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Door de straten van 
San Francisco

Verborgen dakparken, eigenzinnige architecten en sterrenchefs  
zonder sterallures. Wie verder kijkt dan zijn neus lang is,  

ontdekt dat San Francisco heel veel meer is dan Alcatraz en  
de Golden Gate Bridge. Op ontdekking in vijf wijken.  
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               Reist u 
   regelmatig 
         via Schiphol?

Word Privium lid voor € 215,- per jaar of 4 maanden op proef voor € 79,-.
• Priority toegang naar security
• Snelle grenspassage met irisscan
• Toegang tot de ClubLounge
• Vooraan parkeren

Ga naar Schiphol.nl/privium voor alle voordelen.

Time is the biggest luxury
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Bij de botanische tuin in 
het Golden Gate Park is het 
heerlijk luieren in het gras.
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San Francisco is nog groener  

dan het gras bij de buren. Niet in 

de laatste plaats dankzij haar 

grootste park.  

De plattegrond van San Francisco is 
bezaaid met groene vlekken. Meest opval-
lend is het Golden Gate Park: een groene 
loper die vanaf de Pacifische kust is uitge-
rold over een lengte van maar liefst 48 
woonblokken. Net als Central Park in New 
York wordt de groenstrook aan alle kanten 
omzoomd door een kaarsrechte lijn van 
bebouwing; al is het Golden Gate Park 
met 800 voetbalvelden duidelijk de groot-
ste van de twee. Van een bizonkudde tot 
een Japanse theetuin. Van een tropische 
plantenkas tot het imposante De Young 
Museum. En van een lappendeken aan 

sportvelden tot twee heuse Hollandse 
molens. Je vindt het allemaal binnen de 
parkgrenzen.

Miniparkjes
Maar ook in de rest van de stad wemelt  
het van het groen. Wie goed kijkt, ziet zelfs 
in downtown San Francisco de konings-
varens en maagdenpalmen boven kantoor-
daken uitpiepen. Het betreft zogenaamde 
popos, een lokaal fenomeen dat staat voor 
privately owned public open spaces. “Wie 
in San Francisco een gebouw neerzet, is 
verplicht om iets terug te doen door er zo’n 
openbaar stukje groen in te verwerken”, 
weet architectuurliefhebber Rick Evans.  
“Je bent alleen niet verplicht om erover te 
vertellen.” De verborgen dakakkers, bin-
nentuinen en miniparkjes zijn dus veelal 
oases van rust in het stadsgedruis.

Niet alle popos zijn 
verborgen, bewijst deze 
openbare binnenplaats 
van de Citibank Group.

Het Paleis voor de 
Schone Kunsten 

staat garant voor 
een mooi ommetje.

Aan de voet van de Golden Gate Bridge 
vind je het Presidio Park.

Golden Gate Park

Groene oase

 >>  

Favorieten 
> Karl  
Met name in de zomer kan het Golden 
Gate Park pardoes worden ingepakt 
door een dikke mistdeken. Het weer-
fenomeen is zo berucht dat de mist 
zelfs zijn eigen Twitteraccount heeft:  
@KarlTheFog. 

> Mission Dolores Park
Tegen de flanken van een van San 
 Francisco’s befaamde heuvels ligt in 
stadsdeel The Mission het Dolores  
Park. Je kunt tussen de palmbomen 
 picknicken met een voortreffelijk 
uitzicht op de  skyline.

> Crocker Galleria
Op de bovenste verdieping van winkel-
centrum Crocker Galleria vind je een 
van de fijnste popos van downtown San 
Francisco: een ruim, maar rustig dakpark.
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 >>  

San Francisco werd nooit geroemd 

om haar architectuur. Wie vandaag 

de dag goed kijkt, weet wel beter. 

Tussen het dieprode staal van haar beroemde 
brug en de pastelkleurige voorgevels van 
alle Painted Ladies – een potpourri aan 
victoriaanse woningen – kreeg eigentijdse 
architectuur in San Francisco een eeuw 
lang nauwelijks voet aan de grond. “Net als 
bij de popos geldt ook hierbij echter dat 
het loont om goed rond te kijken”, vertelt 
architectuurliefhebber Evans. “In het 
 financiële zakencentrum zijn heel interes-
sante gebouwen weggestopt.” Neem het 
Heineman Building uit 1910. De eigenaar 
vervaardigde stropdassen en wilde een 
fabriekspand dat deze handel weerspie-
gelde. Het resultaat: een gebouw dat zo 
onwaarschijnlijk smal is dat het compleet 
door de buren verdrukt lijkt te worden. 

Bijzonder is ook het Hobart Building.  
De rebelse architect Willis Polk trok zijn 
neoklassieke façade in 1914 nooit hele-
maal door naar beneden, omdat een ander 
gebouw het zicht op het onderste gevel-
deel toch ontnam. Vijftig jaar later ging 
dat gebouw echter tegen de vlakte en werd 
pardoes het dubieuze design van Polks 
creatie onthuld.

Dobbelstenen
Twee van San Francisco’s meest vooruit-
strevende musea bewijzen dat de geest 
inmiddels uit de fles is en moderne archi-
tectuur als nooit tevoren een kans krijgt. 
Het Contemporary Jewish Museum van 
sterarchitect Libeskind oogt als twee dof-
zwarte dobbelstenen. De onlangs geopende 
toevoeging aan het SFMOMA is zelfs een 
ode aan het lokale mistgordijn. Al lijkt het 
pand volgens sceptische buurtbewoners 
meer op een ingezakte pavlovataart.

Financial District

Gave gevels
Favorieten 
> Transamerica Pyramid  
Misschien wel het opvallendste gebouw 
van San Francisco is de Transamerica 
Pyramid: een bizarre betonkolos die zijn 
260 meter hoge punthoofd boven de 
 overige bebouwing steekt.

> Hallidie Building 
Nog zo’n pronkstuk van Polk. Met zijn 
revolutionaire glasgordijn was de voor-
gevel van het Hallidie Building in 1918  
een schop tegen de schenen van de 
heersende architecten.

> Diego Rivera 
De legendarische Mexicaanse muur-
schilderaar Diego Rivera heeft in San 
 Francisco vorige eeuw drie reusachtige 
fresco’s verstopt. Zoek op 800 Chestnut 
Street, 50 Phelan Avenue en 155  
Sansome Street.

Het SFMOMA: een van 
de elf musea binnen 
drie blokken in de wijk 
Yerba Buena.

Het Hobart Building: 
architectonisch hoogtepunt 
tegen wil en dank. 

Daniel Libeskind 
kantelde voor het 

Contemporary Jewish 
Museum twee 

kolossale kubussen.
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Lunchen bij The Mill: 
een bakkerswinkel vol 

briljante broden.
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 >>  

Van streetfood tot sterren-

restaurants: het echte San 

 Francisco ontdek je op je bord.

“Ik geef niet om diamanten of sieraden”, 
lacht Nicole Lewis. “Geef mij maar lekker 
eten.” De zelfverklaarde foodie heeft geluk. 
Geen stad in Amerika groeide het laatste 
decennium uit tot zo’n culinair lustoord 
als San Francisco. Maar liefst 67 Michelin-
sterren fonkelen er aan het firmament. 
Maar ook minder hoog op de gastronomi-
sche ladder kun je er subliem eten, bewijst 
Lewis, terwijl ze wandelt langs haar favo-
riete adresjes in de wijk NoPa. Langs Pow-
der, met zijn fotogenieke bakjes schaafijs. 
Langs Souvla: een Grieks lunchtentje met 
geweldige grillbroodjes. En langs Bi-Rite: 
een buurtsuper vol voortreffelijke – en 
minstens zo bizarre – verswaren zoals 
regenboogsnijbieten, scheefnekpompoen, 
vingercitroen en kaviaarlimoen. “Allemaal 
lokaal, hè”, klinkt Lewis trots. “Dat je in 

San Francisco zo fantastisch kunt eten is 
vooral te danken aan het razend vrucht-
bare achterland.”

Beste chef
Hetzelfde verhaal klinkt even verderop in 
Hayes Valley, een wijk die in de jaren 80 
nog te boek stond als een vervallen achter-
standsbuurt, maar is opgekrabbeld tot  
the hottest ticket in town. Ook op culinair 
gebied. Niemand minder dan sterrenchef 
Dominique Crenn – verkozen tot beste 
vrouwelijke kok op aarde en bekend van 
de fooddocu Chef ’s Table – is hier neerge-
streken met haar Petit Crenn. Het simpele 
eettentje is wars van snobistische fröbel-
gerechtjes en bewijst als geen ander dat 
topmaaltijden in San Francisco gewoon 
robuust en betaalbaar kunnen zijn.

NoPa & Hayes Valley

Smakelijk 
eten

Favorieten 
> AL’s Place 
Serveersters in kakelbonte retrobloesjes, 
discoklassiekers uit de speakers en een 
chef die aanmoedigt om zonder bestek  
te eten. Veggieparadijs AL’s Place in  
The Mission (1 Michelinster) wordt alom 
geprezen als een van de vrolijkste, 
lekkerste en betaalbaarste nieuwe 
restaurants in heel de VS.

> Gourmet Walks
Ook op culinaire strooptocht in een  
wijk naar keuze met de goedlachse  
Nicole Lewis of een van haar  
deskundige collega’s? Boek een
tour op www.gourmetwalks.com.

> Bowl’d Acai
Ook de foodtruckhype heeft San Francisco 
niet overgeslagen. Onze favoriet: de verse 
fruitmaaltijden, -sapjes en -smoothies van 
Bowl’d Acai op Mint Plaza.

> Mazarine Coffee
Zonder twijfel het beste ontbijttentje in 
downtown San Francisco. Voor een prikkie 
scoor je hier goede koffie en Instagram-
waardige bordjes belegde toast.

Een sterrenchef zonder 
sterallures bij Petit Crenn.

De gelikte 
designerbonbons 

van chocolatier 
Christopher Elbow.

De ambachtelijke 
slager The Fatted 
Calf organiseert 
zelfs happy hour-
feesten.

Ook bij Bi-Rite: 
delicatessen als zuurdesem- 

en quinoachocolade.



Jan Frantzen
Knibbelweg 8a
2761 JD Zevenhuizen
0180 - 632 259

WWW.JANFRANTZEN.NL

De k leur r i j ke meubelen van het eigent i jdse 

Chester f ieldz  z i jn verk r i jgbaar bi j  Jan Frantzen 

in Zevenhuizen.  In formeer naar de speciale 

int roduct iekort ing op verschi l lende model len . 

Zoals de Chester f ieldz NAPELS DENIM 

u i tgevoerd in een uniek patchwork .
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In 2017 viert San Francisco de vijf-

tigste verjaardag van The Summer 

of Love. Vooral in de wijk waar het 

allemaal begon.

De klok op de hoek van Haight en Ash-
bury staat al decennia bevroren op tien 
voor half vijf: het tijdstip waarop de plaat-
selijke hippies vijftig jaar geleden massaal 
hun hasjpijp tevoorschijn haalden. Het 
moge duidelijk zijn: nergens ligt The  
Summer of Love nog zo vers in de herin-
nering als rond het kruispunt dat een halve 
eeuw geleden het epicentrum van de hippie-
beweging markeerde. Vele duizenden 
gelijkgestemden lieten San Francisco een 
zomer lang op haar grondvesten schudden 
met hun drumcirkels, vrije liefde, drugs en 
protesten tegen de Vietnamoorlog.

Tie-dye rompertjes
Nog altijd leunt Haight-Ashbury nadruk-
kelijk op die ene legendarische zomer, al  
valt het niet te ontkennen dat het hippie-
erfgoed inmiddels ook behoorlijk commer-
cieel wordt uitgemolken. Je struikelt er over 
de winkeltjes vol tie-dye rompertjes, meer-
granenbrood (“wit brood is voor de massa”), 
Janis Joplin-parafernalia en marihuana-
sokken. De historische waarde zit echter in 
de details. Met een goede gids vind je achter 
de onopvallendste gevels de plekken waar 
Jimi Hendrix en The Grateful Dead hun 
gitaren lieten scheuren. <<

Haight-Ashbury

The Summer 
of ’67

Favorieten 
> 50 jaar  
Ook in de rest van San Francisco wordt  
in 2017 de vijftigste verjaardag van  
The Summer of Love gevierd. Kijk voor  
50 activiteiten op www.sftravel.com/
summer-love-2017.

> Static Vintage
Haight Street zit niet bepaald verlegen  
om vintage kledingwinkels, maar Static 
 Vintage spant met zijn uitgebreide collectie 
– zowel voor vrouwen als mannen – de 
mottenballenkroon.

> The Painted Ladies
Is de hippie-enclave van Haight Street  
nog niet kleurrijk genoeg? Drie blokken 
verderop ligt in Steiner Street, aan Alamo 
Square Park, het meest gefotografeerde 
victoriaanse huizenrijtje van de stad.

Slapen 
>  Handlery Hotel  
Het Handlery Hotel is een klassiek mid-
range hotel met comfortabele kamers op 
steenworp afstand van het Union Square 
in downtown San Francisco. Paradepaardje 
is het mooie buitenzwembad: het hele jaar 
verwarmd en open voor gasten.

Ode aan een lokale 
held: muzikant 

Jerry Garcia van 
The Grateful Dead.

Aan bonte kleuren 
geen gebrek in 
Haight-Ashbury. 

KLM vliegt 10 keer per week in 10 uur  
en 55 minuten naar San Francisco.

Vliegen naar  
San Francisco


