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Hallo, hier Peking 

Zowaar een verzoek uit Peking, China. Een verzoek van één van de meest vooraanstaande 

universiteiten in dat land. Het is voor mij een eer om gastprofessor te mogen worden aan de Beijing 

Normal University, Faculteit voor System Science. In mijn radiocolumns gaat het over onderwerpen 

dicht bij huis, zaken die Brabant raken. Op het eerste gezicht is dat nu anders, of lijkt het maar zo? 

In de week voor Kerstmis ben ik in Peking op bezoek gegaan om te horen wat een en ander inhoudt. 

De universiteit is geïnteresseerd in stedelijke ontwikkeling. China maakt de laatste jaren  

een ongekende verstedelijking door; jongeren en gezinnen trekken naar de steden. Deze steden 

liggen in de oostelijke en zuidelijke strook langs de kust. Het platteland in het binnenland heeft het 

moeilijk. Ouderen blijven daar en maken weinig mee van de snelle ontwikkelingen en de groeiende 

werkgelegenheid elders in het land.  

De snelle groei van de steden levert nieuwe rijkdom, maar de Chinese miljoenensteden lijken wel erg 

veel op elkaar. Veel flats, hoge glazen kantoorgebouwen en grote wegen domineren het beeld. Een 

kwestie van ruimtelijke ordening, zouden we in Nederland zeggen. De booming steden in China 

zoeken naar een eigen profiel. Alles gaat er snel en veel wordt van bovenaf beslist. De gewone 

Chinees heeft hier niet veel invloed op. 

In de afgelopen jaren hebben alle Chinese provincies hun ‘cityplanners’ naar Europa gestuurd. Zij 

raakten onder de indruk van onze steden. De verschillen tussen Amsterdam, Delft of Eindhoven zijn 

groot. Denk ook aan diversiteit tussen de Duitse en Franse steden of die in Italië en Spanje. Voor 

Chinezen, die veel hebben gesloopt en overal modernistische gebouwen hebben neergezet, biedt 

Europa een unieke ervaring. Een eye-opener dus. 

Welnu, zo is men bij mij terecht gekomen. Na mijn opleiding als geograaf, met planologie als tweede 

vak, ben ik geïnteresseerd gebleven in de planning van regio’s en steden, in de ruimtelijke ordening. 

Neem Eindhoven als voorbeeld: zonder Philips was Eindhoven niet geworden wat het nu is. 

Omstandigheden vanuit het verleden verbinden zich hier met nieuwe uitdagingen van economie en 

samenleving. Zo gaat het ook elders in de wereld. Kernvraag is steeds: waarom ontwikkelen zich 

steden en regio’s op een bepaalde manier? Welke startpositie en welke sturing speelt hierbij een rol? 

Dit is ook mijn werkterrein in Brussel: stedelijke en regionale ontwikkeling. In 2015 heb ik hierover 

een boek uitgebracht onder de titel ‘Schijnwerpers op de stad, Cities in the spotlight’.  

De VN zien het reguleren van de massale groei van de steden, zoals in Latijns -Amerika en China, als 

één van de grote uitdagingen. Hoe zorgen we elke dag voor voldoende voedsel en voldoende water? 

Hoe kan nieuwe technologie het leven in de steden verbeteren? Hoe zorgen we er voor dat de 

steden niet dichtslibben met verkeer en de luchtkwaliteit op orde blijft? Ik heb gezien dat veel 

Chinezen met mondkapjes op lopen. Het besef groeit dat het anders moet en kan. China heeft 

ingezien dat Europa met de aanpak op veel van deze vraagstukken verder is. 

Het is niet vreemd dat een Brabander dit verzoek krijgt. Brabant werkt al tientallen jaren actief 

samen met partnersteden in China. Begonnen met fabrieken van Philips in Nanjing, volgde in 2004  

de provincieband met Jiangsu. Een provincie met 80 miljoen inwoners. Nu hebben de grootste vijf 

Brabantse steden elk een zusterstad in deze provincie, elk met hun eigen specialisaties. Van pharma 

https://issuu.com/eppgroup/docs/schijnwerpers_op_de_stad_


in Oss, logistiek in Tilburg tot automotive in Helmond. Tilburgs wethouder Erik de Ridder was 

in oktober in China en profileerde Tilburg als ‘Gateway to Europe’. Maar ook de culturele dimensie 

van Den Bosch en de aanpak van ‘Agrifood Capital’ gooien hoge ogen.  

Hiermee zien we dat ver weg dichtbij kan zijn. Ik ben in december benoemd voor een eerste periode 

van drie jaar. Ik heb er zin in.  

Wilt u meer weten of er met mij over praten? Ga dan naar www.lambertvannistelrooij.nl. 

Dank u wel. 
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