GROEP 2
FOTO USP

ROOD:
1. Leuke wandelroute
2. Mooie natuur / groen
3. Gecombineerd vervoer (auto en tram) + auto’s weren
4. Sportfaciliteiten belangrijk en behouden
5. Botanische Tuinen mooi! Maar mag toegankelijker
6. Cluster Koningsberger / Minnaert / BBG: goede sfeer
7. Kruytgebouw is mooi gebouw met veel potentie (veel mogelijkheden om er
iets van te maken)
8. Educatorium is mooie educatieve plek geworden + goede eetgelegenheid
9. Studentenwoningen in het algemeen behouden.

GROEN:
1. Weilanden zijn niet heilig. Kostbare grond
2. Warmtekrachtcentrale  weg  gasloos
3. Faculteit Diergeneeskunde: renovatie aan gebouwen nodig
a. Te weinig fietsparkeren
b. Geen goede buitenruimte (lunchtafel o.i.d.)
4. Veiligheid van de fietser op die kruising
5. Parkeergarage zorgt voor overlast in het hele gebied
6. Leuvenlaan: zonde dat daar auto’s rijden  groen maken?
7. Olympos: capaciteitsprobleem. Lange wachttijden
8. Spar: te duur + te klein
9. Groenman gebouw  staat in de weg. “sta in de weg”
10. Kruytgebouw: niet fijn om te werken. Donker
11. Onbegrijpelijk moeras
12. Ontsluiting van het park. En dan moet het RIVM nog komen.
13. Supermarkt ontbreekt daar.
Algemeen: Horeca te duur voor studenten
THEMA: SLIMME MIX VAN FUNCTIES
De ambitie is: het USP als belangrijk landelijk kenniscentrum. Hoe kan dit worden
bereikt?
1) Meer ruimte voor

1x groen

onderwijs, onderzoek
en zorg
2) Meer ruimte voor

1x rood

Meer inzetten op kleinere bedrijven

grote/commerciële
‘Research&Developme
nt’
3) Het is goed zoals het

3x rood

is
4) Meer ruimte voor

3x groen

innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor

1x rood

voorzieningen
6) Iets anders, …

Efficiënter met huidige ruimte omgaan kan
ook

1x groen

Meer integrale, grootse aanpak

Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven veel
meer verbinden met de mensen die hier
ook zijn.
Samenwerken!

THEMA SLIMME MIX VAN FUNCTIES
De ambitie is: meer levendigheid in het USP. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Meer woningen

1x rood

Woningen kunnen ook iets verderop,
hoeven niet per se op het Science Park

2) Meer sport
3) Niet levendiger (niets

4x rood

veranderen)
4) Meer horeca

1x groen

5) Meer winkels

2x groen

6) Iets anders, …

2x groen

Combinatie van alles is nodig, niet kiezen.
Multifunctionaliteit is van belang. Meerdere
functies.

THEMA: ZICHTBAAR DUURZAAM EN GASLOOS
De ambitie is: het USP wil energieneutraal worden. Voor de duurzame opwekking
van energie zijn meerdere maatregelen tegelijk nodig. Welke 3 maatregelen hebben
jouw voorkeur en waarom?
1) 2 à 3 grote

2x rood

windmolens
2) Zonnepanelen in het

groene omgeving
3x rood

veld
3) Buiten het gebied

Horizon vervuiling. Niet passend in deze
Esthetisch niet mooi in omgeving. Moet op
’t dak / gevel

5x groen

oplossen
4) Energie uit de bodem

5x groen

(bijv. geothermie)
5) Win- en zon op daken

4x groen

6) Iets anders, …

1x groen

Er moeten veel meer oplossingen worden
onderzocht. Mix van oplossingen;
-

Opslag van energie

-

Gescheiden afval inzamelen (plastic)

THEMA: GROEN & GEZOND LANDSCHAP
De ambitie is: landschap als kwaliteit in het USP en voor de stad. Hoe kan dit worden
bereikt?
7) Recreatieve routes en

3x groen

parken

Leefbaarheid en sfeer voor de mens!
(velden er omheen voor biodiversiteit)

8) Erfgoed beter
zichtbaar maken
9) Landschap behouden
(niets veranderen)
10) Meer ruimte voor

5x rood

Het is al druk genoeg!

2x groen

Aandacht voor nodig m.b.t. onze

evenementen
11) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit

toekomst. Showcase!  laat zien wat er
kan.

12) Iets anders, …

THEMA AUTOLUW EN BEREIKBAAR
De ambitie is: een autoluw USP. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Werkgeversaanpak /

1x groen

mobiliteitsmanageme

Ervaring mee opgedaan en dan zie je dat je
er heel veel mee kunt doen! Alternatieven

nt
2) Parkeren verplaatsen

1x groen

Goede plek en fijne loop!

5x rood

Auto = sta in de weg. Onmogelijk

3x groen

Het wordt er prettiger en gezelliger van.

naar parkeergarages
aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal
blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande
autoroutes
5) Autovrij centrum
uitbreiden
6) Iets anders, …

THEMA: AUTOLUW EN BEREIKBAAR
De ambitie is: de groei van het USP is alleen mogelijk bij meer gebruik van het OV en
de fiets. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Fietsroutes op en naar

1x groen

Belangrijk: meer en sneller!

1x groen

Snel en goed wegkomen is belangrijk

3x rood

Er moet wel iets veranderen

4) Meer en betere

1x groen

Groen: aangenamer om te lopen 

voetpaden

1x rood

mensen naar buiten.

het USP verbeteren
2) Beter en comfortabel
OV
3) Er hoeft niets te
veranderen

Rood: voetpad heeft niets te maken met
OV-oversteek en is vaak slecht.
5) Betere of meer
fietsenstallingen

1x groen

Groen: graag meer stallingen

1x rood

Rood: dit is voor mij niet het grootste
probleem.

6) Iets anders, …

1x groen

Om mij uit de auto te krijgen moet er een
fatsoenlijk alternatief zijn (tijd te lang).

