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

Celestine
Usagi
One Girl Cookies
Jane's Carousel
East River Ferry
Staten Island Ferry
Castle Clinton
National Museum of the American Indian
Fraunces Tavern
Stone Street
Federal Hall National Memorial
Schilling
Trinity Church
9/11 Memorial Museum
Century 21
St. Paul’s Chapel
City Hall
Brooklyn Bridge
Municipal Building
CityStore
Columbus Park
Dim Sum Go Go
Hand Pulled Noodle
Bar Belly
Dimes
The Fat Radish
Hester Street Fair
Dudley's
Catinca Tabacaru Gallery
Top Hat
YUI Gallery
Lower East Side Tenement Museum
Rockwood Music Hall
Arlene's Grocery
Frankie
Rachel Uffner
Edith Machinist

ROUTE
dumbo, wall street,
chinatown & lower east side
OVER DE ROUTE

Deze wandeling voert je door Dumbo en Wall Street, een historisch deel van New York.
Daarnast verken je de Lower East Side. Dit is de plek waar creatieve young professionals
graag uitgaan, je vindt er trendy shops en restaurants. In Chinatown, een buurt waar op dit
moment veel jonge New Yorkers wonen vanwege lagere huurprijzen, kun je genieten van
heerlijk exotisch eten tegen betaalbare prijzen.

DE WIJKEN

De wijk Dumbo (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) was tot voor kort een
veerhaven, wat de aanwezigheid van de loodsen en commerciële gebouwen daar verklaart.
Eind 20e eeuw is de volledige wijk opgekocht door David Walentas en heeft de wijk een
inhaalslag gemaakt. Eerst was het een kunstgaleriemekka, nu vooral een plek voor hippe techstart-ups.
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 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 – van de indrukwekkende architectuur in georgiaanse en federale stijl in de buurt van
Wall Street tot de flatgebouwen en tempels van Chinatown.
Het levendige Chinatown was ooit een gevaarlijke achterbuurt. Aan het eind van de 19e eeuw
was het vaak het toneel van gevechten tussen straatbendes als de Dead Rabbits en de
Bowery Boys. De flatgebouwen in het huidige Columbus Park waren het beruchtst en
verwierven duistere bijnamen als Bone Alley, Kerosene Row en Bandits’ Roost. Maar
Chinatown heeft dat slechte imago al lang geleden van zich afgeschud. Tegenwoordig wordt
deze wijk druk bezocht door de jonge New Yorkers vanwege de vele winkeltjes en
restaurants.
De Lower East Side is een van de oudste wijken van de stad. Zo’n tweehonderd jaar geleden
werd deze wijk overspoeld door immigranten. Het Lower East Side Tenement Museum in
Orchard Street is de uitgelezen plek om te zien hoe deze immigranten destijds woonden en
om meer te weten te komen over de geschiedenis van de wijk. Vandaag de dag wonen er

veel hippe jonge mensen en is er een eveneens hip (nacht)leven met veel bars, cafés en
boetieks. Deze wijk is met zijn vele galeries ook erg in trek bij kunstliefhebbers. Vergeet niet
om af en toe even naar boven te kijken. Hier zie je nog mooie bakstenen gebouwen met de
prachtige brandtrappen die zo typerend zijn voor New York.

WEINIG TIJD

East River Ferry + 9/11 Memorial + Brooklyn Bridge + Dim Sum Go Go + Top Hat

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.00 km)

Rivington Street in voor vintage 37 .

Start met een mooi uitzicht 1 . Loop door Pearl Street en ga de eerste links voor een
conceptstore 2 . Ga onder de brug door, linksaf Main Street op voor koekjes 3 . Ga rechtsaf
Water Street op en rijd rechts een rondje op de carrousel 4 . Vervolg je weg onder de
Brooklyn Bridge door naar Brooklyn Bridge Park voor de veerboot 5 . Loop via de Staten
Island Ferry terminal 6 links Battery Park in en wandel rechtsaf langs het water voor een
bezoek aan het ‘kasteel’ 7 . Aan de overkant kun je een museum bezoeken 8 . Ga rechtsaf
Whitehall Street en links Stone Street in. Ga rechts voor Fraunces Tavern 9 of ga linksaf op
Broad Street. Neem rechts William Street en neem rechts Coenties Alley. De eerste links is
weer Stone Street 10 . Ga linksaf naar William Street en weer links naar Wall Street voor meer
sightseeing 11 . Op Broadway ga je naar links en meteen rechts Rector Street op, om rechts
in Washington Street een schnitzel te eten 12 . Loop een blok om naar Trinity Church 13 en
vervolg je weg op Trinity Place. Sla linksaf Liberty Street in naar het 9/11 Memorial en
museum 14 . Vanaf Greenwich Street ga je rechts Dey Street in om te shoppen 15 en daarna
linksaf op Broadway voor een kapel 16 . Loop door over Broadway tot je rechts de New York
City Hall ziet 17 . Loop het park door, ga linksaf en ga rechts voor de Brooklyn Bridge 18 , of
rechtdoor voor de Municipal Building 19 en de CityStore 20 . Blijf op Centre Street en ga dan
rechts Worth Street in voor Columbus Park 21 en verderop lekkere dimsum 22 . Als je liever
noedels neemt 23 , kun je linksaf op Bowery Doyers Street inslaan. Vervolgens ga je via Pell
Street weer Bowery op en sla je na de ingang van de Manhattan Bridge rechtaf, Canal Street
in. Neem hier een drankje 24 , een gezonde lunch 25 of op Division Street een lekkere hap 26 .
Linksaf, op Essex Street, kun je shoppen op de Fair 27 . Ga links Grand Street op en weer
rechts Orchard Street in. Op Broome Street kun je eten 28 en rechts kunst kijken 29 en
shoppen 30 . Loop terug en ga rechtsaf Eldrige Street in voor wat meer kunst 31 . Ga rechts,
over Delancy Street en rechts op Orchard om te kijken hoe het leven voor immigranten in
deze buurt ooit was 32 . Sla, terug op Delancy, Allen Street in voor livemuziek 33 . Ga rechts
en weer rechts Orchard Street in, dan Stanton Street in voor meer muziek 34 en om te
shoppen 35 . Op Suffolk Street kijk je links nog wat kunst 36 en ga je rechtsaf en weer rechts
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1 CELESTINE - ETEN & DRINKEN

Zoveel water, maar waar is al het uitzicht? In New York speelt het leven zich voornamelijk
binnen af, maar Celestine is een bar/restaurant met een geweldig uitzicht over de East River
en de Manhattan Bridge. Én ze hebben verrukkelijk (oost-)mediterraans eten, goede wijntjes
en lekkere cocktails.
1 john street, www.celestinebk.com, +1(718)522-5356, ma-wo 11.30-10.30, do-vr
11.30-23.00, za 10.00-23.00, zo 10.00-22.30, $29, metro f naar york st
2 USAGI - SHOPPEN

Usagi is eigenlijk meerdere winkels in een. Een art gallery, boekenwinkel en koffietent maken
Usagi een ware conceptstore. Usagi, wat eigenlijk 'konijn' in het Japans betekent, staat vaak
voor 'lente' en 'vernieuwing'. Deze winkel is dan ook de perfecte plek om weer even rustig op
te laden van de heftige stad.
163 plymouth street, www.usaginy.com, +1(718)801-8037, ma-vr 8.00-18.00, zo 11.00-17.00,
metro f naar york st
3 ONE GIRL COOKIES - ETEN & DRINKEN

Dit is een gezellig cafeetje dat beroemd is geworden om haar koekjes. One Girl Cookies is
een echte New Yorkse beroemheid, gezien de vele recensies zoals die van Oprah en New
York Magazine. Je kunt er nu ook gezellig een kopje koffie drinken en een taartje eten.
33 main street, onegirlcookies.com, +1(212)675-4996, ma-do 8.00-18.00, vr-zo 9.00-19.00,
cookie $0.80, metro f naar york st
4 JANE'S CAROUSEL - LEUK OM TE DOEN

Jane's Carousel, een driewiels draaimolen uit 1922, deed jarenlang dienst in Youngstown,
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
Jane's Carousel in al zijn glorie. Nog steeds kunnen jong en oud er voor een zacht prijsje van
genieten.
old dock street, www.janescarousel.org, +1(718)222-2502, sep-mei do-zo 11.00-18.00, meisep wo-ma 11.00-19.00, $2, metro f naar york st
5 EAST RIVER FERRY - LEUK OM TE DOEN

De veerboot, oftewel de East River Ferry, is een van de handigste alternatieven voor de
metro om van Brooklyn naar Manhattan te komen. Een kaartje kost evenveel als een
metrokaartje en je bent vanaf Dumbo Pier 1 binnen vier minuten op de Wall Street stop op het
puntje van Manhattan. Maar de ferry's brengen je bijvoorbeeld ook naar 34 Street (Herald
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Square) of zelfs naar Coney Island (het strand met pretpark)!
furman street & old fulton street, www.eastriverferry.com/brooklynbridgepark-dumbo,
+1(844)469-3377, dagelijks 6.30-21.30, $2.75, metro f naar york st

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

6 STATEN ISLAND FERRY - LEUK OM TE DOEN

colofon

Een overtocht met de Staten Island Ferry is een leuke en kosteloze manier om het
Vrijheidsbeeld en de skyline van New York te bekijken. De ferry wordt – behalve door savvy
toeristen – voornamelijk door forenzen uit Staten Island gebruikt. De heen- en terugreis duren
bij elkaar ongeveer een uur en je hoeft nooit lang te wachten.
whitehall terminal, www.siferry.com, +1(718)815-2628, 24 uur per dag, overtocht gratis,

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.

metro 1 naar south ferry, metro 4, 5 naar bowling green, metro n, r naar whitehall st
7 CASTLE CLINTON - BEZIENSWAARDIGHEDEN

NAME

Castle Clinton, gebouwd op een kunstmatig eiland en voltooid in 1811, moest de haven

Ted Steinebach

tegen de Engelsen beschermen. Het fort was jarenlang een theater en werd later een
opvangcentrum. Van 1855 tot 1890 kwamen hier ruim acht miljoen immigranten aan. Ooit

Photography

Marjolein den

huisde het New York Aquarium hier; nu koop je er kaartjes voor de boottocht naar het
Vrijheidsbeeld en Ellis Island.
battery park, www.nps.gov/cacl, dagelijks 7.45-17.00, entree gratis, metro 1 naar south ferry,
metro 4, 5 naar bowling green
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8 NATIONAL MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Op de plek waar in de 17e eeuw Fort Amsterdam stond, staat nu het US Custom House, dat
werd voltooid in 1907. Toen was de New Yorkse haven de belangrijkste toegang tot het land.
Zestig procent van alle invoerbelasting in de Verenigde Staten werd hier betaald.
Tegenwoordig vind je op de eerste drie verdiepingen het National Museum of the American
Indian, met vaste en wisselende tentoonstellingen over de oorspronkelijke bewoners van
Amerika.
1 bowling green, www.nmai.si.edu, +1(212)514-3700, zo-wo, vr, za 10.00-17.00, entree gratis,
metro 4, 5 naar bowling green, metro 1 naar south ferry

LOCAL

9 FRAUNCES TAVERN - ETEN & DRINKEN

over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Hier vierden founding father George
Washington en zijn officieren de overwinning met een feestelijk diner.
54 pearl street, in broad street, www.frauncestavern.com, +1(212)968-1776, dagelijks
11.00-22.00 (bar open tot laat), $24, metro r, 1 naar whitehall st/south ferry, metro 2, 3 naar
wall st

7

TED STEINEBACH

Ted werkte in New York als patissier in een van de beste
restaurants van de wereld. Nu met wat meer tijd en vrijheid
doet hij exact waar zijn passie ligt: koken en eten! Hij deelt
graag zijn tips voor New York met jou zodat jij net zo kunt
genieten van de stad zoals hij dat doet!

Fraunces Tavern is niet alleen een bar en restaurant, maar ook een museum waar je leert
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