
De Aziatische urbanisatie neemt bijna 
mythische vormen aan. Wie gisteren ging 

slapen in een rustig vissersdorp, wordt vandaag 
wakker tussen hijskranen en betonmolens.  

De miljoenensteden zijn een belangrijke factor 
in het succes van de Chinese economie. Maar 
kan de wal het schip keren? Wordt de snelle 

urbanisatie een belemmering voor verdere 
groei? Vijftig Nederlandse studenten met 

uiteenlopende studierichtingen trokken er deze 
zomer op uit als verslaggevers voor FD Outlook. 

DOOR NETHERL A NDS ASI A HONOURS SUMMER SCHOOL

FOTOGR AFIE TIM FR A NCO

Kan
China

blijven 
groeien?

SEPT 2014

52



et geheim van het Chinese econo-
mische wonder is de opmars van de 
miljoenensteden. Zodra de urbani-
satie vertraagt, maken de leiders in 
Peking zich zorgen. De komende ja-
ren worden zelfs nóg grotere clus-
ters van steden gepland, want dat 
kan een duurzame economie vor-
men die meer op binnenlandse con-
sumptie steunt dan op export en in-
vesteringen. 

De Chinese urbanisatie is indruk-
wekkend. Het land telt zestien ste-
den van meer dan vijf miljoen inwo-
ners (en vijftig steden van meer dan 
twee miljoen). Maar vergeleken met 
het Westen is het nog maar net be-
gonnen. Iets meer dan de helft van 
de Chinezen woont op het platte-
land. In Nederland woont meer dan 
80% van de bevolking in een stad.

De inhaalrace is overal zichtbaar. 
In een stad als Sjanghai, een van de 
grootste magneten voor investeer-
ders en werkzoekenden, wordt dag 
en nacht gebouwd. Maar de stedelij-
ke problemen groeien mee.

In Taipei, de hoofdstad van Tai-
wan, is de trek naar de stad zo groot 
dat die de leefbaarheid bedreigt. 
Hongkong kampt met een afvalpro-
bleem van monumentale omvang. 
De steden moeten groeiproblemen 
aanpakken om zich verder te kun-
nen ontplooien.

En dat zijn alleen nog de zichtba-
re gevolgen. Dieper verborgen, maar 
niet minder ingrijpend, zijn de soci-
ale veranderingen. Hoe reageren de 
oude inwoners van Hongkong of 
Sjanghai op de eindeloze golven 
nieuwkomers?

Wat betekent de urbanisatie in 
greater China – Taiwan, Hongkong 
en het vasteland – voor de toekomst? 
Zal die de welvaart blijven stimule-
ren, zoals de afgelopen decennia, of 
wordt die  juist een rem op de groei?

H et stadsbestuur heeft een  
belangrijke rol gekregen in  
de economische politiek van 
China. Niet de nationale over-

heid in Peking, maar het lokale bestuur 
moet buitenlandse investeerders zien te 
trekken. Dat heeft een stevige concurrentie 
losgemaakt tussen de steden.

Niels Hanse, de Nederlandse cfo van 
vrachtwagenfabrikant Scania China heeft 
hier ervaring mee. Hij zegt: ‘Invloedrijke 
partijleden, zoals districtbestuurders of 
stadsbestuurders, worden in China afgere-
kend op “key performance indicators”. Die 
geven aan hoe goed hun district en dus zij-
zelf presteren. De concurrentie tussen deze 
lokale bestuurders is snoeihard. Een van 
hun indicators is de hoeveelheid buiten-

landse investe-
ringen die ze bin-
nenhalen. Voor 
ons is dat een 
profijtelijk as-
pect van hun on-
derlinge concur-
rentie.’

Steden en 
zelfs stadsdistric-
ten wedijveren 
met elkaar om de 
allerbeste vesti-
gingsvoorwaar-
den te kunnen 
bieden aan bui-
tenlandse bedrij-
ven. Zoals kor-
ting op 

belastingen, goedkopere landpacht of vesti-
ging in een van de gewilde industrieparken 
of business development centers. ‘Het komt 
zelfs weleens voor’, zegt Hanse, ‘dat je grote 
financiële voordelen krijgt, terwijl je er niet 
eens om vraagt. Zo kregen wij uit het niets 
bij onze nieuwe vestiging in Guangzhou een 
subsidie op de bedrijfskosten als we ons in 
een bepaald district zouden vesti-
gen. Concurrentie tussen steden als 
Rotterdam en Amsterdam kennen 

H Chinese steden gaan ver in hun pogingen 
om zo veel mogelijk buitenlandse inves-
teerders te trekken. Maar wie er eenmaal 
zit, krijgt een nieuw probleem: de guanxi.

1.
Stadspolitiek
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we in Nederland wel, maar het is toch moei-
lijk voor te stellen dat Amsterdamse wijken 
als de Jordaan en Oud-Zuid elkaar op dezelf-
de manier zouden beconcurreren.’

Maar als een bedrijf zich eenmaal heeft 
laten verleiden naar een bepaalde locatie, 
dan kunnen er heel andere hindernissen 
opdoemen. De Chinese stadspolitiek is 
nauw verbonden met de zakenwereld. In de 

netwerken tussen be-
stuurders en onderne-
mers (de ‘guanxi’) be-
staan regels die voor 
nieuwkomers onzicht-
baar zijn. Etentjes, uit-
stapjes en lunches met 
de Chinese zakenpart-
ner staan hierbij cen-
traal: eerst de basis leg-
gen voor een goede 
onderhandelingssfeer, 
daarna zakelijke kno-
pen doorhakken. Dat 
systeem van geven en 
nemen bestaat al jaren 
als een buitenlands be-
drijf erbij komt. ‘Het 
spel is dus eigenlijk al-
lang begonnen voor jij 
bij de tafel aanschoof’, 
zegt Hanse van Scania 
China.

Die achterstand is in 
te halen als er slim 
wordt samengewerkt 
met iemand die de cul-

tuur kent. Hanse: ‘Na onze vestiging in 
Guangzhou merkten wij de nadelige gevol-
gen van de stadspolitiek. Een lap grond die 
wij bezaten, lag in twee verschillende dis-
tricten. Elk district moet zijn eigen belasting 
binnenhalen, en beide districtsbesturen wa-
ren ervan overtuigd dat wij de volledige af-
dracht aan hen verschuldigd waren. Juri-
disch is het allemaal héél onduidelijk. 
Gelukkig hadden wij een Chinese consul-
tant in Peking die weer iemand kende in 
Guangzhou, die het op kon lossen.’

De concurrentiestrijd tussen Chinese 
steden heeft dus financiële voordelen bij de 
vestiging, maar tegelijk is elk stadsdistrict 
erop gebrand om zijn eigen stuk van de taart 
mee te pikken. ‘Als je hiermee in de proble-
men komt,’ zegt Hanse, ‘kan alleen een tus-
senpersoon met de juiste guanxi dit voor je 
oplossen.’

toon aan. Sommigen hebben deelgeno-
men aan massale protesten, afgelopen 
maart, tegen het verzwijgen van de invoe-
ring van een wet die handelsrelaties tussen 
Taiwan en China moet bevorderen. Ze  
geloven dat burgers wel degelijk druk  
kunnen uitoefenen op het overheidsbe-
leid. Maar hun angst om de controle over 
hun leefomgeving te verliezen, is duidelijk 
voelbaar. 

te laten. Er komt nieuwe wet- en regelge-
ving aan, die de woningmarkt transparan-
ter moet maken en die tegemoetkomt aan 
de wensen van burgers om bijvoorbeeld 
meer groen in de stad aan te leggen. Maar 
volgens makelaar Yeh zal de regelgeving 
haar effect verliezen als de Chinezen een-
maal hun enorme hoeveelheden kapitaal 
mogen inzetten. Wat voor stad zal het wor-
den als de panden in de binnenstad wor-
den opgekocht en Taipei jarenlang het to-
neel wordt van sloophamers en hijskranen? 

Taiwanese studenten die wij spreken 
slaan in eerste instantie een optimistische 

Geschreven door Joris Teer en de studenten 
van de onderzoeksgroep ‘City Politics’.  
Zij zaten afgelopen zomer in Shanghai.

Geschreven door Judith Neijzen en Lydia Baan 
Hofman en de studenten van de onderzoeks-
groep ‘Urban Living’. Zij zaten in Taipei.

Een skyline  
als die van 
Hongkong 
is voor ons  
in Taipei 
een donker 
vooruit-
zicht

V anaf de heuvels rondom  
Taipei is in één oogopslag te 
zien wat zijn ontwikkeling 
bepaalt: de stad ligt in een na-

tuurlijke kom en kan geen kant meer op. 
Ruim zes miljoen mensen wonen al in de 
hoofdstad van Taiwan en ieder jaar komen 
er veel bij. De enige richting waarin de stad 
nog kan groeien, is omhoog.

Taipei telt maar weinig echte wolken-
krabbers. Eén gebouw steekt met afstand 
boven de rest uit: de Tapei 101, een toren 
van  508 meter hoog. Maar daar komt on-
vermijdelijk verandering in, voorspelt Jerry 
Yeh, manager residential housing van ma-
kelaar Cushman & Wakefield (zijn kantoor 
zit ook in de Taipei 101). Binnen tien jaar 
schieten de wolkenkrabbers hier als pad-
denstoelen uit de grond. ‘Taipei wordt het 
nieuwe Hongkong’, zegt hij. 

Voor Yeh (en zijn assistent Erica Tsai die 
als tolk optreedt) is die toekomst een bela-
den onderwerp waar hij met zichtbare 
moeite over praat. Aan de ene kant zal 
Cushman & Wakefield betere zakendoen 
als de Taiwanese overheid nauwere han-
delsrelaties toestaat met investeerders uit 
China (het ‘mainland’). Tegelijk is dit een 
toekomstbeeld dat hij vreest. ‘Hoewel we er 
zakelijk op vooruit zullen gaan,’ zegt hij, 
‘zijn wij zelf ook inwoners van de stad. Wan-
neer de overheid het verbod op investerin-
gen van “mainlanders” op de Taipeise wo-
ningmarkt opheft, betekent dit hoge 
woningprijzen en zo hoog mogelijke gebou-
wen die zo veel mogelijk bewoners huisves-
ten. Een skyline als die van Hongkong gaat 
ten koste van de kwaliteit van ons leven: dat 
is voor ons als inwoners een donker toe-
komstperspectief.’

Dit is de tragiek van het Taiwanese stads-
leven. Overheid en burgers doen veel moei-
te voor een stad waarin ze zich nu vrij en 
welvarend voelen. Maar indirect is de over-
heid wel economisch afhankelijk van Chi-
na. Ze staat praktisch met de rug tegen de 
muur bij de beslissing om investeerders toe 

Het overvolle Taipei, de hoofdstad van  
Taiwan, kijkt bezorgd uit naar de dag dat 
Chinese investeerders de markt op komen 
en de leefbaarheid van stad ruïneren. 

2.
Stadsleven
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V eel Chinezen van het vaste-
land kwamen ooit naar Hong-
kong voor een betere baan en 
politieke vrijheid. Dat was de 

‘Hongkong Dream’. Die droom is voor veel 
inwoners vervlogen. Ze zijn bang dat Peking 
de vrijheid zal inperken, maar ze vrezen ook 
de grote aantallen Chinese immigranten die 
de arbeidsmarkt steeds drukker maken. Af-
keer van de nieuwkomers ligt dicht onder 
het oppervlak. ‘Ik wil niet onbeleefd zijn’, 
zegt een 19-jarige in Hongkong geboren stu-
dent, ‘maar Chinezen van het vaste land zijn 
niet allemaal even gemanierd. Sommigen 
poepen op straat of spugen in de goot, ande-
ren dringen voor in de rij.’

Shanghai en Hongkong: twee wereldsteden 
met eindeloze wolkenkrabbers en een kleur-
rijke skyline aan het water. Maar daar houdt 
de overeenkomst op. Een taxichauffeur in 
Hongkong rijdt links, niet rechts; ontwijkt 
geen fietsen maar dubbeldekkers; checkt 
geen Weibo maar Twitter; spreekt geen 
Mandarijn maar Kantonees en een paar 
woorden Engels; eet zoete in plaats van zou-
te tofupudding. En hij stopt vaker voor rood.

Sinds de teruggave van Hongkong door 
de Britten aan China in1997 groeit onder  
autochtone Hongkongers de angst voor  
verdringing door vasteland-Chinezen.  

De groei van China gaat met volksverhui-
zingen gepaard. Wat betekent dat voor de 
bewoners? In Hongkong zijn de verschillen 
tussen oude en nieuwe inwoners groot. 

3.
Migranten

Wong (49), die al voor de teruggave van 
Hongkong zijn familie achterliet in China 
om de Hongkong Dream te verwezenlijken, 
ziet de stad veranderen. Maar de Hongkon-
ger laat ook niet over zich lopen. Een half 
miljoen mensen demonstreerden op 1 juli 
voor behoud van politieke vrijheden die ze 
in 1997 mochten houden. Op 14-jarige leef-
tijd ontvluchtte hij samen met een vriend de 
armoede van het Chinese platteland en 
vond in Hongkong werk in een kledingfa-
briek. Nu runt hij zijn eigen restaurant in 
het district Mong Kok, terwijl zijn kinderen 
in Amerika wonen. Zijn toekomstplannen? 
‘Over drie, vier jaar ga ik misschien naar 
New York. Hongkong lijkt wel wat op New 
York.’

Oorspronkelijk trokken Chinezen naar 
Hongkong in de hoop dat hun familie het 
beter zou krijgen. Dit reflecteert het confuci-
anisme, dat nog sterk leeft onder de oudere 
generaties: het kind is de ouders liefde, 
trouw en zorg verschuldigd. Om de schrij-
nende armoede op het Chinese platteland 
te ontvluchten trokken Tin (83) en Yip (88) 
in hun jeugd naar Hongkong. Ze 
vonden werk in een fabriek. Nu zit 
de 88-jarige Yip met een dilemma. 

Een taxi in 
Hongkong 
rijdt links, 
niet rechts; 
de chauf-
feur checkt 
zijn Twitter, 
niet zijn 
Weibo

‘De overheid zegt dat 
de vuilstortplaatsen 
over acht tot tien jaar 
vol zijn, de beheerders 
zeggen twintig jaar. 
Beide lezen de feiten op 
een voor hen gunstige 
manier.’ Wilfred Mohr, 
consul-generaal in 

Hongkong, schetst een 
schijnbaar uitzicht-
loze situatie. Binnen 
afzienbare tijd kan er 
geen afvalzak meer bij. 
Maar ruimte om de drie 
bestaande stortplaat-
sen uit te breiden, is 
er nauwelijks door de 

dichte bebouwing en de 
beschermde natuurge-
bieden. De eetgewoontes 
helpen bepaald niet 
mee. Hongkongers 
produceren meer 
afval per persoon dan 
in vergelijkbare steden, 
en ruim een derde van 

dat afval is voedsel (het 
meeste van restaurants 
en hotels). De meeste 
inwoners eten elke dag 
buitenshuis en bestellen 
grote porties om te delen 
met vrienden en familie. 
Wat niet op komt, wordt 
weggegooid. Afval gaat 
direct op straat, want 
thuis kunnen Hongkon-
gers hun afval niet kwijt. 

Gemiddeld wonen ze  
met zijn vieren op  
60 m2 – de keuze tussen 
stoel of prullenbak 
is snel gemaakt. Er is 
ook geen stimulans om 
afval te scheiden. Met 
campagnes probeert de 
overheid het bewustzijn 
te vergroten, maar Barry 
Adcock, manager bij een 
stortplaats die wordt 

beheerd door het Franse 
Sita, denkt niet dat 
het helpt: ‘Hier is geen 
landbouw die gecompos-
teerd organisch afval 
gebruikt, en geen lokale 
industrie voor gerecy-
cled plastic of metaal.’ 
Hij noemt twee oplossin-
gen: een vuilverbrander 
en belasting op afval. 
Weggooien is nu nog gra-

tis, maar in 2016 gaat 
de vervuiler betalen. Zal 
de Hongkonger zich hier 
iets van aantrekken? 
‘Dat hangt ervan af hoe 
hoog de boete is’, zegt 
een restauranteigenaar. 
Op de Chinese Univer-
sity of Hong Kong geven 
kantines het voorbeeld. 
Op een maaltijd van € 3 
krijg je € 0,10 korting als 

je minder rijst opschept. 
Een vuilverbrander ligt 
gevoelig in Hongkong. In 
de Engelse tijd stonden 
er zwaar vervuilende 
installaties. Hoewel 
moderne verbranders 
schoon zijn, is het 
wantrouwen groot 
gebleven – ‘not in my 
backyard’ is de houding 
van lokale politici. Nu 

wordt een verbrander 
gepland op een nog aan 
te leggen kunstmatig 
eiland in zee. In 2013 
sloot handelsminister 
Ploumen een samenwer-
kingsovereenkomst met 
de Hongkongse overheid 
om het afvalprobleem 
aan te pakken. Bernard 
Scheffens, ceo Asia 
Group van afvalbedrijf 

WSS, heeft een groep 
Nederlandse bedrijven 
samengebracht die 
opdrachten proberen te 
veroveren.

Afvalberg Hongkong

Door Lies Benjamens,  
Sophie Pak en Evita Ver-
heijden en de studenten 
van ‘Sustainable Energy’. 
Zij zaten in Hongkong.
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I n Taiwan is weinig ruimte om voed-
sel te verbouwen. Het oppervlak is 
zo groot als Nederland, maar de ber-
gen maken een groot deel van het ei-

land onbruikbaar. Alleen de westkust is ge-
schikt voor stad of landbouw. Stenen en 
boeren concurreren om dezelfde schaarse 
ruimte. Voor de hoofdstad Taipei, die in een 
natuurlijke kom ligt, is de situatie nog nij-
pender. De stad trekt steeds meer mensen 
aan, waardoor de inwoners vrezen dat ze het 
komende decennium tussen hijskranen en 
betonskeletten moeten doorbrengen (zie ar-
tikel 2, Stadsleven). 

Dit zou de ideale stimulans moeten zijn 
voor innovatie in de voedselsector. Maar de 
vernieuwing in Taiwan is hoofdzakelijk te 

vinden in de 
technologiesec-
tor. De boeren 
hebben nog een 
stevige achter-
stand in te lopen.

Rondrijdend 
op het platteland 
wordt duidelijk 
dat bijna overal 
direct in de 
grond wordt ge-
teeld. Hier en 
daar staan een 
paar simpele kas-
sen en plastic 
tunnels om de 
gewassen te be-
schermen, maar 

die hebben technologisch weinig om het lijf. 
Bovendien zijn ze  nauwelijks winstgevend. 

In Nederland zijn veel boeren 30 jaar ge-
leden al overgestapt naar de kas. Hiermee is 
de Nederlandse landbouw een stuk efficiën-
ter geworden. Die kennis wordt nu geëxpor-
teerd over de hele wereld. De universiteit 
van Wageningen is nu bezig om een project 
in Taiwan op te zetten. Silke Hem-
ming, onderzoekster uit Wagenin-
gen, is erg positief. Ze denkt dat een 

Taiwan heeft weinig plek voor steden en 
nog minder om voedsel te verbouwen. De 
boeren hanteren ouderwetse methodes. 
Maar de ruimte voor innovatie is groot.

4.
Food & Agri

Hij heeft een ziekte waarvoor goede en be-
taalbare medische hulp nodig is. Daarom 
moet hij in Hongkong blijven, ook al is hij 
het liefst bij zijn familie in China. ‘In China 
ben ik een toerist’, zegt Yip. ‘Ik moet de volle 
prijs betalen als ik medische zorg nodig heb.’

De jonge studenten Taylor en Andrea erva-
ren sterke druk van hun ouders, die zelf in 
armoede zijn opgegroeid, om succesvol af te 
studeren. Hun ouders komen van het vaste-
land. Taylor hoopt zijn eigen kinderen een 

andere opvoe-
ding te geven: ‘Ik 
wil mijn kinde-
ren niet dwingen  
iets te doen wat 
ik wil.’ Andrea 
denkt dat ze zelf 
nog een stuk 
conservatiever is 
dan leeftijdgeno-
ten van wie de 
ouders uit Hong-
kong komen: 
‘Meer westerse 
invloed in de op-
voeding.’

Hongkongers zijn obsessief bezig met hun 
welvaart en de toekomst van hun kinderen. 
Het is niet ongebruikelijk om de nacht op 
kantoor door te brengen. Een ‘normale’ 
werkweek telt vijfenhalve dag. Onder de bu-
reaus liggen slaapmatjes. Nanny’s nemen 
vaak de opvoeding van de kinderen over. De 
zogenoemde tiger moms’ (en dads) gooien 
alles in de strijd om hun kinderen de beste 
scholing te geven. Naast de selectiedagen 
voor peuterspeelzalen en alles daarboven, 
zijn er trainingsprogramma’s om peuters 
voor te bereiden op hun toelating. Vaak zijn 
ze enig kind, op wie alle aandacht van ou-
ders én grootouders is gericht.

Dit betekent niet dat ouders en kinderen 
een diepe emotionele band hebben. Uit ge-
sprekken met jongeren blijkt dat zij hun ou-
ders weinig zien en niet echt een band voe-
len. ‘Ik geloof niet dat mijn ouders me echt 
kennen’, zegt Emily (22). Graag zou ze dit 
anders zien, maar ze wil haar ouders ook 
niet belasten met haar zorgen. Op de vraag 
of zij dit anders zou doen bij haar eigen kin-
deren antwoord ze volmondig ja. ‘Ik zou al-
leen niet weten hoe.’

Geschreven door Michelle van der Velden, 
Alexandra van Lier, Angelina Li, Ali Salim,  
Tianlu Wang, Hester van Trommel en de  
studenten van de onderzoeksgroep ‘Culture  
& Identity’. Zij zaten in Hongkong.

Bewegend beeld

The City and Me: Hong Kong
Een documentaire van de 
studenten Douwe Meuldijk & 
Nikki Wijnands:
vimeo.com/105004235

China’s 
miljoenensteden

aantal agglomeraties 
met meer dan  
1 miljoen inwoners

1950

8

1970

15

1990

36

2010

85

2030

138

SEPT 2014 SEPT 2014

60 61



kas tien keer meer kan opbrengen, op het-
zelfde oppervlak, dan de Taiwanese boeren 
nu van de grond halen. 

Een bezoek aan de kas die Wageningen 
heeft neergezet, is wat teleurstellend: de to-
maten willen niet groeien. Het project zit nog 
in de experimentele fase en wordt pas in de-
cember officieel geopend. Maar het is onze-
ker of die deadline wel gehaald kan worden, 
aangezien de eerste oogsten zijn mislukt. 

De Nederlandse handelsvertegenwoordi-
ging voorziet er geen snelle landbouwrevo-
lutie. Volgens Anthony Snellen van Vollen-
hoven, landbouwattaché, staan de boeren 
argwanend tegenover de kassen. Bovendien 
heeft de overheid geen langetermijnvisie 
voor landbouw. Het zou kunnen helpen als 
de kas van Wageningen een succes wordt.

Als de stad zo veel voedsel nodig heeft, 
kan de stad zelf dan niet meer voedsel pro-
duceren in plaats van alles naar de stad te 
brengen? Er zijn al initiatieven met ‘stads-
landbouw’, zoals de theeplantage op de Ma-
okongberg van Taipei. Her en der zijn in Tai-
pei kleinschalige projecten op daken van 
publieke gebouwen, op braakliggende ter-
reinen en in oude containers.

Daarnaast doen Philips, Delta Electro-
nics en andere bedrijven onderzoek naar 
‘plantfabrieken’ waar gewassen in horizon-
tale lagen verbouwd kunnen worden. Voe-
dingsstoffen, warmte en CO2 worden hier 
veel efficiënter gebruikt dan in de kas, maar 
er is nog relatief veel energie voor nodig.

De noodzaak voor efficiëntere landbouw 
in Taiwan is hoog, maar de innovaties lopen 
niet bepaald gelijk met het tempo van ver-
stedelijking. Innovaties als kassen, stads-
landbouw en plantfabrieken moeten sneller 
worden ingevoerd. 

Geschreven door Femke Cnossen en de studen-
ten van de onderzoeksgroep ‘Food & Agri’. 
Zij zaten in Taipei.

Summer
school 2014

Voor het derde jaar 
reisden Nederlandse 
topstudenten deze 
zomer naar de ande-
re kant van de wereld 
voor de Netherlands-
Asia Honours Sum-
mer School (NAHSS). 
In zeven weken 
maakten ze kennis 
met belangrijke cen-
tra in Azië: Hong-
kong, Sjanghai, Tai-

pei en Peking. De 
NAHSS wil elk jaar 
een generatie talen-
ten de kans geven om 
de dynamiek te on-
dergaan van de Azia-
tische samenleving, 
mogelijkheden te 
ontdekken voor Ne-
derland, en kansen 
op een meer Azia-
tisch georiënteerde 
carrière te grijpen. 

De fotografie van Tim  
Franco bij dit artikel  
komt uit het boek  
‘Made by Chinese’.

Elke zomer stapt een ploeg jonge talenten 
uit alle studierichtingen in het vliegtuig 
om booming Azië zelf te verkennen.  
Urbanisatie was het thema van dit jaar.

Vier partners richtten 
de NAHSS in 2012 
op: Universiteit 
Utrecht, Technische 
Universiteit Delft, 
McKinsey en Akzo-
Nobel. Sindsdien is 
de NAHSS sterk ge-
groeid. Financieel en 
inhoudelijk wordt ze 
gesteund door een 
combinatie van alle 
Nederlandse onder-
zoeksuniversiteiten, 
vier ministeries en 
meer dan twintig Azi-
atische en Neder-
landse private part-
ners. Dankzij die 
brede steun konden 
dit jaar honderd stu-
denten deelnemen 
aan het programma. 
Bovendien draagt het 

bij aan de opbouw 
van relaties tussen 
Nederlandse en Azia-
tische partijen. 
Deze zomer stond de 
reis in het teken van 
urbanisatie. In multi-
disciplinaire teams 
werkte één helft aan 
een project met één 
van de partnerbedrij-
ven en/of een minis-
terie. De andere helft 
ging op pad voor deze 
reportage in FD Out-
look. Daarnaast 
volgden alle studen-
ten een zomerschool 
aan een Aziatische 
topuniversiteit en be-
zochten ze Neder-
landse en Chinese  
bedrijven en organi-
saties. Alle studenten 

kwamen weer bij el-
kaar in Sjanghai voor 
een businessweek, 
waarin Nederlandse 
en Aziatische partij-
en uitlegden wat ur-
banisatie voor hen 
betekent. In septem-
ber zijn alle bevin-
dingen gepresenteerd 
op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken 
en de Chinese am-
bassade in Den 
Haag. Zie hiervoor: 
www.nahss.nl/2014/
findings .

 Programma 2015: 
zie www.nahss.nl.

Een kas 
kan tien 
keer zoveel 
opbrengen 
op hetzelf-
de opper-
vlak, als 
boeren in 
Taiwan nu 
oogsten
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2014-2015.
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