GROEP 11

FOTO USP

ROOD:
1. Akelig knooppunt. Auto in de avond: “punt van stilstand” – verkeersinfarct.
Belasting voor werkers.
2. Akelig knooppunt. Auto in de avond: “punt van stilstand” – verkeersinfarct.
Belasting voor werkers.
3. Parkeergarage is veel te krap (te weinig plek)
4. Oversteek is druk, onoverzichtelijk, bellen en lampen onhelder. GEVAAR.
5. Oversteek is druk, onoverzichtelijk, bellen en lampen onhelder. GEVAAR
6. Sfeerloos; in de avond geen hond op straat. Vooral weinig mensen. Ook: te
weinig horeca. “Lichtjes” ontbreken.
7. Onoverzichtelijk voor voetgangers en sfeerloos. Tochtig!
8. Onoverzichtelijk voor voetgangers en sfeerloos. Tochtig!
9. Parkeerterrein; liever groen. Hangt er een beetje bij.

10. Infarct (auto’s) op AL, vooral middag (15.00 – 18.00 uur). Ook op open
dagen.
11. Capaciteitsproblemen sport. Wachtlijsten / banen- en veldentekort. Soms
wachtlijst > leden vereniging
12. Kruising fiets/voetganger slecht zicht / onveilig.
13. Sfeerloos plein. PLq niet geschikt voor Pnyx
GROEN:
14. Klimmuur / Olympos waardevol. Gezellig. Hele week leven.
15. Acceleratorgebouw. Mooi voorbeeld groei start-ups met beursgenoteerd
bedrijf. Staat model.
16. PMC – strategisch samenwerken (WKZ) – voor kinderen – duurzaam
17. Ideale plek Ronald McDonaldhuis met heel houden landschap. Lost knelpunt
(3) op.
18. Niemeijer tuin – fijn rustig stukje om te behouden.
19. Groen waar altijd activiteit is. De uithovenier / volkstuin
20. Mooi uniek plekje + historisch erfgoed
21. Mooi uniek plekje + historisch erfgoed
22. Koningsberger: fijn studeergebouw. Voorbeeld
23. Locatie voor sport? Bij entree is fijn
24. Tram is geweldig
25. Coimbrapad = (plein) fijne gezelligheid
26. Wonen met “tuin” is fijn! Vaker doen!
27. Het groen naar de landschappen. Mooi grensgebied. Uitzicht en beleving.
28. Het groen naar de landschappen. Mooi grensgebied. Uitzicht en beleving.

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

2x groen

Groen: Sleutel voor vooruitgang

1x rood

Rood: is groei onderwijs wel goed voor

en zorg
2) Meer ruimte voor

stad?  druk op woningmarkt
2x rood

Teveel verkeer hier.

grote/commerciële

Niet te veel bedrijventerrein – Campus

‘Research&Developme

gevoel

nt’
3) Het is goed zoals het

1x rood

is
4) Meer ruimte voor

2x groen

innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor

Hoort bij innovatiekarakter
Levendig

1x groen

voorzieningen

Groei  meer toevoegen studieplekken en
horeca

6) Iets anders, …

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

1x rood

Was ingegeven door vrees voor meer
verkeer. Bleek genuanceerd

2) Meer sport

3x groen

Nu: te krap (wachtlijsten!)
Gezond
Zowel formeel als informeel

3) Niet levendiger (niets

3x rood

!

4) Meer horeca

1x groen

Gezellig, levendig, variëteit

5) Meer winkels

1x groen

Supermarkt! Vers moet!

veranderen)

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
windmolens

1x groen

Groen: mooie efficiëntie. Veel beter dan PV

1x rood

(slim plaatsen)
Rood: Impact op mensen  gezoem /
mentaal welzijn, etc.

2) Zonnepanelen in het

2x rood

veld
3) Buiten het gebied

zet ze op daken
1x rood

oplossen
4) Energie uit de bodem

Oerlelijk, slecht (?) voor biodiversiteit 
Als we moeten, dan kunnen we 
voorbeeld + besparen

1x groen

Innovatief, efficiënt, ruimtevraag laag

(bijv. geothermie)
5) Wind- en zon op

2x groen

daken
6) Iets anders, …

2x groen

Aan rand RWS – zonnepanelen in
geluidsmuur / langs de snelweg

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

1x groen

= levendigheid

1x groen

Dient leefbaarheid

1x rood

Alles onveranderd is te stellig

4) Meer ruimte voor

1x groen

Groen: Schaal en “hoe” bepalend 

evenementen

2x rood

levendig in weekend

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

Rood: belasting meer verrijking (verkeer,
bewoners)
Rood: niet te vaak
5) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit

2x groen

Omgeving is groen. USP nog niet genoeg

6) Iets anders, …

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

3x groen

Niet waterbedeffect.

naar parkeergarages

Betere doorstroming

aan de rand (bijv.

Leefbaarder gebied

P+R)
3) De auto moet overal

1x rood

blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande

3x rood

autoroutes
5) Autovrij centrum

Niet heen-en-weer rijden faciliteren
Risico voor SEH (particulier)

1x groen

uitbreiden
6) Iets anders, …

Spreiden van werktijden

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

het USP verbeteren

Fietsen moet meer onderdeel zijn van de
oplossing
Veiliger naar stad (tram-kruising)

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

2x rood

!

2x groen

Oversteekbaarheid en veiligheid moeten

veranderen
4) Meer en betere
voetpaden

beter
Aandacht voor doorgaande paden vooral
noord  zuid

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

