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

Bike Rent NYC
Wollman Rink / Wollman Café
Central Park Zoo
Balto
Naumburg Bandshell / The Mall
Bethesda Fountain / Bethesda Terrace
The Loeb Boathouse
Hans Christian Andersen / Model Boat Pond / Alice in
Wonderland
E.A.T. Gifts
E.A.T.
Metropolitan Museum of Art
Neue Galerie / Sabarsky
Guggenheim Museum
Bluestone Lane
Cooper Hewitt
The Jewish Museum
The Corner Bookstore
128 East 93rd Street
Kitchen Arts & Letters
Juliano Gourmet Coffee
Levain Bakery
Lexington Candy Shop
Kings' Carriage House
Comic Strip Live NYC
Anita Gelato
Boqueria
appartement Holly Golightly
Park Avenue Armory
Roosevelt House
The East Pole Restaurant
Tony's Di Napoli
Sprinkles Cupcake ATM
Bloomingdale’s
Mount Vernon Hotel Museum & Garden
Roosevelt Island Tramway

ROUTE
central park & upper east
side
OVER DE ROUTE

Een groot deel van deze route loopt door Central Park. In dit prachtige park kun je even aan de
drukte van de stad ontsnappen; ga er bijvoorbeeld picknicken of maak een leuke fietstocht. Dit
is een ideale wandeling als je van kunst en natuur houdt. De route langs 5th Avenue wordt
ook weleens de 'Museum Mile' genoemd. Je komt langs alle grote musea van de oostkant
van de stad, waaronder The Metropolitan Museum.

DE WIJKEN

Central Park is natuurlijk het bekendste park van New York City. Met zijn 341 hectare is het
een trekpleister voor veel locals die graag afspreken voor een picknick op een van de grote
grasvelden, of er graag een rondje hardlopen. Er valt van alles te beleven, van schaatsen in de
winter tot bootje varen in de zomer. Het park kent veel van film bekende hotspots, zoals
Bethesda Fountain en The Mall.
Als je graag in musea rondstruint, ben je in de Upper East Side op de goede plek. Je vindt er
onder meer het Metropolitan Museum, het Guggenheim, de Neue Galerie, met een aantal
van de allermooiste kunstcollecties ter wereld.
Het gedeelte van Fifth Avenue ten oosten van Central Park wordt ook wel de ‘Gold Coast’
genoemd. Deze buurt heeft een enorm hoge concentratie besloten clubs, exclusieve scholen,
kunstinstellingen en miljonairs. Hun invloed reikt ver. Geen enkele andere buurt in de
Verenigde Staten doneert zo veel aan landelijke politieke campagnes als de Upper East Side.
De prachtige herenhuizen aan de lanen en zijstraten dicht bij het park werden vroeger
bewoond door rijke zakenlui die hun fortuin vergaarden in staal, olie of financiën. Veel van
deze huizen worden nu gebruikt door culturele instellingen, ambassades, scholen en musea,
hoewel er ook nog steeds veel welgestelde New Yorkers wonen. Ten oosten van Park
Avenue wordt de buurt wat minder chic, meer down-to-earth en levendiger. Op Lexington
Avenue vind je talloze winkels en restaurants, drukbezocht door jonge stellen en gezinnen uit
de buurt.
Op Madison Avenue zijn tal van galeries, juweliers, exclusieve winkels en boetieks van
topdesigners gevestigd, maar ook het grote warenhuis Bloomingdale's. Shopaholics lopen
hier standaard met een big of een little brown bag over straat.

WEINIG TIJD

Bethesda Fountain / Bethesda Terrace + Loab Boathouse + Metropolitan Museum of Art
+ Guggenheim Museum + Tram Roosevelt Island

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.20 km)
Start de route met het huren van een fiets 1 of loop het park in. Ga over het kronkelpaadje
richting de waterplas en houd rechts aan. Na de plas houd je links aan om te schaatsen 2 .
Loop richting East Drive en loop weer een stukje terug. Ga links en weer links, loop richting de
zoo 3 . Loop verder onder de twee bruggetjes door en ga dan links. Iets verderop loop je dan
langs Balto 4 . Ga links om het beeld heen en vervolg je weg, steek over op East Drive en
loop naar The Mall 5 . Ga hier rechts en ga even zitten op een van de honderden bankjes.
Loop weer door voor het uitzicht 6 . Ga bij de fontein rechts langs het water. Links kun je een
hapje eten 7 . Ga rechts en steek de East Drive over. Volg het pad totdat je bij het watertje
uitkomt. Bekijk hier de vele zeilbootjes 8 . Ga voor het water links en vervolg je pad, langs
Alice in Wonderland. Blijf rechtdoor gaan en houd 5th Avenue parallel. Steek over op 5th
Avenue en loop 79th Street in. Ga links op Madison Avenue voor gift shopping 9 of om wat
te eten 10 . Ga links op 81st Street en bezoek het iconische Met Museum 11 . Vervolg 5th
Avenue, The Museum Mile. Hier ben je wel even zoet 12 13 14 15 16 . Ga rechts op 93rd
Street voor een authentieke boekwinkel en prachtige oude panden 17 18 . Ga links op
Lexington Avenue als je van kookboeken houdt 19 of ga rechts voor een typisch New Yorks
koffiebarretje 20 . Ga links op 84th Street, rechts op 3rd Avenue en proef de lekkerste
chocolate chip cookie 21 . Ga rechts op 83rd Street en links op Lexington Avenue en bestel
een burger 22 . Ga dan links op 82nd street. Ben je bijna bij 2nd Avenue, dan kun je terecht
voor een afternoon tea 23 . Ga rechts op 2nd Avenue voor een avondje lachen 24 , een
Italiaans schepijsje 25 of tapas 26 . Op 71st Street ga je rechts voor het appartement uit
Breakfast at Tiffany's 27 . Loop tot aan Park Avenue en ga links. Hier kun je terecht voor
alternatieve kunst 28 . Ga rechts op 65th Street voor een stukje geschiedenis 29 of links voor
een diner 30 . Loop verder en ga rechts op 3rd Avenue voor traditioneel Italian-American food
31 . Ga rechts op 61st Street en links op Lexington Avenue voor de cupcake-automaat 32 .

Loop nu naar 60th Street, waar je op de hoek kunt shoppen 33 . Loop richting 3rd Avenue en
ga links en dan rechts op 61st Street. Loop tot na 1st Avenue voor een van de oudste hotels
van New York. 34 . Keer om en ga links op 2nd Avenue voor een ritje met de kabeltram 35 .
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1 BIKE RENT NYC - LEUK OM TE DOEN

Huur bij Bike Rent NYC een fiets als je door Central Park wilt fietsen; daar heb je ongeveer

King en John Lennon stonden hier op het podium. Op de website zie je wanneer er optredens
zijn. The Mall loopt van Bethesda Terrace tot aan 66th Street door het midden van het park.

twee uur voor nodig. Je kunt er ook een begeleide tour boeken. Maak een online reservering
en je hebt keuze uit diverse soorten fietsen, steps en tandems.

Langs de wandelroute zijn volop zitplaatsen, maar hij is ook altijd in trek bij straatartiesten,
rollerskaters en skateboarders.

west 59th street central park south, www.bikerent.nyc, +1()917-2832453, dagelijks
8.00-20.00, huur fiets $10 per uur, prijs tour $34,30, metro n, r, w 5th av-59th st, metro f 57th
st

central park, tussen east 70th & east 71st street, www.naumburgconcerts.org, dagelijks
6.00-1.00, zie website voor programma, entree optreden gratis, metro q 72nd st, metro 6 68th
st-hunter college
6 BETHESDA FOUNTAIN / BETHESDA TERRACE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

2 WOLLMAN RINK / WOLLMAN CAFé - LEUK OM TE DOEN

Schaatsen op de Wollman Rink is voor vele New Yorkers al tientallen jaren een favoriet

De Bethesda Fountain staat op menig trouwfoto; bijna dagelijks komen hier bruidsparen om

tijdverdrijf. Het is een plek die je waarschijnlijk al vaak in films voorbij hebt zien komen;
bekende acteurs al schaatsend met de imposante gebouwen op de achtergrond. Van eind
oktober tot begin april kun je hier de ijzers onderbinden, die je hier uiteraard gewoon kunt
huren. Ben je uitgeschaatst, dan kun je even uitpuffen bij het naastgelegen Wollman Café.

foto's te nemen. Met uitzicht op de vijver, de roeibootjes en de imposante gebouwen aan de
westzijde van Manhattan, is dit ook een prachtige plek. Bethesda Terrace was een van de

central park, bij 59th street & 6th avenue, www.wollmanrinknyc.com, +1()183-36153500, madi 10.00-14.30, wo-do 10.00-22.00, vr-za 10.00-23.00, zo 10.00-21.00, entree ma-do $14, vr-zo

eerste bouwwerken in Central Park. Het terras bestaat uit twee verdiepingen, verbonden met
elkaar door indrukwekkende trappen. Wandel er ook eens onderdoor en bewonder de mooie
plafonds met prachtige tegeltjes.
central park, 72nd street cross drive, www.centralparknyc.org, dagelijks 6.00-1.00, metro q

$23, schaatshuur $11, metro n, r, w 5th av-59th st, metro f 57th st

72nd st, metro 6 68th st-hunter college
7 THE LOEB BOATHOUSE - ETEN & DRINKEN

3 CENTRAL PARK ZOO - LEUK OM TE DOEN

Een aantal van New Yorks geliefdste inwoners woont op een wel heel aparte locatie: de
Central Park Zoo. Deze dierentuin is een van de oudste van het land en opende in 1861. De
zeeleeuwen behoren tot de favorieten. Als je geluk hebt, zul je ze ook zien zwemmen als je
alleen langs de zoo loopt. Aan de overkant heb je een 4D-theater en een kinderboerderij, The
Tish Childrens Zoo.
central park, bij 64th street & 5th avenue, www.centralparkzoo.com, +1()212-4396500, aprnov ma-vr 10.00-17.00, za-zo 10.00-17.30, nov-apr dagelijks 10.00-16.30, entree $19,95, metro
n, r, w 5th av-59th st, metro f 57th st

The Loeb Boathouse is een mooi restaurant in koloniale stijl aan het water. Naast het
restaurant kun je ook bij de Outside Bar van een drankje genieten, zodat je iedereen voorbij
ziet varen. Een mooie plek om te lunchen of dineren in het prachtige Central Park. Wil je liever
een snelle snack, dan kun je terecht bij het Express Café bij de zij-ingang.
east 72nd street, park drive north, www.thecentralparkboathouse.com, +1()212-5172233, mavr 12.00-16.00, za-zo 9.30-15.45, $30, metro q 72nd st, metro 6 68th st-hunter college
8 HANS CHRISTIAN ANDERSEN / MODEL BOAT POND / ALICE IN WONDERLAND - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Via het bronzen beeld van Hans Christian Andersen loop je langs de Model Boat Pond. De
4 BALTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Central Park Model Yacht Club is hier te vinden van maart tot en met november. Zoek een
bankje op en geniet van de actie, of probeer het zelf. De modelbootjes worden op afstand

In 1925 heerste er difterie in Alaska. Medicijn om de ziekte tegen te gaan, was 700 kilometer
verderop te verkrijgen. Er werden teams met sledehonden opgericht om het op het juiste
adres te krijgen. De reis duurde vijf dagen, door vreselijke kou. Balto was een van deze

bestuurd door het zeil aan te drijven. Naast de vijver klimmen kinderen op het kunstwerk van
Alice in Wonderland.
central park, east 72nd street, www.centralparknyc.org, dagelijks 6.00-1.00, metro 6 77th st

sledehonden. In 1925 was hij met zijn baasje bij de onthulling van zijn beeld in Central park.
9 E.A.T. GIFTS - SHOPPEN

east drive, central park, www.centralparknyc.org, dagelijks 6.00-1.00, metro n, r, w 5th

Naast restaurant E.A.T. kun je shoppen bij E.A.T. Gifts. De giftshop opende in 1985 en heeft

av-59th st, metro f 57th st
5 NAUMBURG BANDSHELL / THE MALL - LEUK OM TE DOEN

De neoklassieke Naumburg Bandshell werd in 1923 in Central Park geplaatst. Sindsdien
hebben er artiesten van allerlei pluimage opgetreden. Ook beroemdheden als Martin Luther
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al heel wat families uit de Upper East Side voorzien van speelgoed en cadeautjes. De winkel
staat propvol, met een mix van gadgets, speelgoed en souvenirs. Geen mainstreamwinkeltje,
maar echt een plek om even lekker te neuzen. Leuk zijn de bijzondere puzzels van het
beroemde tijdschift The New Yorker.

6

1062 madison avenue, www.eatgiftsnyc.com, +1()212-8612544, ma-za 10.00-18.00, zo
11.00-17.00, metro q, 4, 5, 6 86th 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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