GROEP 10

FOTO USP

ROOD:
1. Verbeteren verbinding tussen de parels (Landgoed Oostbroek, Amelisweerd)
1. Verbetering verbinding ziekenhuizen en het gebied tussen de ziekenhuizen
1. Doortrekken verblijfsgebied Heidelberglaan
2. Verbreding A27 onnodig. Gaat ten koste van natuur
2. Capaciteitstekort voor de veldsporten
3. Parkeerplaatsen terugdringen  autoverkeer terugdringen: verzoek aan de
UU
3. Ontmoetingsgebieden moeten gezelliger
4. (Mobiliteitsmanagement)  minder automobiliteit in het gebied
4. Meer complete stad: bewoning ook door niet-studenten, niet-medewerkers.
In ieder geval onderzoeken! Let op milieuzoneringen
5. Doorbreken watergang
6. Ontbreken Terra Inkognica – groenvisie in de omgevingsvisie

6. Er moet een integrale groenvisie komen: meer van buiten naar binnen kijken
6. P+R: grote lichtuitstraling op de omgeving (met name in de nacht)
GROEN:
1. Landgoed Oostbroek behouden + verbeteren parels
1. Landgoed Amelisweerd
2. sport belangrijk maar beperkte velden (geld) Olympos
4. Healthy Urban Living voor het gebied USP  plek in de omgevingsvisie!
4. Koesteren samenwerking bijv. Stichting USP
5. Biodiversiteit / bosjes behouden = belangrijk
6. Ecologische zone met tunnels behouden. Natuur verbinden + behouden.
Ecologische zone is kwetsbaar

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

1x rood

Want commerciële belangen

3x rood

Als je kenniscentrum wil worden van

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

Nederland / internationaal is er nog wel
wat nodig! Mix van functies, kans bieden
voor research & Development (mogelijk
ook binnen bestaande footprints)

4) Meer ruimte voor

3x groen

innovatie en start-ups

Ruimte voor innovaties en start ups die
grote maatschappelijke transities kunnen
helpen versnellen
Versterken kennisregio van Utrecht:
gezondheid! Met name op het vlak van
duurzaamheid

5) Meer ruimte voor

2x groen

Goede studeerplek

1x rood

Meer duurzaamheid: Practise what you

voorzieningen
6) Iets anders, …

preach

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

1x groen

Groen: niet alleen voor studenten

1x rood

Rood: kritisch nadenken over toevoegen
meer woningen voor niet-studenten

2) Meer sport

1x groen

Groot capaciteitstekort bij huidige
sportverenigingen

3) Niet levendiger (niets
veranderen)
4) Meer horeca
5) Meer winkels

4x rood

Niet veranderen is geen optie!

6) Iets anders, …

2x groen

Meer ontmoetings- en verblijfsplekken.
Hotel gelieerd aan het USP; binding met
het USP, geen toeristen

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
windmolens
2) Zonnepanelen in het

4x groen

Rood: geluidsoverlast van deze grote!

1x rood
3x rood

Niet in het groen! Gebruik gevels en daken

2x rood

Niet afwentelen

5x groen

Wanneer uit onderzoek blijkt dat het kan,

veld
3) Buiten het gebied
oplossen
4) Energie uit de bodem
(bijv. geothermie)

is dit een hele energie-effectieve en
relatief weinig ruimte vragende vorm.

5) Win- en zon op daken

5x groen

Dubbel ruimtegebruik = altijd goed.

6) Iets anders, …

2x groen

Groen: Meer bewustwording in het

1x rood

dagelijks leven (minder plastic,
ledverlichting)
Rood: niet afwentelen

 Energie die binnen gebied is veel optimaler gebruiken  gedragsverandering
(trias energetica)
 voedsel uit directe omgeving (kortere ketens)

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

2x groen

Door kennis van de natuur  gevolg besef
behoud natuur!
We moeten kwalitatief goede plekken beter
met elkaar verbinden, dan kan beter in de
behoefte worden voorzien en gebruiken we
ze als living lab en blijft pure natuur

behouden
2) Erfgoed beter
zichtbaar maken
3) Landschap behouden

1x rood

(niets veranderen)
4) Meer ruimte voor

1x rood

evenementen
5) Meer ruimte voor

Er is zat ruimte voor evenementen, grond
beter gebruiken

3x groen

natuur/biodiversiteit

Kansen natuur / biodiversiteit binnen USP
zelf benutten: levend natuur netwerk
Meer groen voor meer leefbaarheid

6) Iets anders, …

1x groen

Meer ruimte voor sport = mentale recreatie
+ well being

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

1x groen

mobiliteitsmanageme
nt
2) Parkeren verplaatsen
naar parkeergarages
aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal

6x rood

Niet veranderen is geen optie!

blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande

1x groen

autoroutes
5) Autovrij centrum

3x groen

uitbreiden
6) Iets anders, …

De automobiliteit is echt voorbij
Parkeren kan ook goed aan de randen

1x groen

Niet naar de rand maar verder weg langs
de HWN-corridor S

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

Groen: verbeteren comfort / snelheid /

het USP verbeteren

1x rood

veiligheid / capaciteit i.c.m.
fietsenstallingen
Rood: Bij nieuwe paden rekening houden
waarde natuur / landschap /
cultuurhistorie

2) Beter en comfortabel

2x groen

OV

Meer mensen = meer fietsen, meer
fietsplekken  minder ruimte, dus beter
benutten huidig O

3) Er hoeft niets te

5x rood

veranderen

Niet veranderen is geen optie!
Meer mensen in de toekomst =
verandering

4) Meer en betere

1x groen

voetpaden

Meer en betere voetpaden maken
fietsenstallingen en OV beter / meer
comfortabel bereikbaar

5) Betere of meer
fietsenstallingen

2x groen

Wie uit de auto overstapt op de fiets,
heeft allicht een fiets voor lange
afstanden, die een goede fietsenstalling
nodig heeft.

6) Iets anders, …

