GROEP 17

FOTO USP

ROOD:
1. Rare aankomst in het gebied
2. Parkeerterrein als eerste binnenkomer = negatief
3. Parkeerterrein als eerste binnenkomer = negatief
4. Kruyt  grijze gebouwen hebben geen fijne uitstraling
5. Buitenruimte Kruyt is ook slecht
6. Goede bereikbaarheid medewerkers RIVM moet goed geregeld zijn
7. Ruimte nodig voor andere zaken; bebouwing / woningen / bedrijven
8. Complex Cambridgelaan  niet flitsend, gedateerd, past niet bij uitstraling
USP
9. Gedateerde oude gebouwen
10. Meer natuur in plaats van weilanden
11. Andere lus afbreken  ruimte voor Research en Development of Virologie
(CDI)
12. Meer laten zien wat er in de gebouwen gebeurd.

GROEN:
1. Sportfaciliteiten behouden in gebied
2. Botanische Tuinen behouden, beter toegankelijk, geen hek
3. Fijne plek om na een tentamen te ontspannen
4. Mooi om te zien, multifunctioneel, borrels
5. Koningsbergergebouw = beste gebouw van de campus
6. Mooi aangesloten op BB6 + Minnaert, binnendoor
7. Casa Confetti; ligt mooi, eyecatcher
8. UMCU – goed idee al de ziekenhuizen bij elkaar: efficiënt, kennis uitwisselen
9. Nieuwbouw HU  voorbeeld van modern onderwijs + onderzoek
10. Johanna  goede plek, veel woningen
11. Denver Hanse  mooi voorbeeld van zichtbaar maken van wat er gebeurd.
12. Behouden  groen gebied als weidegebied, meer natuurlijk
13. Groene oostrand van het USP behouden
14. Sportfaciliteiten behouden in gebied

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

onderwijs, onderzoek
en zorg
2) Meer ruimte voor
grote/commerciële

1x groen

Combinatie Research & Development met

2x rood

onderzoek patiënten

‘Research&Developme

Research & Development nodig voor goed

nt’

onderwijs

3) Het is goed zoals het

3x rood

is
4) Meer ruimte voor

2x groen

innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor

1x groen

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

2x groen

Nodig voor voorzieningen.

1x rood

Eerst Archimedeslaan

2) Meer sport

1x rood

3) Niet levendiger (niets

1x groen

veranderen)
4) Meer horeca

3x rood
2x groen

De jeugd wil meer horeca; samenkomen
voor iets anders dan onderwijs
Creatieve kant onderwijs ruimte geven

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
windmolens
2) Zonnepanelen in het

1x groen

Wind past hier

3x rood

Slagschaduw / overlast lukt niet

2x groen

Niet alle velden, maar bijvoorbeeld

veld
3) Buiten het gebied
oplossen
4) Energie uit de bodem

schapen + weilanden
2x groen

Kernfusie elders. Hoe lokaler, hoe beter.

2x rood

Eerst doen wat je zelf kan

5x groen

Omdat je het nu ziet

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

5x groen

daken
6) Iets anders, …

1x groen

Kernfusie / Hydrogen elders. Veel meer
mogelijk dan PV

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 rood

parken

Voor wie dan? Primair studenten /
Onderwijs en Onderzoek

2) Erfgoed beter
zichtbaar maken
3) Landschap behouden

3x rood

(niets veranderen)

Niet alles behouden aan wat het nu is.
Wél veranderen: landschap kan sfeer
toevoegen
Ruimte voor verbeteren

4) Meer ruimte voor

1x groen

Groen: Voor de hele stad benutten

evenementen

1x rood

Rood: Incidenteel graag

5) Meer ruimte voor

4x groen

Vooral Science Park; gebouwen in het

natuur/biodiversiteit

landschap
Betere uitstraling dan in beton – goed
voor klimaat
Vooral biodiversiteit  practice what you
teach  naar binnen trekken
Goed voor de sfeer + ontspanning

6) Iets anders, …

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

1x groen

Essentiële taak van werkgever. Goed beleid

1x rood

is belangrijk

1x groen

Duurzame ‘Last mile’ is belangrijk

4x rood

Boodschap duidelijk

1x groen

Sluiproute oplossen

2x groen

Auto’s weg

nt
2) Parkeren verplaatsen
naar parkeergarages
aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal
blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande
autoroutes
5) Autovrij centrum
uitbreiden
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

1x groen

het USP verbeteren
2) Beter en comfortabel

stad
3x groen

OV
3) Er hoeft niets te

2x rood

veranderen
4) Meer en betere

2x rood

voetpaden
5) Betere of meer

1x groen

fietsenstallingen
6) Iets anders, …

Vooral de omgeving, vanaf Rhijnauwen /

1x rood

