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Aus tin is een bij zon dere stad met vele gezich ten. Het is daarom niet gek dat
ieder een die hier komt zich op zijn of haar manier thuis voelt. Of je nu komt voor
het impo sante State Capi tol, de voor uit stre vende tech-indu strie, de inte res sante
musea, de live muziek, food trucks óf de typi sche Tex aanse bele ving. Aus tin
brengt je vast en zeker een heer lijke (en geva ri eerde!) tijd.
 
In de stad hangt een gemoe de lijke en gezel lige sfeer. Dit komt abso luut door de
focus die er ligt op lokaal onder ne mer schap. Ver geet mas sale waren hui zen, hier
shop je bij een knus boe tiekje. Grote en bekende fast food ke tens vind je niet in
down town. Hier word je aan ge moe digd om aan te schui ven bij een food truck
(zeker doen!). En ook voor een spor tieve ste den trip zit je hier goed. Door de
prach tige natuur die je in en om de stad heen vindt, wordt je van zelf enthou si ast
om een mooie hike te maken of de stad vanaf een kano te ver ken nen. Een sport ‐
wed strijd bij wo nen in het Dar rel K. Royal Texas Memo rial Sta dium kan natuur ‐
lijk ook.
 
Dat Aus tin zo veel zij dig en uniek is, valt steeds meer men sen op. De U.S. News &
World Report zette Aus tin in 2017 op num mer 1 als Best Place to Live in het Uni ‐
ted Sta tes. Niet voor niets trek ken steeds meer men sen (vooral jonge onder ne ‐
mers en tech nici) naar deze stad. Aus tin kan zich in popu la ri teit steeds vaker
meten met ste den als San Fran cisco, Bos ton, Chi cago en New York. Waarom?
Aus tin biedt een unieke erva ring, een warm kli maat en is in ver ge lij king met
boven staande vier ste den nog rela tief goed koop.
eze gids maak je ken nis met de veel zij dig heid van Aus tin. Je komt erach ter waar
je moet zijn voor welke bele ving. Op die manier hoef je niets te mis sen tij dens je
trip.
 
Veel ple zier in Aus tin!
Marie-Elize van Put ten
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Een bekend straatbeeld in Austin: de foodtruck

Austin is gelegen in Centraal Texas, neemt zo’n 700 km² in beslag en telt
931.000 inwoners. Het is de hoofdstad van de staat Texas, al hebben Dallas,
Houston en San Antonio meer inwoners. Daarnaast is de stad de hoofdplaats
van Travis County. In dit hoofdstuk een eerste kennismaking met Austin aan
de hand van de bijnamen die de stad in de loop van de jaren heeft gekregen.
Dit verklaart waarom Austin zo uniek en eigen is.

Live Music Capi tol of the World is sinds 1991 de officiële bij naam van Aus tin, toen
bleek dat er in Aus tin de meeste live mu ziek per inwo ner van de Ver e nigde Sta ten
te horen is.
Inmid dels zijn er meer dan 1900 bands en 250 loca ties waar op ieder uur van de
dag wel ergens live mu ziek te horen is. Van blues, rock ‘n roll tot coun try en jazz.
De bekend ste plek om muzi kan ten te spot ten is 6th Street, hét uit gaans ge bied
van Aus tin. Dat is tevens de plek waar het ooit alle maal begon. Rond 1880 ves tig ‐
den zich steeds meer bar re tjes in Pecan Street, wat nu 6th Street is. Sol da ten die
van wege de Civil War in dit gebied ver ble ven, zoch ten elkaar hier op.
Janis Jop lin, Ste vie Ray Vaughan en Wil lie Nel son zijn in Aus tin groot gewor den.
Inmid dels is de stad de thuis ba sis van enkele grote muziek fes ti vals, zoals de Aus ‐
tin City Limits en South by Sou th west.

Met dui zen den high tech be drij ven die aan zo’n 130.000 men sen werk ver schaf fen
is het niet gek dat het heu vel ach tige Aus tin Sili con Hills wordt genoemd, met een
knip oog naar Sili con Val ley (Cali fornië).
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Dell, Apple en Ebay heb ben alle maal een (hoofd)kan toor in de stad. Maar ook de
bio tech-indu strie doet het, met ruim 190 bedrij ven en meer dan 11.000 werk ne ‐
mers, erg goed. Daar naast is Aus tin een broed plaats voor jonge en cre a tieve
onder ne mers. De star tups schie ten als pad den stoe len uit de grond en zelfs bij een
muziek fes ti val als South by Sou th west is steeds meer aan dacht voor inno va tie en
tech no lo gie. Onder ne mers (ook Neder landse) pre sen te ren hun ideeën maar wat
graag aan de tech neu ten in Aus tin. Door de vele ruimte voor cre a ti vi teit en
onder ne mer schap lig gen de werk loos heids cij fers in Aus tin laag. Door het gun ‐
stige eco no mi sche kli maat ver hui zen er dage lijks 150 men sen naar Aus tin om een
nieuw leven en een nieuwe carrière te begin nen. Onder ne men an sich is in Aus tin
veel goed ko per in ver ge lij king met Sili con Val ley in Cali fornië. Dit komt onder
andere door dat Texas geen inkom sten be las ting heft en de hui zen prij zen lig gen
veel lager.

In de win ter is het goed toe ven in Aus tin. Het koelt in de maan den novem ber tot
en met janu ari wat af. De zons on der gang heeft in die maan den een prach tige,
vio lette kleur. Vio let Crown werd vooral aan het einde van de 19de eeuw veel
gebruikt als bij naam voor Aus tin.
Veel bedrij ven dra gen daarom die naam.

Blue berry in Toma to soup  slaat op het feit dat Texas een red state is, waar de
Repu bli keinse par tij de groot ste par tij is, maar Aus tin door gaans Demo cra tisch
(en dus blauw) stemt.
Zo behaalde Trump in 2016 in Tra vis County (Aus tin en omstre ken) 27,4%
tegen over Clin ton 66,3%. Aus tin is het cre a tieve en vrij zin nige bui ten been tje van
Texas. Het is daarom niet gek dat deze stad juist zoveel kun ste naars en muzi kan ‐
ten aan trekt. En dat maakt de stad in de ogen van ande ren soms een beetje
vreemd.

Keep Aus tin Weird is de veel gehoorde wens om klein scha lige en lokale onder ne ‐
min gen niet te laten weg va gen door de grote (win kel)ketens. Hoe wel som mi gen
weird lie ver ver van gen door cool, zie je dat de stad deze wens echt naleeft.
Zo is er zelfs een regel dat bepaalde fast food ke tens zich niet in een bepaald
gebied in de bin nen stad mogen ves ti gen. Je tref in Aus tin ont zet tend veel graf fi ‐
ti kunst aan, gemaakt door lokale kun ste naars. Dat geeft Aus tin een unieke en
kleur rijke uit stra ling.

Waar je je ook in Aus tin bevindt, overal zijn er food trucks. Zij bie den een ont zet ‐
tend geva ri eerd menu en zor gen voor een kleur rijk, leven dig straat beeld. Rond
lunch tijd ver laat menig werk ne mer zijn of haar kan toor om bui ten in de zon een
lunch te genie ten. Met meer dan hon derd van dit soort food trucks, mag Aus tin
zich echt dé food truck city van Ame rika noe men.
En voor de oor sprong van de food truck moet je in Texas zijn.

Violet Crown

Blueberry in Tomatosoup

Keep Austin Weird

Best Foodtruck City of America
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Aus tin is een Clean-air City van wege de strenge anti-rook maat re ge len in de
open bare ruimte. Zo mag er vaak zelfs in de par ken niet wor den gerookt. Ook
tref je wei nig afval in de stad aan. Ook in een ander opzicht is Aus tin clean: in
2012 riep de FBI de stad uit tot de op twee na vei lig ste stad van de Ver e nigde Sta ‐
ten.

De geschiedenis van de foodtruck
Charles Goodnight (1836-1929)
was een paar maanden per jaar
met zijn kudde vee op pad. Uiter‐
aard moest er tijdens die tochten
goed gegeten worden. Hij bouwde
een munitiewagen om tot ‘rol‐
lende keuken’. De voorraadkast
vulde hij met houdbare producten
als maïsmeel, koffie en bonen. Op
zelfgemaakte vuurtjes voor de
wagen vond de bereiding van het
eten plaats. De cowboys noem‐
den het eten chuck. Vandaar dat
de eerst foodtrucks chuckwagons
werden genoemd.
Maar er is nog een tweede voorloper van de foodtruck. Fabrieksarbeiders
hadden behoefte aan een snelle, goede en vullende hap. In steden als
New York en Chicago doken tal van voedselkarretjes op met meatpies,
fruit en broodjes. Deze afhaalpunten zijn in Amerika nog steeds mateloos
populair.
Autobusjes vervingen het karretje. Het is onmogelijk om deze opvallende,
kleurrijk beschilderde busjes over het hoofd te zien. Wel viel er op het
gebied van hygiëne nog de nodige winst te behalen. Niet voor niets wer‐
den ze begin jaren ‘50 roach coaches, oftewel kakkerlakbussen genoemd.
Dat is verleden tijd. De foodtruck wordt inmiddels tot horeca gerekend
en is aan strenge regels onderhevig.

Een typische foodtruck lunch

Clean-air City

Austin in het kort
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