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Love, Adorned
Tacombi
Thomas Sires
Le Labo
New Museum
Public
Erica Weiner
The Butcher’s Daughter
Italian American Museum
McNally Jackson Books
Saturdays Surf
Kate Spade
Singer Building
105 Mercer Street
Hat Club
Greene Street
Film Forum
Ellary’s Green
Prodigy Coffee
Christopher Park
Greenwich Letterpress
Personnel of New York
Aesop
Wilfie & Nell
Mary's Fish Camp
Marc Jacobs Men
Townhouse Carrie Bradshaw
Aria Wine Bar
Magnolia Bakery
Whitney Museum of American Art
Biergarten
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Le Bain
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waar de treinen vroeger hun lading losten. Doordat er relatief veel laagbouw in de omgeving
is, heb je weidse uitzichten over de Hudson en de wijk Chelsea.

&

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
de romantische buurt West Village van de lommerrijke straten en mooie 18e- en 19-eeuwse
architectuur. West Village ligt aan de Hudson River, waar je tijdens het wandelen of fietsen op
de boulevard meestal een heerlijk briesje voelt.

DE WIJKEN

Ten zuiden van 14th Street onderscheiden de New Yorkse wijken zich duidelijk van hun meer
Uptown gelegen tegenhangers.
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 zijn imposante gietijzeren pakhuizen, luxe boetieks, 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. Aan de rand van
Greenwich Village is het hippe Meatpacking District ontstaan. Tot voor kort hingen hier
overdag de kadavers aan haken op straat en in de jaren 80 veranderde het gebied ’s nachts in
een hangplek voor drugsdealers en prostituees. Maar nu wisselen in dit deel van de stad dure
winkels en populaire restaurants elkaar af. Inmiddels is het een buurt waar je goed kunt
uitgaan, vooral als je sterren wilt spotten.
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 Chelsea en het Meatpacking District. Tot 1980
werd de spoorlijn door goederentreinen gebruikt om de pakhuizen te bevoorraden. Ergens
eind jaren 90 zou de spoorlijn worden afgebroken, maar buurtbewoners kwamen met het idee
om een ‘park in de lucht’ te bouwen. De route van het park loopt door en langs de gebouwen

WEINIG TIJD

Tacombi + McNally Jackson Books + Chelsea Market + The High Line + Greenwich
Letterpress 

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.00 km)
Begin met shoppen in Elizabeth Street
taco’s later op de dag

en ontbijt bij Tacombi of onthoud dit adres voor

. Shop verder in deze straat

naar het New Museum

Chelsea Market

. Ga bij Prince Street linksaf

. Keer terug naar Elizabeth Street voor Michelinrestaurant Public,

een sieradenwinkel en lunchplek

. Ga rechts in Kenmare Street en meteen

linksaf in Mott Street. Rechtsaf, in Grand Street, bezoek je het Italian American Museum
. Ga rechtsaf door Mulberry Street, sla bij Prince Street linksaf voor een mooi boek
loop links Crosby Street in

en

. Ga rechtsaf Grand Street in, steek Broadway over en ga

rechts in Mercer Street voor de vrolijke collectie van Kate Spade
Street in en meteen links Broadway op voor wat historie
ga direct weer linksaf naar Mercer Street

. Loop rechtsaf Spring

. Sla linksaf Prince Street in en

, waar je een petje kunt kopen

. Ga in

Spring Street rechtsaf en bekijk links in Greene Street de gietijzeren gebouwen

. Ga

rechtsaf Thompson Street in en op West Houston Street linksaf om een filmpje te pakken
. Ga rechts in Varick Street, rechtsaf Downing Street in en links Bedford Street in. Loop
rechtsaf Carmine Street in voor een pauze met gezonde snack of koffie

. Ga linksaf

in Bleecker Street, sla op 7th Avenue S rechtsaf en wandel naar Christopher Park
de overkant van het park koop je mooie kaartjes
shop linksaf

. Aan

. Loop verder tot Greenwich Avenue en

. Ga direct weer links W 10th Street in en wandel naar West Village. Ga in

7th Avenue S linksaf, steek de straat over bij Christopher Park en vervolg je weg op
Christopher Street. Ga rechtsaf Bleecker Street in
drink je een borrel

; voor een fish burger ga je linksaf W 4th Street in

Street in en bekijk het decor voor SATC
door in Perry Street voor een klein hapje
Bakery

en rechts W 10th Street in. Rechts

. Winkel links in Bleecker Street

. Sla links Perry
of loop

. Rechts in Bleecker Street vind je de Magnolia

. Steek over naar Bethune Street. Ga rechts Washington Street in naar het

Meatpacking District. Bezoek het museum op Little W 12th Street
in de Biergarten of op het dakterras
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LOVE, ADORNED - SHOPPEN

Alleen al de mooie neonverlichting in de etalage is een reden om binnen te kijken bij Love,
Adorned. In deze prachtige winkel kom je voor unieke sieraden, decoratie voor in huis,
reisaccessoires, lichaamsverzorging en kunst.
269 elizabeth street, www.loveadorned.com, dagelijks 12.00-20.00, metro b, d, f, m naar
broadway-lafayette

TACOMBI - ETEN & DRINKEN

De vrolijke Mexicaanse taqueria-sfeer en het lekkere eten van Tacombi maken dit restaurant
tot een favoriet onder de New Yorkers. Ze serveren er authentieke taco’s, verser-dan-verse
salsa’s en fruitige drankjes vanuit een oude Volkswagen-bus. Tip: neem hier in het weekend
een stevig huevos-ontbijt.
267 elizabeth street, www.tacombi.com, zo-wo 11.00-0.00, do-za 11.00-1.00, za-zo ontbijt
vanaf 10.00, $11, metro b, d, f, m naar broadway-lafayette

THOMAS SIRES - SHOPPEN

De samenstelling van de collectie van Thomas Sires ligt niet direct voor de hand. In deze
ruimtelijk ingerichte boetiek met whitewash muren vind je bijvoorbeeld Japans linnengoed,
hippe kinder- en dameskleding en mooi speelgoed. De spullen uit Peru zijn erg uniek en
populair.
243 elizabeth street, www.thomassires.com, ma-za 12.00-19.00, zo 12.00-18.00, metro b, d,
f, m naar broadway-lafayette

LE LABO - SHOPPEN

Parfumwinkel Le Labo is een echt geurenlaboratorium, vol met oude werkbanken, planken vol
flesjes en vintage kasten. Hier kun je ter plekke je eigen unieke parfum laten samenstellen uit
natuurlijke producten. Helemaal leuk: je kunt je parfumflesje personaliseren met je eigen
initialen. Daarnaast verkopen ze de ‘energie van de stad’ in een flesje: een echte New Yorkgeur.
233 elizabeth street, www.lelabofragrances.com, ma-zo 11.00-19.00, metro f naar 2 ave,
metro j naar bowery

NEW MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het New Museum kun je internationale exposities bekijken met hedendaagse kunst,
nieuwe concepten en ideeën. Nieuwe kunstenaars krijgen hier een podium, wat spannende,
avontuurlijke kunst oplevert: van geluidsinstallaties tot een gesimuleerd spaceship-interieur. In
2007 verhuisde het museum naar de Bowery en kreeg hier veel meer expositieruimte,
waardoor je er uren je ogen kunt uitkijken.
235 bowery, www.newmuseum.org, wo & vr-zo 11.00-18.00, do 11.00-21.00, $16, metro j, z
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naar bowery, metro f naar 2 av

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

PUBLIC - ETEN & DRINKEN

Het pand van Public was vroeger een bakkerij en het valt meteen op hoe hoog de ruimte is.
Toch voelt het aan als een intieme plek. Je kunt er bovendien heerlijk eten. Het restaurant

colofon

heeft al enkele jaren een Michelinster. Public is helaas niet open voor de lunch, maar het is de
moeite waard om er ’s avonds terug te komen. Of probeer de overheerlijke brunch in het
weekend eens.

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.

210 elizabeth street, www.public-nyc.com, zo-ma 18.00-22.00, do-za 18.00-23.00, za & zo
brunch 10.30-15.30, bar open tot laat, $30, metro 6 naar spring st, metro n, r naar prince st

ERICA WEINER - SHOPPEN

Sieradenmaakster Erica Weiner heeft van haar hobby haar beroep kunnen maken. In 2006
verruilde zij haar werkplek aan de keukentafel voor een echte winkel. Ze verkoopt alle
mogelijke sieraden: antiek, vintage en nieuw. De talloze originele kettingen en ringen zijn
bovendien mooi gepresenteerd in het charmante winkeltje.
173 elizabeth street, www.ericaweiner.com, ma-zo 12.00-19.00, metro 6 naar spring st, metro
j naar bowery

Claire heeft voor de liefde de grote stap over de oceaan gemaakt en daar haar functie
als Executive Relations Advisor bij een Oliemaatschappij kunnen behouden. Het liefst
NAME
fietst ze langs de rivier om te genieten van de prachtige skyline. Na een rondje
Claire
Loep
hardlopen door Central Park een cappuccino drinken bij Bluestone Lane Cafe aan
de
Photography
Upper Eastside. 's Avonds haar jurkje en hakken aantrekken om cocktails
te drinken en
te dansen bij PHD. Life is good on the other side!
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Hartog, René
Clement, Wendy
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LAATSTE UPDATE

THE BUTCHER’S DAUGHTER - ETEN & DRINKEN

2016-09-15 09:46:48

Bij juicebar en café The Butcher’s Daughter kun je terecht voor een goed ontbijt of gezonde
lunch met een vers sapje of smoothie. Grote hompen vlees hoef je hier ondanks de naam

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.

echt niet te verwachten. Naar eigen zeggen behandelen ze hun groenten en fruit ‘zoals een
slager zijn vlees’. Het interieur heeft een stoere, industriële ‘slagers-look’, maar wel met een
frisse vrouwelijke twist. In de zomermaanden staan er buiten lange picknicktafels.
19 kenmare street, www.thebutchersdaughter.com, ma-do & zo 8.00-22.00, vr-za 8.00-23.00,
$11, metro j, z naar bowery

LOCAL

ITALIAN AMERICAN MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dit kleine museum in Little Italy begon in 1999 als een eenmalige expositie. Vanwege het
overweldigende succes werd het Italian American Museum in 2001 geopend. Hier leer je alles
over de geschiedenis van de Italiaanse Amerikanen en kun je historische en actuele exposities
bekijken.
155 mulberry street, www.italianamericanmuseum.org, vr-zo 12.00-18.00, ma-do alleen open
voor groepen op afspraak, minimum donatie $5, metro 6, j, n, q, z naar canal st
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