GROEP 6

FOTO USP

ROOD:
1. Verkeersknelpunt, vooral ’s middags
6. Herontwikkel gebouw inclusief energie opwekking
7. Parkeerplaats mag hier weg, “grijze woestijn”
8. Daar niet alleen parkeerplaats, maar benutten voor energie opwekking of groen
9. Verloren blok, geïsoleerd, mensen wonen in slechte lucht
10. Snelweg niet verbreden. Lost het probleem niet op. Ook geen extra afslag
11. Hoog gebouw, horizonvervuiling voor bewoners
15. Rode contour handhaven
17. Verkeerstechnische ramp
18. Verlichting bij “reststukjes”
19. Doe er wat mee of haal weg!
20. Supergevaarlijke kruising
21. Beheer ruimtegebruik. “Halfzachte” parkeergarage. Rommelig stukje

23. PMC over rode contour, met weinig respect voor landschap gebouwd.

GROEN:
2. Blij dat de tram rijdt
3. Sporten – vitaliteit = belangrijk. Mag ook elders.
4. Botanische Tuinen: Recreatie, groen, cultuurhistorisch, studeren
5. Rustgevend uitzicht, zorg dat het niet bebouwd wordt
12. Behouden, geen zonnepanelen i.v.m. reflectie
13. Behoud historisch landschap + ecologie t.b.v. biodiversiteit
14. Behoud groene tong
16. Autoluw pad, heel prettig!
22. Groene tong, UNESCO waterlinie

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

5x groen

onderwijs, onderzoek
en zorg
2) Meer ruimte voor

2x rood

grote/commerciële

We moeten keuzes maken. Dan deze
onderaan de prio-lijst

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

2x rood

is
4) Meer ruimte voor

1x groen

innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor
voorzieningen
6) Iets anders, …

2x rood

Geen keuze

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

2x groen

Groen: voor studenten, PhD’s,

1x rood

internationals
Rood: is dit wel het doel van het gebied?

2) Meer sport

1x rood

Niet meer… is goed zo

3) Niet levendiger (niets

3x rood

Juist wel veranderen. Optimaler gebruik

veranderen)

maken van de ruimte i.p.v. met vastgoed

4) Meer horeca
5) Meer winkels
6) Iets anders, …

2x groen

Op andere tijden werken, dan meenemen

1x rood

Goedkopere winkel!

2x groen

Meer groen met buitenterrassen

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

3x rood

Zonde van de ruimte

3x rood

Verschuiven van het probleem

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

4x groen

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

2x 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

parken
2) Erfgoed beter

1x rood

Het is prima zo. Hoeft niet meer

4) Meer ruimte voor

1x groen

Makkelijkste keuze

evenementen

5x rood

Rood: niet meer fysiek / landschapsruimte

5) Meer ruimte voor

3x groen

Overal, natuurinclusief. Op, onder, door

zichtbaar maken
3) Landschap behouden
(niets veranderen)

natuur/biodiversiteit
6) Iets anders, …

gebouwen
1x groen

Landschap verbeteren met o.a.. groene
dooradering en natuurinclusief gebruik

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

1x groen

mobiliteitsmanageme
nt
2) Parkeren verplaatsen

2x groen

Maar je belast wel de omgeving

naar parkeergarages
aan de rand (bijv.
P+R)
3) De auto moet overal

5x rood

blijven (niets
veranderen)
4) Geen doorgaande

3x groen

autoroutes
5) Autovrij centrum

1x rood

uitbreiden

Mindervaliden. Logistiek. Bereikbaarheid.
Toch wel iets toelaten

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
het USP verbeteren
2) Beter en comfortabel
OV

3,5x

Snelfietsroutes Houten/Culemborg. Veilig

groen

fietsen op het USP is een uitdaging

2,5x

Goed aansluiten op OV-knooppunten +

groen

omliggende gemeenten. Niet alleen naar
centrum Utrecht

3) Er hoeft niets te

4x rood

Wel degelijk!

1x rood

Betere scheiding voet- & fietspaden. Let op

veranderen
4) Meer en betere
voetpaden
5) Betere of meer
fietsenstallingen

veiligheid!
1x rood

We moeten keuzes maken, efficiënter
gebruik m2. Bijvoorbeeld ook lesgeven in
de avond. Spreiden.

6) Iets anders, …

