GROEP 4

ROOD:
1a.

fietspad voor RIVM: gevaarlijk en onoverzichtelijk

1b

Olympos: te klein  jammer, gezondheid heeft een plek nodig

2a

parkeergarage UMCU: te vol, patiënten te laat, ophopende file

2b

P+R: meer dan de helft leeg, onbekend? Te groot

3a

snelweg: te veel auto’s, weinig vertrouwen in een goede oplossing

4a

Olympos: graag in de hoogte!

4b

Fietskruispunt RIVM: geen verlichting, onduidelijk

5a

UMC-parkeergarage: te groot

5b

geen ISU (op die plek); druk op het gebied

5c

Boerderij: druk op het gebied, op landerijen. Nodig?

6a

Ingang bij RIVM is saai; ver fietsen. Moet meer levendig.

6b

Olympos

6c

Nutricia: doods stukje, valt erbuiten

7a

Grote verbindingszones zijn saai (grote doorgaande wegen): te groot opgezet

7b

Bij Kruytgebouw parkeerplaats te groot

7c

parkeerplaats bij RIVM, eentonig landschap er omheen, open vlakte, niet zo
fijn voor recreatie + natuur

GROEN:
1a

Botanische Tuinen: fijne plek, ontmoeten, natuur, ecologische structuur, fijn
gevoel, lunchrondje, parkachtig, onderzoek + onderwijs

1b

Faculteit Diergeneeskunde: klinieken naast UU – verbinding met andere

disciplines
2a

Botanische Tuinen

2b

USP uit fietsen en recreëren, heerlijk, niet volbouwen

3a

Bij Maxima centrum: groene contour oost/zuid behouden

3b

ISU: nu fijn, geen wandelpad voor ISU (compensatie)

4a

Basket: gezellig (spar)

4b

Botanische Tuinen

5a

Kruyt- en Unninckgebouwen herontwikkelen: goed

5b

Maximacentrum: prachtig instituut voor het gebied

5c

Botanische Tuinen

6a

Botanische Tuinen

6b

Spar-gebied: UU-gevoel, kennis

7a

oksel in de snelweg; vergeten stukje natuur (wandelpad): oud landschap,

afwisselend
7b

Bosje achter Cambridge

7c

Botanische Tuinen
 Verbindingszone in het groen

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

2x groen

onderwijs, onderzoek

Geneeskunde, milieu clusteren werkt
kennisoverdracht in de hand

en zorg
2) Meer ruimte voor

1x rood

Er is al zo weinig ruimte hier

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

5x rood

is
4) Meer ruimte voor

1x groen

innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor

4x groen

voorzieningen
6) Iets anders, …

Sport, winkels, woningen, studieplekken,
horeca

1x rood

Meer ruimte voor studenten

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

5x groen

3) Niet levendiger (niets

5x rood

veranderen)
4) Meer horeca

2x groen

Nu na 18.00 uur doods

1x rood
5) Meer winkels

1x groen

= meer levendigheid (in combinatie met
meer horeca)

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

Voor capaciteit, mag ook hier

3x rood

Te weinig opbrengst

2x groen

Maar dan moeten ze ook duurzaam zijn

windmolens
2) Zonnepanelen in het
veld
3) Buiten het gebied
oplossen
4) Energie uit de bodem

1x rood
6x groen

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

7x groen

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

Routes+ parken = fijne omgeving

3) Landschap behouden

1x groen

Groen: groene ring behouden, met bomen,

(niets veranderen)

2x rood

uitzicht, geen zonnevelden, niet in weiland

parken
2) Erfgoed beter
zichtbaar maken

Rood: landschap niet zo behouden;
gebruiken voor groei (recreatief, park):
groene zones
Rood: niets veranderen aan het landschap,
meer verbindingszones in het groen; uit
bestaande groen
4) Meer ruimte voor

3x groen

evenementen

Sportevenementen, gezellig
(sport)evenement, gezellig, levendig, je
komt er op af
Evenementen algemeen, gezellig, levendig

5) Meer ruimte voor

1x groen

natuur/biodiversiteit

Meer ruimte voor biodiversiteit, vanuit
omgeving, aantrekkelijker recreëren, beter
voor dieren, planten, mensen

6) Iets anders, …

1x groen

Groen: circulair paviljoen (iets anders),

1x rood

meer levendigheid
Rood: Iets anders; fijn zoveel
groen/natuur, ambities = meer mensen;
niet fijn, is al zo druk

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

2x groen

Werkgeversaanpak – UMC werkt goed,

mobiliteitsmanageme

maar niet hard genoeg

nt

Mobiliteitsmanagement, totaaloplossing

2) Parkeren verplaatsen

2x groen

Auto’s aan de buitenkant, binnen geen

naar parkeergarages

auto’s  wandelen / fietsen

aan de rand (bijv.

Parkeren naar de rand graag!

P+R)
3) De auto moet overal

6x rood

Auto mag meer naar de rand, minder

blijven (niets

auto’s

veranderen)

Auto weg
De auto eruit! = veiliger
Auto moet veranderen
Auto naar de rand

4) Geen doorgaande
autoroutes
5) Autovrij centrum

3x groen

uitbreiden

Autovrij centrum  fijner wonen/leven
Autovrij centrum graag! Beter voor de
omgeving. Vreemd dat tram en bus nu
door centrum gaan. Verkeersader
doorkruist nu wandelgebied; pleinen,
gezelligheid.

6) Iets anders, …

1x rood

Thuiswerken, video, niet iedereen naar USP
laten komen

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
het USP verbeteren

5x groen

Fietsroutes naar USP verbeteren. Nu te
druk
Fietspaden nu goed, kan beter, meer
aanleggen
Betere fietsroutes, gescheiden

Fietsroutes beter en aantrekkelijker, dan
hoort het meer bij Utrecht.
2) Beter en comfortabel

1x groen

OV
3) Er hoeft niets te

Goedkoper/beter OV – mag meer (opties).
Nu te duur, weegt niet op tegen auto

7x rood

Wel iets veranderen!!

1x groen

Voetpaden, gezelligheid, veiligheid,

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

terrassen

