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De vijfde dag alweer in New York. Vandaag was het vroeg dag, de wekkers stonden voor de meesten
om half 7, waarna iedereen snel moest aankleden voor vertrek. Zonder ontbijt de deur uit, omdat we
om 8 uur al bij Mott MacDonald werden verwacht voor een presentatie over green infrastructure in
New York.
Nadat iedereen zich op een standje turbo had aangekleed konden we om 7 uur vertrekken naar de
metro. De eerste keer dat we de echte spits in de metro mochten meemaken. Dit was zoals verwacht
erg proppen en hopen dat je er nog maar bij paste. Gelukkig stapte de helft van de mensen
halverwege de reis en kwamen er geen nieuwe meer bij. Dit gaf even wat ademruimte, voordat we
weer de warme metrohal moesten instappen. Hier ging het echter mis. Zelfs met de rust op het
station waar we moesten uitstappen slaagden we erin om elkaar kwijt te raken en vervolgden we
onze reis naar het kantoor van Mott MacDonald in twee groepen.
Na een kleine zoektocht, kwamen we aan bij het kantoor. Hier moest ons paspoort nog even
gecontroleerd worden en kregen we allemaal nog een bezoekerspasje. Op naar de 30ste verdieping
waar een ontbijt op ons stond te wachten, aangezien we zo vroeg van huis moesten vertrekken. Het
ontbijt bestond uit een assortiment van verschillende muffins, bagels en croissantjes. Hierbij waren
nog drie verschillende soorten cream cheese, jam, boter en fruit. Al met al dus een goed ontbijt wat
we niet met z’n 25en op kregen. Na een korte presentatie over het project was het alweer tijd om te
vertrekken naar de plek waar het project werd uitgevoerd. Dit was ongeveer waar we net twee uur
geleden vandaan waren vertrokken.
Na een trip van ongeveer drie kwartier kwamen we aan op de projectlocatie. Dit waren de straten
van Brooklyn waar zogenaamde bioswales waren aangelegd. Dit zijn een soort tuintjes waar
regenwater van de straten in opgeslagen kon worden, zodat het rioolsysteem ontlast wordt tijdens
hevige regenbuien. Na langs een aantal straten gelopen te hebben werd toch al snel duidelijk dat de
capaciteit van de bioswales niet voldoende zou zijn voor de doelstelling van 1 inch berging die ze
zichzelf hadden opgelegd. De vraag die dan ook opkwam was, waarom leggen jullie niet grotere
bioswales, vooral omdat de stoep nog zo breed is. Het antwoord hierop was redelijk simpel. Dat mag
niet, er zijn zoveel regels waaraan ze zich aan moeten houden, dat dit soort nieuwe ideeën eigenlijk
geen kans van slagen hebben.
Na deze korte wandeling door Brooklyn was er nog even tijd voor een groepsfoto en moesten we
alweer afscheid nemen van onze rondleiders die ons veel nieuws hebben verteld en zo goed mogelijk
onze vragen hebben beantwoord. We hadden na deze excursie rustig de tijd om goed te lunchen en
ons klaar te maken voor de excursie in de middag.

