GROEP 8

FOTO USP

ROOD:
1.

onoverzichtelijk kruispunt

6.

Parkeerplaatsen zijn onaantrekkelijk. Kunnen weg. Als het moet, dan
gestapeld  auto’s afvangen

7.

Kruytgebouw: cosmetisch ontsierend

10.

Van Unninckgebouw ziet er niet uit

16.

Bolognelaan; haard aan vernieuwing toe. Binnen ook.

17.

Grote plaat beton. Onprettig

18.

Grote plaat beton. Onprettig

20.

Tochtig gat

30.

Verlichting verstoord.

31.

Betere invulling, nu leegstand

GROEN:
2.

aantrekkelijke entree, schildwachter, buffer

3.

groene buffer behouden

4.

overgang naar groen; onbebouwd

5.

mooi rustig gebiedje: oud stukje land; ecologische waarde

8.

Botanische tuinen; geen discussie

9.

Botanische tuinen; geen discussie

11.

Mooi ontmoetingsplekje. Toch nog ergens. Leuke eetplek

12.

Jagerspad; kennen weinig mensen

13.

Houtwal + weilanden: net een jaar oud. Ecologisch belang

14.

schrijnend tekort aan sportvelden. Alle sporten.

15.

Mooi uitzicht op grazende schapen, ook al blaten ze in de lente

19.

Medische faculteit: heel prettig, modern, voorbeeld voor rest USP

21, 23, 24, 25.

Groene weiden: goed onderhouden, inzetten op ecologische

diversiteit
22.

Alle ziekenhuizen: hoogstaande wetenschap  uitbreiden

26.

Cambridgelaan; veel studenten! Belangrijk.

27.

Mooi uitzicht, goed recreëren.

28.

Casa confetti: minder lelijk, mag er één van bij

29.

Goed voorbeeld van goede studentenhuisvesting

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

Primaire publieke functie

2x rood

Research en Development kan elders ook

1x groen

Prettiger omgeving studenten

3x groen

Buiten de gemeentegrenzen kijken

onderwijs, onderzoek
en zorg
2) Meer ruimte voor
grote/commerciële
‘Research&Developme
nt’
3) Het is goed zoals het
is
4) Meer ruimte voor
innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor
voorzieningen
6) Iets anders, …

Toonaangevend wereldwijd, absolute
meerwaarde
Meer combinatie van verschillende functies
op dezelfde ruimte.

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

3x groen

Groen: er is woningtekort
Met meer woningen zullen ook meer
voorzieningen opleveren, waar men elkaar
kan ontmoeten
Woonfunctie = leven in de brouwerij 
draagvlak voor voorzieningen

2) Meer sport

1x groen

Schrijnend tekort aan faciliteiten voor
studentensport. Enorme wachtlijsten. Meer
velden, hallen en sportfaciliteiten zijn hard
nodig.

3) Niet levendiger (niets
veranderen)

2x groen

Groen: is al levendig

1x rood

Rood: spreekt voor zich

4) Meer horeca

1x rood

5) Meer winkels

Winkelen kan in de stad

6) Iets anders, …

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

3x rood

Landschapsvervuiling

4x rood

Zonde van het groen

windmolens
2) Zonnepanelen in het
veld
3) Buiten het gebied

5x groen

oplossen
4) Energie uit de bodem

6x groen

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

6x groen

Kleine wind en grote zon; maakt wel het
verschil, zonder extra ruimte te kosten en
overdreven zichtbaar te zijn.
Panelen op daken

6) Iets anders, …

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

3x groen

Groen: nuttig groen

1x rood

Groen: parkfunctie is multi goed: water,
recreatie, groen
Groen: Park + biodiversiteit!
Groen: valt de meeste winst te behalen
(2x)
Rood: recreatiedruk wordt te groot

2) Erfgoed beter
zichtbaar maken
3) Landschap behouden
(niets veranderen)

1x rood

Rood: accentueren landschappelijke
kwaliteiten. Autoluw

Rood: verspilling ruimte, er moet sowieso
iets gebeuren.
Rood: efficient ruimtegebruik. Zover
mogelijk van centrum af.
4) Meer ruimte voor

5x rood

Rood: voegt niets toe

5x groen

Groen: Leefbaar & gevarieerd

evenementen
5) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit

Groen: combinatie, integraal is belangrijk
Groen: kan ook betekenen toevoegen
groen in bestaande stenige omgeving.

6) Iets anders, …

Meer parkeerplaatsen voor bewoners, men
parkeert nu soms bij Kromme Rijn
(vergunning te duur)

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

3x groen

mobiliteitsmanageme
nt
2) Parkeren verplaatsen

4x groen

Groen: meeste winst te behalen

naar parkeergarages
aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal

7x rood

blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande

1x groen

autoroutes
5) Autovrij centrum
uitbreiden
6) Iets anders, …

1x groen

Bewoners parkeerruimte

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

5x groen

het USP verbeteren

Groen: voorrangssituaties. Breedte
fietspaden + OV!
Tegen de stroom in niet te doen.
Overgangen tram niet te doen.
Oversteekplaatsen onhandig (Bolognelaan
/ Camebridgelaan)

2) Beter en comfortabel

2x groen

OV
3) Er hoeft niets te

4x rood

veranderen
4) Meer en betere

1x rood

Rood: ziet hij niet in

1x groen

Groen: routes zijn al goed, stallingen

voetpaden
5) Betere of meer
fietsenstallingen
6) Iets anders, …

mogen beter; beperkende factor

