GROEP 16

FOTO USP

ROOD:
1. Onaangenaam
2. Welkom op de Uithof-bord hangt hier  wordt steeds meer “USP”  is dit
nog wel voor iedereen?
3. Unnik – lelijk gebouw
4. De paden slecht aangelegd – niet logisch voor visueel beperkten (obstakels)
5. De paden slecht aangelegd – hoogteverschillen
6. Supermarkt – voor rolstoelen niet fijn – helling
7. supermarkt – prijs
8. supermarkt – prijs
9. Bolognelaan – voor auto  druk / onveilig
10. Ontsluiting USP – vastzittende snelwegen
11. Unnik en Bestuursgebouw – “oude meuk” – ongeschikt als modern kantoor
12. Verkeersveiligheid fietsers

13. Oude gebouwen centrum
14. Oversteekplaatsen fietspad Heidelberglaan – gevaarlijk en onoverzichtelijk
15. Trambaan gevaarlijk voor rolstoelen
16. Oversteek / weg – gevaarlijk en onoverzichtelijk sinds plaatsing Journalistiek
en het “hekje”
GROEN:
1. Hergebruik fort – waardering
2. niet uitgroeien
3. Het pad – prettige route naar bos/natuur. Waarde van zichzelf. Weilanden met
zicht van veraf.
4. RIVM – knipoog naar verleden
5. RIVM – landmark
6. Casa Confetti: prettig wonen
7. De tram
8. De tram
9. Gezellig plein
10. Casa Confetti – architectonische vormgeving
11. Botanische Tuinen: recreatief rondje
12. Heidelberglaan: levendig en bruisend
13. LSJ: activiteiten / sfeer / uiterlijk
14. Botanische Tuinen: geweldig dat dit er mag zijn
15. Klimmuur: heel leuke voorziening

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

Belang van de zorg

1x rood

Geen vercommercialisering

1x rood

Wel veranderen!

3x groen

Noodzakelijk als je echt sciencepark wil

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

zijn (2x)
Inspirerend voor studenten

5) Meer ruimte voor

1x groen

Meer studieplekken

voorzieningen
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 groen

Woning tekorten

2) Meer sport

1x rood

Veldsporten zijn ruimtevreters

3) Niet levendiger (niets

3x rood

Wél veranderen (3x)

3x groen

Meer beleving in het weekend

veranderen)
4) Meer horeca

Variatie horeca
Meer horeca
5) Meer winkels

1x groen

Meer producten en prijs

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

Rood: Géén horizonvervuiling. Te

3x rood

waarderen techniek. Verantwoordelijkheid
pakken en science karakter gebied
voorbeeldfunctie
Horizonvervuiling en lage frequentie
trillingen (2x)
Cultuurhistorisch niet een goede plek

2) Zonnepanelen in het

1x rood

Verkwisting van ruimte

veld
3) Buiten het gebied

4x groen

oplossen
4) Energie uit de bodem

3x groen

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

4x groen

Op daken centraal

2x groen

Passief bouwen

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

1x groen

Groen: Meer toegankelijke routes

3) Landschap behouden

1x groen

Groen: Waardeer wat er is

(niets veranderen)

2x rood

Rood: niet haalbaar met alle

parken
2) Erfgoed beter
zichtbaar maken

ontwikkelplannen (2x)
4) Meer ruimte voor

2x groen

Groen: Reuring

evenementen

2x rood

Groen: meer evenementen – dode boel in
het weekend – Leuk als mensen niet
allemaal naar stad trekken.
Rood: Herrie (2x)

5) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit

1x groen

Groen: Hier altijd rekening mee houden;

1x rood

niet noodzakelijk méér ruimte

Rood: meer biodiversiteit – niet haalbaar
doel – niet tegen maar geloof er niet in.
6) Iets anders, …

1x groen

Groen: Tonen architectuur – Botanische
Tuinen meer open stellen

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

1x rood

Werkgever moet veranderen

2x groen

Hele gebied prettiger / veiliger

mobiliteitsmanageme
nt
2) Parkeren verplaatsen
naar parkeergarages

Toekomstbestendige parkeergarages

aan de rand (bijv.

maken

P+R)
3) De auto moet overal

2x rood

blijven (niets

Auto’s strijdig met leefbaarheid
Wél veranderen

veranderen)
4) Geen doorgaande

1x rood

Lastig voor mensen met beperking

3x groen

Weinig (vindbare) invalidenparkeerplaatsen

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

Last Mile Solutions in gebied (bijv. Step)
(2x)

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
2) Beter en comfortabel

stukken
2x groen

OV
3) Er hoeft niets te
veranderen

Fietsroutes bevatten nu gevaarlijke
Sneller en beter OV – ook verder dan de
Randstad (2x)

3x rood

Wél veranderen (3x)

4) Meer en betere
voetpaden
5) Betere of meer
fietsenstallingen
6) Iets anders, …

3x groen

Voetpaden ook voor minder-validen

