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Transit Oriented Development (TOD) integreert systemen voor stedelijk vervoer en landgebruik, 

door middel van het combineren van relatief hoogwaardige transportverbindingen, een hoge 

dichtheid, multifunctionaliteit en fietsers- en voetgangersvriendelijke ontwikkeling rond een 

openbaarvervoersknooppunt. Het is een gangbare strategie om stedelijke wildgroei te 

beteugelen, de kwaliteit van een plek te verbeteren en verschillende (stedelijke) problemen aan 

te pakken, zoals toenemende schaarste aan beschikbare binnenstedelijke ontwikkellocaties, 

vervoerscongestie, opwarming van de aarde en luchtvervuiling. Er is al een aanzienlijke 

hoeveelheid wetenschappelijke kennis beschikbaar over wat TOD inhoud en wat hiervan de 

(potentiële) praktische voordelen zijn. Echter, de specifieke kenmerken van de Chinese context 

(bijv. de omvang en snelheid van de verstedelijking en motorisering, de institutionele regelingen 

over landgebruik en de openbaarvervoersdiensten) vragen om een context-specifiek onderzoek 

naar de potentie en gerealiseerde uitkomsten van TOD. In dit proefschrift is TOD daarom 

onderzocht binnen de specifieke Chinese context, met hoofdstad Peking als casus. Hierbij is 

gebruik gemaakt van theorieën, concepten en methoden uit de planologie, geografie, 

transportonderzoek en ruimtelijke economie. Voor verschillende metrostationsgebieden in 

Peking is onderzocht in hoeverre deze voldoen aan verschillende eigenschappen van TOD en is 

vervolgens een TOD-typologie ontwikkeld voor deze gebieden. Vervolgens is in het proefschrift 

de relatie tussen TOD en de voordelen van TOD bestudeerd. Ten eerste is het effect op de 

verbeterde bereikbaarheid van werk en bewoners verkend (als het primaire, directe voordeel 

van TOD). Ten tweede is de relatief hogere arbeidsproductiviteit van een gebied onderzocht (als 

een voorbeeld van een secundair, indirect voordeel van TOD). Het proefschrift biedt inzichten 

die de stadsplanning in de Chinese context kunnen voeden. Daarnaast is in het proefschrift een 

reeks methodologieën ontwikkeld die in de toekomst ook in andere geografische contexten 

kunnen worden toegepast. 


