
Verdiepingsdocument over China: het platteland 

Hoe is het leven op het platteland?  

Natuur 
China is een groot land, het is het op twee na grootste land ter wereld. China is wel zo'n 239 keer 

groter dan Nederland (Klimaat Azië, 2013). Het landschap en klimaat in China is erg afwisselend.  

Voor de kust van China liggen veel verschillende eilanden, waaronder het eiland Hainan. In China zijn 

ook veel bergen, waaronder ook de bekende Mount Everest in Tibet (Klimaat Azië, 2013). Dit is met 

een hoogte van 8850 meter ook de hoogste berg ter wereld. Deze grote hoogtes in het landschap 

van China lopen geleidelijk af naar de laagvlakte aan zee. Het laagste punt hiervan is de Turpan 

Depression in het noordwesten van China, deze heeft een diepte van 154 meter onder zeeniveau 

(Klimaat Azië, 2013). In het noorden van China gaat het bergachtige landschap over in een 

hoogvlakte. Hier ligt ook de Gobiwoestijn.  

China telt in totaal zo'n 5000 rivieren. Deze stromen richting het oosten en komen uit in de Stille 

Oceaan of de Indische Oceaan. De grootste rivieren in China zijn de Huang He, ook wel de Gele Rivier 

genoemd, en de Yangzi Jiang.  

Het klimaat in China is ook erg verschillend. In het Westen is er sprake van een woestijn- en 

hooggebergteklimaat. Daar is het vaak droog en koud. Ook is er vaak een groot verschil in 

temperatuur van de dag en nacht. Overdag is het zeer heet, terwijl het 's nachts juist erg koud is. Dit 

gedeelte van China is ook dunbevolkt. Er is hier sprake van een groot berggebied, waaronder ook de 

Himalaya. In deze bergen ontspringen ook rivieren. In het voorjaar kunnen er hier grote zand- en 

stofstormen voorkomen. Jaarlijks heeft China met zo'n 13 stofstormen te maken. Deze komen vooral 

voor in maart en april (Klimaat Azië, 2013). 

In het Zuiden is er een tropisch- en zeeklimaat. Hier is het nat en warm. Het Zuiden in China heeft 

een zachte, korte winter. Tijdens de zomer stijgen de temperaturen. Dit kan plek verschillend zijn en 

afhangen van de hoogte. In de zomer komt ook de zuidwestmoesson voor. Van mei tot september 

vinden er dan zware regenbuien plaats. Door deze grote regenval kunnen overstromingen ontstaan. 

Deze zorgen voor grote schade aan land en bevolking (Klimaat Azië, 2013).  

In het noorden heerst er een woestijnklimaat. Hier is vooral droog en koud. Hier komt ook wel de 

Siberische koude voor (Klimaat Azië, 2013). De winters zijn hier dan ook erg koud. Temperaturen 

dalen dan ver onder nul (Azie.nl, z.d.). In dit gebied valt niet veel neerslag. Het Noorden van China is 

het zonnigste gebied van Azië (Klimaatinfo, z.d.). 

Door het klimaat en de verschillen in hoogtes is ook het platteland verdeelt over heel China. Het 

westen van China bevat haast geen landbouw, daar is de bodem improductief. In het Zuidoosten van 

China is er vooral sprake van rijstbouw. In het Oosten zelf wordt er veel tarwe, maïs of kaolien 

verbouwd. In het Noordoosten van China is er sprake van bos en op sommige plekken wordt er 

sojabonen verbouwd. Maar het platteland wordt steeds meer verstedelijkt. Er is veel sprake van 

binnenlandse migratie naar grote steden zoals Beijing, Shanghai of Hongkong (Bosatlas, 2016).  



 

Huizen 
Er zijn verschillende soorten traditionele Chinese huizen te vinden op het platteland. Sommige van 

deze huizen zijn gemaakt van leem. 

Ook heb je de Tulou. Dit zijn aarden huizen, die gebouwd zijn tussen rijst-, thee- en tabaksvelden. 

Deze huizen zijn enkele verdiepingen hoog. Ze zijn gebouwd rond een rond of vierkant binnenplein. 

Deze huizen werden vroeger gebruikt als verdedigingsbouwwerk. Daarom hadden ze slechts één 

ingang en alleen ramen boven de eerste verdieping (Unesco, z.d.) 

 



 

Voedselvoorziening  
Het leven op het platteland in China is vaak arm. Yuan Hua Jian vertelt hierover dat ze konden eten 

van de groenten die ze zelf op een lapje grond verbouwden. Het vlees kwam van het varken dat ze 

een keer in een jaar slachtten (Rammeloo, 2020). Wanneer men op het platteland familie in de stad 

heeft wonen, wordt er soms geld naar hen opgestuurd, waardoor ook luxeproducten mogelijk zijn, 

zoals olie of rijst.  

De bevolking bewerkt vaak rijstvelden, hier planten en oogsten ze rijst. Maar ook andere producten 

worden geproduceerd. Chen vertelt hierover als volgt: '’We planten rijst in maart, zoete aardappel 

en mais in juni. (…) In augustus oogsten we pinda's en in oktober de aardappelen'' (Eigenraam, z.d.). 

De opbrengst hiervan is voor boeren vaak niet heel hoog. Echter kan men hiervan wel zelf eten en 

dat wat overblijft wordt verkocht op de markt.  

Wat is kenmerkend voor het platteland in China? 
Het platteland in China bestaat veelal uit rijst-, tarwe en maïsbouw. Door heel China heen is er 

sprake van landbouw. Wel is het in het westen veel minder. Er zijn nog steeds gebieden waar 

iedereen boer is, dit gebeurt meer in het Noorden van China. In het zuiden is er veel rijstbouw rond 

de steden. In het noorden is er tarwe-, maïs- en kaoliangbouw (Bosatlas, 2016). China is een land van 

landbouw, er is haast geen sprake van veeteelt (Melie, 2021). Door de klimaatverschillen verbouwen 

ze over heel China heen verschillende gewassen. Zo is er ook te zien dat er in het westen van China 

weinig landbouw is door het droge klimaat. De verschillen met Nederland zijn ook goed te zien. 

Nederland verbouwt andere producten dan China. In Nederland kom je geen thee tegen op het land 

of katoen, wat in China wel zo is door de klimaatverschillen (Bosatlas, 2016).  

De getallen van bevolking op het platteland in China is sinds 1950 enorm veranderd. In 1950 woonde 

er 11% van de bevolking in de steden, dus 89% op het platteland. In 2020 woonde er 36% van de 

bevolking op het platteland. Het grote getal wat in de steden woont komt omdat de economie van 

China op de voorgrond staat (Bosatlas, 2016).  

Sinds 1976 mochten boeren op de markt hun goederen verkopen. Dit zorgde ervoor dat China een 

zelfvoorzienend land werd, ze hadden geen importgoederen nodig omdat ze zelf genoeg produceren 

(Melie, 2021). De boeren leven centraal in een drop bij elkaar midden tussen hun akkers. Vanuit de 



dorpjes bedrijven de boeren landbouw. In Europa is het verschil tussen platteland en stad niet heel 

goed meer merkbaar. In China is dit wel degelijk zo. De boeren hebben wel bereik tot economische 

vooruitgangen (drones voor het watergeven) maar de structuur van het platteland is 100 km vanaf 

de stad nog goed te zien (Tessel, 2016).  

 

 

Wat zijn de verschillen tussen platteland en stad in China? 
Naast de verschillen in getallen van de bevolking op het platteland en in de stad van China zijn er nog 

meer verschillen. Deze verschillen zijn de laatste jaren steeds groter geworden door de economische 

vooruitgang. In de steden van China leeft men in een gehaaste 24-uurs samenleving maar op het 

platteland is dit anders. Daar zie je een boer tot zijn enkels in het water staan op de rijstvelden en is 

het land uitgebreid (Vermeer, 2018).  

Het grootste verschil is wel de welvaartskloof. In de steden is de welvaart de laatste jaren gestegen, 

maar op het platteland is dat niet gebeurt. Door de verschillen in welvaart zijn er ook verschillen in 

woningen, werk en voedselvoorzieningen. Waar mensen in de stad leven van het voedsel van het 

platteland, mensen op het platteland leven van hun eigen producten. In steden is het makkelijker 

werk te vinden en lonen liggen hoger (Dekker, 2012). Mensen op het platteland krijgen geld 

opgestuurd.  

 

Wat zijn de ontwikkelingen wat betreft migratie in China? 
In een interview van Trouw (2020) staat dat op dat moment slechts 39% van de Chinezen nog maar 

op het platteland woont. Veel Chinezen trekken hier namelijk van weg, omdat er in steden 

makkelijker werk te vinden is en de lonen daar ook hoger liggen. Het geld wat hier extra wordt 

verdiend, wordt dan vaak naar de familie op het platteland gestuurd (Dekker, 2012). 

Deze leegloop, de economische migratie, kwam in de jaren '80 op gang. In 1980 woonde 80% van de 

Chinezen op het platteland. Reden hiervoor waren de armoede en werkloosheid (Chinees 

Cultuurplein, z.d.). In steden kwam toen juist de beginnende welvaart op gang.  



Over deze leegloop zijn er in China ook zorgen. Men is bang dat dit ervoor zorgt dat men hierdoor 

steeds minder in staat zal zijn om de eigen bevolking te voeden (Bron, 2020). Hierdoor zal China 

meer moeten gaan importeren, waardoor ze ook meer afhankelijk worden van het buitenland. Dat is 

iets wat China niet wil. Daarnaast zorgen het verdwijnen van de landbouwgrond en verslechtering 

van de kwaliteit van overgebleven weilanden ervoor dat de landbouwproductie aangetast kan 

worden. Hierdoor kan de kloof tussen de stad en het platteland nog verder vergroot worden (Ips, 

2011). Om deze migratie tegen te gaan hangen er nu in China overal propaganda om migranten aan 

te sporen om terug naar huis te gaan.  

Hoe is het platteland veranderd in de afgelopen (5-10) jaar? 

Eind jaren 50 wil Mao Zedong, de communistische leider van China, een snelle overgang van een 
agrarische overgang naar een industriële samenleving. Om dit te bereiken werd de landbouwgrond 
gecollectiviseerd. Er was dus geen sprake meer van privébezit, maar boeren moesten werken in 
zogeheten volkscommunes (Eigenheim, z.d.). De gevolgen hiervan waren echt niet positief. De 
landbouwoogsten daalden hard, waardoor er grote voedseltekorten ontstonden. Na de dood van 
Mao Zedong in 1976 werd er een nieuwe landbouwhervorming doorgevoerd. Iedere inwonen van 
China kreeg toen weer een stukje grond om te bewerken. Deze grond bleef in handen van het dorp, 
maar het gebruiksrecht was wel van de boer zelf. De landbouwoogst steeg toen.  
Peter Ho zegt hierover: ''Het is de plattelandseconomie die in de jaren 90 en de jaren 10 van deze 
eeuw China’s economische groei heeft gestuwd. Er waren jaren dat een kwart van het bbp van het 
platteland kwam.’’ (Eigenheim, z.d.). 
 
Ook op het platteland van China is er wat gemoderniseerd. Boeren gebruiken nu ook drones om hun 
gewassen te besproeien of gps om hun vee in de gaten te houden.  
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