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dé nieuwe buurt
van New York
Manhattan? Over it. Brooklyn? Been there, done that.
In New York is het lang vermaledijde stadsdeel Queens
de nieuwste speelplek van stadsnomaden en hipsters.
De grote aanjager is de wijk Long Island City (LIC), pal
aan de East River tegenover Midtown Manhattan. In dit
vroegere industriële niemandsland vind je nu de hoogste
concentratie ateliers, galeries en kunstinstellingen van
de stad. In hun sporen treden steeds meer chef-koks,
theatermakers en avontuurlijke citytrippers. Ben jij de
volgende LIC-pionier?
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De mooiste skyline ter
wereld aan je voeten
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Let’s face it, een van de hoogtepunten
van een bezoek aan LIC is het uitzicht
op Manhattan. En daar hoef je niet lang
naar te zoeken. Pal aan de East River
ligt Gantry Plaza State Park, een oud
industrie- en havengebied dat in 1998
is omgetoverd tot een openbaar park.
Onder andere aanmeerplaatsen voor
vrachtschepen herinneren nog aan dit
vorige leven. Uiteraard is het park het
spectaculairst in de avond, als de zee
van wolkenkrabbers aan de overkant
verlicht is. Gantry Plaza State Park,
4-09 47th Road, 718-786-6385.
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Theater voor de
vrije geest

Voor de liefhebbers van experimenteel theater is
The Chocolate Factory een must. De voorstellingen
zijn een mix van toneel, beelden, dans, muziek en
alles wat daar tussen en boven zit. Eigenlijk moet je
het beestje geen naam geven en het gewoon zelf
zien. The Chocolate Factory, 5-49 49th Avenue,
718-482-7069, chocolatefactorytheater.org

Traditiegetrouw barst New York van
de comedyclubs. In LIC is de
Laughing Devil Comedy Club het
epicentrum, met bijna elke avond
een komediant, open mic night of
comedyshow voor een vriendelijk
prijsje. Een leuke bijkomstigheid
zijn de maar liefst veertien soorten
bier die van de tap vloeien, waaronder Belgisch speciaalbier.
Laughing Devil Comedy Club, 4738
Vernon Boulevard, 347-913-3845,
laughingdevil.com
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Vlooien en
voedsel

Zin om de lokale cultuur te
proeven en een beetje origineel te
shoppen? Ga dan naar de LIC Flea
& Food Market. De eetstalletjes
worden onder de noemer ‘vers
en biologisch’ door lokale ondernemers beheerd. Maar ook als je
op zoek bent naar vintage kleren,
antiek of originele souvenirs ben je
hier aan het goede adres. Elk
weekend open van 10 tot 18 uur.
LIC Flea & Food Market, 5-25 46th
Ave, 718-866-8089, licflea.com

Een avondje
de slappe lach
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Kom over
de brug

Pal naast de imposante Queensboro Bridge (bekend
van Simon & Garfunkels 59th Street Bridge Song) vind
je het Ravel Hotel en zijn populaire dakterras
Penthouse 808. Met verbluffend uitzicht op de skyline van Manhattan neem je hier aan tafel plaats voor
sushi, kleine Aziatische hapjes of hoofdgerechten
zoals ribeye of kreeft. Na het eten kun je blijven
hangen op het terras voor een loungesessie met livemuziek. Penthouse 808, 808 Queens Plaza South,
718-289-6118, penthouse808rooftop.com
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Aan de
LIC leut

Eén van de beste en meest
geliefde koffietenten in Long
Island City is de Sweetleaf.
De beste bonen en de nieuwste
hightechapparatuur zijn in
huis gehaald en dat proef je.
De inrichting is lekker retro en
huiselijk, zoals dat hoort in een
buurtcafé. Sweetleaf, 10-93
Jackson Ave, 917-832-6726,
sweetleaflic.com

Open dag voor
de kunsten

Om de schaal en veelzijdigheid van de
kunstscene in LIC te waarderen, reis je
in de tweede week van mei naar de
buurt af. Dan vindt traditiegetrouw de
LIC Arts Open plaats, een vierdaags
festival waaraan honderden kunstenaars meedoen door middel van open
ateliers, dansvoorstellingen in oude
fabrieken, beeldhouwkunst aan de
oever van de East River en livemuziek
op pop-uplocaties, licartsopen.org

Tijdens je bezoek aan LIC zin in Franse haute
cuisine? Klop aan bij Tournesol. Dit kleine
bistroootje wordt geprezen om zijn authentieke
regionale keuken. Uitschieters zijn de coq au vin
(stoofpot met haan) en de gesauteerde slakken,
vergezeld van een goed glas wijn. Tournesol, 50-12
Vernon Blvd, 718-472-4355, tournesolnyc.com
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De echte Franse
keuken
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Verwacht bij Ethereal Boutique
veel lokaal gemaakte kleding door
al even lokale ontwerpers, van
broeken tot designerjuwelen.
Het boetiekje legt zijn klanten
extra in de watten met chocola en
kaarslicht tijdens het shoppen en
passen. Ethereal Boutique, 47-38
Vernon Blvd, 718-482-888.
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Long Island City in het kort
Long Island City (LIC) is een wijk in het stadsdeel Queens van New York, pal
aan de East River. De wijk was in 1870 nog een stad (zoals de naam al doet
vermoeden) en stond lange tijd bekend om zijn vele fabrieken, bakkerijen en
vleesindustrie. Dat merk je nog steeds als je door de buurt wandelt. Overal
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Reizen naar/binnen Long Island City
zie je oude pakhuizen, fabrieken, spoorwegemplacementen en kades. Veel
industriële gebouwen hebben inmiddels een culturele bestemming gekregen —
LIC heeft de hoogste concentratie galeries, kunstinstellingen en ateliers van
New York. Dat maakt de wijk tot een aantrekkelijke combinatie van rauwheid en

creativiteit en nodigt uit tot een bijzondere stedelijke ontdekkingstocht. Van tevoren reisinspiratie opdoen? Check de site en
het boek NY through the Lens van lokale fotografe Vivienne
Gucwa, nythroughthelens.com

Je kunt voordelig non-stop naar JFK vliegen met airberlin vanaf Düsseldorf (twee keer dagelijks),
airberlin.com. Kijk ook op CheapTickets.nl, waar je als Columbus-abonnee per boeking € 25 korting
krijgt. Je kunt vervolgens met de taxi naar LIC voor ongeveer € 40, maar een voordeligere optie is de
ruim één uur lange trip met de AiTrain en vervolgens metrolijn E of 7 voor € 15, mta.info
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Foodies zijn lovend over de M. Wells
Dinette in MoMa PS1 en het M. Wells
Steakhouse in het noordoosten van de
wijk. Complete blogs zijn gewijd aan de
Franse keuken van de Dinette, die in een
oud klaslokaal met krijtborden en schoolbankjes wordt opgediend. Probeer bij het
steakhouse de tomahawk chop, een sparerib
zo groot als je onderarm en genoeg voor
minstens twee personen. M. Wells Dinette,
22-25 Jackson Avenue, 718-786-1800, /
M. Wells Steakhouse, 43-15 Crescent Street,
718-786-9060, magasinwells.com
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Het Museum of Modern Art (MoMa)
behoeft geen introductie, maar zijn
meer experimentele broertje MoMa PS1
wellicht wel. Het centrum, dat nieuwe
artiesten een kans biedt om te exposeren, werd in 1976 gesticht in een
voormalig schoolgebouw en staat aan
de wieg van Long Island City als culturele hotspot. Hoogtepunt is de MoMA
PS1 Warm Up, een serie zomerse dansen muziekfeesten op de binnenplaats.
PS1, 22-25 Jackson Ave, 718-784-2084,
momaps1.org

Het Socrates Sculpture Park
mag je gerust een van de meest
bijzondere parken van New York
noemen. Hier geen perfect
verzorgd groen of protserige
fonteinen, maar kunstwerken die
door lokale artiesten zijn gemaakt
van afval of gerecycled materiaal.
Uiteraard kun je hier ook gewoon
een dagje luieren op het gras, pal
aan de oever van de East River.
Socrates Sculpture Park,
32-01 Vernon Boulevard,
socratessculpturepark.org

In 1643 streken Nederlandse kolonisten
neer in wat nu Queensboro Plaza is en
stichtten een dorpje dat later de naam
Dutch Kills zou dragen (kill is een oudHollands woord voor kreek of kleine
rivier). Het dorpje is niet meer, maar de
naam leeft voort in de populairste bar in
deze contreien. Verwacht in Dutch Kills
echter geen bitterballen en Heineken —
de kroeg is all-American, met speciaalbier uit eigen land en fantasievolle
cocktails. Dutch Kills, 27-24 Jackson
Avenue, 718-383-2724, dutchkillsbar.com
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filmfanaten
Het Museum of the Moving Image, eigenlijk net
ten noorden van LIC, is een hotspot voor film-,
televisie- en videospelfans. Je kunt er duizenden
bekende en minder bekende producties bekijken,
van zwijgende films tot de laatste digitale
juweeltjes, en krijgt tekst en uitleg over de
achterliggende technologieën. Ook de exposities
en collecties filmkostuums, waaronder Star Warskledij en het masker van de originele Predator,
zijn een aanrader. Het gebouw is in 2011 nog
gerestyled en heeft een futuristisch uiterlijk
gekregen, waardoor je bijna zou denken dat je
op een filmset rondloopt. Elke vrijdag gratis
entree van 16 tot 20 uur. Museum of the Moving
Image, 36-01 35 Avenue, 718-784-0077,
movingimage.us
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De leukste slaapadresjes
Local Julie Zukoff biedt haar ruime studio naast het Gantry Plaza State Park via Airbnb
aan voor maximaal vier personen. Het appartementencomplex heeft een eigen gym,
buitenzwembad en een dakterras met BBQ, vanaf € 125, airbnb.nl/rooms/3131794
Dat Long Island City een voormalig industriegebied is, wordt duidelijk in het Paper
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Beeldige
Japanner

De Japans-Amerikaanse Isamu Noguchi
is een van de grootheden in de landschapsarchitectuur en de beeldhouwkunst. Je kunt zijn werk bewonderen in
het Noguchi Museum, waarvan de
beeldentuin het hoogtepunt is.
Hier vinden ook geregeld muziekvoorstellingen plaats. De eerste vrijdag van
de maand is de toegang gratis. Tip: de
workshops beeldhouwen. Noguchi
Museum, 9-01 33rd Road (Vernon
Boulevard), 718-204-7088, noguchi.org
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Laboratorium
voor de kunsten

Een van de meest inspirerende plekken om cultuur te
snuiven in LIC is de Flux Factory. In het gebouw, waar
vroeger wenskaarten werden geproduceerd, werken
tientallen kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het hele
jaar door vinden er events plaats op het gebied van fotografie, film, muziek en experimentele kunst. Check de
agenda voor muziekvoorstellingen op het dak, met
fenomenaal uitzicht op Manhattan. Flux Factory,
39-31 29th Street, 347-669-1406, fluxfactory.org

Een avondje los gaan op reggaeton,
trance en r&b? Loop binnen bij System
Danceclub. Ieder weekend is er een
andere programmering en draaien dj’s
uit New York en de rest van de VS de
zaal plat. System Danceclub,
3210 37th Avenue, 718-361-8155,
systemny.com

What's on?
Factory Hotel. Zoals de naam doet vermoeden is het designhotel ondergebracht in een voormalige papierfabriek. De lobby en kamers voelen rauw
en tegelijk elegant aan door de mix van industriële architectuur en design,
vanaf € 100, 37-06 36th Street, 718-392-7200, thepaperfactoryhotel.com

LOT LIC Music & Film Series Festival Alle leeftijden en gratis toegang,
begin augustus tot eind september.
Food Film Festival New York Eind oktober en/of begin november,
thefoodfilmfestival.com

Live at the Gantries Gratis concerten in het Gantry Plaza State Park
in de zomermaanden, liveatthegantries.com
MoMA PS1 Warm Up Serie zomerse dans- en muziekfeesten op de
binnenplaats van MoMa PS1.
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