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EEFJE RAMMELOO,

ONZE CORRESPONDENTE IN SJANGHAI

L
i Tian woont in Turpan en heeft
methaarmaneenwijnbeurs be-
zocht inChengdu.Allesbijelkaar
warenze36uuronderweg. Lang,
maar toch tien uur minder dan
de vorige keer dat ze de reis

maakten. Toen was er nog geen hogesnel-
heidstrein tussenLanzhouenTurpan. ‘Je zal
zien. Ooit duurt de hele reis nogmaar tien
uur’, zegt Limet eenbrede lach. ‘Ooit!’
De nieuwehogesnelheidstrein is de eer-

ste snelle verbinding naar het verrewesten
vanhet land,maardezoveelste ineen lange
reeks Chinese hogesnelheidstreinen die,
geendetail, vrijwel altijd op tijd rijden.
China heeftmet ruim 16.000 kilometer

het langste netwerk van hogesnelheidslij-
nen terwereld. In2014namendagelijks249
miljoenChinezenzo’nsnelle trein.Desnelle
trein is een goed alternatief voor de trage
boemeltreinen die vaak twee keer zoveel

reistijdnodighebben.Denetgeopende lijn
tussen Lanzhou en Urumqi bijvoorbeeld
brengt de reistijd terug van 24naar 12 uur.
Natuurlijk klagen ookde Chinezen over

hun openbaar vervoer, maar hun kritiek
richt zich niet of nauwelijks op de treinen,
dienaastpunctueel, ookstil, ruim,goedge-
organiseerd en zelfs relatief schoon zijn.
Nee,menvraagtzichvooralafofaldiesnelle
treinenwel rendabel zijn.Veelmensenkun-
nen of willen zo’n chique, supersnelle trein
ook niet betalen en de website waarop de
kaartjesverkochtworden,hapertzeer regel-

matig. Voorts is er bekommernis over de
onteigeningen, waarover de media welis-
waar slechtsheelkarigberichten. Indecem-
berwerdeen61-jarigevrouwindeprovincie
Hunan nog vijf dagen door de politie vast-
gehoudennadatzehadgeprotesteerdtegen
de (volgens haar) onaangekondigde sloop
van haar huis ten gunste van een nieuwe
spoorlijn.

Visitekaartje
HetgaatdeChinese regeringbijhaar inves-
teringen inhogesnelheidstreinenen -lijnen
danookniet zozeeromdereizigers ineigen
land,maarmeer enmeeromde reizigers in
hetbuitenland.DeChineseoverheid iservan
overtuigddathiergroteopportuniteitenbe-
staan. Premier Li Keqiang legt geenbuiten-
landsbezoekaf zonder teverwijzennaarde
treinen vanChinesemakelij. De snelle trei-
nenmoeten ‘het visitekaartje vanmade in
Chinaworden’, zeidedirecteurvandetrein-
bouwerCSR,ZhengChanghong,dezeweek
in de staatskrant People’s Daily.
DereputatievandeChinese spoorwegen

kreeg in 2011 een forse knauwnahet onge-
lukbij de zuidelijke stadWenzhou,waarbij

40 doden vielen. Het waarschuwingssys-
teemhadnietgewerktenvolgenshetonder-
zoekwas er beknibbeld op veiligheidspro-
cedures.Minister van Spoorwegen LiuZhij-
un was toen al afgetreden wegens een
grootschaligcorruptieschandaal.Deaanleg
vanhogesnelheidslijnenwerd tijdelijk stil-
gelegd. Nuprobeert China opnieuwomde
technologie van zijn hogesnelheidstreinen
internationaal ten gelde temaken.
Deze week gaf de overheid overigens

groen licht voor de fusie van de Chinese
treinbouwers CSR en CNR. Ook dat past in
de strategie om robuuste industriële
(trein)bedrijven te creëren die internatio-
naal kunnen concurreren.

Goedkoper
Hetkostenplaatje vandeChinese treinbou-
wers lijkt alvast aantrekkelijk. Onlangs te-
kendeCNReencontract voor284metrowa-
gons in Boston in het noordoosten van de
VS.DeChinesewagonszijn37procentgoed-
koper dande Japanse en kosten half zoveel
als die van het Canadese Bombardier. De
windstaatgunstigvoordeChinezen.Dewis-
selkoers vande yuan is gunstig. De Chinese

treinenzijn lichterdandie vanhunconcur-
renten en zeworden in grote aantallen ge-
produceerd, weet Wang Mengshu. De on-
derzoeker van de Chinese Technische Aca-
demie in Peking is een van de meest
gerespecteerdespoorwegexpertsvanChina.
Wanggeeftwel toe dat diemassaproductie
niet altijd even efficiënt verloopt. ‘Eén be-
drijf doet nu de hele productie. Dat werkt
niet. In de toekomstmoeten verschillende
bedrijven zich specialiseren in onderdelen
van het proces.’Waar de treinen voorheen
werden gemaakt in samenwerking met
partners als Bombardier, Siemens en Als-
tom, kunnen de Chinese ingenieurs ze te-
genwoordig zelf bouwen.
In 2014wasChinabetrokkenbij 348bui-

tenlandsespoorwegprojecten, 113meerdan
in2013,meldtXinhua.Allesbij elkaar lever-
de dat 21,84 miljard euro op. Het grootste
overzeese contract - ter waarde van 11mil-
jard euro - tot nu toe werd vorig jaar gete-
kend voor de aanleg van een treinlijn langs
dekust vanNigeria.OokgaatChina samen-
werkenmet Zambia en Tanzania ombeide
landenper spoor te verbinden.
Alleen al de export vanChinese locomo-

tieven bracht afgelopen jaar 3,31 miljard
euroop.Chinaverdiendenogeens3,79mil-
jard euromet de uitvoer van ander spoor-
materieel. De afnemers zijn vooral andere
Aziatische landen. Maar ook Argentinië,
Australië endeVerenigdeStatenzijn steeds
betere klanten.
De fusie tussen de twee staatsbedrijven

CNRenCSRmaakteennogefficiënterepro-
ductiemogelijk,meent de spoorwegexpert
Wang. ‘Voorheenbeconcurreerdende twee
bedrijven elkaar op de prijs voor buiten-
landse opdrachten. Dat is niet gunstig voor
deontwikkeling vande technologie.’Wang
voorspelt overigens dat China in de toe-
komst vooralde technischeexpertise zal le-
veren en de productie van de treinen zal
overlaten aan lokale bedrijven,met lokale
werknemers en lokalemiddelen.
De koersen vande treinbouwers CNR en

CSR gingen opde beurs vanHongKong al-
vastdoorhetdak(+42%)nahetnieuwsover
de goedkeuring vanhun fusie.

Chinawil dewereld veroverenmet eennieuwexportproduct: hogesnelheidstreinen. In eigen land
zijn snelle treinenenhightechspoorwegenal gemeengoed.Numoethetbuitenlandvolgen.

1.556
HOGESNELHEIDS-
TREINEN IN CHINA

Momenteel rijden 1.556 hogesnel-

heidstreinen in China. Die hst’s rijden

minimaal 200 km enmaximaal 380 km

per uur. De Franse Thalys kan maxi-

maal 330 km per uur halen, de geflop-

te Italiaanse Fyra haalde op papier

250 km per uur.

China heeft 16.000 km aan hogesnel-

heidslijnen (hsl’s). De totale kosten

van de aanleg ervan worden op 300

miljoen dollar geschat.Het netwerk

wordt nog steeds uitgebreid.

LANGSTE HSL-TRAJECT

Het langste hsl-traject is dat tussen

Harbin enWuhan. De hst overbrugt

de 2.446 km tussen de twee steden

in 14,5 uur.

Sinds december is er ook een lijn tus-

sen Lanzhou en Urumqi. De hst doet

er 12 uur over om de 1.776 km te

overbruggen. Het is de eerste hoge-

snelheidslijn die de westelijke provin-

cie Urumqi bereikt. De lijn heeft veel

last van de harde woestijnwind die in

2007 een trein op dat traject omver

blies. Er vielen vier doden. Om een

herhaling te voorkomen is er een

64 km lange muur gebouwd.

LANGSTE ‘KLASSIEKE’
TRAJECT

Voorlopig worden de langste trajecten

nog wel door klassieke treinen over-

brugd.

De langste lijn is die tussen Peking en

Moskou. De trein doet er 127 uur

(ruim vijf dagen) over om de 7.622 km

tussen de twee hoofdsteden te over-

bruggen.

Eén bedrijf doet nu het hele
productieproces. Dat werkt
niet. De bedrijven moeten
zich specialiseren in onder-
delen van het proces.
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Hogesnelheidstreinen staan opgesteld in Wuhan. Het Chinese hsl-netwerk is al 16.000 km lang. © STRINGER/REUTERS

Het onderhoud van een hst in Nanking. © REUTERS
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