GROEP 5
FOTO USP

ROOD:
1. Gelijkvloers parkeren is zonde van de ruimte
2. Inefficiënt ruimtegebruik
3. Kruytgebouw  inefficiënt gebruikt
4. Botanische Tuinen  besloten karakter, zou meer open kunnen zijn
5. Gebiedsentree  bundeling infrastructuur
6. Overgang Bestuursgebouw naar UMCU  levenloos gebied met veel potentie
 ziekenhuis staat daardoor op zichzelf
7. Onlogisch gebouw; lelijk en somber
8. Lelijk gebouw
9. Meerdere gebouwen op USP kunnen efficiënter worden gebruikt
10. Verkeerssituatie  onlogisch, gevaarlijk, fietsveiligheid in het geding
11. Niet duurzaam
12. Teveel autoverkeer op en rond USP

13. RIVM  botst met de sfeer die het USP ademt (gekke entree)
14. Overgang van gebouw naar groen (omgeving) is vaak een parkeerterrein
15. Omgeving nodigt niet uit voor ontmoeting/uitwisseling
16. Buitenruimte meer in verbinding met de rest van het gebied + entree
uitstraling voor bezoekers/patiënten + bereikbaarheid

GROEN:
1. Botanische Tuinen: welkome omgeving / afwisseling / fijne plek
2. Olympos; ontmoeting, afwisseling en ontspanning is heel belangrijk!  voor
studenten én medewerkers!
3. Groen uitzicht patiënten ziekenhuis
4. Relatie landschap - bebouwing
5. Fietsroute positief: groen / afwisseling
6. Groene verbinding  positieve ontwikkeling
7. Mooi wandelen, natuur
8. Voldoende ruimte voor Diergeneeskunde
9. UB: mooi gebouw + voldoende (mag meer) studieruimte
10. Olympos; meerwaarde, meerdere sporten / gemeenschappen bijeen
11. Coimbrapad: enige echte ontmoetingsplek op het USP
12. Mooi gelegen  mag nog meer velden
13. Sportcafé  gezellig + laagdrempelig + ontmoeten
14. Functie voor de wetenschap + evenementengebied
15. Samenwerking van instellingen / gezamenlijk gebruik van faciliteiten

THEMA: SLIMME MIX VAN FUNCTIES
De ambitie is: het USP als belangrijk landelijk kenniscentrum. Hoe kan dit worden
bereikt?
1) Meer ruimte voor

3x groen

Meer studieplekken  nu te weinig

onderwijs, onderzoek

Moet gericht zijn op onderwijs en

en zorg

onderzoek

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

5x rood

Meer studieplekken dus…

1x groen

Ondersteunen van studenten met ideeën

1x groen

Naast de kerntaken zijn extra

is
4) Meer ruimte voor
innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor
voorzieningen

voorzieningen noodzaak

6) Iets anders, …

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

4x groen

Levendigheid – sport  verenigingen
kunnen nog groeien
Gezond leven is voor USP belangrijk +
levendigheid in algemeenheid is belangrijk
Sport = gezelligheid + ontmoeting =
levendigheid

3) Niet levendiger (niets

5x rood

Niet veranderen is slechtste scenario

1x groen

Avondhoreca mist

veranderen)
4) Meer horeca
5) Meer winkels
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

1x groen

windmolens
2) Zonnepanelen in het

zonnepanelen in een veld
3x rood

veld
3) Buiten het gebied
oplossen

Je moet zoveel mogelijk doen, behalve
Een zonnepaneel is als een parkeerplaats;
zonde van de ruimte

2x groen

Groen: Je moet zoveel mogelijk doen,

1x rood

behalve zonnepanelen in een veld
Rood: streven naar zelfvoorzienendheid is
1e doel

4) Energie uit de bodem

4x groen

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

Je moet zoveel mogelijk doen, behalve
zonnepanelen in een veld

4x groen

Je moet zoveel mogelijk doen, behalve
zonnepanelen in een veld

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?
7) Recreatieve routes en

3x groen

parken

Betere zichtbaarheid of meer groene
routes = ontspanning, rust

8) Erfgoed beter
zichtbaar maken
9) Landschap behouden

5x rood

Niets veranderen is geen optie

10) Meer ruimte voor

1x groen

Rood: Hier moet niet de nadruk op liggen

evenementen

1x rood

 dat moet liggen op zaken waar meer

(niets veranderen)

mensen op structurele basis gebruik van
maken.
11) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit

2x groen

USP heeft veel groen  is belangrijk, dus
meer
Bij een duurzame omgeving hoort meer
groen

12) Iets anders, …

THEMA AUTOLUW EN BEREIKBAAR
De ambitie is: een autoluw USP. Hoe kan dit worden bereikt?
1) Werkgeversaanpak /
mobiliteitsmanageme
nt
2) Parkeren verplaatsen
naar parkeergarages
aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal

6x rood

Zonde van de ruimte of slechte overgang

blijven (niets

naar omgeving blijf dan.

veranderen)

Lelijk en somber (lege parkeerterreinen
zijn ook lelijk)

4) Geen doorgaande
autoroutes
5) Autovrij centrum

6x groen

uitbreiden

Liefst autovrij  anders auto’s aan de rand
van het USP

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

4x groen

het USP verbeteren

Veel onveilige kruispunten
Fietsroutes naar het USP kunnen beter +
meer entreeplekken voor de fiets
Mooie brede fietspaden

2) Beter en comfortabel
OV
3) Er hoeft niets te

6x rood

veranderen
4) Meer en betere
voetpaden
5) Betere of meer

Is nu onveilig en inefficiënt
Verlichting op fietspaden kan beter

2x groen

Te weinig pleinen met verblijfskwaliteit

fietsenstallingen
6) Iets anders, …

