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Relaxte havenstad

Seattle is een bescheiden wereldstad met de
Space Needle als bekende landmark. De stad
is heel geschikt om heerlijk rond te banjeren of met het openbaar vervoer de buitenwijken te bezoeken. Maar sla ook vooral de
adembenemende omgeving niet over! 
De Seattle skyline met links de Space Needle
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De omgeving van Seattle

Pike Place Market

De stad Seattle telt ‘maar’ 609.000 inwoners, minder
dan Amsterdam. Dit resulteert in een fijne, vriendelijke stad met down town veel flats en in de leuke buitenwijken vooral laagbouw. En laat je niet afschrikken
door de reputatie die Seattle heeft op het gebied van
eeuwigdurende regenbuien. Er valt jaarlijks minder
water uit de lucht dan in Houston, Texas. Het zijn echter wel andere buien: in Seattle kan het lang miezeren,
maar in de lente en zomer schijnt de zon regelmatig.
Het straatbeeld bestaat voor een groot deel uit hippe
alternatievelingen. Veel tatoeages, piercings en blauw
haar, ontstaan door de unieke geschiedenis van een
groeiend zelfbewustzijn in de jaren tachtig, het feit
dat Jimi Hendrix er is opgegroeid en het ontstaan
van grunge. Deze alternatieve muziekstroom die eind
jaren tachtig in Seattle opkwam, heeft vertegenwoordigers als Nirvana (Curt Cobain leefde en stierf in de
stad), Pearl Jam, Alice Cooper en Soundgarden.

wat te doen
Voor muziekliefhebbers is een bezoek aan het muziekmuseum EMP een aanrader. Dit opmerkelijke gebouw
staat naast de Space Needle, een souvenir uit 1962
toen de toren werd gebouwd voor de wereldtenttoonstelling. De Eiffeltoren is ook ooit gebouwd ter ere van
zo’n tentoonstelling. Je kunt voor € 19,- naar boven om
vanaf 160 meter hoogte over Seattle te turen. Maar het
is gratis als je reserveert in het restaurant dat bovenin
zit. Doe dat wel ver van tevoren! Een andere must see
is Pike Place Market. Deze oudste openbare markt
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van de VS, met een oppervlakte van 3,64
hectare, werd in 1908 geopend om de consument direct in contact te brengen met de
producent. Zo werd de tussenpersoon overbodig en de waar goedkoper. Filialen van
ketens zijn er niet welkom en alle winkels
en kramen moeten zich houden aan hun
oorspronkelijke concept. Zo vind je hier
bijvoorbeeld de eerste Starbucks, compleet met oud logo, en de eerste vestiging
van kookwinkel Sur la Table. Om niet
te verdwalen en er zeker van te zijn dat je
alle leuke winkeltjes ziet en overal lekker
kunt proeven, is het aan te raden om met
een gids de markt over te lopen. Zo’n tour
is te boeken bij Seattle Food Tours. Kies
je ervoor een rondleiding te volgen, vraag
dan naar Penny Truitt. Dan is een gezellige en leuke dag gegarandeerd! Vlak naast
de markt, of eigenlijk erin, zit een verborgen eye catcher gemaakt van kauwgom. De
gum wall is een muur die over ongeveer 10
meter helemaal beplakt is met alle kleuren
kauwgom. Als je goed kijkt, zie je er ware
kunstwerkjes in: de Space Needle, een
veerpont, huwelijksaanzoeken en portretten. Naast de markt is het nog meer eten
en drinken dat de klok slaat in Seattle. Zo
heeft de stad met 2,5 koffietentjes per 1000
inwoners de hoogste dichtheid van de VS

Muziekmuseum EMP

Blake Island

River float

gelegen eilandjes, of huur een auto en reis naar het
noorden, naar de prachtige reservaten van de staat
Washington. Een daarvan is Tulalip, ontstaan uit de
samenwerking tussen negen stammen van native
Americans die nu samen de Tulalip Tribes of the
Tulalip Reservation heten. In dit gebied vind je ook
verschillende grote casino’s en enorme hotels, een
groot contrast met de schattige dorpjes die kriskras
door het reservaat liggen, zoals Snohomish. Je loopt
zo de set op van de serie Gilmore Girls, alles is er spik
en span: schone straten en lieflijke houten huisjes met
op de begane grond antiekwinkeltjes, pottenbakkerijen, kleine distilleerderijen, lunchtentjes en cafeetjes.
Een dorpje waar iedereen elkaar nog gedag zegt. Om
echt de natuur te zien, te ruiken en te voelen kun je
een river float ondernemen, bijvoorbeeld bij Chinook
Expeditions. Eigenaar Shane Turnbull (een mix
van een hippie, cowboy, indiaan en Brad Pitt) vertelt graag over de verschillende dieren die langs de
oevers van de Wenatchee leven. Kabbelend drijf je op
een rubberboot de rivier af met op de achtergrond het
Cascadegebergte. De stilte is heerlijk rustgevend en de
omgeving overweldigend. De durfal kan er ook voor
kiezen te gaan raften. In beide gevallen is een lunch
op de oevers van de Wenatchee inbegrepen. Kortom:
washington state
Seattle is absoluut de moeite waard om te bezoeken!
Iets dat je eigenlijk niet mag overslaan Kijk voor meer informatie over reizen naar deze
bij een bezoek aan Seattle, is de prach- wereldstad op D-reizen.nl, of ga langs bij een D-reizentige omgeving. Dit kun je doen door de winkel bij u in de buurt. n
veerpont te nemen naar een van de nabij

en met 70 koffiebranderijen de meeste ter
wereld, brouwen ze er graag eigen bier
en zijn er verschillende chocoladeproducenten. Een daarvan is Theo Chocolate.
De fabriek staat in de wijk Fremont waar
je na een rondleiding nog heerlijk kunt
rondstruinen of een terrasje pakken. Theo
Chocolate is de eerste Fair Trade en biologische bean-to-bar chocolade van de VS
en wint regelmatig prijzen. Verwacht hier
niet alleen melkchocolade met hazelnoten,
maar ook gedurfde combinaties als pure
chocolade met peper of pruimen. Fremont
is niet de enige buitenwijk die bruist. Het
chique Queen Anne lijkt een stad op zich,
Kirkland is een opkomende buurt met veel
galerieën en stranden aan de oostkant van
Lake Washington en Ballard is een oude
visserswijk waar ieder jaar de mannen van
Deadliest Catch aanmeren om een paar
maanden met hun familie door te brengen.
Blijf je liever in het centrum? Ook hier is
genoeg te doen en te beleven en het openbaar vervoer is er gratis!
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