PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/139847

Please be advised that this information was generated on 2019-01-18 and may be subject to
change.

Rianne van Melik, Irina van Aalst & Jan van Weesep
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

De lang verwachte
uitbreiding en modernisering van het Javits
Convention Center uit
1986 is weer actueel
geworden. Er liggen
plannen om het beurscentrum om te vormen
tot een multifunctioneel complex met
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deels verdwenen, desolate terreinen en marginale
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grondgebruik maakt het tot een klassieke transitiezone.
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Transportfuncties
De Far West Side wordt nu nog gedomineerd door
transportfuncties. De Hudson Rail Yards, een voormalig goederenstation en rangeerterrein, is prominent
aanwezig. Daarnaast zorgt de toegang tot de Lincolntunnel van Manhattan naar New Jersey voor veel verkeer, geluid en vervuiling. Een goede openbaarvervoer-
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Enkele klassiekers
Tot slot twee Franstalige klassiekers: Fernand
Braudels standaardwerk La Méditerranée. La
part du milieu en het deel over Frankrijk en
Zuid-Europa in de reeks Géographie Universelle
van Roger Brunet. Het eerste is enige tijd geleden vertaald in het Nederlands: De Middellandse Zee. Het landschap en de mens (23). Een
zeer leesbaar boek over de geschiedenis van
de mens en zijn relatie met de natuurlijke
omgeving. Verhalend en niet vrij van enig
fysisch determinisme.
Brunets France, Europe du Sud (24) is
taaiere kost. Na een inleiding over Zuid- en
mediterraan Europa passeren Portugal,
Spanje, Italië en Griekenland de revue.
Henk Driessen, bijzonder hoogleraar
Mediterrane Studies aan de Radboud Universiteit, behandelt in Mediterrane passages (25)
thema’s als de houding van de mensen tot de
zee, toerisme, migratie, de opleving van de
havensteden en het mediterrane kosmopolitisme. Heel interessant zijn de geschiedenis
en de vergelijking van (tijdelijke) migratiestromen. Het boek biedt een genuanceerde
kijk op het massatoerisme vanuit NoordwestEuropa naar het mediterrane gebied, en de
trek van illegalen uit het zuidelijke mediterrane gebied naar Noordwest-Europa. ■

BEELD: KOHN PEDERSEN ARCHITECTS

Duurzame ontwikkeling
De laatste jaren is er veel aandacht voor
de duurzame ontwikkeling in en rond de
Middellandse Zee. Denk aan de vervuiling
van het zeewater en de kwaliteit en kwantiteit
van het oppervlaktewater in de landen rondom. De oorzaken van de problemen verschillen: snelle verstedelijking, toerisme, sterke
bevolkingsgroei in bepaalde gebieden, enzovoorts. Door de voorspelde klimaatveranderingen zullen bepaalde problemen toenemen.
Sinds de jaren negentig staat de problematiek
dan ook herhaaldelijk op politieke agenda en
zijn er vele studies verricht door verschillende
milieuorganisaties (UNEP, EEA, enzovoorts).
We vermelden er enkele.
De EEA (19) publiceerde in 1999 een
rapport over de vervuiling van de zee en de
kustgebieden onder invloed van menselijke
activiteiten op het land. In een actuele versie
uit 2006 (20) gaat de EEA onder andere in
op de vervuilingssituatie van de omringende
landen. Een Blue Plan-rapport (21) over
wateroverschot en -tekort schetst drie scenario’s: business as usual, in crisis en sustainable.
In 2005 verscheen een definitief rapport (22)
over de huidige toestand van milieu en duurzame ontwikkeling van het Middellandse
Zeegebied. Met veel kaarten, grafieken, tabellen en casestudies. Sterk aanbevolen!

Brede straten, verlaten pakhuizen en lege kavels
bepalen nog grotendeels het beeld in de Far West Side.
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De High Line, de 2,5 km lange en

Far West Side, New York

11 meter brede verhoogde spoorlijn door de Far West Side, is al
jaren niet meer in gebruik maar

h

West Side Stadium
Het stadsbestuur besloot eind jaren negentig tot een ingrijpende sanering van de Far West Side. Deze beslissing
viel samen met het plan de Olympische Spelen van
2012 naar de stad te halen. Een nieuw sportstadion zou
deze aanvraag kracht bijzetten en als katalysator dienen
voor de herontwikkeling van het gehele gebied. Deze
plannen stuitten echter op felle kritiek en oppositie.
Het beoogde nieuwe multifunctionele West Side
Stadium zou de thuisbasis worden van het Jets football
team. Naast sportevenementen en de Superbowl in
2010 zou het stadion met een verschuifbaar dak ruimte
kunnen bieden aan beurzen en concerten. De brede
opinie was echter dat het stadion te kolossaal en dominant voor de buurt zou zijn. Maar bovenal zou het te
duur worden. Zowel de eigenaren van de Jets als het
stadsbestuur zouden honderden miljoenen dollars
42

The High Line
Ook buurtbewoners lieten zich horen. De komst van het
stadion zou in hun ogen ten koste gaan van de High
Line. Deze 2,5 km lange en 11 meter brede verhoogde
spoorlijn is al jaren niet meer in gebruik, maar wel
beeldbepalend voor de Far West Side. Hij werd in de
jaren dertig aangelegd en loopt van de 14th naar de
34th St. Tot op heden is de lijn ontkomen aan de slopershamer. Momenteel pleit de non-profitorganisatie Friends
of the High Line ervoor de spoorlijn, nu nog een toonbeeld van stedelijk verval, in te richten als openbare
ruimte. Een park waar men over de daken van de
onderliggende huizen kan wandelen, langs galeries en
beelden, zonder last te hebben van de vele stoplichten
en auto’s op de begane grond. In de toekomst moet je
over de High Line kunnen wandelen tussen het Javits
Convention Center en de Gansevoort Street in het Meat
Packing District, met uitzicht op de skyline en de Hudsonrivier. De herontwikkeling van het zuidelijke deel
van het traject is recent van start gegaan. In de plannen
van het stadsbestuur zou de High Line echter verbonden worden met het nieuwe stadion, als drukke toegangspoort in plaats van rustige flaneerplek.
Hudson River Park
Niet alleen bevreesde ondernemers en ongeruste
buurtbewoners voerden actie. Ook de Regional Plan
Association (RPA), een gerenommeerd en prestigieus
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ontsluiting van het gebied ten westen van de 8th Ave.
ontbreekt echter. Er zijn plannen om metrolijn 7 westwaarts door te trekken van Times Square naar de 11th
Ave. ter hoogte van de 34th St. Door deze uitbreiding
zou de hele Far West Side binnen 10 minuten lopen
van een metrostation komen te liggen. Een betere verbinding met het centrale deel van Midtown zou de ontwikkeling van kantoorfuncties en de omvorming van de
buurt tot hoogwaardig woongebied kunnen aanjagen.
Het gebied ligt ingeklemd tussen Hell’s Kitchen in
het noorden, het modieuze Chelsea en het trendy Meat
Packing District in het zuiden. Na sluiting van de
slachthuizen en het vertrek van de slagers vestigden
zich hier de creatieve klasse van Manhattan. In 2004
werd deze buurt door het New York Magazine uitgeroepen tot de meest fashionable neighborhood met volop
loungebars, restaurants en galeries.

High Line:

CLINTON
( H E L L’ S K I T C H E N )
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De High Line: nu nog een voorbeeld van
stedelijk verval, straks een rustige promenade
over het drukke stedelijke verkeer heen?
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bijdragen aan de realisatie. Vooral de omvangrijke
publieke financiering stuitte op veel kritiek. Voor de
burgers van New York was het nut van een dergelijke
overheidssubsidie niet duidelijk. Het betekende de
sponsoring van een zeer rijke football club en haar
particuliere eigenaars. Kon de stad in financiële nood
dit geld niet beter besteden? ‘The stadium plan will
enrich developers, while adding nothing of value to the
public realm. If this is our vision of humane urban
planning, we should fear for the future.’ (New York
Times, 1 november 2004).
De discussie werd niet alleen gevoerd in de kranten,
ook op televisie klonk protest tegen de komst van het
stadion. Dit werd mogelijk gemaakt door de eigenaar van
Madison Square Garden Network. Dit televisiestation
zendt onder andere de wedstrijden uit van de New York
Knicks (basketbal) en de New York Rangers (ijshockey),
die hun thuisbasis hebben in Madison Square Garden.
Deze bekende sport- en concerthal boven het Pennsylvania Station aan de 7thAve. had een direct belang. Men
vreesde te veel concurrentie van het nabijgelegen nieuwe
stadion, zeker wanneer metrolijn 7 zou worden doorgetrokken van Midtown naar de Far West Side. De gratis
beschikbare zendtijd moest de publieke opinie tegen
de bouw van het nieuwe Jetsstadion ondersteunen.
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Wandelroute
Start: Metrostation Pennsylvania Station (33rd St./7th Ave.)
• Hudson Rail Yards
• Jacob K. Javits Convention Center (655 W 34th St.)
• High Line (op diverse plekken langs route zichtbaar van de Hudson Rail Yards
tot Horatio St./Gansevoort St. in het Meat Packing District)
• Chelsea Piers (aan de Hudson River, tussen 17th en 23rd St.)
• Hudson River Park (aan de Hudson River van 59th St. tot aan Battery Park in Lower Manhattan)
• Chelsea Market (75 9th Ave., tussen 15th en 16th St. – ingang ook mogelijk vanaf 10th Ave.).
Voormalig pakhuis, nu een overdekte markt met groot aanbod van wereldse etenswaren.

ruimtelijk onderzoeks- en adviesbureau, ontpopte zich
als fervent tegenstander van de plannen. De toestroom
van bezoekers zou op gezette tijden tot enorme congestie leiden en op andere momenten juist een zee van
leegte betekenen. Daarnaast is het in de VS goed gebruik
om voor aanvang van de wedstrijden de achterklep van
de auto te openen, de barbecue aan te steken om zo
alvast in de stemming te komen. Een gebrek aan parkeerplaatsen zou tot problemen leiden: men vreesde
een verspreiding van deze traditie door de hele buurt.
Een belangrijker argument betrof de stedenbouwkundige inbedding van het stadion. Het zou een barrière
vormen tussen het waterfront en de buurt. Hoewel je
op het eiland Manhattan nooit verder dan 1,8 kilometer
van het water verwijderd bent, heeft de stad zich op een
groot aantal plaatsen met de rug naar de rivier ontwikkeld. Pas sinds de jaren tachtig van de 20ste eeuw is de
aandacht voor het waterfront toegenomen. Dit heeft
GEOGRAFIE JUNI
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onder andere geleid tot de transformatie van de oude
visafslag South Street Seaport in een festival markt en
tot de ontwikkeling van Battery Park City: een nieuw
stuk land gebouwd op het afgegraven puin dat vrijkwam
bij de bouw van het World Trade Center in de jaren
zestig. Het is een typisch New Yorkse traditie om afgegraven materiaal in de rivier te storten en het eiland in
te polderen. Hierdoor groeit Manhattan langzaam aan.
Verder naar het noorden bleef het waterfront na het
vertrek van de scheepvaart lange tijd onbenut. Daar is
met de komst van het Hudson River Park verandering
in gekomen. Een 8 kilometer lange wandel- en fietspro-

Het is de vraag of de huidige bewoners op
den duur niet worden verdrongen door commerciële
activiteiten en luxueuze woningbouw.
43

Miranda Koffijberg

Waar vroeger oceaanstomers aan-

Jacqueline Cramer (boven) en

meerden zijn de Chelsea Piers nu

Sectie Geografie, Planologie en Milieu-maatschappijwetenschappen,

Ella Vogelaar (onder) trekken de

in gebruik als overdekte ijsbaan,

Radboud Universiteit Nijmegen

komende jaren aan de touwtjes

fitnesscentrum en een driving range

van het landelijke beleid voor

voor golfers van vier verdiepingen.

wonen, ruimte en milieu.

Mannen blazen de hoofdpartij in de ruimtelijke ordening.
Is dat erg? Hebben vrouwen een wezenlijk andere inbreng?
We vroegen enkele – gevestigde – vakvrouwen en een

menade verbindt het zuidelijkste puntje van Manhattan
met de 59th St. Het is de grootste open ruimte sinds de
realisatie van het Central Park in 1859. De aanlegplaatsen van de oceaanstomers en cruiseschepen van
weleer zijn inmiddels getransformeerd tot sportcomplex,
entertainment center of steiger voor de plaatselijke watertaxi. Tussen de 18th en 22nd St. liggen de Chelsea Piers.
Deze zijn in private handen en inmiddels in gebruik
als overdekte ijsbaan, fitnesscentrum en driving range,
waar golfers op vier verdiepingen hun slag kunnen
oefenen.
Het waterfront wordt voor recreatieve doeleinden
benut. Voor de ontwikkeling van deze zone langs de
rivier is een aparte organisatie opgericht met financiële
steun van de stad en de staat. De kosten voor beheer
moeten worden opgebracht uit commerciële activiteiten
en evenementen.
Toekomst
Door alle kritiek én de afwijzing van New York als gastheer voor de Olympische Spelen in 2012 zijn de plannen
voor het nieuwe stadion inmiddels afgeblazen. Er is
gestart met de bouw van een aantal appartementcomplexen op de 10th Ave. Daarnaast staat een groot aantal
woningbouwprojecten in de startblokken. De komende
maanden wordt begonnen met de realisatie van circa
6000 appartementen, waarvan 20 procent bestemd is
voor lage- en middeninkomensgroepen. Toch is het de
vraag of de huidige bewoners op den duur in het
gebied kunnen blijven. De hoge grondprijzen in Midtown, de mogelijke uitbreiding van metrolijn 7 en de

ligging aan het water maken de Far West Side tot een
zeer aantrekkelijke locatie voor commerciële activiteiten
en luxueuze woningbouw.
De langverwachte uitbreiding en modernisering van
het Javits Convention Center is weer actueel geworden.
Het gebouw uit 1986 van architect Pei wordt waarschijnlijk uitgebreid tot een van de grootste complexen
van de VS. De zestig grootste Amerikaanse beurzen
vinden momenteel plaats in andere steden, vanwege
ruimtegebrek in het huidige Convention Center. Dit
betekent een derving van inkomsten voor NY City.
De financiering van de hele herontwikkeling van de
Far West Side is gebaseerd op het zogenoemde tax
increment financing. Dit betekent dat investeringen
worden terugbetaald door de verwachte stijging van de
belastinginkomsten van het onroerend goed in het
gebied. Het risico zit ’m erin dat het uitgaat van een
veronderstelde vraag naar vooral kantoorruimten
(speculaties). Het Department of City Planning is ervan
overtuigd dat de vraag naar kantoren blijft stijgen: ‘In
the New York region, it is anticipated that there will be
the need to accommodate over 440.000 new workers,
requiring 111 million square feet of new space by 2025.’
Dit staat haaks op het ontwikkelingsperspectief dat de
RPA propageert. Dit bureau bepleit een omvangrijke
decentralisatie van kantoren om de negatieve effecten
van congestie te bestrijden. Daarnaast stelt de RPA vast
dat er sprake is van leegstand op de kantorenmarkt. Dit
wordt bevestigd door Beauregard, die beschrijft dat veel
kantoren in Lower Manhattan momenteel worden
omgebouwd tot woningen. Het betreft hier echter
oudere kantoorgebouwen die niet meer voldoen aan de
eisen van deze tijd. Tegelijkertijd is de kantorenmarkt
in Midtown booming en stijgen de huren explosief. Projectontwikkelaars geloven dan ook in de kansen voor
Far West Side: ‘Our commitment to the area is very,
very strong (…) There’s no question that this is the next
part of town where the action takes place’ (New York
Times, 4 februari 2007). ■

Vrouwen in de RO

Een andere
kijk op ruimte?
E

r zit weer een vrouw op het Ministerie van VROM.
Er zitten er zelfs twee. Jacqueline Cramer en Ella
Vogelaar trekken de komende jaren aan de touwtjes van
het landelijke beleid voor wonen, ruimte en milieu. Het
lijkt wel een directe reactie op de licht teleurgestelde
toon in het rapport over gender bij het Ministerie van
VROM, dat vlak voor hun benoeming verscheen. Het
kwam uit de pen van de Visitatiecommissie Emancipatie
die in opdracht van de minister van Sociale Zaken alle
ministeries doorlichtte op de aandacht die daar bestaat
voor gender. Het departement van VROM houdt zich
niet erg bezig met het onderwerp, luidde de conclusie.
In tegenstelling tot een decennium geleden blijkt de
aandacht voor vrouwen maar mager verankerd in de
organisatie. Terwijl de commissie nog genoeg taken ziet
om het VROM-beleid in een beter man-vrouwevenwicht
te krijgen.
Bij het maken van ruimtelijk beleid zijn beduidend
meer mannen dan vrouwen betrokken. Ondanks inhaalslagen die disciplines als architectuur en stedenbouw
de laatste jaren maakten, zijn maar weinig invloedrijke
posities bij projectontwikkelaars, overheden, woningcorporaties, ingenieursbureaus en in de wetenschap
bezet door vrouwen. Van de sectordirecteuren Ruimte
bij de overheid is slechts 11 procent vrouw. Op bestuursniveau scoort de overheid met 40 procent beter. In de
kennisbranche en vastgoedsector zijn nauwelijks vrouwen te vinden tussen de directeuren of commissarissen.
De top-10 van architectenbureaus heeft 10 procent
vrouwelijke partners.
Ook aan de universiteiten lijkt de ruimtelijke wetenschap een mannenaangelegenheid. Van alle studenten
ingeschreven aan de opleidingen planologie en sociale
geografie zijn er twee keer zoveel van het mannelijke
als van het vrouwelijke geslacht. Zij leren het vak vooral
van mannelijke docenten en hoogleraren. De vrouwelijke
studenten doen het in de opleidingen relatief gezien wel
beter dan hun mannelijke studiegenoten. Ze vormen de
helft van de groep die na vier jaar de eindstreep haalt.
Ook in de sfeer van de eerste banen zijn vrouwen goed
vertegenwoordigd. De cijfers zwakken af naarmate de
carrières vorderen. De ruimtelijke planningswereld
kent blijkbaar ook het ‘glazen plafond’ voor vrouwen.
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GEOGRAFIE JUNI

2007

GEOGRAFIE JUNI

2007

Stapelen
Is het erg dat vrouwen minder hun
stempel drukken op het ruimtelijk
beleid? Een grootschalig experiment
waarin jongens en meisjes apart
van elkaar de opdracht kregen met
houten blokken te bouwen, liet
zien dat er opvallende verschillen
kunnen zitten tussen de creaties
van beide seksen. De jongens
stapelden zich een weg de lucht in.
De meisjes gebruikten relatief weinig blokken, bleven
dicht bij de grond en bouwden vooral om zich heen.
Sinds dit onderzoek van de psychoanalyticus Erikson
halverwege de 20ste eeuw is meer nagedacht en
geschreven over de vermeende vrouwelijke kant van
ruimtelijke vormgeving. Vooral in de hoek van de
architectuur – van oudsher een mannenbolwerk.
De marginale positie van vrouwen in deze vakwereld
leidde vooral in de jaren tachtig tot publicaties en symposia. Genderonderzoekers en architecten speurden
naar specifieke manieren waarop vrouwen het ontwerpen van een gebouw of wijk aanpakken. In het
overzichtwerk Gender, Space, Architecture dat in 2000
verscheen, valt te lezen dat vrouwen sterker dan mannen
gericht zouden zijn op de directe omgeving. Ze streven
een nauwe relatie na tussen zichzelf en de gebruikers
voor wie ze ontwerpen. Meer dan mannen zouden ze
de neiging hebben verbindingen tussen ruimtes te
maken, zowel fysiek als visueel. Een andere veronderstelling is dat het ook specifiek feminien is te letten op
het behoud van sociale verbanden. In het planningsproces zouden vrouwen bovendien eerder dan mannen
bereid zijn méér partijen toe te laten. In geval van
(ruimte)conflicten neigen ze vooral naar het vinden
van harmonieuze oplossingen.
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mannelijke wethouder naar hun oordeel.

Gevaarlijk
‘Ik heb nog nooit aan een gebouw kunnen zien of het
ontworpen is door een vrouw of een man’, zegt architecte en stedenbouwkundige Liesbeth van der Pol van
DOK architecten uit Amsterdam. Ze vindt het gevaarlijk
ontwerpkenmerken aan te wijzen als specifiek vrouwelijk omdat het stigmatiserend werkt. ‘Neem de stelling
dat vrouwen beter naar de gebruikers van een gebied
kijken. Dat geldt net zo hard voor mannen. Als stedenbouwer moet je echt allemaal afdalen naar de gebruikers.
Mannen noemen het dan misschien doelgroep en ik

‘Ik heb nog nooit aan een gebouw
kunnen zien of een man of vrouw
het heeft ontworpen.’
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