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Deze nabeschouwing is na afloop
van de 13e excursie van de Stichting
het Panorama naar New York City
samengesteld. Vrijwel alle deelnemers
hebben een persoonlijke bijdrage
geleverd. Door de grote diversiteit aan
onderwerpen die aan bod komen is dit
boekje een buitengewoon interessante
vakinhoudelijke aanvulling op onze
excursiegids waarin afzonderlijke
projecten zijn gedocumenteerd.
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inleiding

stichting Het Panorama
“Wat komen jullie hier eigenlijk doen? Wij zijn helemaal niet zo goed. In Europa is veel
betere landschapsarchitectuur te zien. Is er in Europa werk van een Amerikaanse
landschapsarchitect uitgevoerd? Ja, van Amerikaanse architecten wel, maar
landschapsarchitecten….?”
We waren even stil. Een dergelijk begin van een bureaubezoek hadden we nog
nooit meegemaakt. Geen formeel gedoe, maar gewoon kort door de bocht gooide
Thomas Balsley van het gelijknamige bureau een stok in ons hoenderhok. Hoewel
Hans Oerlemans snel Peter Walker teruggooide, twijfelden we of Thomas wellicht
een kern van waarheid had geraakt.
“En weten jullie wel dat geen enkel project op jullie excursieprogramma openbaar is?
Alle pleinen en parken zijn privé eigendom”.
Tja, we hadden natuurlijk gehoord van Foundations, Friends of …en sponsoring,
maar dat we ons overal op privé terrein zouden bevinden was wel even wennen.
Maar de laatste slag wonnen wij. “Dus jullie werken bij een groot aantal verschillende
ondernemingen? Maar dan zijn jullie elkaars concurrenten! Gaat dat wel zonder ruzie
op zo’n groepsexcursie? Sounds like heaven to me.”
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Waarom naar New York?

We werden natuurlijk voornamelijk door de bruisende en bijzonder stedelijke sfeer
aangetrokken. En uiteraard wilden we kijken hoe ons vak in New York op dit moment
wordt uitgeoefend.
We wilden wel eens zien hoe economische ontwikkeling, innovatief ontwerpen en
‘good design’ samen gaan. Hoe sustainable design er uitziet, dat in New York een
topprioriteit heeft. Ook waren we erg benieuwd naar een drietal zelf geselecteerde
highlights: The High Line, Brooklyn Bridge Park en het Hudson River Park.
Helaas waren er veel onderwerpen waar we weinig of niets van gezien of gehoord
hebben. Het sustainable design is er zo een. We zagen wel veel jonge straatbomen
en heel kleine bijdrage leveren. Goed voor luchtklimaat en wat waterberging in
boomspiegels. Ondergrondse waterbergingstanks waren onzichtbaar onder de
heuvels in het Brooklyn Bridge Park aangelegd. Wellicht ook op andere locaties
langs de rivier. Het merendeel van de heringerichte pieren langs de Hudson waren
op het eerste gezicht niet ontworpen om bij hurricanes en hogere waterstanden
grote hoeveelheden water te kunnen opslaan.
Voor groene daken en urban farming waren we in Manhattan op het verkeerde
adres. Wel zijn locaties in Brooklyn gezien.
De drie ‘highlights’ waren inderdaad geweldig. The High Line was veel meer dan
een lijn. De route zat vol afwisseling zoals hoogteverschillen, uitkijkpunten over de
omgeving, allerlei soorten rustplekken, een klein stukje bos en een enorme variatie
aan planten en struiken.
Het Brooklyn Bridge Park was kloek van schaal en profiteert van de uitzichten op de
Brooklyn en Manhattan Bridge aan de ene kant en het uitzicht op Lower Manhattan
aan de andere kant.
De openbaar toegankelijke rivieroever van het Hudson River Park is een enorme
winst voor Manhattan. Er is nu een ca 10 kilometer lange westoever, door
verschillende bureaus ingericht en voor het overgrote deel openbaar toegankelijk
geworden.

Aan de drie highlights kunnen er zelfs nog wel een paar worden toegevoegd!
- Het Teardrop Park is een binnenterrein omgeven door saaie
hoogbouwappartementen. Op spectaculaire wijze is hier in een onverwachte
groene oase een introvert stuk Amerikaanse wildernis met een hoge echte
rotswand gemaakt.
- Pier 15 is een prachtig gedetailleerd gestapeld park. Rondwandelingen zijn
mogelijk via ‘decks’ op verschillende niveaus. Ze zijn afwisselend ingericht
met vaste planten, diverse banken en heerlijke ligstoelen. Uitzicht is er naar
verschillende kanten op de ferryboten die heen en weer varen over de East River.
Tot slot maakten een aantal oude projecten zoals de prachtige stedelijke ruimte
van het 19e eeuwse Bryant Park, het wereldberoemde vestpocketpark Paley en
natuurlijk het Central Park dat de laatste jaren fantastisch is gerenoveerd zodat je
je echt in de natuur waant, deze excursie helemaal onvergetelijk.
Maar de deelnemers ‘maakten’ deze excursie pas echt tot een groot succes.
Er werd op een dag zonder klagen makkelijk 10 kilometer gelopen of 30 km
gefietst. Er onstonden iedere dag spontaan weer nieuwe groepjes en het was
reuze gezellig!
Allemaal heel erg bedankt voor jullie deelname aan de excursie en helemaal voor
het leveren van een bijdrage aan dit reisverslag.
Stichting het Panorama: Karin, Frank, Vibeke en Wim
www.hetpanorama.nl
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Bankjes in New York City
Anneke Coops

Al jaren maak ik foto’s van bankjes, waar ik ook maar kom.
Soms zitten er mensen op die bankjes, maar lang niet altijd. Soms kom ik op
plekken waar ik me afvraag waarom er in godsnaam bankjes staan, omdat de
omgeving echt niet uitnodigt tot zitten. En omdat er nooit iemand lijkt te zijn, behalve
die ene toevallige voorbijganger die ik dan ben.
In New York is wat anders aan de hand. Er zijn namelijk heel veel mensen buiten,
de hele dag. Mensen die de krant lezen, een boek schrijven, hun take-away-lunch
eten of hun big coffee drinken. Die een hond uitlaten, soms twee tegelijk. Moeders,
oma’s, nannies die met hun kinderen spelen, of hun kinderen laten spelen. Veel
hardlopers. Mensen die verkoeling zoeken, of juist in de warme zon willen zitten.
Zakenmensen, werkelozen, ouderen. Toeristen, zoals wij.
En daar, in Manhattan en Brooklyn, kunnen ze overal lopen, rennen, liggen en
spelen. En zitten!
Ik maakte foto’s van bankjes, waar ik maar kwam. En van stoelen, die hier gewoon
‘los’ kunnen staan in de openbare ruimte, zoals op het gras van het drukke Bryant
park of in het koele en verstillende Paley Park. Maar vooral banken en bankjes.
Banken over de hele lengte van lange boulevards, banken die ook trappen zijn,
banken met uitzicht over een glooiend grasveld of een vijver, langs een pad of aan
de rand van een plein, of bankjes in hoekjes verscholen. Overal banken, van hout,
beton, natuursteen, staal. En op die banken zijn mensen in rust. Mensen die zich
niets meer aantrekken van hun omgeving. De schrijver, de lezer en de slaper, zij zijn
alleen. Kijk die man bezig met zijn mobieltje, zie de man met zijn fiets. De jongeren
hangen en liggen en wachten, de kinderen wachten ook, op hun versnapering voor
ze weer gaan spelen. In New York worden de bankjes goed gebruikt!
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De perfecte High Line
Panorama-excursies zijn mede zo leuk doordat je met vakgenoten kunt praten
over wat je ziet, en bovendien wordt gewezen op wat je nog niet had gezien.
Bij elk project dat we de afgelopen jaren samen hebben bezocht, werden wel
kritische kanttekeningen gemaakt. Misschien nog wel het meest bijzondere
van de High Line vond ik dat ik van niemand, maar dan ook echt niemand,
een kritische kanttekening heb gehoord. Het totaalontwerp, de materialisering,
de detaillering, de variatie, de eenheid, het beplantingsplan, het onderhoud,
zelfs de ijsjes en de koffie: er was niets op aan te merken, helemaal perfect.
Griezelig. Of huist daarin misschien juist een vorm van kritiek?
Berno Strootman
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Ed Joosting Bunk
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Amerika: land van immigranten
Hans Dekker

10 juni. Wandelend langs het Reservoir in Central Park, die respectvol (of
berouwvol?) is vernoemd naar Jackie Kennedy Onassis, komt bij mij de vraag naar
boven wat het is om Amerikaan te zijn. Tijdens mijn eerste bezoek aan dit deel
van de nieuwe wereld in 1982, toen ik samen met Rik de Visser op stage was bij
de futuristische architect Paolo Soleri in de Sonorah Desert, was mij opgevallen
hoe gevoelig en onzeker Amerikanen kunnen zijn. In die tijd, waarin Ronald
Reagan het presidentschap vervulde en bij ons wat lacherig werd gedaan over die
gemankeerde acteur en ook over dat land dat volgens het Goede Doel niet echt
bestaat, heb ik geen Amerikaan ontmoet die openlijk zijn leider of zijn land afviel.
Andersom was het ook als buitenlander not done dergelijke kritiek te uiten. Maar wat
maakt de Amerikaan daar nou zo gevoelig voor?
Immigranten

Sterker nog dan bij ons toont het publieke domein een mêlee aan huidskleuren en
kleding. Amerika is een smeltkroes van culturen. En hét land van de immigranten.
De zwarte afro-americans die in slavernij werden gedwongen om op plantages te
werken, waren een van de eerste groepen ‘immigranten’. Maar het land van de
onbegrensde mogelijkheden kent sinds jaar en dag ook veel vrijwillige immigratie.
Voor de droom van vrijheid en het idee zelf je eigen leven te kunnen ‘maken’, maar
ook gedreven door pure armoede, waren veel mensen uit de oude wereld al vroeg
bereid hun thuisland op te geven en naar het magische Amerika te vertrekken.
Oude en nieuwe garde

Daardoor is sprake van een oude (blanke) garde die er al lang woont en is
ingeburgerd, en goed is opgeklommen op de sociale ladder, zoals Schotten, Ieren
en Duitsers. En naast hen de vroege immigranten uit Zuid- en Oost Europa: Italië,
Griekenland, Rusland, Polen, Oostenrijk-Hongarije en de Balkan. Vanaf de tweede
helft van de twintigste eeuw is er een grote toestroom geweest van immigranten
afkomstig uit de Caraïben, Midden en Zuid Amerika, die meer dan de helft van alle
immigranten in de Verenigde Staten uitmaken. Dit proces gaat door tot op de dag
van vandaag. En het einde daarvan is nog niet in zicht.
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West Side Story

Onder de immigranten lijkt sprake van een duidelijke pikorde. Blank is beter dan
gekleurd. En laatst aangekomenen zijn minder dan eerdere generaties. In de
legendarische filmmusical West Side Story uit 1961 wordt dit perfect verwoord door
Bernardo, afkomstig uit Puerto Rico, en leider van de jeugdbende the Sharks. In
een ruzieachtige scene met zijn vriendin Anita, die als opmaat fungeert voor het
beroemde America, rept hij over de benijdenswaardige sociale status van de oude
immigranten: ‘Your mother’s a Pole, your father a Swede but you are born here.
That’s all you need. You’re an American’. Om zich direct daarna te beklagen over
de wijze waarop de spics door hun Amerikaanse landgenoten, de zich inmiddels
autochtoon voelende immigranten uit de oude wereld, met de nek werden
aangekeken: ‘But us?: foreigners, lice, cockroaches.’ En hij uit zijn teleurstelling
over de droom die niet lijkt uit te komen: ‘When I think of how I thought how it
would be for us here. We came like children, trusting with our hearts open, with
our arms open.’ Maar verwachtingen komen nou eenmaal meestal niet uit. Dat
geldt zeker voor deze en andere immigranten die werden en nog steeds worden
geleid door de perverse idee van de Amerikaanse droom. De immigrant is ‘poor’,
beklagenswaardig en behoeft ons medelijden zoals Bob Dylan cynisch bezingt op
zijn lp John Wesley Harding uit 1968.
National Puerto Rican Day Parade

10 juni; 5th Avenue. We zijn beland in een van de grootste optochten die in de stad
en in de VS (!) gehouden wordt: The National Puerto Rican Day Parade. De parade
was oorspronkelijk bedoeld om de veerkracht van de Puerto Ricaanse samenleving
te tonen en andere Latijns Amerikaanse immigranten, de latino’s, een hart onder
de riem te steken. En dat was zeker in het jaar van de eerste parade, 1958, geen
overbodige luxe. In die tijd moesten deze spics nog vechten voor erkenning zoals
de West Side Story laat zien.
De enorme karavaan van praalwagens met glitters, veel bling bling en wellustig
verklede, overwegend jonge mannen en vrouwen, stort een oorverdovend muzikaal
bombardement uit op het mee joelende publiek. Fusions van techno en Ricky
Martin muziek. Eén dag in het jaar lijken de Puerto Ricanen New York in hun bezit
te hebben. Maar de getoonde flair is te schreeuwerig om te overtuigen. Het hele
gebeuren heeft zelfs iets tragisch. Alsof deze immigranten zelf niet geloven in de
idee van Amerika en het uitkomen van de Amerikaanse droom, en dat zij geen echte
Amerikanen zijn en ook niet zo worden gezien door hun mede inwoners. Ligt dát
misschien achter die gevoeligheid en onzekerheid die zich uit in een schreeuw van
trots: voor altijd immigrant zijn, je roots elders hebben, en je, tegen beter weten in,
vast klampen aan hoop?
New York City review
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Hans Oerlemans
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Bron: internet
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New York New York, a city so great they had to name it twice!
Ik vind het niet zo gek om het 2 keer te noemen, het is het zelfde dubbele dat je
altijd een beetje hebt met de USA. Groots in goed en slecht.
Voor wat betreft onze reis viel mij op dat de gemeente New York het toch niet
makkelijk heeft met zo veel achterstallig onderhoud aan de infrastructuur, metro en
wegen. Dat doet echt wel afbreuk aan de beleving van de stad, die afgebladderde
binten in de ondergrondse en de hotseknots wegen.
Aan de andere kant die enorme werklust en ijver om er zelf iets van te maken als
de overheid het niet doet. Al het particuliere geld dat via stichtingen zorgt voor de
mooiste projecten en het beste onderhoud van parken dat ik in jaren heb gezien. De
vervallen steigers in de Hudson; de nieuwe pieren daarnaast en op de achtergrond
het Vrijheidsbeeld. Symbolischer kan het niet.
In Den Haag proberen de stadsdelen sinds enige tijd om bewoners wat onderhoud
te laten plegen en delen daarvoor bezems en vuilknijpers uit. In sommige
stadsdelen lukt het inderdaad om bewoners achter hun vitrages weg te halen en
enthousiast te krijgen.
Maar toch wezenlijk anders dan daar. In Nederland voelt het meer als de teloorgang
van de verzorgingsstaat terwijl het daar voor de betrokkenen iedere keer een
overwinning moet zijn dat ze iets geflikt hebben voor zichzelf.
Ik heb meteen na terugkomst uit New York New York een aantal foto’s gemaild naar
een werkgroep waarin ik participeer om een buurtpark in het centrum een facelift
te geven. Een aantal burgers wil de public poverty niet accepteren en werft zelf
fondsen en heeft een ‘vrienden van’ club opgezet om tot een beter resultaat te
komen. Letterlijk werd in een van de vergaderingen gezegd dat een yoga leraar wel
buitenlessen wilde verzorgen. Dat bordje zag ik staan in Bryant Park!

Ik vond deze zelforganisatie van burgerij en bedrijfsleven het meest intrigerend om
te ervaren. Jan Verburg
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EMPIRE STATE OF MIND
Karien van Blijsterveldt
Oooh, New York
Oooh, New York
Grew up in a town
That is famous as a place of movie
scenes
Noise is always loud
There are sirenes all around
And the streets are mean
If I can make it here
I could make it anywhere
That’s what they say
Seeing my face in lights
Or my name in marquees
Found down on Broadway

I’m going to make it by any means
I got a pocketful of dreams
Baby, I’m from...
New York, concrete jungle where dreams
are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand
new
Big lights will inspire you
Hear it for New York, New York, New York

Even if it ain’t all it seems
I got a pocketful of dreams
Baby, I’m from...

One hand in the air for the big city
Street lights, big dreams, all looking
pretty
No place in the world that can compare
Put your lighters in the air
Everybody say yeah, yeah, yeah, yeah

New York, concrete jungle where dreams
are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand
new
Big lights will inspire you
Hear it for New York, New York, New York

New York, concrete jungle where dreams
are made of
There’s nothing you can’t do
Now you’re in New York
These streets will make you feel brand
new
Big lights will inspire you
Hear it for New York

On the avenue
There ain’t never a curfew
Ladies work so hard
Such a melting pot
On the corner selling rock
Preachers pray to God
Hail a gypsy cab
Takes me down from Harlem to the
Brooklyn Bridge
Someone sleeps tonight
With the hunger far more
Than from an empty fridge

Alicia Keys
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Een stedentrip betekent meestal zere voeten van het sjokken langs
bezienswaardigheden. Maar er is goed nieuws: een groeiend aantal steden raakt in
de ban van de fiets.

Ride with me NYC
Karin van Essen

Steeds meer steden hebben de fiets ontdekt om zich milieubewust te profileren.
Wereldsteden als Parijs, Berijn en New York investeren in de aanleg van nieuwe
fietspaden. In Parijs heeft de Vélib’ ervoor gezorgd dat de fietser een gewoon
element in het straatbeeld is geworden. Deze huurfietsen zijn overal op te pakken en
weer neer te zetten. Je bent opeens verkeerdeelnemer met de Parijzenaars, het is
net of je er woont. Ook de bewoners van Berlijn hebben de fiets ontdekt. Er zijn veel
fietspaden en daarnaast is Berlijn net als Nederland vlak, dus je hoeft geen heuvels
te beklimmen. Je kunt de fiets zelfs makkelijk meenemen in de S- en U-bahn. Berlijn
is eigenlijk inmiddels fietsvriendelijker dan Amsterdam. In Amsterdam proppen we
onszelf door smalle straten, terwijl je in Berlijn rustig kunt fietsen ove ruime, brede
wegen.
Zelfs in het autogekke Amerika bloeit voorzichtig een stedelijke fietscultuur op. New
York legt in rap tempo fietspaden aan. Niet per se uit liefde voor de fietser, maar
omdat het verkeer anders vastloopt. Kon je vroeger niet in het wild met fiets je
weg over Manhattan, Queens of Brooklyn zoeken, tegenwoordig neemt het aantal
fietspaden in The Big Apple snel toe. Voor de rest ben je in Amerika nog een idioot
als je op twee wielen rondrijdt.
Naast flitsende fietskoeriers zie je in New York tegenwoordig ook sportfietsers in
strakke pakjes, studenten op retro-fietsen, forensen in pak en minder welgestelden
op roestige mountainbikes. 2006 was het keerpunt, in dat jaar kondigde de
gemeente aan het aantal kilometers fietspad te verdubbelen. De lokale overheid in
New York en belangengroepen als Transportation Alternatives hebben de afgelopen
jaren ongeveer 320 kilometer fietspad aangelegd. Kort daarop kwam the New
York City Department of Transportation met een plan om de straten van New York
‘duurzaam’ te maken: meer keuze in mobiliteit, minder belastend voor milieu en
klimaat en veiliger voor alle verkeersdeelnemers.
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3000 kilometer in 2030
New York had ook eigenlijk geen keus. De stad moest wel van strategie veranderen.
Naar verwachting groeit het inwonertal van acht miljoen naar ruim negen miljoen in
2030. Die passen niet allemaal in de metro en op straat is zeker geen ruimte voor
nog meer auto’s. Daarom moet tegen die tijd een kleine drieduizend kilometer aan
fietspaden in de vijf stadsdelen liggen.
New York werkt er hard aan om de straten geschikt te maken voor fietsers
en voetgangers. Stukken winkelstraat worden autovrij gemaakt. En populaire
bestemmingen voor fietsers worden nu met borden aangegeven. Uniek is de lokale
wet die regelt dat fietsers het recht hebben om hun fiets mee naar binnen te nemen
op het werk. Een uitkomst, want het aantal fietsrekken in de stad is nihil.
Dat het New Yorkse fietsbeleid zijn vruchten afwerpt is duidelijk. De Amerikaanse
fietsersbond riep de stad zelfs uit tot Bicycle Friendly Community. Het woonwerkverkeer en het aantal fietsritten van New Yorkers stijgt explosief. Naar schatting
fietsen er dagelijks 185 duizend forensen door de stad. In veel gevallen hebben zij
een kortere reistijd dan wanneer ze met de metro gaan.
En als er iets is wat New Yorkers belangrijk vinden, is het tijd. Als iets tijd bespaart,
zullen ze het doen. Er komen vast nog hordes fietsers bij.

New York is leuk.
				Er fietsen nog leuker.
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Parijs
Doen: Langs het kanaal bij de boulevard
Saint-Martin fietsen. De omgeving is
landelijk en idyllisch en al fietsend zie je
de rondvaartboten in het kanaal en de
sluisjes die nog met de hand worden
bediend. Als je het kanaal volgt, rijd je
zo de stad uit en kun je nog kilometers
langs het kanaal fietsen.
Niet doen: Fietsen alsof je in Amsterdam
bent en de verkeersregels negeren. De
politie is streng en als je op de stoep
fietst of door rood rijdt, heb je zo een
bekeuring te pakken.
Berlijn
Doen: De route naar Schloss
Charlottenburg rijden. Een groene route,
die een minder toeristische kant van
Berlijn laat zien. Wel weer met volop
biertuinen onderweg om te pauzeren.
Niet doen: Fietsen in het centrum
rond de Kurfürstendamm en de
Gedächtniskirsche. Het verkeer is te
druk om van de bezienswaardigheden
te kunnen genieten. Lopen is hier een
betere optie.
New York
Doen: Fietsen van Manhattan naar
Brooklyn. Neem op de heenweg de
Brooklyn Bridge en benut de dag om
Brooklyn te bekijken, er te winkelen
en een van de vele restaurantjes uit te
proberen. Neem op de terugweg de
Williamsburg Bridge en geniet van het
uitzicht vanaf de brug op de verlichte
stad.
Niet doen: Rijd in de eenrichtingsstraten
niet rechts. De rechterkant is
gereserveerd voor bussen. Neem in
plaats daarvan de meest linker rijstrook,
want dan kunnen de automobilisten je
beter zien en heb je oogcontact als ze
linksaf willen slaan.
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Mannahatta
before the Dutch

Mannahatta
before the Dutch

In September 1609, Henry
Hudson sailed into New York
Harbor and saw before him a
narrow green island, whose lush
landscape had changed little for
many thousands of years.

Kim Kogelman

Topgraphic Variety of Mannahatta
Leads to Ecological Diversity
The Dutch and the Lenape had found a
land of varied topography that included rolling hills, sandy coastal plain,
craggy cliffs and deep inland forests,
supporting an extraordinary amount of
ecodiversity. The key to the diversity of
species, then and now, is Manhattan
Island’s position on top of a major
estuary, a place where sea meets land.
At the time of Henry Hudson’s first arrival in what would become New Amsterdam (before being taken by the British
and renamed New York), the sliver of
island offered salt water, sandy
beaches, salt marshes with brackish
water, mudflats, tidal wetlands, many
fresh water streams, springs, and
ponds, cedar swamps, grassy meadows, and towering primeval forests
of old-growth trees. The sheer variety of
landscape created inviting habitats for
animals as diverse as the right whale
and the oyster, black bears and beavers, bald eagles and hummingbirds.
Bron: http://farmschool.wordpress.
com/2009/09/11/going-back-to-mannahatta/ en http://suite101.com/article/
manhattan-before-the-dutch-a147636
http://www.amazon.com/
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New York - After the Dutch
Is er nog kans voor ecologie in New York?

before the Dutch

De Media

Exposities
The Silver Grid
Gedurende de maanden september, oktober en
november 2011 zullen de beeldend kunstenaars
Semâ Bekirovic (1977) en Lotte Geeven (1980)
verblijven in New York. Het verblijf is gericht op onderzoek en de ontwikkeling van nieuw gezamenlijk
werk. The Silver Grid moet in 2012 leiden tot een
tentoonstelling in Nederland en een in NYC.

Binnen The Silver Grid gebruiken zij deze verschillende zienswijzen om te focussen op één
onderzoeksterrein: het grensvlak tussen natuur
en cultuur in Manhattan, de kern van de stad New
York City.
New York City wordt hierbij gezien als symbool
voor àlle grootstedelijke metropolen ter wereld.
Het bizarre contrast tussen het toch aanzienlijk
grote Central Park en de grootstedelijke hoogbouw
gestructureerd in het rechte grid van streets en
avenues dat haar geheel omsluit kan bovendien
gezien worden als symbool voor het onderwerp
van het onderzoek: de krachtmeting tussen natuur
en cultuur.
Alle data en bevindingen en al deze vragen en – zo
die er zijn - antwoorden vormen een poëtisch geheel, waaruit Bekirovic en Geeven het ecologisch
dialect van de stad zullen destileren. Alle gegevens
worden verwerkt in een persoonlijke topografische
kaart van de stad, als het ware een blauwdruk van
dat dialect.

New York City,
a paragon of ecological diversity

New York Magazine runs a great feature on
the ecological diversity of New York City. Not
only does it recap the higher profile wildlife sightings throughout the City—coyotes
on Manhattan’s west side, wild turkeys on
Staten Island—but also makes larger points
about the depth and rarity of many of the
City’s ecological resources, not just in spite
of urban development, but in some cases,
because of it.
If New York City’s ecology has taught us
anything, it is that nature likes intrusions—
counts on them, even. Change makes for
vibrancy. We are not just a city of bedbugs
and rats; we are a wellspring for regional
vitality
Bron: http://freshkillspark.wordpress.
com/2010/09/21/new-york-city-an-ecological-paradise/

Bron: http://www.martijnlucassmit.com/projects/
the-silver-grid
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New York - After the Dutch
Het toekomst perspectief.

Bron:
Stichting Het Panorama
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Hout in de openbare ruimte
Mark van der Bij
In Nederland blijft het problematisch: het toepassen van hout in de openbare
ruimte, en dan met name in de beloopbare delen. Ons klimaat is er gewoonweg
te vochtig voor; het hout kan niet gedurende een lange aaneengesloten periode
drogen (in de zon en in de kou). Hierdoor wordt de gebruiksduur van het materiaal aanzienlijk verkort.
Maar toch blijven we dit mooie materiaal toepassen, vanwege de prettige eigenschappen (vorm, uitstraling, mogelijkheden). Stalen strips, rubber of epoxy met
een korrel moeten dan worden ingezet om de gebruiker van de nodige grip te
voorzien en een beschermende laklaag wordt ingezet om het zitvlak prettiger te
maken. We koken dit hout (Plato) of we spuiten er een zuur in (Accoya) om de
levensduur ondanks ons klimaat te rekken. Of gebruiken tropisch soort hardhout
die al deze problemen in mindere mate hebben, ondanks groeiend maatschappelijk besef m.b.t. gebruik van verantwoorde materialen.
Landen zuidelijker en noordelijker van ons ervaren deze problemen minder. Ook aan de andere kant van de oceaan lijkt het
gebruik van hout in de openbare ruimte ongecompliceerd te zijn.
In NYC ziet men geen problemen hout in de openbare ruimte toe
te passen. Ondanks een hoge gebruiksintensiteit blijft het materiaal er goed uitzien. Wellicht heeft dat ook te maken met de keuze
voor intensief onderhoud als men besluit een plan uit te voeren.
Opvallend is de aandacht voor detail. Verbindingen zijn sterk,
maar ook mooi gemaakt en afgewerkt.
Ook in NYC is hergebruik
van materiaal een hot item.
Op de high-line is een groot
deel van het meubilair van
oud materiaal gemaakt,
geheel in lijn met het herbestemmen. Zelfs de relicten
van houtconstructies
in de stad zijn prachtig!
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Public space- private quality | Private space - public quality

Marlies van Diest

Een aanrader. Neem de fiets in New York en rij over Park Avenue van noord naar
zuid, van Harlem tot Grand Central Terminal, 9,5 km. Heuvel op en weer af, ontdek
de verschillen tussen de individuele buurten, laat je verrassen door verstopte
plekjes zoals het tuincentrum onder het spoorviaduct en kom er achter dat een
stedenbouwkundig grid zeker niet saai is, maar juist vol verrassingen. En intussen
heb je steeds de Avenue als hoofdkanaal door de stad en altijd op de achtergrond
het geruststellende op- of aftellen van de zijstraten.

was het de gemeente die het onderhoud op zich nam, maar kon de ambities niet
volhouden. In 1980 werd er opnieuw een fonds opgericht: het Fund for Park Avenue
dat nu zorgt voor het onderhoud van de plantsoenen.

Park Avenue staat bekend als de meest chique straat van New York. De 43 meter
brede Avenue wordt geflankeerd door strak in het gelid staande bebouwing van
gemiddeld vijftig meter hoog, met centraal gelegen een zes meter brede, rijk
beplante middenberm.
Wie de moeite neemt om iets noordelijker te gaan, voorbij 97th Street, ontdekt
een geheel andere Park Avenue. Het spoor, hier bovengronds, deelt het profiel
in tweeën, de bebouwing lager en minder prestigieus. Nog steeds Park Avenue,
maar dan met twee verschillende karakters, met het omslagpunt exact op de plek
waar het spoor onder de grond verdwijnt en daarvoor in plaats de plantsoenen
verschijnen.

Fietsend over de nieuwe, keurig ingerichte Wibautstraat boven op een tunnelbak
als lange lijn door de stad, begin ik weer te twijfelen. Ik was zeer onder de indruk
van de High Line, Park Avenue en ook natuurlijk Paley Park, allemaal voorbeelden
waarbij particulier initiatief openbare ruimtes van zeer hoge kwaliteit heeft
gegenereerd, vooral met grote betrokkenheid vanuit de omwonenden en een
overheid die meer ondersteunend is dan sturend, die meer strategieën bedenkt dan
ontwerpt.
Toch blijft het mijn stellige overtuiging dat het in Nederland een verworvenheid is,
dat het toch ons streven blijft om álle publieke ruimtes van een goede kwaliteit
te laten zijn. Ook op die plekken waar geen vermogende ondernemers wonen
of rentenierende dames/heren die een nuttige tijdbesteding zoeken. Ook op
plekken als de Baarsjes of Amsterdam-West, waar gelukkig ook kwalitatief goede
openbare ruimtes worden gerealiseerd, en waar meer de emotionele dan financiële
betrokkenheid van de bewoners bij de leefomgeving wordt gezocht.

Vóór 1900 liep het spoor nog door tot aan 49th street. Rond
1830 werd net als bij de High Line gezocht naar alternatieven.
In plaats van het spoor op te tillen, plaatste men het in een
open tunnelbak. Later werd de tunnelbak gesloten en voorzien
van een parkstrook, toen nog op een volle breedte van wel
zestien meter met wandelpromenade. Er was in die tijd weinig
vertrouwen vanuit de overheid voor het realiseren van een
park als daktuin bovenop het spoor. Particuliere initiatieven
zamelden fondsen in, waarmee delen werden ingericht en
onderhouden. En het werkte. Tussen de jaren ’50 en ’70
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Highlights
Mathieu Derckx

Het was een fantastische excursie. Ik heb met volle teugen genoten. Het
programma zat goed in elkaar, de sfeer in de groep was uitstekend en het weer kon
niet beter. De laatste keer dat ik in NY bezocht was in 1994 met Panorama. Eerder
was ik er in 1990 en 1982 toen ik er mijn 30ste verjaardag vierde. Veel is hetzelfde
gebleven, veel is veranderd. De stad blijft me boeien.
Het Hotel Pennsylvania was een ervaring op zich. Vergane glorie, gedateerd,
massaal en helemaal niet meer van deze tijd. De hal is vergelijkbaar met een
stationshal van een grote stad; akoestisch onmogelijk. En toch gaandeweg vond ik
het steeds leuker, zeker ook door de luidruchtige opgewonden Puerto Ricanen die
hier hun kwartier hadden opgeslagen voor hun grote Parade.

Hoogtepunt voor mij was de High Line. Ik kende het project van foto’s en
documentaires, maar daar zijn voelt toch heel anders. Het concept is in de
uitwerking op alle schaalniveaus tot in de kleinste details doorgezet. Het plan
heeft alles mee. De spectaculaire ligging in de lucht in een wijk waar al veel
dynamiek is, een strategisch slim opgezette promotie en financiering, een geweldig
ontwerpteam, en een professioneel onderhoud. Dit alles maakt de High Line tot een
overweldigend succes.
De High Line heeft vele gezichten: een park, een verhoogde tuin, een botanische
collectie, een esplanade, een statement voor de stad en koestering van erfgoed.
Het is de ultieme vertaling van de Belvedère gedachtegoed ‘behoud door
ontwikkeling’.
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Een ander project dat mij zeer aanspreekt is het Teardrop Park. Dit plan is voor mij
een inspiratie voor het nieuwe Jaguarverblijf dat ik momenteel ontwerp voor Artis in
Amsterdam. Teardrop Park ligt in het binnenterrein van een bouwblok dat uit immens
hoge gebouwen bestaat. Op zich geeft de situatie weinig ruimte een goed leefmilieu
te maken. De ontwerpers zijn er desondanks in geslaagd dit gegeven naar hun
hand te zetten. De gebouwen zijn opgevat als een soort canyon, het binnenterrein
als een groene rotsachtige vallei. Met name de rotswanden opgebouwd uit
‘geologische’ lagen limestone maken het binnenterrein tot een geabstraheerd
landschap. Samen met de dichte beplanting ontstaat een intiem gebied die maar af
en toe fragmenten van de omringende bebouwing laat zien.

Fietsen door New York is een belevenis op zich. Op onze ‘fietsdag’ hebben we
grote delen van de stad in korte tijd kunnen doorkruisen. Het was geweldig. Het was
zoveel dat het leek alsof ik in een film zat. De foto’s laten achteraf wat ruimte om het
op mijn gemak opnieuw te beleven. High lights waren voor mij zoal de verschillende
nieuwe en bestaande parken langs de Hudson, Battery Park, Brooklyn Bridge,
DUMBO, Brooklyn en Governors Island (met de vrolijke maffe festival sfeer).
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Fotoverslag NY Matthijs Willemsen
Panorama People

mooie plekken

mooie dingen

mooie mensen

FENCES
Manhattan-stijl: lage hekwerkjes in plaats van boomroosters

een reis naar grote wereldstad voor kleine details
Olga Limarenko

Dit stukje is een beeldverslag over een element dat onmisbaar is in een stedelijk
gebied en expliciet aanwezig is in de stedelijke ruimte: hekwerken.
Is een hekwerk een puur functioneel element in de stad? Maar heeft het altijd veel
nut en noodzaak om een hekwerk te plaatsen? Is het een ‘vormgegeven obstakel
dat verbiedt, afscheidt of waarschuwt’? Dan praat ik over een combinatie van functie en design. Hoort een hekwerk tot het meubilair van de openbare ruimte? Hoe zit
het dan met de gebruikswaarde van een hekwerk? Althans dat waren mijn vragen
toen ik, als stedenbouwkundige, in aanraking kwam met het ontwerpen van een
hekwerk in de openbare ruimte.

sierlijk geknikt

of strak

Het markeren van de grenzen tussen verschillende eigendommen en diverse functies is logisch. Er is nauwelijks ruimte voor de overgangen zonder afscheidingen in
de schaarste ruimte van een stad. Door het beperkte ruimtebeslag zou een hekwerk
de meest ideale oplossing moeten zijn…
New York verzamelt hekwerken in alle vormen en afmetingen: van opvallend mooi
tot bijzonder lelijk. Natuurlijk speelt het kostenplaatje een belangrijke rol in de
uitstraling van een hekwerk, al valt het hier en daar te betwijfelen.
Neem een kijkje in mijn observatie van NY, in mijn korte zoektocht naar een
antwoord op de vraag: hoe ziet een stijlvol hekwerk eruit? Of beter gezegd: hoe
PAST een hek op zijn plek in de omgeving?
Een universele oplossing bestaat niet, NY pakt het veelzijdig op.
86

Stichting Het Panorama

tussen gras en asfalt met ornament als motief
New York City review

87

Typisch voor New York: kilometers leuningen in vele variaties

uitermate geschikt voor kleine mensen en... dieren

met hoek-oplossing en... zonder oplossing

versierd met varens in de lucht...

en met vogels onder de grond

groen

...en nog groener

shabby en gevaarlijk om aan te leunen .... en met alle leuncomfort

hoog, niet overklimbaar...

...en altijd open

afsheiding van privé 'voortuin' en bescherming op meerdere hoogteniveaus

gecombineerd met eindloze rij banken ...of met een paar plekken om te bellen

om fietsen tegen aan te zetten of de hengel aan op te hangen

om makelijk door te kijken 			

een van de meest recente.... en het bekendste klassieke in het Center Park

...en om naar te kijken

en nog veel meer...

Voor ’t eerst in NY
Renée Santema

Tot 6 juni 2012 kende ik New York alleen van films: gangsterfilms met snelle
achtervolgingen door een modern New York met brede avenues, glazen
wolkenkrabbers en heel veel mensen, en heel veel gele taxi’s. Of The Bronx, met
zijn betonnen spaghetti van fly-overs, opstijgende stoomkolommen in armoedige
straten met ruziënde groepen jongeren. Het beeld dat ik daarbij altijd had was dat
van een kille afstandelijke stad, waar je je als mens alleen maar klein, nietig en
onbetekenend kon voelen. Het beeld ook van een stad van uitersten: aan de ene
kant glamourous, snel en trendy; tegelijk arm en vies.
Alles bleek te kloppen, behalve het gevoel van afstandelijkheid en nietigheid. Zelden
heb ik een stad meegemaakt die je zó omarmde: ik voelde me er meteen thuis. Zou
dat mede komen door een gedeelde geschiedenis? We weten allemaal dat New
York door Hollanders is gesticht als Nieuw Amsterdam. Het deed me echter heel
veel toen ik de bronzen plaquette zag (waar ook al weer?) met daarop het verhaal
over de eerste Nederlanders die hier voet aan wal hadden gezet. Ik bleek ineens
deel van deze stad te zijn, het was een raar emotioneel moment … (herkent iemand
dit??).
En ja, alles is groot en enorm en veel. Zelfs de Red Robins in Central Park zijn
wel 4x zo groot als onze eigen Roodborstjes. Maar alles in de juiste verhouding:
hoogtes, breedtes, lengtes en aantallen kloppen met elkaar, waardoor het nooit ‘too
much’ is. Des te opvallender was daardoor het beeld van de metro: klein, armoedig,
sleets, met nauwe in- en uitgangen, claustrofobisch bijna. Dat beeld strookte totaal
niet met alle grootsheid bovengronds. Juist hier, in deze miljoenenstad zou ik een
rijk gedecoreerd, ruim opgezet, modern gangenstelsel verwachten, zo iets als in St
Petersburg. Misschien voldoet het stelsel zoals het er nu bij ligt? Of ontbreekt het
geld voor een ruimere opzet?

Misschien is die werkdrift, dat fanatieke wel typisch New York’s, of in het algemeen
Amerikaans? Het viel me ook op bij de joggers langs de Hudson en in Central
park. Wanneer ik voor een paar dagen van huis ga neem ik steevast een paar
hardloopschoenen mee. Zo ook nu. Matthijs bleek ze ook bij zich te hebben en
zo begaven wij ons in alle vroegte op zondagochtend met de metro naar Central
Park om daar een rondje te rennen. We voegden ons in de toen al gestage stroom
joggers, die in alle kleuren, afmetingen en snelheden hun rondjes liepen. De
meesten met muziek in hun oren en bijna allemaal met een verschrikkelijk gedreven
blik in hun ogen. Een enkele keer zie je zo iemand in Den Haag, maar hier waren ze
allemaal zo: ik heb m’n ogen uitgekeken.
Een ander memorabel moment was voor mij de avond dat we met een klein groepje
(Vibeke, Berno, Matthijs, Jan, Mathieu) besloten om te gaan picknicken in Brooklyn
Bridge Park, pal onder de gelijknamige brug. We hadden een fenomenaal uitzicht
op Manhattan Bridge en de skyline van Manhattan, waarachter de zon langzaam
onderging, alles weerspiegeld in de brede East River. De combinatie van dit
veranderende uitzicht, met de gigantische hoogte en maat van de zware gietijzeren
brug boven ons, en het alles overstemmende geluid van ijzer op ijzer van treinen
die over deze brug op grote hoogte voorbij denderden, alles in veelvoud, vond ik
onvergetelijk.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over het geweldige excursieprogramma,
over alle boeiende projecten die we hebben gezien, de interessante
bureaubezoeken en het fijne reisgezelschap… Om toch met een vakgerelateerde
opmerking te eindigen: ik denk dat er voor diegene onder ons die een buitenlandse
uitdaging zoekt en bereid is keihard te werken heel veel te doen is in New York.
Onze kennis van en ervaring met openbare ruimte en groen is daar goed toe te
passen.

Omdat dit mijn eerste keer in New York was had ik van tevoren besloten om de
stad ‘over me heen te laten komen’: Het leuke van ergens voor het eerst zijn vind
ik altijd dat juist dan de sfeer van een plek het sterkst voelbaar is. Dan ben je
nog niet beïnvloed door ‘kennis van’ en sta je open voor juist dat wat niet direct
zichtbaar is. Wat mij direct opviel was een enorme positieve energie: een geweldig
optimisme dat nog het sterkst tot uitdrukking kwam bij Ground Zero. Wat een
moed en levenskracht om op bijna dezelfde plek een nieuw WTC te bouwen, met
zoveel werkdrift en energie alsof al het verdriet en de boosheid om wat daar 10
jaar geleden was gebeurd in een stimulerende positieve kracht was omgezet. Zeer
indrukwekkend.
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Groter dan de appel
The city that never sleeps, waar The American Dream voor velen waarheid is
geworden. The Big Apple, blauwdruk van een de mega stad, script van een
droom, explosief gegroeid in een tijd van ongekende technologische
vooruitgang en nieuwe mogelijkheden, gefinancierd met nieuw geld.
Wat fascinerend is om te zien is het New York wat niet is, maar wat het wel
had kunnen zijn. Het New York gezien door de ogen van pioniers uit begin
20e eeuw in een periode van ongekende groei maar ook al snel de eerste
grote nieuwe crisis. Een stad waar de menselijke schaal al snel verloren
dreigde te gaan, maar die vreemd genoeg stand heeft gehouden.
Hoe groots en overweldigend het betonnen oerwoud ook is, het blijft prettig
toeven in de straten van New York waar alleen de plint van de bebouwing,
de eerste 3.5m cruciaal is voor het leven op straat. Alles daarboven lijkt
alleen maar te zorgen voor visuele en ruimtelijke impact.
Maar New York had vandaag de dag ook heel anders kunnen zijn.
Hierna volgt een selectie van spectaculaire en minder spectaculaire studies
en plannen voor New York welke nooit tot uitvoering zijn gekomen.
De studies en plannen zijn afkomstig uit het boek Unbuilt America (ISBN
0-89659-341-X). Ze laten zien hoe men worstelde met nieuwe
problematieken die horen bij een unieke metropool.
In het kleinste project huist misschien nog wel de grootste gedachte, een
droombeeld van wat ooit was en niet meer is.
Roel van Wees
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On top . Sandra Schuit

Ik ken nog niet alle uithoeken van de wereld; in de Verenigde Staten was ik nooit
eerder. Laat het zo zijn dat wie New York bezocht Amerika niet kent, onze excursie
was wel een ervaring die me bij blijft.
Het kost me weinig moeite mijn eerste indrukken terug te halen. De aankomst op
een provinciaals aandoend vliegveld met een grote naam, JFK. De treinreis door het
semi-urbane achterland, niet wat ik verwachtte van de omgeving van een metropool.
Dan verdwijnt de trein onder de grond. We stappen over op de metro en pas
weer uit midden in Manhattan. Via een smalle donkere trap bereiken we de straat.
Temidden van stromen mensen kijk ik onwillekeurig omhoog. Grote gebouwen en
een eindeloos rechtdoor. Later ontdekte ik hoeveel lage gebouwen er óók in New
York staan, maar dat was later. Met mijn neus in de lucht en het geraas om mij heen,
het is ‘rush hour’, valt me op hoeveel werk er gemaakt is van de detaillering van de
kolossen die samen het grid van de stad vormen. Hoe mooie details en het simpele
onderscheid van onderbouw, midden- en bovenbouw van een verzameling grote
gebouwen een niet-overweldigende en prettige stad kunnen maken.
Ik kan me niet herinneren op welk moment ik de eerste zag. Er valt niet langs heen
te kijken want op vrijwel ieder gebouw van meer dan zes verdiepingen staan ze, de
watertanks. Kloek, rond, ogenschijnlijk oud en met een opvallend puntdak. Rascha
Peper schreef erover in ‘Wie scheep gaat’. Ik zie ze terug op veel van¬ mijn foto’s
en heb er later internet op nagepluisd. Ik doe verslag.
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Twee familiebedrijven zorgen al vanaf het midden van de 19e eeuw voor de bouw
van de tanks. Ze lijken van ver van staal maar zijn gemaakt van hout. Dat is licht,
goedkoop en gemakkelijk naar het dak te vervoeren. Ze bevatten 20 tot 40 duizend
liter water, deels voor dagelijks gebruik, deels gereserveerd voor bluswater. Ze
werken als de stortbak van een toilet en worden automatisch bijgevuld als het
peil beneden een zeker niveau daalt. De tanks zijn een onmisbare schakel in de
waterhuishouding van New York.
Een knap en flexibel systeem voorziet vanaf de 19e eeuw de stadsbewoners en
omwonenden van water, inmiddels zo’n 9 miljoen. Het water komt voornamelijk
uit twee stroomgebieden in de Catskill Mountains en wordt geborgen in een reeks
reservoirs en meren. Via twee aquaducten en twee tunnels wordt het water naar
de stad gevoerd. In 95% van het water wordt voorzien door gebruik te maken van
de zwaartekracht, voor het resterende deel is pompkracht nodig. Een derde tunnel,
bedoeld om één van de beide andere tijdelijk uit gebruik te kunnen nemen, is sinds
1970 in aanbouw. De tunnel, met een diameter van circa 7 meter en 97 kilometer
lang, is het grootste bouwproject uit de geschiedenis van New York en de verwachte
oplevering in 2020 komt dichterbij.
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Tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw was de kwaliteit van het water goed. Dan
wordt geconstateerd dat de veehouderij in het stroomgebied het water vervuilt.
Waterzuivering lijkt onvermijdelijk, wat de bouw van dure filterinstallaties zou
vereisen. Om dat te voorkomen is met alle partners in het stroomgebied jarenlang
overleg gevoerd, en met succes. Sinds 1997 is er een overeenkomst die de
kwaliteit van het water in de stroomgebieden beschermt. Met dat doel heeft NYC
op vrijwillige basis 85.000 hectare gevoelige gronden aangekocht rond rivieren en
reservoirs, nieuwe afspraken gemaakt om vervuiling van het water tegen te gaan
en geld geïnvesteerd in het verbeteren van bovenstroomse voorzieningen zoals
rioleringen. Een niet-commerciële organisatie met lokaal gekozen bestuurders is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen maatregelen. Met de
landbouwers in de regio heeft NYC een aparte afspraak. De stad draagt 100 miljoen
dollar bij aan het ontwikkelen van een ‘whole farming approach’. De landbouwers
worden ondersteund in het overschakelen naar duurzame vormen van landbouw en
95% van de boeren in de stroomgebieden heeft zich hierbij aangesloten.
Zes dagen in juni en alles wat ik later las; ik ben onder de indruk.
Gaan we volgend jaar weer?
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Bryant Park
Saskia Bongers

Tijdens de excursie in New York zijn we met een aantal mensen regelmatig
neergestreken in het Bryant Park. Het park (8 hectaren groot) is centraal gelegen
in Manhattan tussen de Fifth Avenue, Sixth Avenue (die officieel Avenue of the
Americas heet), 40th Street en 42nd Street.. Het park heeft een prettige relaxte,
maar ook levendige sfeer en vormt een mooie open groene ruimte in het door
hoogbouw gedomineerde Manhattan.
Dit is niet altijd zo geweest. In het onderzoek ‘Naar een succesvol gebruik van de
openbare ruimte?’ (Jan-Derk van ’t Rot, 2009) is in een case-studie beschreven
op welke wijze het park dat in de eerste jaren van de 20e eeuw in verval geraakte,
uiteindelijk in 1998 het tij wist te keren en middels de ‘Placemaking methode’ een
aantal belangrijke ruimtelijke verbeteringen kon realiseren. Inmiddels is het Bryant
Park één van de meest populaire plekken van New York.

Hieronder volgt een korte weergave van de case studie uit het genoemde
onderzoek:
Met private investeringen is in 1998 de Bryant Park Restoration Corporation (BPRC)
opgericht (Bryant Park Coöperation, 2008). De BPRC benaderde William H. Whyte
en Project for Public Spaces (PPS)om inzicht te krijgen in de manier om het park te
verbeteren. De Placemaking methode werd hierbij toegepast.
Stap 1 het inventariseren van problemen

PPS is gestart met het maken van een inventarisatie van de problemen. Hiervoor
werd gesproken met de opdrachtgever, de BPRC, maar ook met de gebruikers
van het park en belanghebbenden. De gebruikers van het park werden door PPS
geïnterviewd en gevraagd naar hun redenen om het park al dan niet te bezoeken.
Mensen die het park zelf nooit bezochten, maar wel in een van de omliggende
kantoren werkten werden ook bij dit onderzoek betrokken. Het kantoorpersoneel
kon andere behoeften hebben dan mensen die het park vanuit recreatief oogpunt
bezochten. Door inventarisatie van deze wensen werd het mogelijk deze behoeftes
met elkaar te combineren.
Stap 2 het formuleren van hypotheses en
Stap 3 Het verzamelen van de gegevens op de plek zelf

Nadat de wensen en kritieken waren genoteerd, werd er onderzoek verricht om de
wensen en opmerkingen beter te kunnen plaatsen in de context. Het gedrag van
de bezoekers werd daarom geobserveerd. Werden bepaalde delen van het park
gemeden? Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?
Stap 4 Het analyseren van de gegevens

Uit de analyse van de gegevens kwam naar voren dat de ingang van het park te
donker was en dat mensen het park niet in konden kijken. Dit zorgde ervoor dat
het park als onoverzichtelijk werd ervaren en vergrootte de angst bij potentiële
bezoekers. Uit de observaties bleek daarnaast dat juist bij deze duistere ingangen
veel drugstransacties plaatsvonden. Een andere belangrijke ontdekking was dat er
in het park voor bezoekers niets anders te doen was dan op donkere plekken onder
de bomen zitten waar andere mensen sliepen of rondhingen. Men kon er niks te
eten krijgen (de kiosken die er ooit stonden waren gesloten door de overlast), het
park miste een openbaar toilet en er waren er geen gebeurtenissen die zorgden
voor iets extra’s.
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Stap 5 Het zoeken naar oplossingen

Bij de discussie van de uitkomsten kwamen een aantal problemen naar voren.
Een van de problemen waar in het proces tegenaan werd gelopen waren de
zitmogelijkheden. Juist in een park hoor je als bezoeker te kunnen zitten aldus
PPS. De bankjes hadden echter ook een aantrekkingskracht op minder gewenste
personen. De oplossing werd gevonden in de plaatsing van stoeltjes. Deze
stoeltjes boden zitcomfort aan de bezoekers maar voorkwamen dat mensen erop
gingen slapen. Toch was dit niet het enige aspect. Juist de verplaatsbaarheid
van de stoeltjes geeft de bezoekers, in de optiek van Whyte, een gevoel van
‘empowerment’. De bezoekers hebben zo zelf invloed op de plek en de richting
waar ze gaan zitten.
Stap 6 Het vertalen van de concepten naar een plan van aanpak

Doel bij de herinrichting was het creëren van een oase achtige sfeer. Hierbij werden
de plannen om de ingangen aan te pakken uitgevoerd en werden de struiken
weggehaald zodat mensen beter in het park konden kijken. Daarnaast werden
er twee kiosken gebouwd bij de hoofdingang met de intentie om de bestaande
‘handel’ (in drugs) te vervangen door die in broodjes en koffie. Overal in het park
werden de voorgestelde groene stoeltjes en enkele tafeltjes neergezet zodat
mensen konden zitten waar ze wilden. Tegelijkertijd werd voorkomen dat zwervers
niet terug kwamen. Door gebruik te maken van stoeltjes was het centraal gelegen
grasveld niet langer een open lege plek maar werd het nu intensief gebruikt door
de bezoekers. Aan de rand van het grasveld is een openbaar toilet gerealiseerd.
Op deze wijze heeft het park een open en gastvrij karakter gekregen en is er een
sterkere synergie tussen de fysieke elementen.
Stap 7 Het implementeren van de aanpak in de praktijk

Bij deze laatste stap wordt ook nadrukkelijk gekeken naar het beheer van de
openbare ruimte. Het toegenomen gebruik van het park is in de ogen van PPS ook
voor een belangrijk deel te danken aan dit beheer. Naast het schoonmaken van het
park, het repareren van kapotte elementen en extra toezicht door geüniformeerde
toezichthouders zorgt de Bryant Park Cooperation dat er diverse activiteiten (zoals
concerten, modeshows, gymnastiek, schaken, gratis internet, etc.) in het park
plaatsvinden. Dit verklaart mede het succes van het park. Mensen komen graag
naar een plek wanneer er iets te doen of te beleven is.
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Sylvia Karres
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NEW YORK – DE GELAAGDE STAD
NEW YORK, THE CITY THAT NEVER SLEEPS

De stad die mijn hart gestolen heeft. Een
stad waar alles mogelijk is, waar onder boven
komt en boven onder lijkt en waar geschiedenis de toekomst wordt. Waar toeschouwers hoofdrolspelers worden in hun eigen
werkelijkheid. Waar natuurgebieden verschijnen op plaatsen waar ooit de schepen
werden gelost en waar het geld werd verdiend. De stad waar wij als Nederlanders,
gewend aan platte polders, onze hoogtevrees bedwingen en de schokkend hoge
bruggen befietsen. De stad waar individueel
geld de collectieve waarden financieren en
moeders van schoolkinderen plantsoenarbeiders worden. Kortom een stad om steeds
weer terug te keren en deel te worden van
deze onafgebroken stroom van energie.
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Piers

Titia Hajonides
Toen ik langs het water van de Hudson River liep zag ik in gedachten volle kades,
bedrijvigheid van mensen met koffers op weg naar de nieuwe wereld. Stoomboten
meerden aan. Gele taxi’s reden heen en weer om mensen door de straten in de
stad te voeren. Massa’s mensen stonden de Titanic uit te zwaaien toen het schip
voor de laatste keer vertrok.

Soms is de sfeer van verval en
vergane glorie nog steeds voelbaar.
Ik was ernaar op zoek. Mijn oog viel
vooral op de houten restanten van de
pieren, die in hun ritme langs de oever
zijn achtergebleven. Ik was naar de
geschiedenis op zoek omdat ik het
nieuwe karakter van het park niet kon
vinden.

Ooit waren de randen van Manhattan de verbinding met de rest van de wereld. De
oevers van de Hudson River hoorden bij de stad. Als een soort loopplank strekten
de pieren zich uit in het verlengde van het grid van de straten.
Natuurlijk legt men tegenwoordig op een andere manier contact met de wereld, nu
hebben we vliegtuigen, iPhone’s en Skype. De Titanic is vergaan.
Daardoor is de waterkant van Manhattan in de loop van de 20ste eeuw in onbruik
geraakt en vervallen. Bovendien kwamen langs de rand van Manhattan de highways
en parkways, die de waterkant isoleerden van de stad.

Met name Hudson River Park ervaar
ik nu als een soort niemandsland. Alle
ingrepen hebben nog niet geleid tot
de levendigheid van weleer. De rivier
die ooit onderdeel uitmaakte van de
stad is nog steeds los van de stad. Er
zijn nog heel weinig goede fiets- en
voetgangersverbindingen gemaakt
tussen de stad en het park.

Langs de rivier wordt nu gejogd en gefietst. Nieuwe pieren worden ontwikkeld waar
men allerlei soorten vrijetijdsbesteding kan vinden. Een veelheid aan ontwerpers
heeft zich erover gebogen. Zo ontstaat langzaam een reeks van parken, Riverside
Park, Riverside Park South en Hudson River Park.

Ik ben benieuwd hoe het is over 10 jaar
wanneer het plan NYC 2020 Waterfront
is uitgevoerd. Zou de directe relatie
tussen stad en rivier hersteld zijn?
Misschien dat de nieuwbouwplannen
hiertoe gaan bijdragen? Misschien
zullen de oost-west lopende “Streets”
weer tot op de pieren lopen?
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INTERESSANTE BOMEN/
BOOMBEPLANTINGEN IN NEW YORK
Veronica van Amerongen
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Brooklyn
Bridge
Park
‘escape
in the
city’
Vibeke
Scheffener

Na het verdwijnen van watergebonden havenbedrijven en opslagloodsen op
de pieren langs het water aan de voet van Brooklyn, waren er 30 jaar geleden
plannen om een ‘ínternational city’ te bouwen. Deze plannen waren zo groots
dat ze zelfs het uitzicht vanaf de wandelpromenade ‘Brooklyn Heights’ zouden
blokkeren. Gelukkig is het op deze locatie met spectaculair uitzicht anders
gegaan.
Door toedoen van buurtorganisaties uit Brooklyn werd de aanleg van een
park langs de rivier afgedwongen waarbij maximaal 10% bebouwd oppervlak
gerealiseerd mocht worden. In 2005 heeft het landschapsarchitectenbureau
van Michael Van Valkenburgh en Associates (MVVA), een Masterplan voor de 6
pieren gemaakt.
Er zijn al veel pieren als openbaar gebied heringericht in New York. Op
Manhattan monden veel straten direct uit op de nieuwe pieren of de oever langs
de Hudson River. De verwevenheid van deze openbare pieren met de stad is
hierdoor heel groot. Het voormalige havengebied in Brooklyn is geen makkelijke
locatie voor een park. Allereerst is er het vele tientallen meters hoogteverschil,
waarin een gestapelde Expressway (snelweg) is opgenomen, die een
onneembare barrriere vormt vanuit de woonbuurten. Het park bestaat daarom
uit een route, opgespannen tussen in/uitgangen aan begin en eind, waaraan de
pieren gekoppeld liggen.
Op de 2,5 ha grote ‘Pier 1’ is een van de eerste delen van het park gerealiseerd.
In eerste instantie zou je als ontwerper kunnen denken als alle loodsen
opgeruimd zijn: Ah, eindelijk…ruimte! Lekker openhouden dat uitzicht.
Maar nee hoor, Michael van Valkenburgh maak twee vrijwel besloten ruimtes.
En een boulevard langs de rand. Dat wel. En dit concept blijkt genoeg om van
een park aan de rivier te genieten.
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locatie is optimaal benut
Vanaf de brede boulevard langs de waterrand is er continue uitzicht op
de rivier en de skyline van Lower Manhattan aan de overkant. Er zijn grote
hoogteverschillen in het park aangebracht die zorgen voor hoger gelegen
uitzichtpunten met nog meer overzicht over de gebeurtenissen op het water.
Aan de stadskant zullen de wallen het verkeersgeluid van de Expressway
dempen. Vanuit de twee besloten ruimtes zijn er door beplanting ingekaderde
doorzichten naar de skyline van Manhattan uit de ene ruimte en de kolossale
bouwwerken van de Brooklyn en Manhattan Bridge vanuit de andere. Een
combinatie van een introvert en extravert deel.
lijkt veel groter dan het is
De rechthoekige kavelvorm van Pier 1 maakt een ruimtelijk interessant ontwerp
mogelijk. Wàt een voordeel is dat boven de lange en smalle pieren langs de
Hudson River! In de binnenwereld lopen veel paden met een sterk meanderend
tracé parallel naast elkaar door dichte beplanting. Ook zijn er afwisselende
sferen zoals een ecologisch deel met veel water, moerasvegetatie en een aantal
speelplekken. Hierdoor lijkt het park groter dan het is.
beplanting is erg decoratief
Meerstammige esdoorns in het gras, lage bamboe gecombineerd met onder
andere Hydrangea quercifolia en oranje lelies leveren qua textuur en kleur een
prachtig beeld op. Er is erg dicht geplant waardoor het park al bijna volwassen
oogt. Op termijn zal men onder de dicht op elkaar geplantte meerstammige
esdoorns langs de rand van het grasveld een prachtige voorgrond en in de
zomer een schaduwzone hebben.
meubilair past op deze locatie
Op het bureau van MVVA noemde men het Brooklyn Bridge Park een ‘postindustrial park’. Het meubilair sluit hierbij aan. Geen design, maar stevige stoere
stalen hekwerken en dikke rondhouten masten waaraan verlichtingsspots. De
ruwe functionele vormgeving past heel goed bij de enorme maat van de rivier en
de gebouwen erlangs.
duurzaam
Regenwater vanuit de omgeving wordt in grote tanks onder het verhoogde
maaiveld opgeslagen, gezuiverd in het moerasgebied en hergebruikt voor
irrigatie van het park. Veel materialen zijn hergebruikt en afkomstig uit dit of
andere havengebieden zoals de houten palen en grote granieten blokken van
de tribune.
verknoopt de stad met de rivier
Michael Van Valkenburgh constateert over hedendaagse parkontwerpen dat
‘new parks seek to engage the urban landscape, embracing the waterfronts and
urban fragments, rather than framing them in a picturesque distance. Parks are
now not so much as to escape from the city but as an escape in the city’.
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Life and Death of Greenwich Village
Vibeke Scheffener
De bedevaartstocht naar het huis van Jane Jacobs werd een lange blarentrekkende
wandeling. Eindelijk streken we neer op een caféterras naast de voormalige
snoepwinkel waarboven het gezin Jacobs woonde. In dit rode huis (met de witte
stoeltjes) op 555 Hudson Street in Greenwich Village, schreef Jane het beroemde
boek ‘The Death and Life of Great American Cities (1961)’. Haar eigen wijk diende
in de jaren 50/60 als voorbeeld van kleinschalig, levendig en sociaal veilig. Met een
grote diversiteit aan mensen op straat, op diverse tijdstippen en met diverse doelen.
Jane Jacobs had veel kritiek op de planningspraktijk in haar tijd. Ze waarschuwde
voor de nadelige gevolgen van de aanleg van een snelweg met grootschalige sloop
en nieuwbouw. Het kleinschalige en gezellige buurtkarakter zou hierdoor verdwijnen.
De wijk bleef onder andere door haar actievoeren gespaard van grote ingrepen en
ook de Expressway is er niet gekomen.
Helaas gaat het de laatste decennia erg slecht met Greenwich Village. Er wonen
bijna geen families met kinderen meer. Wel yuppen. Er is sprake van leegstand.
Antiekwinkels, cafés, buurtwinkels en hiermee het kleinschalige en gezellige karakter
is aan het verdwijnen.
Designer stores en internationale ketens nemen de café- en winkelruimtes over voor
huurprijzen van $30.000 per maand. Het tienvoudige van wat een vorige huurder
betaalde. Starbucks, Ralph Lauren en Marc Jacobs kunnen dit makkelijk betalen.
Voor een buurtcafé is dit onmogelijk.
Het huis van Jane Jacobs op 555 Hudson Street is in 2009 verkocht voor $3,3
miljoen. In de winkel staan nu handgeblazen glazen te koop voor $45 per stuk.
Omdat het gebied is aangewezen als Historic District, is het gebouw als zodanig
beschermd. Maar tot wanneer zullen de ketens de toenemende eenvormigheid
van Greenwich Village en heel New York blijven beinvloeden? Kan en wil het
stadsbestuur dit voorkomen? En is het tij nog te keren in de omgeving van
bijvoorbeeld The High Line in Chelsea?

Meer hierover in:
The suburbanization of New York
Is the World’s Greatest City Becoming Just Another Town?
Princeton Architectural Press, New York, 2007
ISBN 978.1.56898.678.4
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NEW YORK CONTRASTS
Het blijft toch spannend wat je van een stad moet verwachten als
deze voor de eerste keer bezoekt. Klopt het gevoel en herken je de
plekken uit de boeken, fotos en films?
Beelden van onze New York excursie die bij mij zijn blijven hangen
zijn vooral gebaseerd op grote verschillen dicht bij elkaar, contrasten in allerlei vormen; contrasten in groen en rood, in open en
dicht, arm en rijk, in culturen, eetgewoontes alles is nogal zichtbaar
een veelheid aan extremen komen naast elkaar voor, dat maakt de
stad voor mij erg bijzonder.

Wim van Krieken
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GROEN TEGEN ROOD
Het Teardroppark en Central Park zijn superextremen van groen in
de stad. Het is een verademing om even in een park te zijn waar
natuur is, waar rust en stilte is. Het brengt je even tot jezelf waarom
we deze plekken ook alweer nodig hebben. Heerlijk om je lichaam
en geest even te laten ontspannen en frisse lucht naar binnen te
laten. Het is indrukwekkend om te zien hoe vanzelfsprekend deze
groene plekken overkomen, zonder al te veel vormentaal en toch
zeer herkenbaar.
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DUBBEL GEBRUIK
Het dubbele ruimtegebruik langs de randen van Manhattan is imponerend. Onder de opgetilde highways loopt in de meeste gevallen een fietspad die de oevers toegankelijk en aantrekkelijk voor
de recreatie maakt. en maakt het mogelijk de oevers van de rivier
te bereiken waardoor een aantrekkelijke aaneengsloten openbaar
gebied is ontstaan.

HIGHLINE
In de meeste straten van New York komt weinig groen voor. De
High Line daarentegen is een groene snelweg verheven boven het
maaiveld van de stad. Het is geweldig om vanuit een luie stoel op
deze hoogte de stad als een decorstuk te zien. Het project is erg
goed verzorgd en vormt een bijzondere toeristische attractie voor
de stad.
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PUBLIEK MAAR TOCH PRIVAAT
In New York vloeit het publieke naadloos over in het private, het is
vaak onduidelijk wat eigendom is en onderhouden wordt door de
stad en wat door private partijen wordt onderhouden. Dit maakt het
leven op de straat vriendelijker en er onstaan automatisch onverwachte plekken met een menselijke schaal die goed voelen.

OPEN EN DICHT
Het verwachte gevoel van gebouwen die op je afkomen van deze
hoge dichtheid stad valt erg mee. Door de eenvoudig te herkennen stedenbouwkundige opzet van streets en avenues is het erg
makkelijk orienteren en is vrijwel overal een streep lucht te zien die
de stad toch een open karakter geeft.
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Ymkje van de Witte

New York - Impressie van beelden, plekken en ontwerpen die
de grootste indruk hebben achtergelaten...
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High Line
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High Line

Brooklyn - oud versus nieuw: een chique
appartementencomplex tussen oude loodsen
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Brooklyn - broedplaats voor alternatief gebruik
van de stad: rooftop farm aan de Eagle St.
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