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Kennis

Ten noorden van het tadhui, waar de traten nog namen heen in plaat van nummer, ligt
het populaire oHo. De naam i een acroniem: Outh of HOuton treet, in de jaren '60
edacht door de planningdient van New York. Het geied i duidelijk herkenaar vanwege
de concentratie van 19e-eeuwe geouwen met gietijzeren gevel. oHo taat daarom ook wel
ekend al het ‘Cat Iron Ditrict’.

In Geogra e vercheen tuen 2007 en 2012 een reek artikelen over recente tranformatie en nieuwe tedelijke
projecten in New York, telken voorzien van een tadwandeling. Inpiratieron waren tadgeogra che
excurie georganieerd vanuit de Univeriteit Utrecht.
innenkort worden alle herziene en nieuwe verhalen en wandelingen over New York Cit geundeld in een
reigid, Wandelen in New York. Tien wandelingen door Manhattan en zeven in de overige taddelen, plu een
ettocht. Deze pulicatie verchijnt in de zomer van 2016 ij Odee Reigiden. De echrijvingen en
uurtwandelingen zullen ook afzonderlijk digitaal te etellen zijn.

Voor meer informatie zie Odee Reigiden

In de afgelopen 150 jaar i oHo driemaal van gedaante veranderd. In de 19e eeuw tranformeerde
de uurt van een luxe woonwijk en uitgaancentrum naar een indutriewijk waar vooral textiel werd
geproduceerd. In de 20e eeuw vertrok de kledingindutrie naar het fahion ditrict ten noorden van
34th treet. Vanwege de vele randen in leegtaande panden tond de wijk ekend al ‘Hell’ 100
acre’. Kort daarna vonden eeldend kuntenaar hun weg naar de ruime loft, die ze al kuntatelier
en galerie in geruik namen. Mede doordat het geied de tatu van hitorich tadgezicht kreeg,
egon het gentri catieproce. Terwijl oHo nog teed teert op haar reputatie al kuntcene – waar
grootheden uit de moderne childerkunt zoal Rothko, Pollock en De Kooning leefden en werkten –
i de uurt de laatte tien jaar opnieuw veranderd. Veelelovende jonge modeontwerper, aghip

tore van ekende modehuizen en toeritentromen domineren nu het traateeld.
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lk van de drie ontwikkelingfaen – indutriewijk, kuntcluter en conumptielandchap – i
zichtaar in oHo. Dat de wijk al een van de eerte werd aangewezen al hitoric ditrict, wil niet
zeggen dat alle nu hetzelfde lijft. Nieuwe functie aan de randen laten zien dat de tijd ook hier niet
tiltaat.
De vroege ontwikkeling
De ontwikkeling ten noorden van Canal treet egon kort na 1800. Welgetelde New Yorker kozen
dit agrariche geied op korte aftand van het zakencentrum al woonplaat. In de decennia daarna
volgde de middenklae, en dat werkte al een magneet op voorzieningen en edrijven. Hier onttond
lang roadwa het eerte uitgaanditrict, met hotel en theater, danzalen, caino’ en ordelen.
Vervolgen kwamen de grote warenhuizen, waaronder de eroemde vetiging van Ti an’, die later
verhuide naar Fifth Avenue. De contructie van panden met grote, open ruimten werd mogelijk
gemaakt door een ouwkundige innovatie: een dragend kelet van gietijzer. Opvallend zijn ook de
randtrappen aan de rijkverierde gevel, en het plaveiel van elgiche kaeien – vaak
meegeracht al allat voor zeilchepen. Aan het egin van de wandeling (zie kader pag. 14) zijn
twee vooreelden van deze architectuur te ewonderen. In het eerte geouw zat oorpronkelijk een
winkel voor de middenklae. Het uit 1881 daterende pand i in 2001 door Rem Koolhaa verouwd
in opdracht van modehui Prada. De kelder i gereerveerd voor de nieuwte mode, de egane grond
met golvende vloer doet dient al etalage en iedt ruimte aan manifetatie tijden de New Yorke
modeweek (575 roadwa, hoek Prince treet). Het tweede vooreeld i het Little inger uilding uit
1902. Het werd geruikt voor de faricage van naaimachine. Tegenwoordig zitten er kantoren en
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woon-werkeenheden voor kuntenaar in (561 roadwa).

De rand in de Trangle hirtwait Factor (1911)

Cat Iron Ditrict
Mede vanwege het toenemende uitgaanleven en de indutriële edrijvigheid egon de uittocht van
de elite naar uurten ij het nieuw aangelegde Central Park. Vanaf ongeveer 1880 veranderde oHo
van een gemengd woon-werkgeied in een indutriële wijk. Waar eert het accent lag op
kleinchalige edrijvigheid, waaronder meuelmaker en andere werkplaaten voor
conumptiegoederen, onttond grootchalige textiel- en kledingindutrie. Het geied lag dicht ij de
dichtevolkte migrantenwijken van de Lower at ide, een aantrekkelijk areidreervoir. ovendien
kon de kledingindutrie uittekend functioneren in de ‘verticale farieken’ van de nieuwe
loftgeouwen. Door de toetreding van licht en lucht waren de werkomtandigheden hier aanzienlijk
eter dan die voor de thuiwerker. Maar dat veranderde door de enorme concentratie van
atelierwerker per ruimte, eter ekend al weathop. In 1911 rak een grote rand uit op een van
de ovenverdiepingen van een loftgeouw in Greenwich Village. Vergrendelde deuren, ondeugdelijke
randtrappen en het ontreken van lange ladder op de wagen van de randweer leidden tot de
dood van 146 areider, veelal jonge immigrantenvrouwen. De rand in de Triangle hirtwait Factor
heeft uiteindelijk geleid tot wetgeving ter veretering van de werkomtandigheden, en veranderingen
in de ruimtelijke planning.
Kort na de Tweede Wereldoorlog vertrok de textiel- en kledingindutrie grotendeel uit New York.
ert naar grote, moderne farieken in kleine teden in zuidelijke deeltaten, waar de lonen lager
waren en vakonden ontraken. Later i de productie overgeheveld naar lagelonenlanden. In Mercer
treet en op de volgende hoek met Greene treet zijn nog de oude geouwen te zien, maar anno
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2016 domineren hier luxe kledingwinkel en detailhandel. Het voormalige potkantoor i een Apple
tore, terwijl Greene treet in zijn functiemenging en architectoniche vormen alle tpiche
kenmerken van het Cat Iron Ditrict vertoont.

De brand in de Triangel Shirtwaist Factory waarbij 146 arbeidsters
omkwamen, leidde uiteindelijk tot arbowetgeving en wijziging van
het ruimtelijk beleid
oho al kuntcene
Na het vertrek van de textiel- en kledingindutrie raakten de leegtaande loftgeouwen in verval.
oHo verloederde, totdat jonge reele artieten hier een nieuwe ‘kuntcene’ vetigden. De grote
open ruimten waren uitermate gechikt al atelier. Het geied werd al ‘authentiek’ ervaren en de
jonge garde wilde aftand nemen van de traditionele kunt die vooral in de Upper at ide wa
geconcentreerd. Hoewel het veroden wa de loft al woonruimte te geruiken, gingen teed meer
kuntenaar in hun atelier wonen. De lage prijzen – detijd kon een ruimte van 400 vierkante meter
voor 10.000 dollar worden gekocht – en de feer van de uurt praken tot de vereelding van jonge
artieten. Uiteindelijk werd de cominatie wonen-werken in atelier voor erkende kuntenaar o cieel
toegetaan. In de jaren '70 woonden naar chatting tuen zeduizend en tienduizend menen in een
loft. Deze pionier hadden niet alleen een nieuwe leeftijl ontwikkeld maar ook een nieuwe inrichting
voor wonen én werken: de loft, groot, open en vrij in te delen. Dit creatieve hergeruik van geouwen
werd heel populair. ehalve atelier epaalden ook kuntgalerie het karakter van de uurt. In 1995
telde oHo 286 galerie; het naijgelegen Chelea had er twaalf. Tien jaar later zaten er in Chelea
257 en wa het aantal in oHo gelonken tot 133. Die verchuiving heeft zich inddien voortgezet
onder invloed van gentri catie, tijgende huren en de ontwikkeling van het conumptielandchap.
Tal van tudie heen uitgewezen dat de komt van kuntenaar naar vervallen uurten andere
groepen aantrekt. Daarij i prake van wederzijde afhankelijkheid: kuntenaar zijn afhankelijk van
de koopkracht van klanten, terwijl die klanten willen pro teren van het ‘culturele kapitaal’ dat de
kuntenaar genereren. Vaak leidt dit er op den duur toe dat de kuntenaar door de tijgende prijzen
verdreven worden uit de uurt. Daar kan heel wat tijd overheen gaan. De nieuwkomer vetigen zich
pa al de uurt er duidelijk op vooruit i gegaan: al de midaadcijfer zijn gedaald, het riico van
herontwikkeling i verdwenen, de vatgoedwaarde tijgt en er voorzieningen verchijnen zoal
retaurant en cholen. In oHo wa een elangrijke riicofactor het plan van tadplanoloog Roert
Moe om een groot deel van de door hem al lum omchreven uurt te lopen voor de aanleg van
een nelweg. Na een felle trijd met uurtewoner ging dit uiteindelijk niet door. Toen dat gevaar
eenmaal wa geweken, waren ook de dagen van het geied al woonplek voor kuntenaar geteld. De
middenklae ‘ontdekte’ de uurt. Zij had elang ij een tijging van de waarde van het vatgoed en
zette zich in om oHo de tatu van hitorich tadgezicht te ezorgen. Oorpronkelijk wa deze
regeling edoeld om hitorich waardevolle geouwen tegen loop te echermen. In 1965 werd de
wetgeving uitgereid naar uurten die al uniek werden gezien. Op dit moment telt New York er ruim
honderd dankzij de inpanning van organiatie van ewoner en elangheenden. Na een verzoek
aan het tadetuur volgt een proce van onderzoek, planvorming en openare hoorzittingen. ij
goedkeuring wordt precie vatgelegd wat tot het echermde cultureel erfgoed ehoort. Toen oHo
in 1973 al een van de eerte uurten deze tatu kreeg, ging het vooral om de gietijzeren gevel, de
randtrappen lang de geouwen, en de etrating.
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poren van de kuntenaarcene in oHo zijn teed moeilijker te vinden. Ook Pop International Gallerie i inmiddel
uit de uurt weggetrokken.

Met het economich hertel van New York na de diepe crii van de jaren 1970 en vooral na 1990
tegen de huren in oHo terk. Tegelijkertijd daalden de edragen die voor kunt werden etaald.
Veel galerie raakten dan ook in de prolemen. De huur van ruimten op traatniveau wa
verveelvoudigd. In 2005 werd in oHo een gemiddelde jaarhuur van 5000 dollar per m2 etaald,
terwijl dat in het naurige Chelea maximaal zo’n 800 dollar wa. In de vacant komende ruimten op
trategiche locatie in oHo vetigen zich nu internationale modeketen. Al zijn op andere plekken in
de uurt vooral individuele modeontwerper en hier en daar ook nog kuntatelier te vinden.
Conumptielandchap
Vandaag de dag wordt het traateeld in oHo gedomineerd door detailhandel, variërend van
traatverkoper in foodtruck tot winkel met kuntnijverheid. Ook zijn er talloze oetiekje van
zelftandige ontwerper en winkel van werelderoemde modehuizen. Hun aghip tore dragen
vaak weinig ij aan het nettoreultaat, maar fungeren al ‘driedimenionele reclameorden’. Toeriten
vanuit de hele wereld heen de wijk ontdekt en verdringen zich op de malle trottoir. Het puliek
van internationale kuntkoper i nu grotendeel vervangen door een puliek van windowhopper.
Het karakter van de uurt al conumptielandchap wordt ondertreept door het groeiende aantal
hotel en andere toeritiche trekpleiter. De voorlopige top werd ereikt met de opening van het
luxe Trump-oHo Hotel naij ixth Avenue. Tuen de weinige kuntenaarloft zijn de
ovenverdiepingen in oHo nu vooral de woningen van de allerrijkten.
Toch lijkt de toekomt van de uurt ook al conumptielandchap niet verzekerd. en groot aantal
appartementen taat leeg. Dat zou een gevolg kunnen zijn van de voorkeur van miljonair om te
eleggen in onroerend goed en er niet in te gaan wonen. In oHo heeft het echter alle te maken met
het verleden al kuntenaarwijk. Toen in de jaren '60 veel kuntenaar hun atelier illegaal gingen
ewonen, liep de tad New York elatinginkomten mi. Het toetaan van ewoning zou leiden tot
een waardetijging, die voor de tad een aantrekkelijk ron van inkomten zou vormen. Maar een
volledige heretemming al woongeied zou ook leiden tot de wettelijke verplichting allerlei
voorzieningen te creëren. Daarom werd gekozen voor een mengvorm. ewoning van de voormalige
indutriële ruimten werd toegetaan mit de ewoner ereid wa een document te tekenen (de oHo-

letter) waarin hij verklaarde dat een erkend kuntenaar tot het huihouden ehoorde. Deze artit-inreidence-ei (AIR) etekende dat wonen in oHo voorehouden leef aan kuntenaar.

Tussen de weinige kunstenaarslofts zijn de bovenverdiepingen in
SoHo nu vooral woningen van de allerrijksten
De regel werd echter nauwelijk nageleefd, mede door de onduidelijke de nitie van kuntenaarchap.
Ook de regel voor erkenning leven vaag. Tot voor kort. Door het toegenomen toezicht op de
anken i het momenteel veel moeilijker de nanciering voor de aankoop van onroerend goed rond te
krijgen. Potentiële ewoner met voldoende geld zijn lecht zelden erkend kuntenaar, terwijl
erkende kuntenaar meetal niet echikken over voldoende kredietwaardigheid voor de aankoop
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van een loft in het extravagant dure oHo.
Opchuiving functie
Ook de ligging en relatie met aangrenzende wijken epalen de verdere ontwikkeling van oHo. Aan de
noordzijde ligt Greenwich Village, een toeritiche trekpleiter en ook de vetigingplaat van de terk
groeiende New York Univerit. Vanaf de traathoeken in Prince treet i de naijgelegen hoogouw
van de univeriteit duidelijk zichtaar. Dit i nu nog eperkt tot het geied ten noorden van Houton
treet. Maar in de toekomt i het goed denkaar dat ook de randen van oHo door de expaniedrift
van de univeriteit ingenomen worden. In het zuiden rukt Chinatown op, dat het aangrenzende Little
Ital al volledig heeft opgelokt. Tijden het laatte deel van de wandelroute (kaart) zijn ‘indringer’
vanuit Chinatown duidelijk zichtaar. Vooral lang Cro treet zou deze ontwikkeling in de toekomt
kunnen doorzetten. Nu overheeren hier nog de leverancieringangen en loplaaten voor de winkel
lang roadwa. Ondank de tatu van echermd tadgezicht zal er voorlopig geen prake zijn van
een taiele ituatie in het geied tuen Canal treet en Houton treet.

Wandeling in oho

http://geografie.nl/artikel/driemaaleengedaantewisselingnewyorkssoho

5/6

1112017

Driemaal een gedaantewisseling: New Yorks SoHo

Van Prada naar Chinatown
tart de wandeling ij het metrotation op de hoek roadwa/ Prince t. Het pand op 575 roadwa (hoek Prince
t.) tamt uit 1881 en werd in 2001 door de Rotterdame architect Rem Koolhaa verouwd voor Prada (A).
Dichtij taat het Little inger uilding (561 roadwa) uit 1902 ().Vanaf de hoek Prince t. en Mercer t. i
richting het zuiden een rutige traat te zien met veel gietijzeren gevel. Dit geeft een goede indruk van het
verleden van de uurt. In noordelijke richting i de hoogouw van New York Univerit duidelijk zichtaar.
Opvallend i ook het Jarvi Morgan lade uilding (109 Prince t.) uit 1882 met intereante architectoniche
elementen. Op de hoek van Greene t. toont de muurchildering met val perpectief op het pand 112 Prince t.
een overlijfel van de kuntcene (C). Dit wa oorpronkelijk een fariek voor textiel en peelgoed. Het
traatnaamord op de hoek van pring t. geeft aan dat dit een Hitoric Ditrict i. la linkaf ij Wooter t. (D).
Hier zijn ook op traatniveau nog galerie, zoal de Team Galler (hoek Grand t. en Wooter t.). Loop vervolgen
een tukje door Grand t. (). Deze traat kende een grote concentratie van kuntenaar en eroemde
vooreelden van traatkunt, maar daarvan i weinig meer over. la linkaf Greene t. in en rechtaf naar roome
t. (tuen Greene t. en Mercer t.), waar een lampenwinkel zit van het Duite Ingo Mauer in een geouw dat
geruikt werd door een naaiatelier voor koretten. Dit i duidelijk te zien aan decoratie op de muren en aan het
plafond van gepert leer. Op de hoek roome t. en roadwa (488 roadwa) taat het .V. Haughtwout uilding
(F), met michien wel de meet indrukwekkende gietijzeren gevel van oHo. en lok verderop, rechtaf naar
Cro t. i er nog iet van de feer van het ‘oude’ oHo, met edrijvigheid zonder de elementen van het
internationale conumptielandchap. Ga na Grand t. een lok verderop rechtaf naar roadwa. Hier zie je
opnieuw de eginnende ‘invaie’ van Chinatown. De wandeling eindigt ij het metrotation op de hoek
roadwa/Canal t.
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