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Van 14 t/m 18 april 2015 bracht de Stichting Hoogbouw een studiebezoek aan New York. In 

deze nieuwsbrief het reisverslag van deze bijzondere, leerzame en gezellige reis naar the Big 

Apple. 

Op dinsdag 14 april 2015 vertrokken we om 13.30 uur vanaf Schiphol naar New York met een 

gemêleerd gezelschap met verschillende zakelijke achtergronden en interesses. Mensen die 

al jaren meegaan met deze reis maar ook nieuwe mensen met interesse voor hoogbouw. 

Rond 15.30 uur lokale tijd komen we aan in New York. We verblijven in het W hotel met 

uitzicht op Ground Zero en beginnen met een drankje vanaf het dakterras van dit hotel met 

een prachtig uitzicht over New York  

 

Vervolgens te voet naar het Italiaanse restaurant Giardino D’Oro gelegen in hartje van het 

financiële district van Manhattan.  
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De volgende ochtend stond het eerste werkbezoek op het programma onder leiding van 

WSP. Op de 10de verdieping van het nieuwe World Trade Centre 7 werd een presentatie 

gegeven over hun projecten en activiteiten.  
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Aansluitend wandelden we naar 30 Park Place, ook wel bekend als Aka 99 Church. Met 

bouwhelmen op en veiligheidshesjes aan, gingen we daar met de bouwlift omhoog en 

bekeken alle constructie werkzaamheden. 

Het weer was fantastisch dus de aansluitende lunch aan de New York harber bij restaurant 

Battery Gardens vond buiten plaats in het zonnetje met uitzicht op het beroemde Statue of 

Liberty en Ellis Island.  
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Tijdens de lunch schoof Ate Atema aan met een verhaal over zijn werk als architect in New 

York.  
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Met de metro gingen we ’s middags naar Brooklyn voor een interessante rondleiding achter 

de schermen van Barclays Centre door Shop Architects (zie foto).  

 

Na een pizza en een biertje beleefden we midden tussen de Amerikanen de laatste 

spectaculaire wedstrijd van dit seizoen van Brookyn Nets tegen Orlando Magic. En ze 

wonnen…! 

Donderdagochtend 16 april gingen we na het ontbijt voor een presentatie en rondleiding 

naar het kantoor van  Raphael Vinoly Architects. Na de lunch bij het visrestaurant Ed’s 

Chowder House aan de Upper West Side woonden we een presentatie bij over het 

indrukwekkende project Hudson Yards op het kantoor van Related Companies. Als laatste 

werkbezoek die dag stond FXFOWLE op de planning waarbij Dan Kaplan een presentatie gaf 
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genaamd: “Hybrids”: mixed use towers in Manhattan. ’s Avonds aten we bij het welbekende 

steakrestaurant Harry’s. 

De vrijdagochtend stond in het teken van een werkbezoek aan het kantoor van ARUP met 

vervolgens een lunchbuffet in het Highline Hotel waarbij architectonisch fotograaf Brian Rose 

een indrukwekkende en emotionele presentatie gaf over de ontwikkelingen in Meatpacking 

District. Een van de hoogtepunten van de reis was het bezoek aan 432 Park Avenue waar we 

vervolgens naar toe gingen.  

Dit is de hoogte woontoren die momenteel in aanbouw is in New York. Het duurde even 

voordat we met de bouwlift boven zijn, maar dan heb je ook wat. Het spectaculaire uitzicht 

vanuit dit al verkochte appartement van 85 miljoen dollar is overweldigend (zie foto).  
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Deze laatste avond dineren we in restaurant Bryant Park Grill in hartje centrum van New York. 

Op zaterdagochtend brachten we nog een bezoek aan Rietveld Architects waarbij Rijk 

Rietveld aanwezig was voor een Q & A over New York Real Estate Development. Vervolgens 

was er ook nog wat vrije tijd over waarbij de activiteiten uiteen liepen van shoppen, een 

helikopertour over New York tot een bezoekje aan het Scyscraper museum.   



 
 

2015 Studiereis New York 

 

8  
 

Daarna de terugvlucht naar Amsterdam waarmee we volgens mij allemaal konden 

terugkijken op een gezellige en interessante studiereis! 

 

 

Reacties: 

 Casper Esmeijer (Peutz) over zijn persoonlijke hoogtepunt:  

“Meerdere! Vinoly en het bezoek aan 432 Park Ave, Meatpacking en Brian Rose, Shop 

Architects, Barclays Center basketball wedstrijd”.  

 

 Ron de Goeij, Van Aken Architecten over het programma:  

“Uitstekend!” 

  

 Thomas de Gruijter Kone over de begeleiding:  

“Prima, alles goed geregeld en improvisatie was ook mogelijk” 

 

 

 


