GROEP 15

FOTO USP

ROOD:
4a.

Relatief veel m2 naar Diergeneeskunde

6.

Olympos: Liever centraler in gebied + extra sportvelden  reuring,
ontmoeting. Nu verstopt.

7.

Stank? Niet duidelijk of die het is…  slechte luchtkwaliteit

10.

Oversteek fiets/voet/OV

11.

Kruising HOV-as

12.

drukte RWS

13.

veel parkeerplaatsen  maaiveld

14.

Stenig  meer groen, levendigheid, leuke dingen

15.

Minder goed voorbeeld om ‘community’ te creëren  studentbesturen
allemaal daarin. Geen goede plek / vibe.

GROEN:

1.

Botanische Tuinen: natuur/park t.b.v. recreatieve diversiteit / oase van rust
centraal in gebied

2.

Recreatieve waarde / groenbeleving. Groene afscheiding tussen grijs

3.

Relaxen buiten / zitjes. Enige plekje op USP eigenlijk

4.

‘Boerderij’ als innovatie / proeftuin i.c.m. natuur. Goed dat deze functie in
USP is. Niet noodzaak dat het op die plek blijft.

5.

Olympos. Het feit dát het er is. Totaal aantal voorzieningen is echter te
beperkt

8.

Goed voorbeeld van inrichting hoe prettig verblijven is: water, groen, zitjes,
horeca

9.

HU gebouwen goed en prettig toeven i.c.m. UU; ontmoeten, compact, science
cafe’s in plinten

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

1x rood

onderwijs, onderzoek
en zorg
2) Meer ruimte voor
grote/commerciële
‘Research&Developme
nt’
3) Het is goed zoals het
is

1x groen

Groen: verhouding Research en

2x rood

Development / start-ups, etc. is al oké.
USP is nu al kenniscentrum.

4) Meer ruimte voor
innovatie en start-ups
5) Meer ruimte voor
voorzieningen

1,5x
groen
2,5x

Ontmoetingsruimte

groen

6) Iets anders, …

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

1,25x
groen
1x rood

2) Meer sport

1,25x
groen

3) Niet levendiger (niets

5x rood

veranderen)
4) Meer horeca

1,25x
groen

5) Meer winkels

1,25x
groen

6) Iets anders, …

1x groen

‘ontmoeting’ en ‘cultuur’ ruimte. Plek om
samen te komen, ook in weekend en na
18.00 uur. Theater / lezing / horeca
 basis. Thuishonk van het hele USP +
centrum

 reden om naar het USP te komen

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

veld
3) Buiten het gebied

Eerst op de daken, pas als allerlaatste plek
in de velden

3x groen

oplossen
4) Energie uit de bodem

4x groen

Geen hinder/last van: ‘gratis’ energie

4x groen

Zon ja, wind nee

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

2x rood

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

2x groen

Groenbeleving / verblijven

3x rood

Niets doen is geen optie

1x groen

Kleien evenementen, reuring, ontmoeting

3x groen

Natuur in relatie tot parken. Terughoudend

parken
2) Erfgoed beter
zichtbaar maken
3) Landschap behouden
(niets veranderen)
4) Meer ruimte voor
evenementen
5) Meer ruimte voor
natuur/biodiversiteit
6) Iets anders, …

met verparking groene buffer

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

3x groen

Pendelbus, deelfiets

1x groen

Naar rand dwingen / stimuleren (gratis OV)

5x rood

Niets doen is geen optie

1x groen

Doorgaand verkeer weren  wel verhuizen

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

/ vuilnis, etc. Wel in het weekend
doorgaand?

5) Autovrij centrum

1x groen

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

5x groen

het USP verbeteren
2) Beter en comfortabel
OV
3) Er hoeft niets te

5x rood

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

1x groen

Niets doen is geen optie

