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AANKOMST IN NEW YORK

Vanaf John F. Kennedy (JFK)
24 km ten zuidoosten van Manhattan - 
www.panynj.gov/airports/jfk.html
Shuttle (pendelbus) – Ga naar de balie 
Ground Transportation in de hal van de 
aankomstterminal: een medewerker zal 
u de weg wijzen. Reken $ 20 tot $ 25 
per persoon (de rit duurt 1-1½ uur).
Taxi – De rit duurt 30-40 min. Vaste 
prijs voor Manhattan: $ 58 ($ 4,50 extra 
tijdens spitsuren), zonder fooi (10-15%).
Bus Express (NY Airport Service) – De 
busdienst verbindt de luchthaven elke 
20 tot 30 min. met de drie stations van 
New York: Penn Station, Port Authority 
en Grand Central. In Grand Central is 
er een shuttledienst voor gasten van 
hotels in Midtown (tussen 31st en 60th 
St.). Reken op $ 18, de rit duurt 1-1½ uur.

Metro – Verlaat de terminal en volg de 
bordjes Air Train. Wilt u naar het zuiden 
of westen van Manhattan of naar 
Brooklyn, ga dan naar station Howard 
Beach op de A-lijn. Voor East Midtown 
en West Midtown gaat u naar het 
station Jamaica Center en neemt u de 
LIRR (regionale trein) naar Penn Station 
(35 min.). Voor Downtown en Queens 
neemt u de E-lijn. Air Train: $ 5, metro: 
$ 2,75, LIRR: $ 15.

Vanaf LaGuardia (LGA)
13 km ten oosten van het stadscen-
trum - www.laguardiaairport.com
Shuttle (pendelbus) – Ga naar de 
balie Welcome Center in uw terminal. 
Een medewerker zal u de weg wijzen. 
Reken op $ 20 per persoon (de rit duurt 
30-45 min.).
Taxi – $ 35-55 naar Manhattan, zonder 
fooi. De rit duurt 30 min.
Bus Express (NY Airport Service) – 
Dezelfde transportvoorwaarden als de 
expresbus op JFK. $ 15.

Vanaf Newark (EWR)
26 km ten zuidwesten van Manhattan,
in New Jersey - www.panynj.gov/ 
airports/newark-liberty.html
Taxi – De rit duurt 3/4-1 uur. $ 70-90, 
zonder fooi of toeslag van $ 5 voor de 
spitsuren.
Train – Volg de bordjes Air Train. Deze 
monorail brengt u naar de treinen die 
Newark met New York (Penn Station) 
verbinden. Combinatiekaartje Air Train 
+ New Jersey Transit: $ 13.

Uitzicht op Midtown Manhattan met prominent de Empire State Building © Luciano Mortula/Shutterstock.com

AANKOMST IN NEW YORK

Bus en metro rijden dag en nacht.
De interessantste formules:
Pay-Per-Ride MetroCard – 
Herlaadbare kaart ($ 5,50-80) -  
gratis overstap metro-bus en bus-
bus. Te gebruiken voor maximaal 
4 pers.
7-Day Unlimited Ride MetroCard 
(zeven dagen) – Met deze kaart 
kunt u onbeperkt reizen - $ 32.
EasyPay MetroCard – Werkt als de 
7-Day, maar herlaadt automatisch
naarmate u de kaart gebruikt.

NAAR HET CENTRUM
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WELKOM IN NEW YORK

Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

Central Parkaaa
Vouwkaart C-D4, D-E2-3 - T blz. 81

One World Observatoryaaa
Vouwkaart A8 - T blz. 34

Museum of Modern Artaaa
Vouwkaart C4 - T blz. 73

Metropolitan Museum of Artaaa
Vouwkaart D3 - T blz. 88

WAT U NIET MAG MISSEN

1

3

2

4



5

WAT U NIET MAG MISSEN

Brooklyn Bridgeaaa
Vouwkaart B8 - T blz. 42

Empire State Buildingaaa
Vouwkaart C5 - T blz. 69

Times Squareaa 
Vouwkaart C5 - T blz. 67

Statue of Libertyaaa 
Vouwkaart A8 - T blz. 38

Sohoaa
Vouwkaart B7 - T blz. 48

Greenwich Villageaa 
Vouwkaart A-B6 - T blz. 56

5 6

7 8
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WELKOM IN NEW YORK

Í Geniet van een drankje in een van 
de rooftop bars van New York. Ze vor-
men een unieke plek om te aperitieven 
of te genieten van de zonsondergang, 
waarbij u zowel van een cocktail als van 
een mooi uitzicht geniet. T blz. 126, 
129, 130 en 137.

Í Mediteer in een pocket park. Te 
midden van de klimop in deze kleine 
parken hoort u alleen vogels fluiten en 
water stromen. De ideale plek dus voor 
een ontspannende picknick, of gewoon 
als u even wilt ontsnappen aan de 
drukte van de stad. T blz. 80.

Í Duik de wereld van de movie stars 
in. Bezoekt u New York met kinderen? 
Breng dan een bezoek aan Queens, de 
voormalige filmindustriewijk, waar de 
Astoriastudio’s waren gevestigd. Hier 
bevindt zich ook het American Museum 
of the Moving Image. T blz. 114.

Í Woon een gospelmis bij in Harlem. 
Op zondagochtend kunt u zich een uur 
lang laten meeslepen door hartstoch-
telijke preken en swingende gezangen. 
Geniet daarna van een lekkere brunch 
in dezelfde wijk. T blz. 123 en 142.

Í Bestel een veggieburger en vers 
vruchtensap op de markten van 
Brooklyn in het weekend. Ga rustig 
zitten op het gras en bewonder de sky-
line van Manhattan. Snuif de sfeer van 
het trendy Brooklyn op en maak van 
de gelegenheid gebruik om op jacht te 
gaan naar vintage kleding, meubelen 
van gerecycled hout, handgemaakte 
juwelen... T blz. 136.

Í Maak kennis met het werk van 
Frank Lloyd Wright en zijn geniale 
spiraalvormige hellende baan, die van 
het Guggenheim Museum een van 
de bekendste gebouwen ter wereld 
maakte. T blz. 94.

Í Kom tot rust in de middeleeuwse 
tuin van The Cloisters, waar u uitkijkt 
op de Hudson en tegelijkertijd de oude 
stenen bewondert, afkomstig van 
kloosters uit heel Europa… T blz. 108.
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Het Guggenheim Museum van Frank Lloyd Wright

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN

Í Haal diep adem in Riverside Park. 
Geniet in dit park van de prachtige 
natuur en van de mooie uitzichten 
op de rivier de Hudson. U kunt er 
wandelen, fietsen, joggen (zoals de vele 
buurtbewoners) of de kinderen laten 
spelen in de playgrounds en skate-
parks. Het Museum of Natural History  
is hier trouwens vlakbij ! T blz. 100  
en 104.

Í Geniet van de zonsondergang 
achter aan 42nd Street, vanaf Tudor 
City Place. Vanaf dit plein hebt u ook 
het mooiste uitzicht op het Chrysler 
Building. T blz. 78.

Í Voel u nietig naast het 17 m 
grote skelet van de barosaurus in het 
American Museum of Natural History. 
Dit museum is een aanrader met 

kinderen en de ideale gelegenheid voor 
een bezoek aan een van de belangrijk-
ste natuurhistorische musea ter wereld, 
met een rijke collectie. T blz. 100.

Í Bezoek het vernieuwde Whitney 
Museum. De zalen zijn licht en gemak-
kelijk aan te passen aan een nieuwe 
opstelling. Vanaf de terrassen op elke 
verdieping hebt u een mooi uitzicht op 
High Line. T blz. 61.

De rooftop bars in New York zijn de ideale plek om te genieten van de zonsondergang.

©
 L

. D
ec

ou
di

n/
M

ic
he

lin

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN

Í Dompel u onder in Koreaanse 
sferen. In Koreatown hangt de 
sfeer van het miskende Korea: 
grillrestaurants en karaokebars 
zoals u die ook in Seoul vindt. 
Kortom, een smeltkroes... 
T blz. 70.
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WELKOM IN NEW YORK

De eerste dag

3 Ochtend
Begin uw bezoek aan New York met 
een blik op de stad vanaf de hoogte, 
bijvoorbeeld vanaf het Empire State 
Buildingaaa (blz. 68) of de Top of 
the Rockaaa (blz. 72).
3 Lunch
Lunch in het café Serai in het Rubin 
Museumaa (blz. 120) of in de Chelsea 
Market (blz. 120), of neem een picknick 
mee naar High Lineaa (blz. 62).
3 Middag
Verken de vele galeriesaa (blz. 60) 
van Chelsea en trek daarna naar 
Greenwich Villageaa (blz. 56) en het 
Meatpacking Districta (blz. 61), een 
arty en trendy buurt.
3 Avond
Breng ook de avond door in het 
Meatpacking District. Geniet er van een 
aperitief en mooi uitzicht op het terras 
van The Top of The Standard (blz. 128), 
of dineer in Lower East Sidea (blz. 51, 
119), nog een hippe wijk.

De tweede dag

3 Ochtend
Trek vroeg naar het Vrijheidsbeeldaaa 
(blz. 38). Nu u toch in Manhattan bent, 
kunt u meteen het Financial District en 
Wall Streetaa bezoeken.
3 Middag
Verken de buurt rond het New World 
Trade Centeraaa (blz. 30). Wandel 
daarna naar het South Street Seaport 
Historic Districtaa (blz. 42), de eerste 
haven van New York, en de Brooklyn 
Bridgeaaa (blz. 42) waar het uitzicht 
op Manhattan echt really incredible is.
3 Avond
Breng de avond door in Greenwich 
Villageaa (blz. 56, 119 en 140), een 
bruisende wijk met goede adressen.

NEW YORK IN 3 DAGEN

Wie geen zin heeft in jazz, blues of 
theater, maar wel het nachtleven 
wil induiken, kan terecht in 27th en 
28th Street (tussen 10th en 11th 
Avenue). Heel populair is Output, 
een van de beste clubs langs de 
oostkust… T blz. 142.

WAAR VINDT U NACHTCLUBS?

In de late ochtend is het druk in 
Queens. Liefhebbers van heden-
daagse kunst bezoeken P.S.1a 
(blz. 113). Gezinnen trekken 
naar het Museum of the Moving 
Imageaa (blz. 114). Stil uw honger 
bij Ornella (blz. 123) voor u naar 
Brooklyn gaat. Maak een wande-
ling langs de Brooklyn Heightsaa 
(blz. 109), geniet van de uitzichten 
op Manhattan en breng de avond 
door in Williamsburga (blz. 123, 
130 en 142). Drink zeker een cock-
tail op de rooftop van het chique 
en trendy Wythe Hotel (blz. 130)!

BUITEN MANHATTAN
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NEW YORK IN 3 DAGEN

De derde dag

3 Ochtend
Breng een kunstzinnige ochtend door in 
het Metaaa (blz. 88).
3 Lunch
Geniet van een heerlijke hamburger 
op een grasperk in Central Parkaaa 
(blz. 81 en 122) of neem plaats in het 
Roof Garden Café van het Met.
3 Middag
Blijf in culturele sferen met een bezoek 
aan het MoMAaaa (blz. 72). Als u 
daarna nog energie en geld hebt, 
kunt u gaan shoppen tussen Madison 
en 5th Avenueaaa (blz. 68).
3 Avond
Las een pauze in voor een avondje 
Broadwaya (blz. 65), de show begint 
vaak pas om 19.00 u. Bewonder na 
de show nog de neonlichten op Times 

Squareaa (blz. 67). Stel u voor het 
diner vandaag tevreden met een 
hamburger van Shake Shack (blz. 122)!

In het Meatpacking District bestaat het wegdek van 9th Avenue uit kasseistenen.
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Bewonder de schilderkunst in 
The Frick Collectionaaa (blz. 85) 
en geniet van een lunch bij 
Isabella’s (blz. 123). Bezoek 
in de namiddag het American 
Museum of Natural Historyaaa 
(blz. 100). Tijd voor iets anders 
dan cultuur? Maak een wandeling 
in Riverside Parkaa (blz. 104) of 
ga shoppen in Sohoaa (blz. 48). 
Zoek voor het diner Aziatische 
sferen op in Koreatown (blz. 70) of 
Chinatownaa (blz. 44 en 118).

EEN DAGJE LANGER BLIJVEN?
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BESTEMMING NEW YORK

Formaliteiten
Identiteitspapieren – Wie zonder 
visum naar de Verenigde Staten wil, 
moet beschikken over een geldig  
biometrisch paspoort dat na  
26 oktober 2006 werd uitgegeven. 
In alle andere gevallen is een visum 
verplicht. Raadpleeg bij twijfel de 
website van de ambassade van de 
Verenigde Staten (be.usembassy.gov/nl 
of nl.usembassy.gov).
Visa – Een visum is niet nodig als u 
over een geldig paspoort beschikt en 
minder dan drie maanden in de VS 
verblijft voor zaken of vakantie. Als dat 
niet het geval is, of als u een professi-
onele activiteit wilt uitoefenen, is een 
visum verplicht. Sinds januari 2009 zijn 
reizigers zonder visum verplicht om 
uiterlijk 72 uur voor het vertrek een 
elektronische vragenlijst (gezondheid, 
strafblad enzovoort) in te vullen. Deze 
lijst is beschikbaar op de website van 
de ambassade.
Douane – Wapens, drugs, plantaar-
dige en biologische producten, vlees 
en bepaalde medicijnen mogen niet 
binnen op Amerikaans grondgebied. 
Toegestaan: 1 liter alcohol (voor wie 
ouder is dan 21 jaar), 200 sigaret-
ten, 50 sigaren of 2 kg rooktabak. 
Geschenken mogen niet meer dan 
$ 100 waard zijn (bewaar een factuur).
Andere voor te leggen stukken – Een 
retourkaartje, per vliegtuig of boot, en 
een verblijfsadres. Zo niet, dan loopt u 
het risico uitgewezen te worden.

Geldzaken
Munt – Een dollar ($) bestaat uit 100 
cents. Er bestaan biljetten van $ 1, 5, 
10, 50 en 100 en muntstukken van  
1, 5, 10, 25 en 50 cents. Een dime is  
10 cents waard, een quarter 25 cents. 
Wisselkoers: ongeveer $ 1 voor € 0,82 
(januari 2018).
Creditcards – Creditcards worden 
geaccepteerd, zonder drempel. De wis-
selkoers van de dag van de transactie 
wordt gehanteerd. Bij elk gebruik wordt 
een commissie aangerekend.
Reischeques – Er worden steeds 
minder reischeques gebruikt. Ze bieden 
geen voordelen ten opzichte van 
bankpassen.
Pinautomaten – Overal aanwezig. De 
wisselkoers van het moment van de 
transactie wordt toegepast en een for-
faitaire commissie wordt afgehouden. 
Het is voordeliger om een groot bedrag 
af te halen dan verscheidene kleine 
bedragen.

Met het vliegtuig
T Lees meer over de luchthavens bij 
‘Aankomst in New York’ (blz. 3).

GEWONE 
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
American Airlines –  
www.americanairlines.com
Brussels Airlines –  
www.brusselsairlines.com
Delta Airlines – www.delta.com
KLM – www.klm.com

DE REIS VOORBEREIDEN
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DE REIS VOORBEREIDEN

GOEDKOPE VLUCHTEN
Deze reisorganisaties vergelijken de 
tarieven van luchtvaartmaatschappijen. 
Sommige bieden ook hotels aan:
Govolo – www.govolo.nl
Skyscanner – www.skyscanner.nl
Vliegwinkel.nl – www.vliegwinkel.nl
Connections – www.connections.be
Airstop – www.airstop.be
Vliegtickets.com – www.vliegtickets.
com

Seizoenen
New York heeft een gematigd, eerder 
vochtig landklimaat, waarbij de hoog-
ste en laagste temperaturen ver uit 
elkaar liggen.
Zomer – De gemiddelde temperatuur 
schommelt overdag rond 30 °C en 
‘s nachts iets onder 20 °C.
Winter – Koud en vochtig met enkele 
mooie, zonnige dagen. Hoewel de 
temperatuur van december tot febru-
ari geregeld tot onder het vriespunt 
daalt, is de winter pas echt streng 
tijdens sneeuwstormen met hevige 
sneeuwval.
Lente en herfst – De temperaturen 
schommelen tussen 15 en 25 °C. Zacht.
Neerslag – Het hele jaar, neem altijd 
een paraplu mee.
Overzicht van de seizoenen – 25 °C, 
hemelsblauwe lucht: velen vinden mei-
juni de prettigste periode van het jaar. 
De herfst kan ook prachtig zijn: parken 
en tuinen zijn in de rode en gele kleuren 
van de Indian summer getooid. Dit is ook 
het begin van het culturele seizoen en 
de winkel- en feestperiode (Halloween, 
Thanksgiving). Tijdens de winter 
worden de festiviteiten voortgezet met 
Kerstmis en Nieuwjaar op Times Square.

Toeristische informatie

NUTTIGE WEBSITES
Toeristenbureau: www.nycgo.com
Stad New York: www.nyc.gov
Overnachten, algemene informa-
tie: www.citysearch.com, www.
newyorknetguide.com
Restaurants, uitgaansagenda: www.
timeoutny.com, nymag.com, www.
nytimes.com, www.villagevoice.com

TOERISTENBUREAUS
Official NYC Information Center - 
Midtown, 151 W 34th St., www.nycgo.
com. Ma.-vr. 9.00-19.00 u, za. 10.00-
19.00 u, zo. 11.00-19.00 u.
Official NYC Visitor Center -  
Times Square Alliance, 
1560 Broadway, 7th Ave. tussen 46th 
en 47th St., t 212 768 1560, www.
timessquarenyc.org. Dag. 8.00-20.00 u.
Official NYC Visitor Center - City Hall, 
zuidrand City Hall Park (bij Broadway 
ter hoogte van Park Row), www.nycgo.
com. Ma.-vr. 9.00-18.00 u, za.-zo. 10.00-
17.00 u, feestd. 9.00-15.00 u.
Official NYC Information South Street 
Seaport, op de oever van East River, 
Pier 15, ter hoogte van Hornblower 
Cruises, t 212 484 1222, www.nycgo.
com. Mei-aug. dag. 9.00-19.00 u, sept.-
april dag. 9.00-17.00 u.
Lower East Side Visitor Center – 
54 Orchard St. - t 212 226 9010 - 
ma.-vr. 10.00-18.00 u, za.-zo. 
12.00-17.00 u - www.nycgo.com
Official NYC Information Kiosk 
(Chinatown) – aan het kruispunt van 
Canal St., Walker St. en Baxter St. - 
t 212 484 1222. Dag. 10.00-18.00 u, 
feestd. 10.00-15.00 u.
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BESTEMMING NEW YORK

Banken
Dankzij het grote aantal banken zijn er 
veel pinautomaten.
T Zie de rubriek ‘Geldzaken’ (blz. 12) 
en ‘Openingstijden’ (blz. 17).

Belastingen
Let op, prijzen worden altijd aange-
duid zonder belastingen (ook in deze 
gids). Inclusief belasting en fooi stijgt 
de rekening al snel met 25 tot 30%. In 
hotels bedraagt de belasting 14,25%. In 
restaurants en voor alle andere produc-
ten en diensten (decoratie, fietsverhuur 
enzovoort) geldt 8,875%. Kleding wordt 
niet belast op een bedrag tot $ 110.

Bezichtigen
De meeste musea zijn op maandag en 
op de belangrijkste feestdagen geslo-
ten. Toegangskaartjes zijn duur, maar 
alle musea hebben periodes waarin de 
toegang gratis is.
Er zijn speciale passen die toegang 
bieden tot een aantal musea en toe-
ristische bezienswaardigheden. In de 
Toeristenbureaus en hotels zijn folders 
verkrijgbaar.
De City Pass is het interessantste. 
De pas is negen dagen geldig en kost 
$ 122 per volwassene en $ 98 per kind 
van 6-17 jaar. Het Vrijheidsbeeld, het 
Empire State Building, het MoMA, het 
Metropolitan Museum, het Guggenheim 
Museum en het Museum of Natural 
History zijn hierbij inbegrepen. De 
pas is te koop in deze musea of 

bezienswaardigheden en online op de 
website www.citypass.com.
De New York Pass is één dag ($ 109), 
twee dagen ($ 189), drie dagen ($ 199), 
vijf dagen ($ 229) of zeven dagen 
($ 289) geldig. Kortingen op de website 
www.newyorkpass.com. Plan en bere-
ken alles goed, want het is onmogelijk 
alles te zien. De pas geeft onder andere 
recht op een boottocht rond Manhattan, 
toegang tot het Empire State Building, 
het Museum of Natural History, vele 
rondleidingen en bezienswaardigheden, 
en grote musea (bijvoorbeeld MoMA, 
Guggenheim, Met, Whitney, maar niet 
The Frick Collection). U krijgt ook korting 
in bepaalde winkels, restaurants en 
op Broadwayshows. Deze pas is vooral 
gericht op gezinnen met kinderen.

Consulaten

Consulaat-generaal Nederland – 
666 3rd Ave., 19th floor -t 646 557  
2200 - www.netherlandsworldwide.nl/ 
countries/united-states. Ma.-vr. 9.00-
12.30 u (alleen op afspraak).
Consulaat-generaal België – 885 
2nd Ave., 41st floor, t 212 586 5110, 
unitedstates.diplomatie.belgium.
be. Ma.-vr. 9.00-12.00 u (alleen op 
afspraak).

Elektriciteit

Amerikaanse stekkers zijn anders dan 
de Nederlandse en Belgische: koop een 
adapter (te koop op de luchthaven) 
voor 110 volt (stroom).

PRAKTISCHE INFO
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Etiquette
Amerikanen schudden elkaar de hand 
en omhelzen elkaar (ze kussen niet). 
Amoureuze uitingen blijven heel discreet 
in publieke ruimten. In het voorbijgaan 
kan men elkaar begroeten met een 
Hello! of Hi!. Wie uitgenodigd is voor 
het diner, komt beter aan om 19.00 u 
dan om 20.30 u, want men eet vroeg 
in de Verenigde Staten. Neem geen 
aanstoot als uw gastvrouw uw cadeau 
niet openmaakt; dit hoort zo volgens 
Amerikaanse etiquette. Een fles wijn 
daarentegen zal onmiddellijk geopend 
worden. In een restaurant delen tafel-
genoten de rekening. Wie uitgenodigd 
werd, betaalt de fooi. Slordige kleding 
wordt ‘s avonds niet geapprecieerd. 
Aan tafel houdt u de linkerhand op de 
knieën en plaatst u deze slechts op tafel 
wanneer u ze nodig hebt. Rook niet 
wanneer u bij iemand bent uitgenodigd, 
tenzij uw gastheer het u voorstelt. Let 
op met gevoelige onderwerpen (religie, 
politiek). Probeer niet voor te dringen in 
een wachtrij. En in een winkel of in het 
postkantoor wacht u in de rij tot men u 
roept (de kassier zal Next! roepen).

Feestdagen
New Year’s Day: 1 jan.
Martin Luther King Jr.’s Birthday: 3de 
ma. van jan.
Presidents Day: 3de ma. van febr.
Memorial Day: laatste ma. van mei.
Independence Day: 4 juli.
Labor Day: 1ste ma. van sept.
Columbus Day: 2de ma. van okt.
Veterans Day: 11 nov.
Thanksgiving Day: 4de do. van nov.
Christmas Day: 25 dec.

Fietsen

Fietsen kan gevaarlijk zijn door het 
koortsachtige verkeer: beperk u tot  
de parken als u zich niet voldoende 
zeker voelt.

New York biedt net als vele andere 
grote steden ter wereld stadsfietsen 
aan die u kunt huren voor een dag 
($ 12) of drie dagen ($ 24). U vindt alle 
informatie over het gebruik van Citi 
Bike en de plekken waar ze worden 
verhuurd op www.citibikenyc.com.

Fooien

Tenzij de bediening inbegrepen is bij 
de prijs (in heel zeldzame gevallen), 
wordt in een restaurant tussen 15% en 
25% van de rekening als fooi gegeven. 
Vergeet in uw hotel de piccolo en het 
kamermeisje geen fooi te geven. Let 
op, als de fooi inbegrepen is, wordt 
het bedrag aangeduid met de term: 
gratuity.

Brandweer, politie, ziekenwagen: 
t 911.
Arts, dag en nacht: 
t 800 468 3537.
Noodnummer tandarts: 
t 212 998 9458 (doordeweeks) 
of 9828 (weekend).
Verlies van creditcard: 
Belgische reizigers - alle kaarten: 
t +32 (0)70 344 344
Nederlandse reizigers - alle 
kaarten: t +31 (0)88 3855 372

NOODNUMMERS
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NEW YORK BEZICHTIGEN

De eerste Europese kolonisten, 
Nederlanders, vestigden zich op 
de zuidelijke punt van het eiland 
Manhattan en stichtten er een groot 
landbouwersdorp. Het oorspronkelijke 
ontwerp bleef bewaard. Dat verklaart 
waarom hier niet de typisch rechtlijnige 
geometrie terug te vinden is, maar 
er veeleer concentrische straten zijn 
die de oever volgen. Al snel ontwik-
kelden zich de haven en de handel 
dankzij de Nederlanders en later de 
Engelsen. Maar de politieke instabiliteit 
en het geweld zorgden voor chaos op 
de markten en verzwakten ze. Door 
speculatie in onroerende goederen 
besloten geldmagnaten zestien jaar na 
de onafhankelijkheid, in 1792, de eerste 
beurshandel op te richten in New York. 
U ziet hier nog enkele panden uit het 
verleden, zoals de Fraunces Tavern, het 

James Watson House, de Trinity Church. 
Samen met enkele geplaveide straten 
katapulteren ze u terug in de tijd. Maar 
u ziet hier ook enkele van de meest 
recente bouwwerken, zoals het New 
World Trade Center, dat herinnert aan 
die noodlottige 11 september 2001.

The New World  
Trade Center aaa
New York en de Verenigde Staten 
veranderden definitief op 11 septem-
ber 2001, toen terroristen met vliegtui-
gen in de tweelingtorens van het World 
Trade Center vlogen en de torens 
anderhalf uur later voor de ogen van 
de hele wereld ineen stortten, met een 
verschrikkelijke stofwolk tot gevolg. De 
trotse symbolen van het Amerikaanse 
succes waren voor altijd verdwenen. 
Tweemaal 110 verdiepingen werden 

Hier ontstond de stad en hier begint ook vaak het New Yorkse avontuur. Deze 
plek zit vol contrasten met zijn mythische skyline en oude geplaveide straten. Het 
zuidelijke punt van Manhattan is een schatkamer van symbolen: het New World 
Trade Center met pijnlijke herinneringen, de Brooklyn Bridge, die vlak bij de his-
torische haven werd opgericht, Wall Street en de beurs van New York, financiële 
wereldtempels en in de verte het vertrouwde silhouet van het Vrijheidsbeeld.

3 Bereikbaarheid: Per metro: alle stations van Chambers St. tot South Ferry (lij-
nen 1 tot 5, 6 en R). Per bus: lijn 20 voor Battery Park (waar de aanlegsteiger van de 
boten naar het Vrijheidsbeeld zich bevindt) en lijn 5 voor de rest van de wijk.
Detailkaart blz. 32-33. Uitneembare vouwkaart A-B8.
3 Aanrader: Ga ‘s ochtends naar de Brooklyn Bridge om de wolkenkrabbers te foto-
graferen. Bewonder ‘s nachts de verlichte skyline vanuit Brooklyn Heights. Vergeet 
niet uw bezoek aan de Federal Reserve Bank of de City Hall vooraf te reserveren.

LOWER 
MANHATTANaa

Het 911 Memorial in Lower Manhattan herinnert aan die noodlottige 11 september 2001. © J. Arnold/hemis.fr
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Het 911 Memorial in Lower Manhattan herinnert aan die noodlottige 11 september 2001. © J. Arnold/hemis.fr
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zomaar van de kaart geveegd en sleur-
den 2973 mensen de dood in.
De oorspronkelijke torens werden na elf 
jaar werkzaamheden in 1973 voltooid 
en piekten met hun 411 m hoog boven 
hun buren uit. In deze torens was 16% 
van de kantooroppervlakte van heel 
Downtown gevestigd. Ongeveer 50.000 
mensen werkten hier.
Het nieuwe project – Geen van de 
voorgestelde ontwerpen, ook niet 
datgene dat uiteindelijk werd gekozen, 
bleek te voldoen aan de verwachtingen. 
Het oorspronkelijke ontwerp van Daniel 
Libeskind werd herzien door architect 
David Childs, waardoor de eerste steen, 
die in 2004 met veel vertoon werd 
gelegd, in 2006 moest worden verlegd. 
Op de plaats van de in totaal zeven 
vernielde gebouwen komen zes nieuwe 
constructies, waarvan de laatste klaar 
zou zijn in 2020. Vanaf het zuidooste-
lijke deel van de site is de hele bouw-
plaats het best te zien en is de omvang 
het best op te nemen. Op de hoek van 
Church en Vesey Streets en aan weers-
zijden daarvan ziet u hoge hekken en 
eenvoudige gedenkplaten die herinne-
ren aan het drama. Het One World Trade 
Center (1 WTC), de voormalige Freedom 
Tower, is 541 m of 1776 voet hoog 
(een verwijzing naar het jaar waarin de 
Verenigde Staten onafhankelijk werden). 
Daarnaast staan het 7 WTC (in 2006 
ingehuldigd) en het 4 WTC (in 2013 
ingehuldigd) en daaraan worden nog 
het 3 WTC (175 Greenwich St., zal klaar 
zijn in 2018), het 5 WTC (130 Liberty St.) 
en 2 WTC (200 Greenwich St., zal klaar 
zijn in 2020) toegevoegd. Het gebouw 
2 WTC wordt de op één na grootste 
wolkenkrabber van de stad en krijgt een 
dak in de vorm van een diamant.

One World Observatoryaaa – One 
World Trade Center - 285 Fulton St. - 
t 844 696 1776 - https://oneworld 
observatory.com - dag. 9.00-20.00 u 
(kassa sluit om 19.15 u) - $ 34 
(+ 65 jaar $ 32, 6-12 jaar $ 28).  
U bereikt het uitzichtplatform op de 
102de verdieping met de Sky Pod, een 
van de snelste liften ter wereld. Terwijl 
u omhoog gaat (in amper 57 secon-
den), kunt u de evolutie van de skyline 
van Manhattan vanaf de 17de eeuw 
volgen op de wanden van de lift. Boven, 
op een hoogte van 380 m, geniet u van 
een panorama van 360° op Manhattan, 
en dat is ronduit adembenemend. Bij 
helder weer kunt u tot wel 80 km ver 
zien! Deze kijk op New York geeft u 
een beter inzicht in de geografie van 
de stad, met de vele landtongen die 
worden omringd door water.
9/11 Museum & Memorialaa – bereik-
baar via 1 Albany St. (op de hoek van 
Greenwich St.) - t 212 266 5211 - 
www.911memorial.org - museum: 
zo.-do. 9.00-20.00 u (kassa sluit om 
18.00 u), vr.-za. 9.00-21.00 u; gedenk-
teken: dag. 7.30-21.00 u, maar de ope-
ningstijden veranderen snel, raadpleeg 
daarom de website voor uw bezoek - 
reserveren verplicht (online) - $ 24 
(+ 65 jaar $ 18, 7-17 jaar $ 15). Drie 
jaar later dan voorzien, eind mei 2014, 
opende het museum over de tragedie 
zijn deuren. Het ondergrondse museum 
neemt u mee naar het verleden van het 
WTC. U ziet duizenden voorwerpen die 
verband houden met de tragedie, van 
een gedeeltelijk verbrande identiteits-
kaart tot een brandweerwagen die 
volledig is vervormd door de ondraag-
lijke hitte. U ziet foto’s en filmpjes en 
aan alle 2973 slachtoffers die overleden 
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tijdens deze terroristische aanslagen 
wordt eer betoond. Emoties maken 
plaats voor een eindeloze droefheid 
als u de vele geluidsfragmenten hoort, 
aangrijpende boodschappen nagelaten 
door de latere slachtoffers terwijl ze 
vastzaten in de brandende flatgebou-
wen of de vliegtuigen. De verantwoor-
delijken voor het museum bleven niet 
gespaard van kritiek, want ze werden 
ervan beschuldigd de wereldwijde geo-
politiek te oppervlakkig voor te stellen. 
Het werd hen kwalijk genomen in een 
souvenirwinkel te hebben voorzien, wat 
velen ongepast vinden, en vooral dat ze 
de stoffelijke resten van niet-geïdenti-
ficeerde slachtoffers hebben verplaatst, 
viel niet in goede aarde…
Het gedenkteken is een werk van de 
architect Michael Arad en bestaat uit 
twee 9 m diepe waterbekkens met 
daarnaast watervallen. Het werk kreeg 
de naam Reflecting the Absence. Het 
gedenkteken wordt omringd door een 
wand van bronzen platen met daarop 
de namen van de slachtoffers. Rond 
de site werden meer dan vierhonderd 
eiken aangeplant, die zorgen voor de 
nodige rust en sereniteit op deze plek 
die nog veel emoties losmaakt.
Tussen de eiken staat één andere 
boom, een perenboom die na de 
aanslagen werd gered uit het puin. 
Bezoekers verdringen zich nu rond deze 
‘wonderbaarlijke boom’, om zijn schors 
heel even aan te raken. De boom is 
uitgegroeid tot een symbool van hoop 
en wedergeboorte.
Station – Het nieuwe station van het 
World Trade Center werd in maart 
2016 in gebruik genomen. Het is een 
ontwerp van Santiago Calatrava. U 
herkent het station meteen aan de 

grote, stalen vleugels. Het station is zo 
ontworpen dat het elke dag meer dan 
250.000 reizigers kan verwelkomen. 
De grote hal van het station, die 111 m 
lang en 49 m hoog is, is nu een immens 
winkelcentrum.

City Hall a
Rondleiding: do. om 10.00 u (duur:  
1 uur) na afspraak, www.nyc.gov.
De City Hall (stadhuis) is te herkennen 
aan de hoge klokkentoren en is een van 
de sierlijkste gebouwen van New York. 
Achter een harmonieuze marmeren 
gevel, die geïnspireerd is op de Franse 
renaissance, ligt een interieur (1812) 
in Georgian style. De architecten 
dachten dat de stad zich niet naar het 
noorden zou uitbreiden en bouwden de 
achtergevel met bruine zandsteen. Pas 
in 1956 werd deze gevel met kalk uit 
Alabama bedekt.

City Hall Park a
In deze voormalige appelboomgaard, 
die is omgevormd tot een park, werd 
in juli 1776 voor een grote massa 
de Declaration of Independence 
(Onafhankelijkheidsverklaring) 
voorgelezen.

Woolworth Building aa
233 Broadway.
Dit 241 m hoge gebouw werd in 1913 
door architect Cass Gilbert opgericht 
voor Frank Woolworth, die een waren-
huisketen bezat. Dit was de hoogste 
wolkenkrabber ter wereld tot 1930, het 
jaar waarin het Chrysler Building werd 
voltooid. Met zijn verbluffende veelheid
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Op elk uur van de dag kunt u goedkoop 
eten, zelfs in de hipste wijken. Of stel 
een picknick samen bij Dean & Deluca 
of Whole Foods Market. 's Avonds zijn 
er uitstekende restaurants. En ga in 
het weekend, net als de New Yorkers, 
brunchen! De vermelde prijzen gelden 
voor een hoofdgerecht. (T Zie ook 'Iets 
drinken' blz. 125 en 'Uit eten' blz. 20).
T Onderstaande adressen vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van het omslag; 
zoek het overeenkomstige nummer 
(bv. ā). De aanwijzingen in het rood 
verwijzen eveneens naar deze kaart. De 
meeste adressen staan ook aangeduid 
op de detailkaarten van de verschil-
lende wijken.

Lower Manhattan

Detailkaart van de wijk blz. 32-33

MINDER DAN $ 20 (€ 16)
ē Adrienne’s Pizzabar – A8 -  
54 Stone St. - é Wall St. - t 212  
248 3838 - www.adriennespizza 
barnyc.com - ma.-za. 11.30-24.00 u, zo. 
11.00-22.00 u - gesl. Thanksgiving en 
25 dec. - $ 17/22. Overheerlijke pizza’s, 
maar ook gratingerechten en salades.

TUSSEN $ 20 EN $ 40  
(€ 16 EN € 30)
Đ Pier A Harbor House – A8 -  
22 Battery Pl. - é Bowling Green -  
t 212 785 0153 - www.piera.com -  
ma.-wo. 11.00-2.00 u, do.-za. 11.00-
4.00 u, zo. 11.00-24.00 u - j -  
$ 16/36. Restaurant in een historisch 

pand aan de Hudson. Vanaf het terras 
kijkt u uit op de voorbijvarende boten 
en het Vrijheidsbeeld. Lekkere vis en 
zeevruchten, zoals een overheerlijke 
tonijnburger en lekkere fish-and-chips.

Chinatown

Detailkaart van de wijk blz. 47

TUSSEN $ 30 EN $ 50  
(€ 25 EN € 40)
ĥ Peking Duck House – B7 - 28 Mott 
St. - tussen Chatham Sq. en Pell St. - 
é  Canal St. - t 212 227 1810 -  
www.pekingduckhousenyc.com - dag. 
11.45-22.30 u, vr.-za. tot 23.00 u - j - 
$ 35/44. Proef de heerlijke gelakte 
eend ($ 54) opgerold in pannenkoekjes.

Nolita

Detailkaart van de wijk blz. 52

MINDER DAN $ 20 (€ 16)
ė Lovely Day – B7 - 196 Elizabeth St. - 
é Bowery - t 212 925 3310 - www.
lovelydaynyc.com - zo.-do. 11.00- 
23.00 u, vr.-za. 11.00-24.00 u - $ 8/17. 
Fleurig beschilderd behangpapier en 
bankjes van rood moleskin: er is aan niets 
te merken dat hier verrukkelijke Thaise 
gerechten worden geserveerd!

TUSSEN $ 20 EN $ 30  
(€ 16 EN € 25)
ġ Mottsu – B7 - 285 Mott St. - tussen 
Houston en Prince St. - é Prince St. - 
t 212 343 8017 - www.mottsu.com -  
ma.-do. 11.30-23.00 u, vr. 11.30- 
23.30 u, za. 12.30-23.30 u, zo. 12.30- 

UIT ETEN
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23.00 u - $ 11/26. Uitstekende Japanse 
gerechten in deze wijkkantine. Maki’s, 
sushi’s en visgerechten.

Soho

Detailkaart van de wijk blz. 47

MINDER DAN $ 20 (€ 16)
ą Dean & Deluca – B7 - 560 
Broadway St. - hoek Prince St. -  
é Prince St. - t 212 226 6800 -  
www.deandeluca.com - ma.-vr. 7.00-
21.00 u, za.-zo. 8.00-21.00 u. In deze 
delicatessenwinkel kunt u terecht voor 
vers fruit, fijne kazen en nog veel meer. 
Lekkere salades, ook om mee te nemen.

TUSSEN $ 30 EN $ 50  
(€ 25 EN € 40)
Ē Giorgione – A7 - 307 Spring St. - 
é Spring St. - t 212 352 2269 -  
www.giorgionenyc.com - ma.-za.  
12.00-23.00 u - $ 9/36 - õ j.  
In dit Italiaanse restaurant heerst een 
ontspannen sfeer. De pasta’s, pizza’s en 
espresso’s zijn een waar genoegen.
ň Troquet – B7 - 155 Grand St. -  
é Canal St. - t 212 343 4295 - dag. 
11.30-1.00 u - lunch $ 19/25, diner à 
la carte $ 30/45. Troquet is het verhaal 
van enkele vrienden die zich aan een 
New Yorks avontuur waagden (chef 
Camille Martin werkte daarvoor in 
Sri Lanka). In de stijl van een Parijse 
bistro geniet u van Frans-Amerikaanse 
gerechten en lekkere wijnen.
y Ł Racines – B7 - 94 Chambers St. -  
é Chambers St. - t 212 227 3400 -  
racinesnewyork.azurewebsites.net - 
ma.-za. 18.00-22.30 u - $ 24/44. In de 
keuken achter de eetzaal met bakste-
nen muren bereidt de Franse chef David 
Duca (die ooit een sterrenrestaurant had 

in Parijs) originele gerechten, die tot de 
beste van Amerika worden gerekend 
(met zeevruchten uit Maine, lamsvlees 
uit Colorado, groenten uit Oregon). 

Lower East Side

Detailkaart van de wijk blz. 52

TUSSEN $ 20 EN $ 40  
(€ 16 EN € 30)
ĩ Russ & Daughters – C7 - 
179 East Houston St. - é 2nd Ave. -  
t 212 475 4880 - www.russand 
daughters.com - ma.-vr. 8.00-20.00 u, 
za. 8.00-19.00 u, zo. 8.00-17.30 u. 
Klanten genieten hier met volle teugen 
van de ambachtelijke bagels en de 
roomkaas, zalm en gerookte vis.
İ Schiller’s – C7 - 131 Rivington St. - 
é Essex St. - t 212 260 4555 -  
www.schillersny.com - ma.-do. 11.00-
1.00 u, vr. 11.00-3.00 u, za. 10.00-
3.00 u, zo. 10.00-24.00 u - j - $ 18/29. 
Eenvoudige tegelvloer, bistrotafels. De 
gerechten in brasserie stijl zijn lekker en 
de prijzen zijn redelijk, vooral ‘s middags. 
In de bar worden tijdens het weekend 
tot laat snacks geserveerd.
đ Freemans – B7 - 191 Chrystie St. 
 (achter aan Freeman Alley) - 
é Bowery - t 212 420 0012 - www.
freemansrestaurant.com - ma.-vr. 
11.00-23.30 u, za.-zo. 10.00-23.30 u -  
j - $ 18/33. Rustieke specialiteiten in 
een restaurant dat op een jachtpavil-
joen lijkt.

Greenwich Village
Detailkaart van de wijk blz. 57

MINDER DAN $ 20 (€ 16)
ĉ Corner Bistro – B6 - 331 West 4th 
St. - hoek Jane St. - é Bleecker St. -  
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