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Je begint je tocht het best in Pionieer Square, het oude hart van 
Seattle. Hier hakten de eerste pioniers op een beboste helling in 
het midden van de 19de eeuw hun eerste permanente nederzet-
ting uit. De plek werd hun aangewezen door de indianenchief 
Sealth, die onbewust zijn naam zou geven aan de latere stad Seat-
tle. De totempalen op het met bomen omzoomde plein herinne-
ren nog aan de oorspronkelijke bewoners. 

De pioniers ondervonden al gauw dat de ligging van hun eerste 
nederzetting toch niet zo gunstig was. Het lag onmiddellijk aan 
de Elliott Bay, met als gevolg regelmatig zware overstromingen. 
Na jarenlang letterlijk aanmodderen en een zware brand in 1889 
die de houten stad grotendeels verwoeste, besloot het stadsbe-
stuur het centrum op te hogen en stenen huizen te laten optrek-
ken. Omdat dit een werk van jaren was, geraakte een deel van 
centrum onder de grond. Met de Bill Speidel’s Underground 
Tour (www.undergroundtour.com) loop je langs oude trottoirs 
en façades van woonhuizen die een eeuw geleden onder de grond 
kwamen te liggen. 

Vliegende vis
Niet ver daar vandaan, aan de Waterfront, bevindt zich de Pike 
Place Market (www.pikeplacemarket.org) , dat naar eigen 

zeggen de oudste markt van Amerika is. De overdekte markt 
in drie niveaus werd begin 20 e eeuw opgericht om boeren uit 
de streek de kans te geven hun producten aan de stedelingen 
te slijten. Nu nog kan je in dit labyrint rondslenteren langs 
kraampjes en stalletjes vol artisanale producten en regionale 
specialiteiten. Op de hogere verdiepingen vind je winkeltjes vol-
gestouwd met prullaria en popmuziekcuriosa. Maar de meeste 
mensen worden toch aangetrokken tot de vismarkt, waar da-
gelijks verse vis en buitenmaatse krabben worden aangevoerd. 
Vissers en verkopers gooien die vis over de hoofden van de 
bezoekers heen, tot ze in de met ijs bedekte vitrines belanden.  
In de schaduw van de Pike Place Market openden 3 jongelui 
in 1971 een koffiehuis. Ze noemden het Starbucks.(www.star-
bucks.com) Wisten ze toen veel dat dit bescheiden koffiehuis de 
start zou worden van een imperium dat 40 jaar later vestigingen 
heeft over gans de wereld? Wie echt iets van Seattle wil begrijpen, 
moet zich trouwens onderdompelen in de koffiecultuur. Naast 
de vestigingen van Starbucks, vind je in de stad nog honderden 
andere koffiehuizen met merken als SBC (Seattle’s Best Coffee) 
of Tully’s. Seattleites kunnen vol passie discussiëren over welke 
tent nu de beste koffie serveert. 

Houthakkershemden en 
maatpakken
Overigens zie je opvallend veel jonge mensen in het straatbeeld. 
Ze komen uit gans Amerika, aangetrokken door de goed be-
taalde jobs van bedrijven als Boeing, Microsoft, Amazon en an-
dere IT bedrijven. Deze twintigers en dertigers geven Seattle een 
apart bohemiensfeertje. In hippe wijken als Belltown en Capitol 
Hill valt de extreme sociale diversiteit direct op. Kerels in hout-
hakkershemden met sikjes en mutsen (grungeliefhebbers, maar 
ook aanhangers van de alternatieve countryrock) slenteren er 
tussen yuppies in maatpakken en hippies. Piercings en gekleurd 
haar zijn blijkbaar ook in de mode. In de talrijke bars en restau-
rants tref je vaak sjofel geklede jongens en meisjes aan, die vaak 
veel welvarender zijn dan dat ze er uitzien. Velen hebben een 
topjob bij een of ander multinationaal IT bedrijf, maar vinden 
dat je maar ‘gewoon’ moet doen. Volgens de Seattleites maakt 
deze vrijheid en ongedwongenheid van hun stad een leuke plek 
om te wonen.

Vliegende schotel
Maar de Emerald City (smaragden stad is de nickname van de 
metropool) heeft nog een andere buitengewone troef: de over-
bluffende natuur die je op een steenworp van het centrum vindt. 

Seattle wordt de meest leefbare metropool van Amerika genoemd.  Deze stad in de 

noordwestelijke uithoek van de States verenigt overdonderend natuurschoon met een 

bruisend cultuurleven en een spetterende muziekscène. Bovendien fungeert Seattle door 

bedrijven als Microsoft en Boeing al jaren als een magneet voor Amerikaanse jongeren. De 

metropool geeft de bezoeker dan ook een bohemiengevoel. Een spannende stad voor wie 

even geen zin heeft in New York of Los Angeles.

Spannend Seattle voor wie zin heeft 
in iets anders

Metropool Met een boheMiengevoel 
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Die nabijheid van de natuur kun je het best van 
op de Space Needle zien, hét symbool van de 
stad (www.spaceneedle.com). Op het dak van 
dit icoon, een soort vliegende schotel op hoge 
poten, bevindt zich op 160 meter Sky City. 
Dat is een draaiend restaurant dat je op drie 
kwartier tijd een blik van 360 graden op stad 
en omgeving gunt. Noordwaarts zie je Lake 
Union, het stadsmeer met woonboten dat ie-
dereen kent van de film Sleepless in Seattle en 
groene buitenwijken als Queen Anne en Mag-
nolia. Westelijk strekt zich de Pudget Sound 
uit, de 200 kilometer lange zeearm waartegen 
de stad gevestigd is. Over deze brede fjord vol 
beboste eilandjes duiken op de achtergrond de 
besneeuwde toppen van de Olympic Moun-
tains op. Oostwaarts zie je over Lake Washing-
ton het Cascade gebergte opdoemen. In het 
Zuiden waakt de Mount Rainier als het ware 
over de stad. Deze 4400 meter hoge vulkaan 
vol sneeuw en ijs ligt op 100 kilometer (3 uur 
rijden) van de metropool, maar lijkt zo dichtbij 
dat hij in Seattle bekend staat als ‘The Moun-
tain’. Seattleites hoeven zich niet te vervelen. 
De zeearm met zijn beboste eilanden ligt aan 
hun voeten en nodigt uit tot boottochtjes. In 
de woeste bergen en bossen op slechts een uur-
tje rijden kan je kamperen en ’s winters skiën . 
In de stad zelf vind je dan weer stedelijk vertier 
met voor elk wat wils. 

Grunge
En dan is er nog de popmuziek. Sinds Nirvana 
en de grungescene begin jaren ’90 Seattle op 
de kaart zetten, zit er muziek in de stad. De 
grunge (modderige punkrock met een zweem 
van onbehagen en wanhoop) mag dan wel over 
zijn hoogtepunt zijn; in Seattle is men Kurt 
Cobain en co niet vergeten. In het Experience 
Music Project (EMP), gehuisvest in een spec-
taculair bouwwerk aan de voet van de Space 
Needle, kom je alles te weten over de grunge-

Praktisch
Hoe erheen: Er bestaat geen recht-
streekse vlucht vanuit België naar Seat-
tle. Wij vlogen met Icelandair naar 
Seattle. In de zomer kan je 2 keer per 
week met deze IJslandse vliegtuigmaat-
schappij naar Reykjavik. Van daaruit 
doet Icelandair diverse bestemmingen 
in Canada en Noord-Amerika aan, 
waaronder dus Seattle. Vluchtduur van 
Reykjavik naar Seattle: 7 u 45 minuten. 
Wie wat meer tijd heeft, kan zijn reis 
naar Amerika combineren met een ci-
tytrip Reykjavik. www.icelandair.com, 
www.visitreykjavik.is. 
Slapen: In Seattle logeerden wij in het 
Hotel Maxwell. (www.themaxwellho-
tel.com). Hier heb je een leuke (muziek)
bar, The Rock, waar goede pizza’s geser-
veerd worden. 
Tijd: In Seattle is het 9 u vroeger dan 
hier. 
Formaliteiten: Om de VS binnen te 
mogen, moet u naast uw internationale 
reispas ook beschikken over de ESTA 
(Electronic System for Travel Authori-
zation). Dit is een digitaal reisvisum dat 
uitgereikt wordt door het Amerikaanse 
Department of Homeland Security. 
Het aanvraagformulier kunt u online 
vinden via www.cbp.gov/esta. De prijs 
bedraagt 14 euro per persoon. De ESTA 
moet minstens 72 uur voor vertrek aan-
gevraagd worden. Het visum is 2 jaar 
geldig.
Beste periode: In de zomermaanden. In 
Seattle is een bui altijd mogelijk. 
Info: www.visitseattle.org en 
www.cityofseattle.net 

golf (www.empmuseum.org). Zo leerden we 
bijvoorbeeld dat Nirvana, net voor hun door-
braak na de release van ‘Smells like teen spi-
rit’, in Gent op 2 december 1989 in de Demo 
Crazy speelde voor… 20 gelukkigen. Het mu-
seum eert nog een andere beroemde rock & 
roll-dode, Jimi Hendrickx. Deze gitaarvirtu-
oos groeide op in Seattle, waardoor ze van de 
man heel wat memorabilia hebben, van kapot 
gesmeten gitaren tot het mengpaneel van zijn 
Electric Lady Studio. Het EMP noemt zichzelf 
ook een interactief museum. In de Sound Lab 
waan je jezelf producer, terwijl je in de On Sta-
ge ruimte zélf rockstar kunt spelen, compleet 
met lichtshow, rookgordijnen en zelfs applaus. 
That’s entertainment. Seattle mag dan wel in 
een uithoek liggen en een atypische metropool 
met een bohemiensfeertje zijn; het is en blijft 
natuurlijk wel een Amerikaanse stad.
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in het experience Music Project wordt Jimi Hendrickx (geboren 
in Seattle) nog steeds geëerd met heel wat memorabilia.

in de Pike Place Market (naar verluidt de 
oudste markt van amerika) wordt dagelijks 
verse vis aangevoerd.

De Space Needle, een soort vliegende schotel op hoge 
poten, zie je overal en is het symbool van de stad.


