GROEP 14

FOTO USP

ROOD:
4.

Fietspad naar Bunnik, ’s avonds niet verlicht, levensgevaarlijk  sociale

veiligheid + druk
6.

Weg voor fietsers onduidelijk + gevaarlijk. Functies (zoals bloedbank) slecht
bereikbaar + onduidelijk hoe er te komen.

7.

Als fietser kun je hier niet doorsteken naar moestuinen / door het groen. Wél
gewenste fietsroute.

11.

Youtube filmpje illustreert chaos: gevaarlijke verkeerssituatie Universiteitsweg
/ ontsluiting USP. Mensen vinden het verwarrend.

12.

Afslag naar Leuvenlaan over fietspad / fietsers komen van alle richtingen 
gevaarlijk voor fietsers en vervelend voor automobilisten. Niet goed voor
doorstroming.

15.

Supermarkt is te klein, te duur.

16.

Kruytgebouw – ziet er niet uit, moet verbeterd, deprimerend

17.

Op plek parkeerplaats kan veel ander goeds. Minder maaiveldparkeren  de

hoogte in.
18.

Bereikbaarheid USP  400 extra parkeerplaatsen zorgen voor extra verkeer
op verkeerde plek. Dat wil je vanaf A28!  Beter OV!

19.

Minnaert + aardwetenschappen  redelijk nieuw gebouw, maar slechte
verblijfskwaliteit + BBG  werkklimaat / luchtkwaliteit.

GROEN:
1.

Behoud van veel groen

2.

Behoud van veel groen

3.

Mooi gebied, mooie fietsroute + recreatiemogelijk voor werknemers

5.

Cambridgebar – studentenkroeg behouden, want zorgt voor levendigheid 
dit soort functies mogen er meer!

8.

P+R waardeer ik positief, omdat parkeren zich hier concentreert  heeft
positief effect op rest van het gebied + biedt parkeergelegenheid.

9.

Olympos: heel tof dat er sportvoorzieningen zijn, zorgt ook voor levendigheid
’s avonds. Meer van dit soort voorzieningen / recreatie ’s avonds draagt bij
aan levendigheid.

10.

zie 9. Mag groeien

13.

Casa confetti  USP is meer dan werken/studeren. Bewoners zorgen voor
levendigheid, mag meer. Zorgt voor draagvlak voorzieningen.

14.

Versterken gezelligheid van centrumgebied

20.

KWG  mooi, functioneel gebouw. Grasveld ervoor is erg gezellig, goed
voorbeeld hoe het voor een gebouw moet zijn!

21.

Prachtig dat Botanische Tuinen er zijn, mooi om te recreëren, moet zo blijven

22.

Goed en mooi, maar is wel afgesloten. Mag beter / opener naar buiten, meer
zichtbaar, uitnodigend.

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

Verzamelcategorie wat hier allemaal
gebeurt.

en zorg
2) Meer ruimte voor

2x rood

De groei van het USP heeft (te) veel invloed

grote/commerciële

op de omgeving  meer OV, meer wegen
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 minder natuur.

nt’

 te veel geconcentreerd
 wie weet in de toekomst staat het
hier onder water?
In eerste instantie onderwijs / onderzoek,
niet grote bedrijven.

3) Het is goed zoals het

2x rood

Kan altijd beter!

1x groen

Heel belangrijk als je een kenniscentrum

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

wil zijn.
2x groen

Decentraliseren
Zie 2: als je meer onderzoek / onderwijs
huisvest dan wordt het vanzelf ook beter
kenniscentrum
Meer onderwijs, dan komt de rest vanzelf!

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

2x groen

Aantrekkelijker voor horeca & winkels +
minder noodzaak reizen

2) Meer sport
3) Niet levendiger (niets

3x rood

veranderen)

Echt héél belangrijk dat het verbetert, nu
niet leuk en gezellig om hier te zijn voor
studenten
Ook voor medewerkers beter!

4) Meer horeca

1x groen

Gezelligheid / leefbaarheid. ook andere

ontmoetingsplekken
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

0,5x

Tussen 1 en 2: geen idee hoeveel ruimte

groen

wat in beslag neemt. Meest efficiënte,
zowel ruimtelijk als qua kosten

2) Zonnepanelen in het
veld
3) Buiten het gebied
oplossen

0,5x

Rood: zonde in combinatie met groen,

groen

recreatie is belangrijker. Slecht idee

2x rood

Rood: foeilelijk, zonde van de natuur

3x groen

Groen: als kenniscentrum stimuleren /

1x rood

innovatie aanjagen.
Wind op zee vind ik overall gezien de beste
oplossing. Sommige gebieden lenen zich
beter voor windenergie  hoeft niet per se
in eigen gebied
Rood: Juist uitdaging om te kijken wat je
eerst in je eigen gebied kan doen.

4) Energie uit de bodem

4x groen

Unaniem voor!

4x groen

Niemand heeft er last van

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

2x groen

Met name parken, groene
ontmoetingsplekken, liefst verspreid
Belangrijk dat functionaliteit landschap
toeneemt, park!

2) Erfgoed beter

zichtbaar maken
3) Landschap behouden

3x rood

Niets veranderen is geen optie

1x rood

Bang dat dit ten koste gaat van de natuur

2x groen

Groen is belangrijk voor je leefomgeving

(niets veranderen)
4) Meer ruimte voor
evenementen
5) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit

en klimaatadaptatie  hevige regenval /
hittestress. Ook gezonder voor mensen,
biodiversiteit spreekt voor zich

6) Iets anders, …

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

2x groen

Werkgevers kunnen invloed hebben op alle

mobiliteitsmanageme

keuzes. Bijv. UMCU biedt goedkoop OV-

nt

abonnement aan, dit werkt.
Sterker om 1 te doen, dan 2

2) Parkeren verplaatsen

1x groen

naar parkeergarages

Onoverkomelijk dat mensen met auto
komen, beter om het goed te reguleren

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

4x rood

Logisch gevolg van keuzes / gewenste

blijven (niets

ontwikkelingen

veranderen)

Auto moeten we overal kwijt zien te raken;
voor zover mogelijk

4) Geen doorgaande
autoroutes
5) Autovrij centrum

1x groen

uitbreiden

Overal gaan kriskras auto’s doorheen,
minder gezellig en minder veilig

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

Fietsen is gezond, belangrijk dat het goed

het USP verbeteren
2) Beter en comfortabel

gefaciliteerd wordt.
2x groen

OV

Hier valt de meeste winst te behalen als je
mensen de auto uit wilt krijgen.
Moet veel meer op ingezet worden 
referentie Londen, Parijs, zoals metro
werkt.
 moet echt hoogwaardig, geen bus.
 Risico  ruimtegebruik

3) Er hoeft niets te

4x rood

Kan/moet beter

1x groen

Is nu vaak niet fijn / veilig lopen,

veranderen
4) Meer en betere
voetpaden

voetpaden vaak te smal, soms moet je
fietspad op.

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

