TRAVEL | Shanghai

Poort naar het
WESTEN
Iemand die voor het eerst Shanghai bezoekt, zal al
snel ontdekken dat deze stad elke dag verandert.
Nieuwe winkelcentra, metrolijnen en hotels worden
in no-time uit de grond gestampt. Ook het aantal
inwoners is in een aantal jaren tijd van 23 naar 26
miljoen gegroeid. Dat maakt Shanghai officieel tot
de grootste gemeente ter wereld.

• Nanjing Walking Street

Toch zijn in de voormalige vissersstad overal nog sporen van het oude
China zichtbaar. Al worden deze meer en meer overschaduwd door
wolkenkrabbers en architecturaal in het oog springende bouwwerken. Zo
verzamelen in het People’s Park de ouderen zich altijd nog voor een potje
majong en is de belangrijkste winkelstraat Nanji Walking Street vroeg in
de ochtend het toneel voor groepjes die samen Tai Chi beoefenen. En dat
contrast tussen oost en west is juist wat deze wereldstad zo aantrekkelijk
maakt. Een stad die zeker kan wedijveren met New York en misschien
nog wel interessanter is, doordat hier vanuit oost en west veel pioniers
neerstrijken.
HOGER, HOOGST
Het beste startpunt om deze metropool te verkennen is vanaf de Shanghai
Tower. Met 632 meter en 128 verdiepingen sinds 2017 officieel het
hoogste gebouw van China. De razendsnelle lift brengt bezoekers tot het
observatiedek op de 118e verdieping. Daar kijken ze neer op de flesopener
ofwel het Shanghai World Financial Center, dat in 2008 nog het hoogste
gebouw was en de Oriental Pearl Tower die herkenbaar is aan de elf bollen.
Drie opvallende gebouwen die op dit moment nog de skyline van de stad
bepalen. Van welke bij de Chinese toeristen vooral de Oriental Pearl Tower

in trek. Daardoor zijn de wachttijden bij het hoogste gebouw minimaal.
Alhoewel ze daar met de vele dranghekken, verstuivers voor in de zomer
en een zeer uitgebreid informatiecentrum al voorbereid zijn op de grote
massa.
Eenmaal weer geland, loop je vanaf deze toren onder de grond zo naar de
metro en kun je meteen winkelen bij high-end merken als Shi Sheido of La
Prairie. In de zomer natuurlijk heerlijk, want dan kan buiten de temperatuur
oplopen tot 38 graden Celcius. Als het minder heet is, kan het ook een idee
zijn om via de Bund Sightseeing Tunnel onder de Huangpu rivier door te
gaan. De vele lichteffecten maken dit uitstapje tot een ware kermisattractie.
Langs de Huangpu rivier liggen trouwens maar liefst achttien spots die
uitverkoren zijn om het toerisme in Shanghai te promoten. Wel handig
dat de toeristenkaart waarop deze staan in het Engels is. Tip: Bezoek de
boulevard The Bund, die ook langs deze rivier ligt en officieel is uitgeroepen
tot uitzichtpunt, in juli en augustus liever overdag, want in de avond wemelt
het hier van de Chinese toeristen.
ONDERWEG
Met de metro is werkelijk elk deel van de stad vanuit het centrum binnen
een uur te bereiken. Het net bestaat inmiddels al uit 17 lijnen. Iemand die

liever wat sneller reist, kan in Shanghai ook kiezen voor een taxi. De wegen
zijn vol, maar het wegennet groeit gestaag waardoor de files meevallen.
Veel bestemmingen zijn met de taxi binnen de helft van de metrotijd te
bereiken. Het enige probleem is dat de meeste taxichauffeurs alleen
Chinees spreken, dus is het belangrijk de bestemming in het Chinees op
te laten schrijven en dit aan de taxichauffeur te tonen. Vertrek je vanuit het
hotel dan is het handig via de receptie een taxi te regelen. Alle taxi’s werken
met een meter dus de prijs staat vast en ligt rond de 7 euro voor een ritje
van ruim een half uur.
LUXE WINKELS
Uitgebreid shoppen in de meest luxe winkels kan in de Franse wijk waar
hippe shoppingmalls steeds meer het straatbeeld bepalen. Xitiandi Plaza
is een goed voorbeeld van de vernieuwingsdrift van de Chinezen. In dit
shoppingcentrum, dat begin 2019 is geopend, is het de bedoeling dat oost
en west elkaar ontmoeten en krijgen Aziatische ontwerpers een platform
om hun designs aan de wereld te tonen. Verder zijn hier het Belgische
Diamanti per Tutti en merken als Moschino te vinden.
Werkelijk kunstzinnig is er het icecream lab van Mars dat extra futuristisch
oogt doordat er in deze shoppingmall nog weinig bezoekers rondlopen.
Aan de overkant van de straat zijn het namen als Max Mara, Tiffany & Co.
en Chanel die de aandacht trekken. Lunchen kan in Xintiandi Plaza bij een
bakkerij waar het personeel volledig gekleed met mondmasker en schort
de broodjes bereid.
DRUK
Iets laagdrempeliger en ook véél drukker is de Nanjing Walking street waar
brands als Nike en Adidas hun innovaties aan het grote publiek tonen. Ook
zijn er in deze straat minstens drie McDonald’s te vinden. Een brede zeer

Tips van een insider
Insider tips van Ivana (20), geboren in Shanghai, die al een jaar in
Nederland verblijft:
•
De Koreaanse beautywinkels zoals Innifree, Etude House en
Tonymoly. Alle vrouwen in Shanghai bezoeken deze regelmatig,
want ze besteden veel aandacht aan hun huid.
•
Ga voor een mooi uitzicht naar een rooftopbar. Bekende zijn
Flair op de 58e verdieping van Ritz Carlton en Vue op het
dak van Hyatt on the Bund. Deze laatste is wel redelijk prijzig
(verplichte consumptie van 110 Yuan per persoon). Zorg wel dat
het niet mistig is, want dan kun je niet zo ver kijken. Shanghai
heeft veel last van luchtvervuiling, waardoor het zicht niet altijd
geweldig is.
•
De hotspots Xintiandi Plaza en % Arabica staan op mijn lijstje
om te bezoeken als ik weer in Shanghai ben. Ik heb er al veel
over gehoord
• The Bund

lange straat die wordt ingeklemd door de twee metrostations Nanjing
East en West. Tijdens Nieuwjaar de straat waar iedereen uit Shanghai
zich verzamelt. Je kunt ook uitstappen bij de halte daar tussenin People’s
Square. Vlakbij People’s Park waar nog steeds Chinese kaartende en
sportende ouderen te vinden zijn. Loop dan ook even binnen bij het
Museum of Contemporary Art waar regelmatig actuele tentoonstellingen
te zien zijn. Tot begin augustus was hier de Miss Dior expositie te zien.
NEDERLANDS
Ferguson Lane aan Wukang Road in het westen van Shanghai is voor
shoppers een oase van rust. Het is een complex waar verschillende
winkeltjes, hippe koffietentjes als % Arabica, galerietjes en Frans
ogende restaurantjes zijn samengebracht. Hier kun je zeker wel een dag
doorbrengen, vooral als je ook de tijd neemt de spa te bezoeken of de
nagels laat verzorgen bij de speciale nail spa. Wonderlijk genoeg is hier
ook een winkeltje te vinden waar Nederlandse merken als Sandwich, Stills
en Jos V worden verkocht naast de eigen brand Dutch Items Shanghai,
ontworpen naar voorbeeld van Europese merken.
HIPPE RESTAURANTS
Rondwandelen in de buurt hier is een waar genot door de bomen die de
straten omzomen en de vele westerse huizen die er staan uit de Engelse
en Franse tijd. Doordat veel lifestylebloggers en westerlingen hier naartoe
trekken, openen rond deze straat steeds meer hippe restaurantjes
en cafés hun deuren. We stuiten er zelfs op een zeer Europees ogend
vintagewinkeltje waar een vriendin van de eigenaar vertelt dat ze daar
sinds een jaar zitten. ‘Een gedeelte van wat wij hier verkopen is nieuw en
een ander deel secondhand.’ Foto’s maken van de collectie mag helaas
niet.
• Wukang Mansion bij Wukang Road

BELANGRIJKE WEETJES IN SHANGHAI
Overnachten
Omdat met een taxi en met de metro werkelijk alle delen van de stad gemakkelijk te bereiken zijn, is het boeken van een hotel dat heel strategisch
ligt, minder belangrijk. Probeer er wel op te letten, dat het hotel niet te ver uit het centrum ligt, omdat de belangrijkste bezienswaardigheden
toch wel rondom de Huangpu rivier te vinden zijn.
Reistijd
De beste tijd om Shanghai te bezoeken is het voor- of najaar. In de zomer kan het erg heet zijn. Alhoewel er op veel plekken overdekt kan
worden gewinkeld, is het ook prettig andere delen van de stad te verkennen. In deze grote havenstad is immers veel meer te zien dan alleen
winkels.
Betalen
Een beetje lastig is het om als Europeaan te betalen in Shanghai, want dit kan niet met een creditcard of pinpas. Deze werken in China niet. Beter
is het vooraf het maximale bedrag rechtstreeks bij een bank te pinnen. De hele Chinese maatschappij is er namelijk op ingericht dat klanten
betalen met een QR code via WeChat. WeChat is daarmee niet alleen de WhatsApp van China, maar ook het belangrijkste betaalmiddel, want
contact betalen in Shanghai doen alleen toeristen. Zelfs voor toiletpapier of het gebruik van een condoom betalen Chinezen met WeChat via
een QR-code.
Internet
In China werken sites als Facebook, Whatsapp en Google niet. Daarom is het vooraf belangrijk VPN te installeren op de telefoon. Via VPNExpress
bijvoorbeeld kost dit voor een maand ongeveer 12 euro voor vijf apparaten. Je kunt dan zelf de locatie van waaraf je internet instellen en zo de
Chinese blokkade omzeilen. Helaas werkt VPN niet altijd goed, maar meestal lukt het wel om door herhaaldelijk proberen een verbinding op
te bouwen.

