oude

33 east 17th street, www.barnesnoble.com, +1()212-2530810, ma-za 9.00-21.00, zo

wasserette in NYC. Ze kon in de bakkerij eindelijk haar eigen happy mistakes aan de klant

10.00-20.00, metro 4, 5, 6, l, n, q, r, w 14th st-union sq

verkopen, zoals haar populaire Milk Bar pie, en cereal milk soft serve. Want die melk die
overblijft als je je cereal op hebt is toch het allerlekkerst? Bezoek de Milk Bar flagshipstore

5 FISHS EDDY - SHOPPEN

In eerste instantie lijkt Fishs Eddy niet meer dan een normale servieswinkel, maar niets is

om de smaak zelf te ervaren.
1196 broadway, www.milkbarstore.com, +1()347-9744975, ma-do & zo 10.00-22.00, vr-za
11.00-23.00, cookie $5, metro r, w 23rd st, metro 6 23rd st

minder waar. Bekijk de unieke, met humor ingerichte etalages en zorg dat je niet al te
hebberig wordt van de mooi ontworpen producten, van bekers met grafische prints tot

Deze route is van preview

28 east 20th street, tussen broadway & park avenue, www.nps.gov/thrb, +1()212-2601616,
zie website voor tijden, entree gratis, metro 4, 5, 6, l, n, q, r, w 14th st-union sq, metro 6 23rd
st
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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vorm of op enige wijze, hetzij
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andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

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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