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China snuffelt aan Parkstad
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HEERLEN China is op tal van gebieden bezig met een grote inhaalslag. Er valt echter ook nog veel te leren
voor het immense land. Een delegatie uit miljoenenstad Hangzhou is dezer dagen in Parkstad om ideeën op
te doen.
China is in alles enorm. Of het nu gaat om het aantal inwoners (bijna 1,4 miljard), de groei van de economie
(weldra wordt de VS voorbijgestreefd) of de luchtvervuiling (die kost per jaar aan 1,6 miljoen mensen het
leven).
Op het land staat geen maat.
Neem de stad Hangzhou. Ooit van gehoord? Er wonen ruim negen miljoen mensen en het is een van de
inmiddels 102 miljoenensteden die het land telt.
De spectaculaire groei brengt tal van vraagstukken met zich mee.
Om die op te lossen, maken de Chinezen steeds meer gebruik van kennis in het buitenland.
Zo is er momenteel een vierkoppige delegatie uit Hangzhou in Parkstad om te onderzoeken of in de toekomst kan worden samengewerkt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en onderzoek.
<B> Rodaboulevard </B>
Het kwartet heeft sinds vrijdag onder meer op de Rodaboulevard in Kerkrade een bezoek gebracht aan de
Soccer Arena, radiologisch diagnostisch centrum Mitralis en Qeske, de recent geopende vrijplaats voor innovatieve ondernemers.
De interesse van de Chinezen gaat ook uit naar Center Court, het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein in Kerkrade waar op termijn bewegen, sport, kennis, (gezondheids) zorg en onderwijs gebundeld
worden.
Als het aan delegatieleider professor Xu Zhi Liang ligt, dan wordt dit initiatief één-op-één gekopieerd voor
Hangzhou. ,,We hebben bij de presentatie een goede indruk van het project gekregen en gaan nu kijken wat
de mogelijkheden zijn", vertelt hij via een tolk.
Xu Zhi Liang wordt vergezeld door twee hoogleraren van de universiteit van Hangzhou. Die bespreken deze
maandag met een delegatie van Zuyd Hogeschool in Heerlen wat zij voor elkaar kunnen betekenen.
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Raymond Clement, directeur van de faculteit gezondheidszorg bij Zuyd, ziet perspectief. ,,We zijn als hogeschool zeer praktijkgericht, heel concreet. Een universiteit werkt juist abstracter.
Een combinatie van beide kan meerwaarde opleveren."
<B> Yan Schroën </B>
De vier Chinezen worden tijdens hun bezoek meest van de tijd vergezeld door Yan Schroën. Die heeft gezorgd voor de connectie tussen Hangzhou en Parkstad.
Schroën studeerde in China en heeft een praktijk voor acupunctuur en traditionele Chinese geneeskunde.
Hij wil zijn kennis graag inbrengen in Center Court, zowel in Kerkrade als in China. Xu Zhi Liang en de zijnen, die vandaag weer naar huis vertrekken, hebben die boodschap in elk geval begrepen.
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