
Dubai
Burj Khalifa



30-03-2016

Geschreven door: Jacco van Delden

Dubai is vergelijkbaar met een dorp. Iedereen kent elkaar en goede connecties hebben grote

commerciële voordelen. Wat begon als een kleine economie is nu uitgegroeid tot een wereldstad

met een leidende functie in het Midden-Oosten. De ogen van de wereld zijn op Dubai gericht,

omdat het de snelst groeiende stad ter wereld is. In 1991 bestond Dubai slechts uit één hoog

gebouw omringd door woestijn. De woestijn ligt er natuurlijk nog steeds, maar dat vergeet je al

gauw als je een voet zet in deze metropool. 

En die ene flat is inmiddels vergezeld door ruim 400 wolkenkrabbers. Toerisme en onroerend

goed zijn de drijfveer van deze economie en de ontwikkelingen zijn nog lang niet voorbij. Maar

Dubai kent nog meer opmerkelijke feitjes. Deze zijn voor potentiele Dubai bezoekers zeker het

vermelden waard:

De wonderlijke wereld van
Dubai

Verrassend vergelijkbaar met onze markt. De ogen van de wereld zijn
op Dubai gericht, omdat het de snelst groeiende stad ter wereld is.
Lees hier meer over Dubai en ontdek wat er zo speciaal is aan deze

metropool.



1. Het grootste deel van de bewoners bestaat uit buitenlanders! De lokale bevolking, emiratis,

maken slechts 15% uit van het totale inwonersaantal. Emiratis hebben recht op gratis scholing

en gezondheidszorg en zijn verzekerd van een woning. Omdat dit toch wel in heel schril contrast

staat met de buitenlandse arbeiders, zijn hun subsidies sinds kort gedaald. Zo worden ze

gestimuleerd om toch te werken.

2. In Dubai wordt een heel apart adressysteem gehanteerd. In plaats van een adresregel wordt er

gebruik gemaakt van een leeg vak waarin aanwijzingen worden getekend en beschreven. Met

behulp van deze beschrijving krijgen bezorgers de uitdagende taak om post correct te af te

leveren.

3. In 1963 is er olie gevonden in Dubai, maar dit maakt

tegenwoordig slechts 11% uit van het nationaal

inkomen. Vooral toerisme en im- en export maken een

groot deel uit van de economie.

4. De Dubai Mall is het grootste winkelcentrum ter

wereld. Met ruim 1200 winkels breekt het alle records.

Grenzend aan dit winkelcentrum staat ’s werelds hoogste toren: de Burj Khalifa is 688 meter

hoog.

5. De bovengrondse metros van Dubai opende in 2009. Het bestaat uit 42 stations en is in slechts

18 maanden gebouwd. Inderdaad: er is een volledig vervoersysteem uit de grond gestampt in

minder dan 2 jaar!

6. Dubai wilde graag een resort van Disney bouwen, maar Disney weigerde. Dubai was toen nog

te klein en dit zou nooit een winstgevend park kunnen opleveren. Daarom besloot Dubai zelf een

themapark te maken. Er wordt nog aan gewerkt, maar het gaat groter worden dan Disneyland-

Florida en Dubai hoopt dat dit het best bezochte park ter wereld gaat worden. Er zijn deals

gesloten met onder andere Marvel Comics en Universal Studios.

7. Het meest luxe hotel ter wereld staat in Dubai. Het Burj Al Arab heeft zeven sterren en is

gebouwd op een soort schiereiland. Op deze manier kan de wetgeving omtrent alcohol en

gokken worden omzeild. Zonder reservering kom je het terrein niet op. En een kop koffie? Daar

betaal je zo 20 euro voor.

8. Inwoners van Dubai betalen geen personenbelasting.

9. Door de hitte is Dubai goed geventileerd. Van winkelcentra tot busstations. Overal is het koel.

Zelfs de meeste terrassen zijn voorzien van vernevelaars.



Het meest opvallende feit is dat Dubai, ondanks de enorme luxe, nog steeds veel weg heeft van

een dorp. Iedereen kent elkaar. De innovatieve ambities en het kleinschalige karakter zijn ook te

herkennen in de identiteit van Orange Climate. We hebben een lokale en persoonlijke aanpak,

maar onze visie is altijd op de toekomst gericht. Zo willen we mensen en het milieu verbeteren.

Op zoek naar roosters en leidingen in de emiraten? Neem dan contact met ons op.

http://orangeclimate.com/nl/contact
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