Deze route is van

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

ROUTE

WILLIAMSBURG

WILLIAMSBURG
Williamsburg Bridge
Wiliamsburg Art & Historical Center
Fanaberie
Rabbithole Restaurant
B65
Joinery
City Reliquary Museum
Fette Sau
Roebling Tea Room
Bird
Cafe de la Esquina
Pilgrim Surf
Baggu
Brooklyn Oenology
Mociun
Mast Brothers Chocolate
Bedford Cheese Shop
Catbird
MeMe Antenna
Awoke Vintage
Toby's Estate
Sweetwater
Gentry
Bakeri
The Bedford
Brooklyn Brewery
The Gutter
Reynald
Kinfolk
Music Hall of Williamsburg
Artists and Fleas

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

East River State Park

ROUTE
WILLIAMSBURG
OVER DE ROUTE

Deze verrassende wandeling naar en door het hippe Williamsburg is voor de echte
levensgenieter: op de route bevinden zich tal van eettentjes en bijzondere vintage shops voor
jong en hip New York. De sfeer is creatief en artistiek. De laagbouw geeft je bovendien een
heel andere kijk op New York dan wanneer je wandelt in Manhattan. Als je geluk hebt wordt
er net een film opgenomen, wellicht met jou als figurant.

DE WIJKEN

Williamsburg in Brooklyn was tot het eind van de 19e eeuw vooral de plek waar de elite van
Manhattan naartoe trok voor een weekendje weg. Officieel hoorde het niet eens bij New
York; pas vanaf 1898 werd Brooklyn een van de vijf stadsdelen van NYC.
Toen in 1903 de Williamsburg Bridge klaar was, werd het ook voor de gewone man mogelijk
om eens een kijkje te nemen aan de overkant. Brooklyn werd overspoeld met nieuwe
immigranten en mensen die de overvolle immigrantenwoningen (tenements) aan de Lower
East Side ontvluchtten. Al gauw was Williamsburg de dichtstbevolkte wijk van de stad.
In Brooklyn hebben altijd al veel verschillende culturen door elkaar heen gewoond. Dat zie je
zeker terug in Williamsburg. Het gebied waar de wijk oorspronkelijk ontstond, heet
tegenwoordig South Williamsburg. In dit deel van de wijk woont een grote groep chassidische
joden en veel Puerto Ricanen en Dominicanen. In het noorden van Williamsburg, dat
simpelweg bekendstaat als de North Side, wonen vooral Polen en Italianen.
Sinds een aantal jaar trekken steeds meer jonge mensen vanuit Manhattan naar Williamsburg.
Het is een van Brooklyns hipste en populairste wijken geworden. De creatievelingen en
kunstenaars waren de pioniers van deze nieuwe generatie bewoners. Nu komen er ook
steeds meer young professionals wonen en worden (luxe) appartementen gebouwd aan de
waterkant, met uitzicht op Manhattan. Dit te midden van veel oude, industriële gebouwen,
zoals de Domino Sugar Factory waar je langs vaart met de ferry. En er openen iedere maand
wel weer een paar nieuwe of vintage winkels en goede restaurants voor deze hipsters.
Street art is een manier van leven in het creatieve Williamsburg. Nergens in New York kom je
zo veel muurschilderingen, stickers en stencils tegen op lantaarnpalen, deuren, gevels,
brievenbussen, muren, stoepranden; eigenlijk overal. Als je goed oplet, zie je het werk van
bepaalde artiesten op verschillende plekken terugkomen. Om echt in New York geweest te

zijn, moet je eigenlijk Williamsburg gezien hebben.

WEINIG TIJD

Mast Brothers Chocolate + Music Hall of Williamsburg + Smorgasburg + Artists & Fleas
+ Fette Sau

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.80 km)

ferry terug naar Manhattan

Start aan de Manhattanzijde met het bewandelen van de Williamsburg Bridge

en kijk af

en toe over je schouder voor het mooie zicht op Manhattan. Houd rekening met de vele
fietsers. Ga aan de Williamsburgzijde onder aan de trap rechtsaf. Steek daarna naar links over
voor een kunstgalerie

. Loop terug onder de brug door en ga Bedford Avenue op voor

leuke shops en ontbijt of koffie
stijlvol winkeltje vindt

. Ga rechts op South 1st Street, waar je een

. Ga linksaf in Havemeyer Street. Op Metropolitan Avenue ligt

rechts een minimuseum over de stad

. Loop terug, linksaf Metropolitan Avenue op, met

een barbecuerestaurant en de Roebling Tea Room

. Ga linksaf in Roebling Street,

dan rechtsaf in Fillmore Place en linksaf Driggs Avenue op om vervolgens rechtsaf te shoppen
op Grand Street

. Sla rechtsaf in Berry Street en meteen weer linksaf, North 1st Street in.

Ga dan rechtsaf op Wythe Avenue, waar je taco’s kunt eten, kunt shoppen in onder meer een
surfshop en een kleurrijke tassenwinkel, en wijn kunt proeven

. Loop

iets terug en ga links North 3rd Street in voor de beroemde Mast Brothers-chocorepen

.

Ga dan linksaf Berry Street in en meteen rechtsaf in North 4th Street. Loop tot aan de lokale
winkelstraat Bedford Avenue, waar je terechtkunt voor kaas, sieraden, gadgets, cadeautjes en
vintage kleding

. Ga links North 6th Street in voor een hippe koffiezaak

. Of reserveer voor vanavond een tafel

. Voor een mooie winkel voor mannen

sla je in Wythe Avenue rechtsaf naar North 7th Street. Voor een lekker broodje van Bakeri
loop je juist door en ga je een straat verder rechtsaf. in North 8th Street rechtsaf en loop
tot aan Bedford Avenue. Ga hier linksaf bij The Bedford eten in een oude garage
North 11th Street linksaf voor een bierproeverij

. Ga op

. Keer terug naar Berry Street. Ga linksaf

en in North 14th Street weer linksaf om een potje te bowlen
linksaf voor een borrel met uitzicht en een hip designcafé
naar North 6th Street en ga rechtsaf voor entertainment

. Ga in Wythe Avenue
. Wandel helemaal door
. Ga rechtsaf op Kent Avenue,

waar je rechts op de hoek met North 7th Street een creatieve markt vindt

. Aan de

overkant op Kent Avenue zijn het East River Park, de foodkraampjes van Smorgasburg en de
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WILLIAMSBURG BRIDGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze brug verbindt Manhattan met Williamsburg. Automobilisten gebruiken hem, maar je kunt
er ook overheen lopen of fietsen. Vanaf de Williamsburg Bridge heb je fantastisch uitzicht op
de oostkant van Manhattan. Het is hier veel rustiger dan op de Brooklyn Bridge. Het fiets- en
voetpad zijn van elkaar gescheiden, waardoor je fijner en veiliger naar de overkant loopt.
kruising delancey street & clinton street, metro j, m, z naar essex st, metro f naar delancey st,
metro b, d naar grand st

WILIAMSBURG ART & HISTORICAL CENTER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Voorheen zat hier de Kings County Savings Bank, nu is er het Williamsburg Art & Historical
Center gevestigd. Dit is de bekendste galerieruimte in de wijk, met wisselende exposities: de
ene keer schilderkunst, de andere keer vooral sculpturen, maar ook installaties en moderne
kunst. Je ziet hier het werk van zowel nationale als internationale kunstenaars.
135 broadway, www.wahcenter.net, +1()718-4867372, vr-zo 12.00-18.00, entree gratis, metro
j, m, z naar marcy av, metro l naar bedford

FANABERIE - SHOPPEN

Bij Fanaberie vind je unieke kleurrijke kleding waar je beslist thuis niemand anders mee ziet
lopen. Volgens de eigenaresse zijn de items weird, maar wij zeggen liever 'verrassend'. Met
de bijzondere printjes scoor je ongetwijfeld hoge ogen en de jurkjes, sieraden en tassen zijn
bovendien bijzonder betaalbaar.
339 bedford avenue, www.fanaberienyc.com, ma-za 10.00-20.00, zo 11.00-19.00, metro l naar
bedford av, metro j, m, z naar marcy ave

RABBITHOLE RESTAURANT - ETEN & DRINKEN

Bij binnenkomst in Rabbithole Restaurant sta je meteen in het bar/café-gedeelte, waar je
Stumptown koffie kunt krijgen. Neem er een scone of muffin bij, die door mevrouw
Rabbithole zelf zijn gebakken. Achterin is het restaurant. In de aangrenzende tuin kun je ook
heerlijk zitten en eten tussen al het groen.
352 bedford avenue, www.rabbitholerestaurant.com, dagelijks 9.00-23.00, $18, metro l naar
bedford av, metro j, m, z naar marcy av

B65 - SHOPPEN

De Duitse stylist van B65 selecteerde eigenhandig de collectie met bijzondere sieraden, zijde
doeken en kleine hebbedingetjes. Extra leuk aan de sieraden is dat deze zijn gemaakt door
lokale designers. Wanneer je hier binnenstapt, ben je plots even in Ibiza.
346 bedford avenue, www.berlyn65.com, di-za 12.00-20.00, zo 12.00-19.00, metro l naar
bedford av, metro m, j, z naar marcy av
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JOINERY - SHOPPEN

De eigenaresse van Joinery is half Braziliaanse en weet als geen ander waar ze in Brazilië
mooie handgemaakte dekens en linnengoed kan vinden om in haar winkel te verkopen.
Daarnaast verkoopt ze een uiteenlopende collectie van vooral erg mooie accessoires,
woondecoratie en kleding. Sommige producten zijn van eigen ontwerp.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

263 south 1st street, www.joinerynyc.com, dagelijks 12.00-19.00, metro l naar lorimer st of
bedford st

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.

CITY RELIQUARY MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het piepkleine City Reliquary Museum is zeker geen standaard museum. Het staat vol met
rariteiten die te maken hebben met de geschiedenis van de stad. Zo is er een replica van de
Bay Ridge Barbershop die vijftig jaar lang bedrijf hield in Brooklyn. Maar bijvoorbeeld ook een
collectie spullen van de wereldtentoonstelling die in 1964 in New York plaatsvond. De
giftshop heeft mooie en grappige spulletjes van lokale kunstenaars.
370 metropolitan avenue, www.cityreliquary.org, do-zo 12.00-18.00, entree donatie $5, metro
l naar lorimer st, metro g naar metropolitan av

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!
Marjolein den
Hartog, René

FETTE SAU - ETEN & DRINKEN

Clement, Wendy
Mahieu

Liefhebbers van vlees móéten naar Fette Sau. Hier wordt het hele jaar door gebarbecued.
Vroeger was dit een garage, nu kun je hier gezellig aan lange tafels eten en bij mooi weer ook
buiten. Kom vroeg, anders sta je in de rij of is misschien jouw favoriete stuk vlees al op.
354 metropolitan avenue, www.fettesaubbq.com, ma-do 17.00-23.00, vr-zo 12.00-23.00, $18,
metro l naar lorimer st, metro g naar metropolitan av

LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.

ROEBLING TEA ROOM - ETEN & DRINKEN

Ooit was dit gebouw een fabriek. Tegenwoordig is het een leuk sfeervol restaurant met hoge
plafonds, grote ramen en bloemetjesbehang. Overigens kun je bij de Roebling Tea Room echt
niet alleen maar terecht voor thee; ze serveren hier ook lunch en diner.

LOCAL

143 roebling street, www.roeblingtearoom.com, ma-do 11.30-17.00 & 18.00-23.00, vr
11.30-17.00 & 18.00-0.00, za 10.00-16.30 & 18.00-0.00, zo 10.00-, $20, metro l naar bedford
av of lorimer st, metro g naar metropolitan av
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