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Na de terroristische aanslagen die het dagelijks leven van
New York vijftien jaar geleden volledig ontwrichtte, bloeit
Manhattan langzaam weer op. Na het bergen en puinruimen, de woede en het verdriet, kijkt de stad weer vooruit
en na jaren van ontwikkelen en bouwen, verschijnt er langzamerhand een nieuwe skyline. Meridian Travel vloog naar
de stad om nieuw New York te ontdekken.
T E K S T K AT J A B R O K K E
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2. One World Observatory
Een aantal meters van het indrukwekkende
National September 11 Memorial & Museum, is
afgelopen mei het One World Observatory geo
pend. In het hoogste gebouw van het westelijk
halfrond huizen kantoren, expositieruimtes,
restaurants en een 360graden panoramadek.
Van een bezoek aan de attractie is een hele
belevenis gemaakt. Bij binnenkomst komen
op beeldschermen de mensen aan het woord
die hebben meegebouwd aan de toren. Ze
zijn allemaal uiteraard heel dankbaar. In de
lift naar de 102e verdieping reizen bezoe
kers mee door de tijd en zien hoe New York
is veranderd vanaf de zeventiende eeuw tot
vandaag de dag door middel van beeld
schermen die de hele lift beslaan. Eenmaal
boven loop je het See Forevertheater in,
waar een twee minuten durende video het

1. Q&A Residential Hotel

b

Om de hoek van Wall Street, in het hart van
Manhattan, staat 70 Pine: een iconisch Art Decowol
kenkrabber uit 1932. Op de derde tot en met de zesde
etage zijn sinds november 2015 132 volledig gemeubi
leerde suites geopend inclusief grote (open) keuken,
die geboekt kunnen worden als short stay apartments.
Het is in New York verboden om appartementen te
verhuren voor minder dan dertig dagen. Zo wordt
voorkomen dat huisjesmelkers panden opkopen en
weer verhuren voor idioot hoge bedragen. Maar het
zorgt er ook voor dat toeristen of mensen die voor
werkprojecten de stad kortstondig bezoeken alleen in
hotels terechtkunnen. Airbnb is er hartstikke illegaal,
maar er is wel behoefte aan accommodaties waar je zelf
kunt bepalen hoe laat je ontbijt. Door zich te profileren
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als hotel (en na stevige gesprekken met de gemeente)
kan er bij Q&A dus wél gehuurd worden voor short
stay.
De appartementen zijn 152 tot 427 vierkante meter en
strak doch warm ingericht en digitaal uptodate met
een smarttv, usbpoorten naast het (enorme) bed en
een interactieve hotelapp. Sommige suites bestaan uit
één ruimte, sommigen hebben meerdere kamers en in
de entreehal zijn onder andere een koffiebar, health
center en verschillende winkels gevestigd. De centrale
ligging vormt een goede uitvalsbasis om New York te
ontdekken. Hoewel Q&A geen huisjesmelker is, ben je
wel wat kwijt aan een overnachting, namelijk 200 tot
2.000 dollar per nacht per appartement.
qandahotel.com

‘ritme van de stad’ verbeeldt. Na de video met bij
behorende dramatische muziek, beweegt het enor
me scherm omhoog waardoor het panoramische
uitzicht over New York vrijkomt. Vanuit hier loop
je twee verdiepingen lager naar 381 meter waar
de Main Observatory is. Hier kun je de hele
toren rondlopen waardoor je uitzicht hebt
over alle delen van de stad. Met een beetje
geluk kan je de One World Observatory
bezoeken tijdens zonsondergang zodat je
New York zowel met daglicht als in het
donker ziet. De beelden in de lift naar
beneden laten de bezoekers door de hoge
torens van Manhattan vliegen, à la Sjakie
en de Chocoladefabriek. Kaartjes kun je het
beste vooraf online kopen, want het aan
tal bezoekers is gelimiteerd.
oneworldobservatory.com

4. Whitney Museum of American Art

3. Brookfield Place New York
Verstopt tussen enorme glimmende wolkenkrabbers,
aan een kleine jachthaven, ligt Brookfield Place. Hier
ga je naartoe als je Soho beu bent, of als het regent. Het
complex staat beter bekend als World Financial Center
en moest na de aanslagen herbouwd en gerenoveerd
worden. Het lichte atrium en de aangrenzende ruimtes
hebben een nieuwe bestemming gekregen; die van
shoppen, eten en drinken. Je vindt er onder andere
Burberry, Cos Bar, Davidoff, Ermenegildo Zegna,
Gucci en Hermès. High end boodschappen doe je bij
Le District: een, naar eigen zeggen, authentiek Frans
winkelcentrum dat bestaat uit verschillende markten
waar je vers gebakken brood, verse vis, de beste vlees
waren en verschillende delicatessen kunt kopen.
Verspreid in en rond Le District zijn verschillende
restaurants te vinden met ieder een eigen specialiteit.
Zin in NoordChinees? Cambodjaans? Barbecue?
Blaadjes sla? De ruimtes, en dan met name de centraal
gelegen wintertuin, worden regelmatig aangepakt
door kunstenaars en er zijn verschillende evenemen
ten. In de zomer is het goed toeven op het grote terras
van Beaubourg, met uitzicht op de Hudsonrivier.
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Brookfield Place ligt een beetje verstopt en heeft ver
schillende ingangen, dus je loopt snel een doolhof van
kantoren in. De hoofdingang bij de winkels ligt aan
West Street. brookfieldplaceny.com

Het nieuwe, asymmetrische gebouw van ‘the Whitney’
is ontworpen door Renzo Piano en contrasteert enorm
met de omgeving van het Meatpacking District waar
voornamelijk industriële gebouwen van roodbruine
bakstenen staan met verroeste brandtrappen. Voor de
ingang is een overdekte publieke ruimte gecreëerd,
zodat voorbijgangers door de grote glazen wanden
naar binnen kunnen kijken.
Bij het museum staat hedendaagse kunst van
Amerikaanse kunstenaars op het programma, met
twee etages voor een permanente collectie en een etage
is gereserveerd voor wisselende exposities. De vaste
collectie bestaat uit 21.000 werken van drieduizend
kunstenaars en was eigendom van Gertrude

Vanderbilt Whitney. De basis van de huidige collectie
zijn zeshonderd kunstwerken waar Whitney in 1931
een museum mee begon en hedentendage zet het
museum haar werk voort. Het Whitney Museum heeft
een aantal favoriete artiesten, zoals Alexander Calder,
Mabel Dwight, Glenn Ligon, Brice Marden, Ed Ruscha,
Lorna Simpson en David Wojnarowicz.
De eerste etages bereik je alleen via de brandtrap of de
lift, maar bij de bovenste etages kun je ook kiezen voor
een externe trap met terrassen aan de zijkant van het
gebouw. Vanaf hier heb je uitzicht op de Hudsonrivier
en het Meatpacking District waar de typische gele taxi
’s, al toeterend, door de straten racen.
whitney.org

5. High Line, at the Rail Yards
Urban gardening at its best. Een groep die zich ‘de
vrienden van High Line’ noemt, heeft ervoor gezorgd
dat New York een van de meest bijzondere parken ter
wereld heeft, namelijk een die op en langs een trein
rails ligt. De rails stamt uit 1932 en was bedoeld voor
het vervoer van goederen door het drukke Manhattan.
In tegenstelling tot veel rails, zeker uit die tijd, loopt
deze niet over de grond, maar door de lucht.
Na jarenlang steggelen, begint in 2002 de renovatie van
de stalen constructie en wordt er een competitie uitge
schreven voor het toekomstige design. Uiteindelijk
nemen landschapsarchitectenbureau Diller Scofidio +
Renfro en de Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf de
honneurs waar en beginnen aan een project dat tien
jaar zou duren. Het park wordt in drie delen opgele
verd. Het laatste deel, in Chelsea, opende in september
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2014 en loopt van 30th Street via de kade van de
Hudsonrivier tot aan 34th Street en heeft de toepasse
lijke naam High Line at the Rail Yards gekregen. De
rails loopt langs een rangeerterrein waardoor er een
rauwe sfeer hangt. Je ruikt bijna het metaal en de von
ken die van de wielen afspatten, ondanks de bijzonde
re beplanting en het strakke design van het straatmeu
bilair.
Langs de High Line lopen verschillende kunstprojec
ten en er worden rondleidingen gegeven. Dit unieke
park is zeker in de zomer een bezoekje waard.
www.thehighline.org
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Nieuw New York

6. Terminal C, Newark Liberty
International Airport
Newark Liberty International Airport is een van de
opties als eindbestemming van je vliegreis naar New
York. Het vliegveld, en specifieker terminal C (de
thuisbasis van United), is momenteel bezig met een
enorme transformatie. De terminal wordt in tien jaar
voor 250 miljoen euro verbouwd en moet eind 2017
een compleet nieuwe look & feel hebben. Wat deze
makeover zo bijzonder maakt, zijn de vooruitstreven
de plannen.
Met 55 nieuwe bars en restaurants, gerund door twin
tig bekende chefs, wordt Newark een ware foodie hea
ven. De loopbanden in het midden van de gangen zijn
vervangen door sushirestaurants en bars gespeciali
seerd in whisk(e)y en speciaalbieren. Je bestelt via een
iPad die op iedere tafel staat. Vertrekt je vlucht bijna?

Meestal zit je voor de zekerheid lang voor het boarden
al bij de gate, of je mist je vlucht omdat het zo gezellig
was aan de bar. In terminal C hoef je niet meer te stres
sen, aangezien zesduizend tablets bij de gates die er
overigens uitzien als businesslounges de mogelijkheid
bieden om van alle horeca in de terminal te bestellen.
Betalen met kaart en even later wordt het gebracht.
Laptopje aansluiten en wachten maar, met een cock
tailtje.
Waar de rest van de wereld Schiphol altijd als voor
beeld neemt, mag ons vliegveld hier zelf wel eens gaan
kijken, want het luxe gevoel veraangenaamd de tijd op
het vliegvel heel erg. Je zou bijna nóg een uurtje eerder
van huis vertrekken.
www.united.com

- Junior’s: de lekkerste cheesecake van New York!
www.juniorscheesecake.com
- The Metropolitan Opera (‘the Met’): gewoon gaan,
al is het maar alleen voor de glinsterend gouden zaal.
www.metopera.org
- Brooklyn Museum: vrij onbekend museum.
Onterecht! Het gebouw alleen is al prachtig.
www.brooklynmuseum.org
- Barclays Center: hou je van sport of concerten?
Koop dan een ticket voor een evenement in Barclays
Center in Brooklyn. Go Nets!
www.barclayscenter.com

LIGGING & KLIMAAT
New York City ligt aan de oostkust van de Verenigde
Staten en heeft een gematigd zeeklimaat met
warme zomers en vrij milde winters. Het is vergelijkbaar met ons klimaat, maar met meer uitschieters in
temperatuur. In de zomer kan het er erg warm worden, ’s winters wordt de stad regelmatig geteisterd
door sneeuwstormen.

VOLTAGE & TIJDSVERSCHIL
Het stroomnetwerk heeft 110 volt, een wereldstekker is nodig.
Ook New York heeft zomer- en wintertijd, maar die
gaan op andere data in dan in Nederland. Bepaalde
periodes in het jaar is het tijdsverschil maar vijf uur in
plaats van zes uur (vroeger). Dit is ieder jaar anders.

REISDOCUMENTEN & GELD
Voordat je naar de Verenigde Staten afreist, moet je
een ESTA-reistoestemming aanvragen. Dit kan op
esta.cbp.dhs.gov/esta. Je paspoort moet geldig zijn
tijdens je verblijf in New York City en bij een verblijf
korter dan negentig dagen is geen visum nodig. De
munteenheid is de US dollar.

- Parm: authentiek New York-Italiaans eten in dinersfeer met de bekende Amerikaanse gastvrijheid.
www.parmnyc.com
- Atrio Wine Bar: laagdrempelig, goed restaurant
met uitstekende wijnkaart. Van het Conradhotel. De
lobby is ook zeker de moeite waard.
www.conradnewyork.com/dine/atrio-wine-bar-andrestaurant

Ben je van plan veel attracties te bezoeken?
Overweeg dan een New York CityPass te kopen. Dan
kan je zomaar 42 procent besparen op entreegelden.
Zie www.citypass.com/new-york voor meer informatie. www.nycgo.com
- Broadway: een bezoek aan het 'nieuwe' New York
zonder een Broadway show te hebben bezocht kan
natuurlijk niet! Op de kruising van 42nd street en
Broadway vind je een scala aan theaters en
Broadway shows die allemaal garant staan voor een
unieke avond uit in New York. Bij Jersey Boys zal je
in ieder geval niet stil zitten, met hit classics van
Frankie Valli en the Four Seasons zoals Can’t Take My
Eyes Off You en Oh, what a night!
Op www.broadwaycollection.com vind je het laatste
nieuws en kun je eenvoudig tickets boeken.
United Airlines vliegt dagelijks van Schiphol naar
Newark Liberty International Airport. In maart heb je
al vanaf € 710,- een retourtje (onder voorbehoud van
beschikbaarheid)

VERVOER
Trein, bus, metro, de pont, taxi. Vervoer in New York
is goed geregeld en er is genoeg aanbod om van A
naar B te komen. De stad zien vanuit de lucht in
plaats vanaf de grond? Regel dan een helikoptervlucht. Bijvoorbeeld bij HeliNY.com.

MEER TE DOEN
Tijdens mijn reis naar New York bezocht ik meer
plekken die de moeite waard zijn. Misschien niet zo
nieuw, maar wel leuk:
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