Ondernemen in het ‘Wilde Oosten’
Roggeveen: “Shanghai is net het Amerika van vijftig jaar geleden”
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Architect, ondernemer, fotograaf en sinds kort ook schrijver Daan Roggeveen (36) is niet zo’n langetermijn-planner. Zijn insteek: ‘niet te veel plannen, gewoon doen!’ bracht hem en zijn vriendin vier
jaar geleden naar booming Shanghai in China. Sindsdien gaat het hem en zijn bedrijf voor de wind.
Tekst en fotografie: Mandy van Houten

SHANGHAI - Dat architect Daan Roggeveen
(36) zichzelf ooit in het buitenland zag wonen
en werken stond als een huis. De keuze
tussen Shanghai of New York bleek niet
moeilijk. Daan: “New York is interessant,
maar over tien jaar nog hetzelfde. De ultieme
plek om in deze tijd te zijn als architect is
China. Dat land gaat zo’n transformatie door,
dat ik daar echt onderdeel van wil uitmaken.
In die zin is het hier net het Amerika van
vijftig jaar geleden.” The sky is the limit.

De eerste kennismaking met China was in
2005 toen Daan en zijn vriendin een rondreis
maakte door het land. “Toen is eigenlijk al het
idee ontstaan om daar te gaan wonen en
werken, maar mijn vriendin en ik wilden ons
eerst professioneel ontwikkelen voordat we in
de achtbaan zouden stappen, dat werken in
China toch wel is. Zeker op dat moment was
Shanghai toch echt wel het Wilde Westen.”

miljoenensteden. Hieruit is het boek ‘How the
city moved to mr Sun’ voortgekomen dat
inmiddels ook in het Nederlands en Chinees is
vertaald.

Intensieve start
Drie jaar later vertrokken zij met rugzak en
zonder plan naar de grootste stad van China:
Shanghai. De start was heftig en intens. “Het
was die dag over de 40 graden en er hing een
dikke laag smog in de stad. Het was niet gelijk
dat we dachten: ‘hier gaan we eens lekker ons
leven opbouwen’. Het was toch een beetje
schrikken.” Daan ging aan de slag voor het
Chinese architectenbureau MADA S.P.A.M. In
het begin was het keihard werken, soms wel
achttien uur per dag. Vliegtuig in, vliegtuig uit,
op bezoek bij klanten, projecten presenteren
en ontwerpen en dat vaak tegelijkertijd. “Ik
was eigenlijk alleen maar aan het werk. Dat
was nogal een intensieve kennismaking met
China, maar wel de beste die je kunt hebben,
denk ik. Het was super inspirerend en heel erg
tof.” Totdat de crisis uitbrak. MADA S.P.A.M.
moest reorganiseren en alle buitenlanders
vlogen er als eerste uit, die waren te duur. Zo
eindigde dit kortstondige avontuur voor Daan
al na een half jaar.

“De afgelopen drie jaar ben ik fulltime bezig
geweest met het Go West Project en het
schrijven van het boek. Het idee is eigenlijk
ontstaan
doordat
ik
mezelf
wilde
onderscheiden van Chinese architecten.
Daarvoor moest ik iets doen wat zij niet deden
en dat was onderzoek doen naar de
ontwikkelingen in China, want daar hebben
Chinese architecten namelijk geen tijd voor.
Daarnaast fotografeer ik al een tijd en wilde ik
nu echt een keer mijn punt maken met een
fotoverhaal. Het verhaal over de ontwikkeling
van deze megasteden dat wij op het spoor
waren gekomen is iets wat nog nooit is
verteld. Bovendien vond ik het toen op mijn
33e een mooi moment in mijn carrière om een
boek te maken. We hebben het in ons hoofd
gehaald en daar zijn we niet meer vanaf
geweken.”

Go West

Unique Selling Point

“Toen dacht ik wel even: ‘Wow! Wat ga ik nu
doen? Ik ben voor mezelf begonnen en dat
was best een heftige overgang. Maar zo is wel
het Go West project ontstaan, dus eigenlijk is
er iets heel moois uitgekomen.” Het Go West
Project is een multidisciplinair onderzoekslab
dat zich focust op de ontwikkeling van
opkomende miljoenensteden in Centraal- en
West-China. Samen met journalist Michiel
Hulshof bezocht Daan in twee jaar tijd zestien

“Het feit dat ik me drie jaar lang verdiept heb
in China maakt mij aantrekkelijk voor klanten,
omdat zij denken: ‘die buitenlander is niet
zomaar een gast die even binnen komt rennen
met wat ideeën. Die is toegewijd en wil de
Chinese steden begrijpen.’ Ik ben niet sneller
dan Chinezen, kan niet harder werken en geen
grotere gebouwen maken. Het enige wat ik
heb gedaan om me te onderscheiden is een
beetje nadenken over hoe het hier werkt.”

“Ik ben niet sneller dan Chinezen,
kan niet harder werken en geen
grotere gebouwen maken. Het
enige wat ik heb gedaan om me te
onderscheiden is een beetje
nadenken over hoe het hier werkt.”
Het Westen vs China
De concurrentie van Europese architecten
wordt steeds groter. Spanjaarden, Grieken,
maar ook veel Nederlanders komen naar
China, omdat ze in eigen land geen baan
kunnen vinden. “Veel Europese bureaus
komen hier en duiken onder de prijs van
andere Europese bureaus en zelfs onder die
van Chinese bureaus. Voor Chinese
opdrachtgevers is dat niet te begrijpen, maar
heel veel van die bureaus zijn tamelijk
wanhopig. Er is een ongelofelijke interesse in
China, maar andersom heeft China ook veel
belangstelling voor Europese architecten.

In deze tijd is er een ontzettende behoefte aan
iconische gebouwen. Dat zie je overal ter
wereld. Van Dubai tot India tot China. Het is
een soort van noodzaak om beeldbepalende
gebouwen te creëren en kennelijk zijn
westerse architecten daar tot dusver beter in
dan Chinezen. Toch draaien de rollen
langzaam om, zeker nadat de Chinese
architect Wang Shu de Pritzker prize
(belangrijkste
architectuurprijs)
heeft
gewonnen.
Dankzij
het
herwonnen
zelfvertrouwen van Chinese architecten - en
die van Chinese opdrachtgevers om hen in te
huren – zal dit impact hebben op de skylines
van potentiële wereldsteden.
De verschuiving van het zwaartepunt van het
Westen naar Azië is volgens Daan één van de
belangrijkste verhalen van onze tijd. Het is op
democratisch, sociaal, politiek en duurzaam
gebied cruciaal voor de ontwikkeling van de
wereld.
“Ik
vind
ook
dat
China
verantwoordelijkheid moet nemen voor de
consequenties die daarbij komen kijken. Zelf
word ik daar ook op alle mogelijke manieren
mee geconfronteerd, variërend van het feit
dat ik moeite moet doen om op Facebook te
komen tot de vervuilde lucht die ik iedere dag
inadem. Ook is ons boek hier bijvoorbeeld
moeilijk te verkrijgen, want er staat toch
gevoelige informatie in. We hebben het
natuurlijk niet structureel over 1989, maar
raken wel een aantal onderwerpen aan die je
hier niet zomaar kan opschrijven.”
China vs Nederland
Ook is de manier van werken in veel opzichten
anders dan in Nederland. Het tempo ligt
bijvoorbeeld veel hoger. “Chinezen zijn veel
dynamischer. Dat is wel heel inspirerend hier,
de hoeveelheid energie die hier heerst. In
Nederland plan je alles drie weken van te
voren, hier heb ik geen idee hoe mijn agenda
er over drie weken uitziet. Op korte termijn
moet je heel flexibel zijn. In het begin was dat

wel lastig, maar je raakt er snel aan gewend.
Je moet gewoon even je manier van denken
veranderen.”
Na vier jaar in China heeft Daan zich aardig
aangepast aan het Chinese leven. Een gesprek
voeren in het Chinees gaat redelijk en hij
denkt er voorlopig niet aan om terug te gaan
naar Nederland. “Natuurlijk zijn er wel dingen
die ik hier mis, zoals goed theater en toneel.
Het rijke, culturele leven dat je wel in
Amsterdam en Europa hebt is in China nog in
ontwikkeling. Tegelijkertijd is het zo dat je er
hier een bijdrage aan kan leveren en dat is ook
wat we met Go West willen. We organiseren
symposia en doen mee aan tentoonstellingen.
Ik merk ook dat daar heel veel draagvlak voor
is.”

Speciale Economische Zone
Eén van de projecten waar Daan zich
momenteel mee bezig houdt is de Speciale
Economische Zone (SEZ) dat voortgekomen is
uit Go West. Het begon allemaal met het
vissersstadje Guangzhou dat dertig jaar

geleden zo’n 80.000 inwoners had, wat voor
Chinese begrippen weinig is. Nu is het de
derde stad van China met vijftien miljoen
inwoners. “Ongelofelijk dat dit in zo’n korte
tijd is gebeurd, maar tegelijkertijd hebben wij
in Nederland zo’n zelfde gebied, namelijk de
Flevopolder”, redeneert Daan. De Flevopolder
is in dertig jaar tijd uitgegroeid van niets naar
gebied met 400.000 inwoners. Al valt het in
absolute aantallen in het niet bij Guangzhou;
het principe komt op hetzelfde neer. “Als je
dan een beetje verder gaat nadenken dan
weet je dat beide gebieden in een rivierdelta
liggen. Ze zijn allebei ongeveer even groot 2000 vierkante kilometer – en liggen beide
naast een miljoenenstad: Hongkong in China
en de Randstad in Nederland. Toen hebben
wij gedacht: ‘Wat nou als we dat idee van een

SEZ, een gebied waarbinnen andere regels
gelden dan erbuiten, gaan projecteren op de
Flevopolder.
Dat idee hebben we uitgewerkt. We willen
een aantal plekken in de Flevopolder
toewijzen waarbinnen aparte regelgeving

geldt. Zoals de haven, het vliegveld en het
weerwater aan de A6. Door daar bijvoorbeeld
de vennootschapsbelasting te verlagen,
goedkope grond uit te geven en te
experimenteren met ontslag- en arbeidsrecht
kan er binnen zo’n zone een ander klimaat
ontstaan voor het ondernemerschap, maar
misschien ook wel voor wonen en werken.
Door de combinatie van het vrijgeven van
bepaalde regels en het stimuleren van
ondernemerschap hopen we dat er een soort
stedelijkheid wordt gecreëerd. We richten ons
hierbij ook op ondernemers uit de BRIClanden, met name op China, voor wie het
aantrekkelijk wordt om te investeren in dit
soort gebieden. Dat is natuurlijk ook heel
interessant voor Nederland, aangezien Europa
in een financiële crisis zit. Dan is het best
prettig dat China de portemonnee wil
trekken.”
Het idee is afgelopen jaar getoond tijdens de
architectuur biënnale in Shenzhen en is nu te
zien in de biënnale in Rotterdam. Op dit
moment wordt er overlegd met onder andere
de Commissaris van de Koningin en met
Flevoland, waarop na de zomer een besluit zal
worden genomen of het project doorgaat of
niet. “Wij hopen natuurlijk op groen licht en
dat wij een aantal ideeën mogen presenteren.
Hierin moeten we gaan samenwerken, want
daar komt een hoop kennis bij kijken die wij
niet hebben.”
Sleutel tot succes
Samenwerken is niet geheel toevallig één van
de geheimen van Daan’s succes. “De
bereidheid om met anderen samen te werken
heeft mij heel erg geholpen. Go West bestaat
uit een klein team, maar heeft een netwerk
door heel China en Europa. Op allerlei
manieren hebben we met de beste mensen
samengewerkt en dat is ontzettend nuttig
geweest. Ik denk ook dat dit de manier van
werken is van deze tijd. Ik zie ook wel dat de

mensen hier in China de bereidheid hebben
om dat te doen en dat is onwijs leuk.”

“Eigenwijs zijn is denk ik ook een vereiste. Of
misschien is het wel andersom. Dat veel
mensen die voor zichzelf beginnen eigenwijs
zijn, haha, want als je voor jezelf begint dan
denk je waarschijnlijk dat je het beter kunt
dan iemand anders. Daarnaast moet je
natuurlijk gewoon keihard kunnen werken,
maar het belangrijkste is dat je een goede
focus hebt en weet wat je wil. Voor mij en
Michiel was het op een gegeven moment
duidelijk dat we een boek wilde maken. Dat
hebben we ons drie jaar geleden in het hoofd
gehaald en dat hebben we nooit opgegeven,
onder geen enkel beding. Dat boek dat moest
er gewoon komen, klaar.”

“Dat boek moest er
gewoon komen, klaar”

Toekomstvisie
Naast het Go West Project en de SEZ houdt
Daan zich ook nog bezig met competities en
architectuurprijsvragen
voor
stedenbouwkundige plannen, gebouwen en
interieurs. “Ik ben nu met een grote
competitie bezig waarvoor ik samen met AIM
architectures twee gebouwen ga maken in de
buurt van Shanghai. Eén kantoorgebouw en
een showroom voor elektrische auto’s.
Daarvoor gaan wij een expositiecentrum
maken, dat wordt heel tof. Elektrische auto’s
zijn natuurlijk de toekomst.
Verder heb ik niet echt een lange-termijnhorizon. We blijven in China zolang we het
leuk vinden. Dat was en is nog steeds onze
insteek al is het leven nu wel anders als in het
begin. Mijn vriendin heeft hier nu ook haar
eigen bedrijf en ik ben vader geworden. In
ieder geval blijven we de komende drie jaar
hier en daarna hangt het er helemaal vanaf of
we ons kindje hier naar school willen sturen. Ik
ben er persoonlijk wel voor dat zij in China
opgroeit, lijkt me ook wel tof voor haar als ze
vloeiend chinees spreekt. Maar het onderwijs
is hier niet supergoed, misschien dat Europa
beter is voor haar.

Als we weg zouden gaan zou het daarom zijn
en omdat de vervuiling hier toch wel serieus
is, dat merk je wel echt. Misschien willen we
ooit wel op een andere plek in de wereld gaan
wonen, maar voorlopig heb ik hier genoeg te
doen. Ik zit bijvoorbeeld al na te denken over
een vervolg op ons boek. Iets in het kader van
globalisering, transformatie, hoe de wereld
verandert en wat voor verhalen dat oplevert.
Daarvoor heb ik hele wilde ideeën, haha, maar
eerst maar even het stof van dit boek laten
neerdalen.”
Kijk voor meer informatie over Daan Roggeveen,
het Go West Project of het boek ‘De stad die naar
meneer Sun verhuisde’ op
www.gowestproject.com

