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Going Places in

TAIPEI
Taipei is de hoofdstad van Taiwan. Wat te doen als
je onverhoopt in Taipei strandt? Je tijd verdoen in
een hotel op het vliegveld? Niet doen, Taipei
is een bruisende stad waar je binnen 24 uur
verliefd op kunt worden. Met het risico in clichés
te vervallen: Taipei bruist! Nog een schepje
erbovenop: het is een stad die nooit slaapt en
waar oud en nieuw moeiteloos naast elkaar lijken
te bestaan. Cultureel gezien doet Taipei niet onder
voor Berlijn. De inwoners zijn behulpzamer dan
Londenaren en het mag er dan niet zo schoon zijn
als in Singapore, de metro brengt je supersonisch
snel van A naar B. Hier de ins en outs om het
beste van Taipei te proeven tijdens je stopover.

Tekst en beeld - Emma Kwee
Tekst en beeld - Emma Kwee
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Aankomst
Het internationale Taoyuan-vliegveld ligt op ongeveer
een uur rijden van Taipei. Nederlanders hebben voor
verblijf tot 90 dagen geen visum nodig. Zorg er wel
voor dat je paspoort nog minstens zes maanden geldig is bij aankomst. Bussen en taxi’s naar het centrum
zijn voor beide aankomsthallen te vinden.

Slapen
Het hotel Just Sleep in de trendy wijk Ximending
is een prima uitvalsbasis om Taipei te verkennen.
Kamers zijn comfortabel en modern ingericht en
kosten rond de 100 euro per nacht inclusief ontbijt.
Het metrostation Ximending ligt op 500 meter. Meer
informatie is te vinden op www.justsleep.com.tw.
Een tikje goedkoper is het keurige Mudan House, in
het Datong District. Kamers kosten hier 40 euro per
nacht. Kijk voor meer informatie op www.mudanhouse.com/en.

Een verraste klant in Modern toilet restaurant

en de Verenigde Staten. Dat de prijzen nog steeds uiterst
schappelijk zijn, is alleen maar meer reden voor een
bezoekje aan een van de vestigingen van Ding Tai Fung.
Een andere specialiteit is pineapple cake. De kruimige
ananascakejes zijn perfecte souvenirs, verkrijgbaar op
het vliegveld en in warenhuizen door de hele stad.

Ximending

Dim Sum met Michelinster
Taipei verkennen op een lege maag is natuurlijk geen
optie. Verplichte pitstop is restaurant Ding Tai Fung,
een begrip in Taiwan en daarbuiten. Sinds 1958 staan
hier de xiaolongbao (gestoomde dim sum met vulling) op de kaart. Deze tongstrelende hapjes bleven
niet lang onopgemerkt. In 2009 ontving de vestiging
in Hong Kong een welverdiende Michelinster. In 2010
volgde zelfs een tweede. Inmiddels zijn er vestigingen
over de hele wereld en vliegen de xiaolongbao ook als
zoete broodjes over de toonbank in Australië, Japan
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Een van de leukste wijken is Ximending. Neonreclames
à la Times Square vormen het voorportaal van een gedeeltelijk autovrije wijk waar hip Taipei tot in de vroege
uurtjes rondstruint. Je vindt hier allerhande restaurants,
winkeltjes, karaokecafé’s en meer.
The Red House Theater is een karakteristiek theater,
gebouwd door de Japanners in 1908. Het doet sinds
1945 dienst als theater en werd recentelijk gerenoveerd.
Op de begane grond bevindt zich een café, tentoonstelling over de historie van het gebouw en een art market,
waar kunstenaars hun werk verkopen. Op de eerste
verdieping vinden vaak concerten en theatervoorstellingen plaats.
Een etablissement heeft z’n faam te danken aan een wel
heel smakeloos idee: Modern Toilet Restaurant. Zowel
het decor als het menu van dit restaurant hebben wc’s
in de breedste zin van het woord als thema. In Modern
Toilet Restaurant zit je dus op wc-potten. Op het menu
staan onder andere hot pots, curries, sorbets en andere
heerlijkheden. Met namen als: Diarrhea with dried droppings, Bloody poop and Green dysentery, lijkt een sterke
maag een voorwaarde (Xi-Ning South Road).
Voor een meer traditionele lunch zijn de rice noodles
van Ay Chung (sinds 1975) misschien beter te verteren.
Staand op straat is de noedelsoep een niet te versmaden
snackje. Vooral de oestervariant gaat er goed in. Iedere
seconde telt in Taipei en bij Ay Chung staan ze erom

bekend een kom noedels binnen 15 seconden te serveren. Je vindt Ay Chung aan Emei Street 8-1 (waar alle
mensen buiten in de rij staan).

Taipei 101
Taipei 101 is sinds 2010 niet meer het hoogste gebouw
ter wereld, maar is met 508 meter nog steeds imposant. De toren is ontworpen om typhonen en aardbevingen te weerstaan; een test die Taipei 101 in de
constructiefase in 2002, tijdens een aardbeving van 6.8
op de schaal van Richter doorstond. Twee hijskranen
op de 56ste verdieping vielen om, maar het gebouw
kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Taipei 101 staat
in het zakelijke Xinyi district en het observatorium is
ieder dag geopend van 09.00 tot 22.00.

Tempels
De bewoners van Taipei zijn overwegend boeddhistisch en taoïstisch, al worden er maar liefst 26 religies
erkend in het land. Dat de verschillende overtuigingen
hand in hand kunnen gaan wordt bewezen door de vele
tempels die meerdere geloven onder een dak herbergen. Een voorbeeld is de kleurrijke Longshan Temple
in Wanhua. De Bao-An Temple in Datong is ook de
moeite waard. De tempel stamt uit 1742 en heeft door
de eeuwen heen heel wat restauraties doorgemaakt. De
nabijgelegen Confucius Tempel vormt met zijn sobere
uitstraling een mooi contrast.

Cultuur snuiven
Cultuur snuiven kan natuurlijk in de vele musea in Taipei, zoals het National Palace Museum waar de grootste
collectie Chinese voorwerpen uitgestald ligt over drie
verdiepingen. Slechts een procent van de enorme
collectie kan per keer getoond worden, dus de tentoonstellingen roteren iedere drie maanden.
Een aanrader is het Huashan Creative Park aan Bade
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Road in het Zhong Zhen District. Dit oude fabrieksterrein
is omgetoverd tot een creatieve gemeenschap met galerieën, cafés en restaurants waar workshops, concerten
en andere evenementen worden georganiseerd.
Taiwanezen lezen veel. Het land publiceert na GrootBrittannië, de meeste boeken per capita. Selexyz zou
jaloers worden op de Eslite-boekenwinkels in Taipei. Zo
groot als warenhuizen, inclusief cafés, lounge-ruimtes
en merchandise, lijkt lezen hier een lifestyle. Bezoek
bijvoorbeeld de 24 uurs Eslite Department Store aan
Dunhua Road.

Nighty Night Market
Na een dag op de been is het verleidelijk om ’s avonds de
deur niet meer uit te gaan. Je kunt een bezoek aan een
van de vele nachtmarkten van Taipei echter niet voorbij
laten gaan. De Shilin night market is een van de grootste.
Je vindt hier straten vol met snacks en winkeltjes, afgewisseld met tempels en openlucht bioscoopjes. Sjouw
als kleine Chang met een geglazuurde appel op een
stokje door de wirwar van straatjes. Het dichtstbijzijnde
metrostation is Jiantan (niet Shilin). Andere opties zijn
de kleinere Shida Night Market in het zuiden (dichtbij
de universiteit dus veel studenten) en Huaxi in Wanshua, waar in de beruchte Snake Alley slangen en andere
exotische dieren worden omgetoverd in allerhande
dubieuze snacks.

Uitblazen
Na al die actie is het heerlijk uitblazen in de New Bei Tou
Hot Springs in Xin Beitou. Dit natuurgebied met warmwaterbaden liggen net buiten Taipei en is te bereiken
met de metro. Je vindt er ook veel hotels en restaurantjes. Kies het ruime sop na een verantwoord bezoekje aan
de ecologische bibliotheek en het hot springs-museum.
In het Yangmingshan National Park is het heerlijk
wandelen, terwijl de meeste hot springs in Qinshui Park
liggen. In deze mooie natuurlijke omgeving kun je prima
op adem komen na alle belevenissen in Taipei. n
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