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Veelgestelde vragen
 - Welke papieren heb je absoluut nodig als je naar New 
York wilt reizen?
Een geldig biometrisch of elektronisch paspoort (of een pas-
poort dat aan optische lezing voldoet en voor 26 okto-
ber 2005 is uitgegeven), zelfs voor kinderen, een retourtic-
ket voor de vlucht en, sinds 2009, een reismachtiging die je 
op internet moet invullen ($ 14).

 - Wat is het beste seizoen?
De zomers zijn er warm, soms ronduit snikheet, de winters 
ijskoud. De lente en de herfst zijn de aangenaamste seizoe-
nen en het is er dan minder druk. Wanneer je goed gekleed 
bent op de koude en over een stevig budget beschikt, is de 
kerstperiode betoverend.

 - Is het leven in New York duur?
Heel duur. Het logies is het duurste aspect, vooral in de 
lente en tijdens de eindejaarsperiode. Vergeet niet dat de 
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vermelde prijzen exclusief taksen (afhankelijk van de aan-
koop tussen 8 en bijna 14 %) en service (minimaal 15 tot 
20 %!) zijn.

 - Hoe verplaats je je?
Met de metro of met de bus (veilig, praktisch en goed-
koop), met de boot (steeds beter ontwikkeld), met de taxi 
(interessant als je met meerdere mensen bent) en… te 
voet.

 - Is New York een gevaarlijke stad?
Nee, New York is uitgegroeid tot een van de veiligste ste-
den van de Verenigde Staten. Je kunt zonder problemen 
rondwandelen in Manhattan, Harlem, Queens, Brooklyn 
en sommige wijken van de Bronx. Natuurlijk moet je altijd 
je verstand gebruiken, maar niet meer dan ergens anders.

 - Wat breng je mee uit New York?
New York is een winkelparadijs. Er zijn prachtige waren-
huizen, museumshops en massa’s winkels voor kleren, 
fotografie, hifi, cd’s… Nog origineler zijn producten made 
in Brooklyn en honing die geoogst werd op de daken van 
New York.
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en zaken met selfservice). Wees 
niet krenterig, de verwachte fooi 
ligt tussen 15 en 20 %.
Om te weten hoeveel fooi 
je moet geven, verdubbel 
je de taks die aan de reke-
ning wordt toegevoegd. 
Dat komt neer op 16,5 % (en 
dus op een eerlijke fooi). Als je 
de restaurantrekening met 
een creditcard betaalt, ver-
geet dan niet zelf het vakje 
‘Gratuity’ in te vullen, of zet er 
een streep doorheen wanneer 
je de fooi cash achterlaat. 
Anders kan de kelner zelf het 
bedrag invullen en de reke-
ning flink opkrikken door een 
fooi in te vullen die meer 
bedraagt dan wat jij gegeven 
zou hebben. Houd er ook reke-
ning mee dat de Amerikanen 
hun 1 als I schrijven. Ook bar-
keepers verwachten dat je iets 
voor ze achterlaat.
Taxichauffeurs: het is de 
gewoonte een tip van 10 tot 
15 % te geven boven op het 
bedrag dat de meter aangeeft.

TELEFONEREN
Bellen met gsm of mobieltje
Wie het contact met het 
thuisfront niet wil verliezen, 
kan in de VS zijn eigen gsm of 
mobieltje gebruiken (op voor-
waarde dat het op zijn minst 
een triband is) met de optie 
‘Wereld’. Maar opgelet, de 
rekening kan heel hoog oplo-
pen! We raden je aan om bij je 
aankomst een lokale prepaid 
simkaart te kopen van een 
van de vele plaatselijke ope-
ratoren (bijvoorbeeld AT&T of 
T-Mobile).

Telefoneren naar of vanuit  
de Verenigde Staten
 - Vanuit België / Nederland 
naar de Verenigde Staten: 
00-1 + net- en abonneenum-
mer.

 - Vanuit de Verenigde Staten 
naar België: 00-32 + net- en 
abonneenummer. 

 - Vanuit de Verenigde Staten 
naar Nederland: 00-31 + net- 
en abonneenummer. 

Opgepast: als je vanuit het 
buitenland belt, vervalt de 0 
van het netnummer.
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Wat in geval van diefstal of 
verlies van je mobiele tele-
foon?
Verbreek zo snel mogelijk je 
abonnement om pijnlijke ver-
rassingen bij thuiskomst te 
vermijden!

Noodnummers gsm-opera-
toren bij verlies of diefstal 
van gsm of mobieltje
In België
 - BASE - KPN GROUP BELGIUM 

T 0032 486 19 1999 
base.be

 - PROXIMUS 
T 0032 78 05 60 30 
belgacom.be

 - MOBISTAR 
T 0032 495 95 95 00 
mobistar.be

 - TELENET  
telenet.be 

Contactgegevens van andere 
operatoren vind je op aanbie-
ders.be/telefonie/operatoren.

In Nederland
 - Vodafone 
T 0031 654 500 100 
vodafone.nl 

 - T-Mobile 
T 0031 6 2400 1200 
t-mobile.nl/home 

 - KPN Mobile 
T 0031 6 1200 1200 
kpn.com 

Contactgegevens van andere 
operatoren vind je op  
gsm.startpagina.nl

TIJDVERSCHIL
Wanneer het in Nederland en 
België 12 uur is, is het 6 uur in 
New York. Van april tot eind 
oktober moet je, net zoals bij 
ons, je horloge 1 uur vooruit 
zetten.

VERVOER
Er zijn drie belangrijke trans-
portmiddelen in New York: de 
metro, de bus en de taxi.

De metro
Het netwerk is heel uitgestrekt 
en redelijk efficiënt, ook al lig-
gen de stations soms ver uit 
elkaar.
Je koopt magneetkaartjes 
(MetroCard) die je in de auto-
matische draaihekken stopt. 
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De uitnodigende gevel van het Hotel 17

DOORSNEEPRIJS  
TOT LUXUEUS
H  CHELSEA INN

(kaart 1, B2-3, 28)
46 W 17th St (tussen 5th en 
6th Ave)
T  212 645 8989
chelseainn.com
e  (F) 14th St. Een tweeper-
soonskamer met eigen badka-
mer voor $ 160 tot 200, suites 
voor $ 210 tot 300. Ontbijt 
inbegrepen. Draadloos inter-
net. Een dertigtal kamers, 
slechts vijf daarvan hebben 
een eigen badkamer. Sommige 

kamers zijn via een deur met 
elkaar verbonden, ideaal voor 
gezinnen. Ouderwetse sfeer, 
meubels in donker hout, vast 
tapijt dat ietwat verlept is, 
gietijzeren radiators. Maar 
goed gelegen en de ontvangst 
is vriendelijk.

HEEL LUXUEUS
H  THE INN ON 23RD

(kaart 1, B2, 95)
131 W 23rd St (tussen 6th 
en 7th Ave)
T  212 463 0330 of 
1 877 387 2323
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innon23rd.com
e (B, D, F, V, 1) 23rd St. Twee-
persoonskamer voor $ 200-
350, suite voor $ 300-400, 
ontbijt inbegrepen. Draadloos 
internet. Dit is een luxueuze 
B&B. Mooie kamers, allemaal 
met een ander thema en inge-
richt met antiek en brocante. 
Sommige kamers zijn ietwat 
overladen, maar vooral de 
1940’s Room is mooi. Gezelli-
ge gemeenschappelijke eet-
zaal met bar en bibliotheek. 
Neem een kijkje op de web-
site.

Union Square, Madison 
Square en Gramercy 
(‘Four Squares’)

GOEDKOOP
H  HOTEL 17 
(kaart 1, C2-3, 36)
225 E 17th St (tussen 2nd 
en 3rd Ave)
T  212 475 2845
hotel17ny.com
e  (L) 3rd Ave. Tweepersoons-
kamer voor $ 120-160, afhan-
kelijk van het seizoen. 
Draadloos internet. Oud hotel 

in een rustige straat niet ver 
van de East Village. Een hon-
derdtal verouderde kamers met 
wastafel. Toilet en badkamer 
op de gang. Het geheel is toch 
best aangenaam en goed 
onderhouden.

DOORSNEEPRIJS 
TOT LUXUEUS
H  LA QUINTA MANHATTAN 
(kaart 1, B-C2, 44)
17 W 32nd St (tussen 5th 
Ave en Broadway)
T  212 736 1600 of 
1 800 567 7720
applecorehotels.com 
e  (D, F, N, Q, R) 34th St. 
Tweepersoonskamer $ 110-
350, ontbijt inbegrepen. 
Draadloos internet. Dit keten-
hotel met prachtige, opvallen-
de façade in beaux-artsstijl 
loont vooral de moeite in de 
winter (januari-februari), 
wegens de interessante prij-
zen. Functionele (kleine) 
kamers met comfortabel bed-
dengoed. De grote troef is wel 
de rooftop bar op de 14de 
etage, aan de voet van de 
Empire State Building.
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De taco’s zijn heerlijk in La Esquina
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N k  TEN REN’S 
(centrum 2, C5, 306)
79 Mott St (tussen Bayard 
en Canal)
T  212 732 7178
e (J, N, Q, R, 6) Canal St. Een 
theespecialist in een resoluut 
modern interieur. Midden in 
een heel drukke wijk, maar hier 
is het rustig. De theewinkel 
ernaast is van dezelfde eige-
naar. Dé referentie in China-
town.

SoHo & Nolita

UIT HET VUISTJE
R  ONCE UPON A TART 
(centrum 2, B4, 146)
135 Sullivan St (tussen Prin-
ce en Whouston)
T  212 387 8869
e  (C, E) Spring St. ’s  Avonds 
gesloten. Ongeveer $ 10 tot 12. 
Een piepkleine bakkerij annex 
theesalon. Hier smul je van 
zoete en hartige taarten of van 
de broodjes, soepen, salades 
en, niet te vergeten, klassiek 
Amerikaans gebak. Perfect 
voor een vlugge, evenwichtige 
maaltijd.

R  LA ESQUINA 
(centrum 2, C4, 132)
114 Kenmare St (tussen Cle-
veland Pl en Lafayette St)
T 646 613 7100
e (C, E, 6) Spring St. Dage-
lijks geopend van 11.00 tot 
2.00 u. Minder dan $ 10. Deze 
populaire taqueria zit in een 
oude diner met een gevel in 
roestvrij staal en een antiek 
uithangbord met daarop The 
Corner Deli. Dit schreeuwt om 
een foto. De taco’s zijn heer-
lijk, worden vers klaargemaakt 
en aan de toog overhandigd. 
In het aanpalende café-restau-
rant kun je van dezelfde (lek-
kere) keuken smullen, al is  
het er wel iets duurder. Maar 
het leukste is zonder meer de 
kelder! 

GOEDKOOP
Ri  CAFÉ GITANE 
(centrum 2, C4, 141) 
242 Mott St (en Prince)
T  212 334 9552
e  (6) Spring St. Gerechten 
voor $ 10 tot 13, ontbijten voor 
$ 9. Een klein café-restaurant 
dat altijd afgeladen vol zit. 
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ting) na voorleggen van hun 
paspoort.

k  SAKS 
(kaart 2, H11, 593)
611 5th Ave (tussen 49th en 
50th St)
T  212 753 4000 
e (D, F) 47th St - 50th St - Roc-
kefeller Center. Heel chic en 
traditioneel; vooral bekend om 
zijn confectieafdeling. Hier ver-
kopen ze peperdure fashion. 
Ook een mooie afdeling fanta-
siejuwelen en parfums.

k  BLOOMINGDALE’S 
(kaart 2, H10, 612)
Hoofdingang in Lexington 
Ave (tussen 59th en 60th St)
T  212 705 2000
e  (N, R, 4, 5, 6) 59th St. Een 
heerlijk, chic grootwarenhuis. 
Op de afdeling furniture krijg 
je een idee hoe de interieurs 
van de New Yorkse apparte-
menten eruitzien. Op de zesde 
verdieping bevindt zich het 
restaurant Train Bleu, inge-
richt zoals een slaapwagon uit 
de belle époque.

k  BARNEYS NEW YORK

(kaart 2, H10, 622)
660 Madison Ave (en 60th St)
T  212 826 8900
e  (N, R, 4, 5, 6) 59th St. Een 
poepchic, duur warenhuis 
gespecialiseerd in de meest 
trendy ontwerpers. Trendge-
voelige selectie kleren, schoe-
nen, handtassen en 
accessoires voor veeleisende 
fashionista’s.

BOEKEN EN MUZIEK
k  J&R 
(centrum 1, 510)
15-34 Park Row (tegenover 
City Hall)
T  1 800 238 9000
e (4, 6) Brooklyn Bridge-City 
Hall. Vijf winkels naast elkaar 
met een enorme cd-keuze 
(nieuwe titels zijn hier vaak 
goedkoper). Interessante prij-
zen voor computers, elektroni-
ca, huishoudtoestellen en 
fotografie. Boven kun je rustig 
een koffie drinken. Gratis wifi.

k  STRAND BOOKSTORE 
(centrum 4, C3, 543)
828 Broadway (en 12th St)
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T  212 473 1452
e  (L, N, Q, R, 4, 5, 6) 14th St. 
Dagelijks geopend van 9.30 tot 
22.30 u (op zondag vanaf 
11.00 u). Deze immense boek-
handel bestaat al sinds 1927 en 
verkoopt tweedehandsboeken 
en ramsjexemplaren (sommige 
coffee-table books mag je 
meenemen voor $ 1!). Litera-
tuur, geschiedenis, kunst, toe-
risme… alles samen bijna 
30 km boekenplanken!

k  JAZZ RECORD CENTER 
(kaart 1, B2, 565)
236 W 26th (tussen 7th en 
8th Ave)
T  212 675 4480
e  (1) 28th St. Dagelijks 
(behalve zondag) van 10.00-
18.00 u. Op de achtste verdie-
ping, room 804. Een van de 
beste adressen voor jazzmu-
ziek in NYC. Zeldzame platen, 
oude vinylopnames, cd’s en 
dvd’s zonder taks. Ook gespe-
cialiseerde tijdschriften (gra-
tis) met concertdata, 
briefkaarten en kalenders. 
Bekijk zeker ook de stamboom 
van de jazzmuziek.

VOEDING
k  DEAN & DELUCA 
(centrum 2, C4, 501)
560 Broadway (en Prince)
T  212 226 6800
e  (N, R) Prince St. In hartje 
SoHo, de opperste verfijning 
op het vlak van voedsel, een 
echt instituut in New York. 
Alles wordt er schitterend 
gepresenteerd. Niet goedkoop, 
maar ga er op zijn minst eens 
kijken. Natuurlijk veel Italiaan-
se producten, maar ook Franse. 
Wie van grote drukte houdt, 
gaat er op zaterdag heen, de 
boodschappendag bij uitstek, 
en trakteert zich op een lekkere 
koffie in de Bar Espresso en 
geniet van de proeverijen.

k  ALLEVA 
(centrum 2, C4, 503)
188 Grand St (hoek Mulberry)
T  212 226 7990 e  (J) Bowery 
of (J, N, Q, R, 6) Canal St. Deze 
verleidelijke Italiaanse winkel 
bestaat al sinds 1892 en is een 
van de laatste overblijfselen 
van Little Italy: heerlijke fijne 
vleeswaren, pasta’s, olijfolie en 
natuurlijk ook kazen.
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je aan het bezoek mag beginnen. De laatste ferry keert rond 
17.00 u naar de stad terug. Vanaf het standbeeld vertrekt de ferry 
om de 20 minuten naar Ellis Island, en vandaar vertrekt hij even-
eens om de 20 minuten naar Manhattan.
Opgelet: het kaartje geeft alleen recht op een bezoek aan de bui-
tenkant van het beeld. Om ook in het Vrijheidsbeeld te mogen, 
moet je, voor de ferry vertrekt, een speciale (gratis) pass nemen 
waarop het uur van het bezoek wordt vermeld. Het aantal  
passes dat per dag wordt uitgereikt, is beperkt, je kunt die dus 
het beste ruim van tevoren reserveren, telefonisch op 
T  1 201 604 2800 of via internet:  statuecruises.com.

Het bezoek
Het bezoek begint in de sokkel van het standbeeld met een fraai 
stuk: de eerste fakkel van het beeld, die oorspronkelijk langs de 
binnenkant werd verlicht. Daarna volgt een klein, maar heel inte-
ressant museum dat een overzicht geeft van de verschillende 
bouwfases. De inwijdingsplaquette uit 1886 bij de ingang herin-
nert eraan dat het beeld een symbool is voor de Franse steun  

Een stukje etymologie
In 1886 werden bij de inwijding van het Vrijheidsbeeld mini-
atuurversies van Miss Liberty uitgedeeld aan de aanwezige 
hoogwaardigheidsbekleders. Die vochten om hun exem-
plaar in handen te krijgen van het beeldje dat gemaakt was 
door de Franse firma Gaget-Gauthier, waarvan de naam op 
het beeldje stond. Iedereen vroeg aan elkaar: ‘Do you have 
your Gaget?’ De naam Gaget was moeilijk uit te spreken en 
de Amerikanen vervormden die algauw tot ‘Gadget’. Het 
woord ‘gadget’ was geboren.
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Het Vrijheidsbeeld was het 
eerste wat de Amerikaanse 
immigranten zagen toen ze op 
Ellis Island van boord gingen
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SoHo en Nolita
SoHo is de afkorting van South of Houston Street. Aangezien de 
huurprijzen in The Village onbetaalbaar waren geworden, weken 
de kunstenaars uit naar deze buurt vol pakhuizen die ze hebben 
omgebouwd tot ateliers en woningen, de beroemde lofts. Tegen-
woordig is SoHo ook peperduur geworden, maar er vallen wel 
veel architecturale parels te ontdekken, zoals de beroemde 
19de-eeuwse cast-iron buildings. Chique, trendy adressen en 
prestigieuze zaken verdringen de ontspannen bohemiensfeer 
van vroeger, maar toch blijft dit een van onze favoriete buurten.
Enkele straten voorbij SoHo, ten oosten van Lafayette Street en 
ten noorden van Little Italy, stoot je op een kleine wijk die erg in 
is: Nolita (North of Little Italy), waar alles eenvoudiger is, maar 
wel even aangenaam. Hier vind je vooral kleine cafés en leuke 
winkels.
XX  Deze chique buurt met kunstgaleries telt twee permanente 
installaties, twee parels van hedendaagse kunst, gemaakt door 
Walter de Maria. De eerste, heel ‘aardse’ installatie is THE NEW 

YORK EARTH ROOM. Sinds 1977 vind je ze op 141 Wooster Street 
(centrum 2, C4, 738, van woensdag tot zaterdag van 12.00 tot 
15.00 u en van 15.30 tot 18.00 u; neem de behoorlijk steile trap en 
ga naar de eerste verdieping; gratis toegang). De tweede installa-
tie is THE BROKEN KILOMETER, sinds 1979 te bewonderen op 
393 West Broadway (centrum 2, C4, 739, van woensdag tot zon-
dag van 12.00 tot 15.00 u en van 15.30 tot 18.00 u; gratis toe-
gang). Die laatste zou een weg naar de oneindigheid betekenen 
bezaaid met rijkdom… Deze werken zijn tegelijk subliem en 
ongelofelijk eenvoudig.
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XX   ROCKEFELLER CENTER 
 (kaart 2, G-H11)
  Tussen 5th en 6th  Ave aan de ene kant, tussen 

W 48th en W 51st St aan de andere kant
 T  212 698 2000
  rockefellercenter.com
e  (D, F) 47th St - 50th - Rockefeller Center. Elke dag een Engels-
talige rondleiding om 10.00 u.
Een complex van 21 wolkenkrabbers op een oppervlakte van 9 ha. 
De Rockefeller Plaza (in de winter omgevormd tot ijspiste) is het 
centrum van het complex, met een verguld beeld van Prometheus 
op de fontein. De lieflijke, kleine laan van het centrum naar 5th 
Avenue is bezaaid met bloemen, beelden en banken waarop je 
even kunt uitrusten. Het Rockefeller Center werd in volle economi-
sche crisis in de jaren 30 gebouwd en met zijn straten, boetieks en 
culturele instellingen is het een voorbeeld van stadsintegratie.

 - Top of the Rock: dit is het observatorium van het Rockefeller Cen-
ter, op de 70ste verdieping van de NBC Building. Ingang via 
W  50th  St, tussen 5th en 6th  Ave. Inlichtingen: T  1  877 
NYC  ROCK.  topoftherocknyc.com. Dagelijks geopend van 
8.00 u tot middernacht (de laatste bezoekers mogen tot 23.00 u 
naar boven). Toegangsprijs: $  27, $  17 voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Hier bewonder je de architectuur van Manhattan in al haar 
grootsheid, vooral bij zonsondergang… Veel minder druk bezocht, 
maar even opwindend als de Empire State Building, onder andere 
omdat je ook kunt genieten van uitzicht op die laatste.

XX   GRAND CENTRAL STATION 
 (kaart 1, C1 en kaart 2, H11)
 42nd St (en Park Ave)
  grandcentralterminal.com
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Hoeveel kost de zevende hemel?
Het is een principekwestie: in New York heeft de afdeling 
stedenbouw voor elke wijk vastgelegd wat de gemiddelde 
hoogte moet zijn. Maar nergens wordt vermeld wat de 
maximumhoogte mag zijn! Als dat gemiddelde niet gehaald 
wordt, kunnen architecten een veel grotere wolkenkrabber 
bouwen… op voorwaarde dat ze de luchtrechten (air rights) 
van de buren opkopen.

De indrukwekkende hal 
van Central Station

e  (S, 4, 5, 6, 7) 42nd St - Grand Central.
Het schitterende, oude station van New York is bekend vanwege 
zijn enorme hal in beaux-artsstijl waar vele duizenden, gehaaste 
New Yorkers elke dag de trein nemen naar Connecticut en het 
noorden van Manhattan. Doe niet zoals zij, kijk omhoog en bewon-
der het fenomenale plafond met de tekens van de dierenriem die 
dankzij kleine halogeenlampen zo mooi blinken. De hal lijkt wel een 
kathedraal en het licht valt er naar binnen door 25 m hoge ramen.
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