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Terwijl in Nederland krimpscenario’s en economi-
sche recessie aan de orde van de dag zijn, wordt
hier in China nog altijd gerekend met onbegrensde
groei en een glorieuze urbane toekomst. Nieuwe
stadsdelen worden daarom ruim gedimensioneerd
met extreem brede straatprofielen en weelderig
groen. Deze overmaat is ook bedoeld als compen-
satie voor de extreme dichtheden waarin gebouwd
wordt (ook in de suburbs). In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Nederland wordt hier bij nieuwbouw
doorgaans begonnen met de aanleg van infrastruc-
tuur, groen en sociale voorzieningen. Volwassen
bomen worden in groten getale aangevoerd vanaf
plantages en flankeren de vers geasfalteerde rijba-
nen, lang voordat de eerste bewoners hun sleutel
in de nieuwe voordeur steken. Dankzij honderd
procent grondbezit en hoge inkomsten uit verkoop
van land use rights hebben lokale Chinese over-
heden voldoende middelen om dit mogelijk te
maken. Deze middelen worden hier in Shanghai

momenteel ook ingezet voor een wijdvertakt
metronetwerk, dat niet onderdoet voor dat van
Londen of Parijs, in slechts enkele jaren is aan-
gelegd zonder boortunnel en zonder het overig
verkeer noemenswaardig te ontregelen. Binnen de
strak geregisseerde publieke kaders worden grond-
gebieden uitgegeven aan (semi-)private ontwikke-
laars die, vooral in Shanghai, grote vrijheden
genieten. Dat gaat natuurlijk wel eens mis. Vooral
door korte termijn denken en hebzucht. De kwali-
teit van het afwerkingniveau is vaak slecht. Het
verbaasde me dan ook dat enkele lokale Chinese
vakbroeders me vertelden dat het niveau van de
bouwkundige afwerking bewust laag gehouden
wordt, zodat bewoners zowel de gevel als het 
interieur van hun nieuwe eigendom naar behoefte
kunnen aanpassen. Deze nieuwe vrijheden zorgen
met name in de wat minder dure buurten voor 
verrassende, informele initiatieven zoals winkeltjes
of bedrijfjes aan huis, soms zelfs op hoger gelegen

verdiepingen. Dankzij deze flexibiliteit zijn de
nieuwe Chinese steden vaak veelkleuriger en meer
gemengd dan Europese ‘voorbeelden’. Voor een
stad als Almere, waar de overheid ook veel grond-
eigendom heeft en waar geëxperimenteerd wordt
met minder regie binnen kaders, is Shanghai dan
ook een onverwachte leerschool.

Harry den Hartog woont een deel van het jaar in
China. Hij bericht in 2010 over architectuur en
opdrachtgeverschap in China. Momenteel werkt hij
aan een boek over new towns en de verstedelijking
van het platteland rond Shanghai.
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