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Met ruim 8 miljoen inwoners is Hangzhou een ware metropool.  
Maar dan wel één vol oases van rust, fijne theehuizen, vrolijke locals  

en een dosis groen om jaloers op te worden. In eigen land razend  
populair, maar in het Westen nog een grote onbekende. Een paar dagen  

onderweg in China’s meest gemoedelijke miljoenenstad.  
TEksT MaTTHIjs MEEuWsEn - FoTograFIE MaarTEn noordIjk

op de thee in 
Hangzhou

Met een KLM Package Deal bent u verzekerd van een complete vakantie voor 

een scherpe prĳ s, inclusief de beste hotels (vanaf drie sterren), all-in autohuur

en een KLM-vlucht naar keuze. U regelt het in één keer, gemakkelĳ k én 

voordelig. Of u nu op zonvakantie gaat naar Curaçao, een stedentrip 

maakt in Milaan of wilt rondreizen door Bali. Daarnaast spaart 

u natuurlĳ k Flying Blue Miles op zowel uw Economy- als uw 

Business Class vlucht. Boek snel op klm.nl/packagedeals

KLM Package Deals
Stel voordelig uw reis samen
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Met de fiets

Ronduit 
genieten
Of het nu weekend is of een werkdag. 
Miezerweer of tropisch warm. ’s Ochtends 
vroeg of ruimschoots na schemertijd.  
Trek op een willekeurig moment naar het 
West Lake van Hangzhou en gegarandeerd 
dat er een dwarsdoorsnede van de Chinese 
maatschappij langs de oevers kuiert. 
 Kinderen vliegeren tussen de treurwilgen. 
Hippe hangjongeren knabbelen op 
 gefrituurde krabspiesjes. Verliefde stelletjes 
laten zich over het water roeien. En kwieke 
ouderen presenteren keuvelend hun stijl-
danskunsten in het middagzonnetje.  
“In de rest van China doen mensen niets 
anders dan werken, werken, werken”, 
benadrukt studente Huang Yan. “Maar in 
Hangzhou beseffen we dat de toekomst 
zich toch niet laat raden en je dus nu  
moet ontspannen. Lui? Misschien. Maar 
de mensen hier genieten wel!”
En geef ze eens ongelijk in een decor dat  
al door talloze dichters werd bejubeld, een 
plekje op het nationale briefgeld verwierf 
en zelfs Marco Polo van schoonheid ver-
steld deed staan. Torenhoge pagodes, tak-
ken vol pruimenbloesem, sprookjesachtige 

Het West Lake: volgens de 

Hangzhounezen op zijn 

mooist met een beetje mist.

 >>  

bruggetjes: het West Lake heeft alle karak-
teristieken van een traditionele Chinese 
tuin, maar dan uitgesmeerd langs die ene 
briljante waterspiegel. Een rondje over  
de omringende wandellus is ruim 15 kilo-
meter. Maar beter nog laat het gebied  
zich ontdekken op een van de openbare 
stadsfietsen. Goed, het voelt als gezonde 
Hollander een beetje alsof u de fiets van 
uw kleine nichtje heeft geleend. Maar geen 
effectievere manier om u meteen thuis te 
voelen tussen de goedlachse locals. Pauze? 
Knijp sowieso in de remmen bij de impo-
sante Leifeng-pagode: met reden de 
 populairste trekpleister aan het water. 

Fietsen is ook onder  

de Chinezen buiten

gewoon populair.

Aan alle kanten is  

het West Lake omringd 

door groen.

> Openbarefietsplan
Voor 300 yuan borg (45 euro) koopt u  
een pasje waarmee u door de hele stad 
een rode fiets kunt pakken of wegzetten  
bij een van de stallingen. 

> Baochupagode
nog zo’n prachtige pagode – een stuk 
 spitser dan Leifeng – voor wie niet genoeg 
kan krijgen van de piekfijne panorama’s.

> Impression West Lake Show
Een spectaculaire musical annex lichtshow; 
elke avond tussen maart en december op 
het water van het West Lake.

Ook na zonsondergang blijft  

het West Lake populair.
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Nog geen 750 jaar geleden was Hangzhou 
als machtscentrum van China’s zuidelijke 
Song-dynastie een van de grootste en 
meest welvarende steden op aarde. En 
 nergens is deze erfenis beter zichtbaar dan 
tussen de eeuwenoude koopmanshuizen 
van Qinghefang Street. Eerlijk is eerlijk: de 
populariteit heeft ook veel schreeuwerige 
straatverkopers met hun 21e-eeuwse 
 prullaria naar de winkelstraat gelokt. Maar 
wie goed kijkt, vindt nog overal de sporen 
van het authentieke China.
In de historische Hu Qing Yu Tang-apo-
theek bijvoorbeeld. Medewerkers in lange 
witte jassen lopen af en aan met schalen 
vol traditionele medicijnen. Poedertjes van 
zeekomkommer, rupsenfungus, ginseng-
wortel, vogelnestjes, hertengeweien, ezel-
billengelatine en nog een keur aan obscure 
ingrediënten vinden hier nog altijd gretig 
aftrek. Elk kwaaltje kent immers zijn eigen 
kuur. Of toch niet? “Een jetlag? Nee, daar 
heb ik niks voor”, glimlacht de dame achter 
de toonbank. “Gewoon veel slapen; dan 
komt het vanzelf goed.”
Of wandel door naar het antieke Taiji 
Chadao-theehuis voor een lokaal kopje 
thee plus bijbehorende kungfuceremonie. 
Inschenken gebeurt hier met een traditio-
nele theepot (denk: een soort koperen 
 gieter met een meterslange tuit) en houdt 

 op de wandelschoenen

Kungfuthee 

Met de boot

Chinese 
Biesbosch
Zhou Jianhong is een ontspannen man. 
Een professioneel roeier ook. Nee, niet van 
dat olympische spierbundelwerk. Gewoon 
één hand aan de peddel. De andere non-
chalant in zijn zak. En bij te veel zon of 
regen heeft hij een oude strohoed op zijn 
hoofd. Hij roeit bezoekers elke dag op en 
neer door het Xixi National Wetlands 
Park: 1.500 voetbalvelden vol beschermde 
bamboe, drassig gras en vooral een dool-
hof aan sloten en slootjes, in het westen 
van Hangzhou. De Biesbosch op zijn 
 Chinees, maar dan zonder bevers en met 
genoeg zijdewormen om een straat vol 
lappenwinkels van garen te voorzien. “Ik 
heb niet vaak buitenlands bezoek in mijn 
bootje”, vertelt Jianhong opgetogen. “Dit is 
dan ook geen wereldberoemd natuurpark, 
maar vergis je niet, voor de Chinese toeris-
ten is Xixi een verademing. Ze zijn gewend 
aan luchtvervuiling en dichtgeslibde 
 kruispunten. Hier in Hangzhou krijgen  
ze groene natuur en een zee aan rust.”

> Watertowns 
Een handvol eeuwenoude dorpjes, aan het 
water, in de wijde omtrek van Hangzhou. 
Lokale favoriet: Wuzhen, op een uurtje rijden 
van het centrum.

> Zijde
de handel in zijde was eeuwenlang een  
van de belangrijkste pijlers van Hangzhous 
welvaart. op de plaatselijke zijdemarkt stikt 
het nog altijd van de zachte souvenirs.

 >>  

het midden tussen het WK cocktailshaken 
en een vechtfilm met Jackie Chan. Achter 
de rug langs, ondersteboven, achterstevoren; 
de jonge ober dwingt zich in de meest 
onmogelijk bochten om de kan vol te gieten. 
Geen druppel wordt er gemorst. “It’s a 
 unique skill”, vertaalt hij achteraf glunde-
rend op zijn mobiele telefoon.

Traditionele medicijnen 

tegen elke kwaal.

Wie goed kijkt, vindt rond  

Qinghefang Street het  

historische Hangzhou.

Kungfuthee: een 

unieke vaardigheid.

> Geen Engels
de gemiddelde Hangzhounees spreekt 
geen woord Engels. Laat bij de receptie 
wat sleutelzinnen opschrijven of een 
 (hilarisch) handen-en-voetengesprekje  
is de enige optie.

> Tea and more
Het leukste – en tevens modernste – 
 theehuis van Hangzhou: een knus kruip-
door-sluip-doorcafé met boomhutgevoel, 
hoog boven Qinghefang street.

> Hu Qing Yu Tang
onderdeel van de oude apotheek is ook 
China’s enige farmaceutische museum. 
Voor een diepe duik in de ongewone, 
 traditionele medicijnen.

> Xiaohe
Wie nog niet klaar is met slenteren  
door sfeervolle straatjes gaat naar  
het historisch blok van de Xiaohe-wijk.  
Het ligt aan het grand Canal (Wereld-
erfgoedlijst) en zit vol aangename 
 eettentjes en hippe galerietjes.

In de Xixi Wetlands dobbert  

een keur aan bootjes.
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Hangzhou zelf mag in het Westen nog wel 
wat bekendheid gebruiken, maar de lokale 
Longjing-thee wordt al tot ver buiten  
Azië geroemd als een van ’s werelds beste 
groene theeën. De locals lopen zelfs letter-
lijk weg met het groene goedje. Van de 
taxichauffeur tot de advocaat en van de 
straatveger tot de beurshandelaar: de halve 
stad wandelt rond met een eigen thermos-
kannetje. “Zeker in de zomer”, verklaart 
een lokale theeleut. “Niets zo verkoelend 
als een warm kopje Longjing.”
Het populaire brouwsel wordt ook wel 
drakenputthee genoemd, maar de officiële 
naam is te danken aan het gelijknamige 

 Met de taxi

Het groene goud

kLM vliegt 3x per week in 10 uur en 35 minuten 
naar Hangzhou.    
n Vliegen naar Hangzhou: vanaf 80.000 Award Miles.

Vliegen naar Hangzhou  

slapen in Hangzhou
> Het comfortabele jW Marriott Hotel ligt in  
het moderne (zaken)centrum van Hangzhou,  
2 kilometer boven het West Lake. gasten zijn  
er van alle gemakken voorzien. ruime kamers, 
een overdekt zwembad plus sportschool, vier 
eigen restaurants en een ontbijtbuffet (westers 
of  aziatisch) om je eetstokjes bij af te likken.  
28 Hushu south road, gongshu district,  
www.marriott.com

Met de kabelbaan

Blinkende  
Boeddha’s
Nog niet overtuigd? Neem de kabelbaan 
naar het dak van het Wulingebergte   
– aangeschurkt tegen de westkant van 
Hangzhou – en er ontvouwt zich een weids 
uitzicht over de onwaarschijnlijke hoeveel-
heid groen. Op droge dagen tenminste. 
Doorweekte-sokkenweer en zonover goten 
tropendagen wisselen elkaar in het voor-
jaar voortdurend af en vandaag is de regen 
even aan de winnende hand. Vlug weer 
naar beneden dus, waar net buiten het 
dalstation een van China’s oudste en 
grootste boeddhistische gebedshuizen 
wacht. Een van de meest indrukwekkende 
ook. Bezoekers zijn de Lingyin-tempel  
nog niet eens binnengestapt of in de 
 grotten en bergwanden langs de oprit is 
het eerste dozijn vakkundig uitgehakte 
 Boeddhabeelden al zichtbaar in het kalk-
steen.  Eenmaal binnen torent de grootste 
 Boeddha zelfs 25 meter boven de hoofden 
uit. Een kluitje inwonende monniken is  
in okergele gewaden neergestreken aan 
zijn voeten. Daarachter een flinke stoet 
Chinese pelgrims met wierookstokjes. Het 
aantal westerse toeristen is daarentegen  
op één hand te tellen. Typisch Hangzhou. 

> Shanghai 
Vanuit het oostelijke of westelijke spoor-
station zit u met de sneltrein in een uur bij  
de buren in shanghai, 202 kilometer ten 
noordoosten van Hangzhou.

> Grandma’s Kitchen 
deze razend populaire restaurantketen is  
dé plek om te genieten van lokale gerechten, 
zoals beggar’s chicken en Longjing-garnalen. 

> Taxi 
Een vrije taxi vinden in Hangzhou is geen 
gemakkelijke taak. Twee tips: rond vier 
uur ’s middags is het extra lastig door de 
dienstwisseling (elke taxi heeft twee 
chauffeurs) en bij uitblijven van succes  
is het gebruikelijk om de portier van  
uw hotel telefonisch een kleine fooi te 
laten toezeggen.

> Nationaal Theemuseum 
Voor iedereen die in het theedorpje 
Longjing nog wat langer met zijn of haar 
neus boven het glas wilt hangen.

dorpje pal buiten Hangzhou. De taxi-
chauffeur is de stad amper uit of in de 
heuvels van Longjing – of het vergelijk-
bare dorpje Meijiawu – wordt dan ook  
een mierennest aan theeplukkers zicht-
baar. De bladeren worden gedroogd, even 
aangebakken en voilà: de eerste batch  
van het jaar kan zomaar 100.000 yuan 
(ruim 15.000 euro) per kilo opleveren. 
Gelukkig kunt u in de lokale theehuizen 
ook met een minder gevulde porte-
monnee terecht. Tip: slurpen staat vrij  
en  voorkomt bovendien dat de bittere 
 bladeren – die niet gezeefd worden – bij 
elke slok de mond vullen. <<  

Longjingthee:  

slurpen staat vrij.

In de dorpjes rond Hangzhou wordt 

druk geplukt op de theeplantages.

Al meer dan 1.600 jaar 

wordt de Lingyintempel 

bewoond door monniken.


