HIGHEST
Met de komst van Trump als president van Amerika is er
in New York een heel nieuw soort sightseeing ontstaan.
Toeristen die zich voor één van de markante gebouwen
met zijn naam erop laten fotograferen. De ’skyscrapers’
Trump Tower en Trump Inter-continental vlakbij Central
Park en Trump Soho passen precies bij het idee dat
velen van deze wereldstad hebben.
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High,higher

CITYTRIP NEW YORK

‘I

n the line, in the line!’ We staan in ‘the
Brooklyn Bagle’ aan de 8th Avenue in
Chelsea en proberen de kaart achter de
toonbank te lezen. Er is keuze uit meer
dan tien verschillende bagels en minstens zoveel
soorten creamcheese om het ronde broodje met gat
mee te beleggen. Terwijl we alles op ons in laten
werken, proberen anderen hun bestelling door te
geven. Daarom moeten we naar achteren.
Het zal niet de eerste keer zijn dat we in New York
achter aan moeten sluiten. Overal in deze stad staan
rijen. Voor het toilet, bij hippe lunchtentjes, bij winkels
als Supreme, voor attracties als Rockefeller Center en
natuurlijk op de luchthaven. Meestal zijn er paaltjes
met touwen geplaatst om iedereen in goede banen
te leiden. Op Fifth Avenue voor de Trump Tower staan
hekken, maar nog niet op Wall Street waar toeristen
foto’s van zichzelf maken voor the Trump Building.
Alhoewel het ook daar steeds drukker wordt.

High Line
In New York lijken de mogelijkheden onbegrensd.
Nu nog steeds. Dat is vooral goed zichtbaar bij
de ontwikkeling van Hudson Yards in het westen
van Midtown Manhattan. Daar wordt een geheel
nieuwe wijk inclusief woningen, park en kantoren
uit de grond gestampt. Uiteindelijk zal er een grote
promenade ontstaan tussen de rivier de Hudson en
Times Square. Een project dat het hart van deze stad
helemaal gaat veranderen. Nu al wandelen toeristen
vanaf dit punt over ‘the High Line’, een belangrijk
onderdeel van Hudson Yards. Een voormalige spoor
3 meter boven de grond dat is getransformeerd tot
een openbaar park in de lucht. Ook New Yorkers zelf
maken er gebruik van. Ja, het is er druk, maar net
als alles in deze stad met meer dan twintig miljoen
inwoners is de toestroom goed georganiseerd.
Er zijn meerdere opstappunten en tribune’s om
van het uitzicht te genieten.

‘Donald Trump
heeft er beslist
aan meegewerkt
New York letterlijk
tot in de hemel
te laten groeien’

Iemand die vanuit het midden van Manhattan
‘uptown’ of ‘downtown’ wil reizen komt vanzelf een
keer terecht in de metro of één van de belangrijkste
knooppunten: Penn Station of Grand Central. Van
deze twee is Grand Central alleen al een bezoekje
waard door het ontwerp en de Apple Store die hier
24/7 open is. De tablets, telefoons en computers
liggen uitgestald op tafels op het balkon in de grote
hal. Dit is bereikbaar via een statige trap. Vanuit de
‘winkel’ is er uitzicht op het centrale plein dat toegang
biedt tot verschillende sporen. Vanuit Midtown
Manhattan gaan wij ‘downtown’ naar het zuidelijkste
puntje van Manhattan. Exact daar ontdekte de
Nederlander Henry Hudson in 1609 het eiland dat hij
Nieuw Amsterdam noemde. Met de komst van steeds
meer migranten weken de oorspronkelijke bewoners
al snel uit naar het noorden en kreeg het zuiden een
slechter imago. De handel daar bleef echter en eind
negentiende eeuw verrezen er steeds meer hoge
gebouwen. Deze zuidelijke wijk bleef daardoor het
financiële hart van de stad.

Pleisterplekken

The High Line is één
groene oase in de stad.

Vanuit het Battery Park daar is er vooral bij
zonsondergang een bijzonder uitzicht op het
vrijheidsbeeld en wandelend door Wall Street
is goed zichtbaar waarom New York wereldwijd
zoveel aandacht krijgt. Het nieuwe World Trade
Center is er hoog, glimmend en indrukwekkend.
Getuige het aantal toeristen dat zich laat
fotografen zijn ook het Trump Building en de New
York Stock Exchange belangrijke pleisterplekken.
En natuurlijk het 9/11 monument waarbij op de

rand alle namen van de meer dan tweeduizend
overledenen zijn geschreven.

The High Line is vanaf meerdere plekken in
de stad bereikbaar via een trap en/of lift.
(foto NYC & Company - Julienne Schaer)

Bovendien is het nieuwe metrostation naast het
monument beslist futuristisch. Het is het duurste ooit
en van de hand van de Spaanse architect Calavatra.
Het lijkt wel een beetje op een vliegtuigstaart, maar
stelt de staart van een vogel voor die opstijgt uit een
kinderhand. Elke elfde september schijnt de zon om
precies 10.28 uur door het gat in het dak, een verwijzing
naar het moment dat de laatste toren viel op 9/11.
Binnen is alles wit en hebben er ook betere merken hun
winkel zoals Dior, Stuart Weitzman en Breitling.

Uitzichtpunt vanaf The High Line
(foto NYC & Company - Marley White)

‘Overal in
deze stad
staan rijen’

Het nieuwe
metrostation dat
is ontworpen
door Calavatra.

‘The golden hour’ in Battery Park
met uitzicht op het vrijheidsbeeld.

TRUMP TOWER,
THE STORY
De Trump Tower werd
gebouwd door 5000
bouwvakkers en de totale
bouwkosten bedroegen
200 miljoen euro. Dit geld
verdiende Donald Trump
meteen terug door de
verkoop van appartementen
(opbrengst 240 miljoen).
Zijn toenmalige vrouw
Ivana Trump ontwierp het
tientallen meters hoge
atrium waarvoor 240
ton marmer uit Italië is
geïmporteerd.
Tijdens de opening op 14
februari 1983 was het niet
alleen het hoogste gebouw
in New York met een
betonnen skelet, maar ook
het hoogste gebouw met een
volledig glazen gevel.

Times Square is haast een ‘must’
voor iedereen die New York bezoek.

Vanaf dit zuidelijke puntje vertrekt trouwens ook
de gratis ferry naar Staten Island die langs het
vrijheidsbeeld vaart. Veel toeristen kiezen voor
deze goedkope optie om dit wereldberoemde
beeld te zien. Anderen reizen af naar Ellis Island
om de voeten of de kroon van het beeld te
bezoeken. Iets noordelijker van het financiële
hart liggen de voormalige armere wijken Soho,
Greenwich Village, Little Italy en Chinatown.
Daar aankomen is een ware verademing na de
drukte in Midtown en bij Battery Park. De gebouwen
met vaak gietijzeren trappen ogen vriendelijker en
zijn vooral minder hoog.
Het vanaf de jaren zeventig door kunstenaars
ontdekte Soho is nu vooral favoriet bij modellen
en shopaholics. Het is een thuis voor bekende en
opkomende designers als Henrik Vibskov, merken als
Mulberrry en Longchamp en veel hippe lunchtentjes

en restaurants. Een opvallende verschijning in
deze wijk is het 46 verdiepingen hoge Trump Soho
hotel. Dit ligt op loopafstand van alle winkels en
hotspots als The Butcher’s daughter, Joe & the Juice,
Chobani of the Grey Dog waar er een gekleurde
zakdoek op het tafeltje voor je wordt neergelegd
terwijl je de bestelling doorgeeft. Hier zou je zomaar
Victoria Sectets model Romee Strijd tegen het lijf
kunnen lopen. Zij vertelt in Vogue dat ze vanaf haar
appartement in Chelsea regelmatig via ‘the High Line’
naar Soho wandelt.

Trekpleister
Met toppers als Central Park en Fifth Avenue is
de sfeer in het noordelijkste stukje van Midtown
Manhattan weer heel anders. Hier zijn er zelfs
politieagenten ingeschakeld om de enorme
mensenmassa’s veilig over de zebrapaden te leiden.
Ze bewegen zich voort langs de flagshipstores van

Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Prada, Versace en
Jimmy Choo. Velen houden even halt voor de Trump
Tower waarvan de onderste zes verdiepingen uit een
winkelcentrum bestaan met een bijzonder atrium
waarin veel marmer is verwerkt. Trump zelf heeft hier
zijn kantoor en bezit het triplex penthouse in de toren.
Maar ook veel bekendheden zoals Beyoncé Knowles
hebben een appartement in de Trump Tower gekocht.
Totdat Trump zich verkiesbaar stelde een anoniem
gebouw in een belangrijke winkelstraat, maar nu een
trekpleister, waarvoor de toeristen zich verdringen.
Portier John Thomas vertelt in de New York Times
dat hij maar wel honderd keer per dag wordt
gefotografeerd sinds Trump zich verkiesbaar stelde.
Aan de andere kant van Central Park aan de Upper
West Side is de portier van het Trump International
Hotel een belangrijke aandachttrekker. Ook dit
gebouw is hoog, glimmend en opvallend en draagt
de naam van de nieuwe president. Ja, het is duidelijk.
Donald Trump heeft er beslist aan meegewerkt
New York letterlijk tot in de hemel te laten groeien.
Dat veel van de hoge gebouwen die hij liet
bouwen of renoveren zijn naam dragen, maakt
ze een populaire bestemming voor toeristen.

WEETJES
• Trump International Hotel and
Tower is een wolkenkrabber van
44 verdiepingen met hotelkamers en
woningen en is meer dan 177 meter
hoog. Het is door Donald Trump
gekocht tussen 1995 en 1997
en gerenoveerd.
• Trump Soho Hotel is 46 verdiepingen
hoog en ligt aan Spring Street.
Het hotel bestaat sinds 2010 en
herbergt een wellness en het
Japanse restaurant Koi Soho.
• The Trump Building kreeg deze naam
in 1995 toen Donald Trump het kocht.
Daarvoor was de 71 verdiepingen
hoge wolkenkrabber bekend als
Bank Manhattan Trust Building.
Tot de afronding van de bouw van
One57 in 2014 was het het hoogste
middenblokgebouw in New York.

