USP student council Campusvisie

Deze Campusvisie is geschreven door vertegenwoordigers van: ESN Utrecht, Sportraad
Utrecht, Universiteitsraad Utrecht, Hogeschoolraad Hogeschool Utrecht, BOKSxl, VIDIUS
studentenunie en Woonbesturen: Cambridgelaan, Casa Confetti, Johanna & Bisschoppen.
Het document is geschreven in samenwerking met stichting Utrecht Science Park.
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Inleiding
Het Utrecht Science Park (USP) groeit en bloeit. Tot 2020 komen er maar liefst 5.000
nieuwe banen bij en groeit het aantal studenten van 50.000 naar 60.000. De groei is ook
zichtbaar in de vele bouwprojecten die gaande zijn, van een tramlijn tot een nieuw
kinderkankerziekenhuis. Het USP ontwikkelt zich tot een kleine stad waar mensen werken,
wonen, studeren en recreëren.
Studenten maken een belangrijk deel uit van de USP populatie. De bijna 60.000 studenten
zorgen voor levendigheid en dynamiek. Een klein deel daarvan (2.500 studenten) woont
ook op het Utrecht Science Park. Studenten willen graag betrokken zijn bij de ontwikkeling
van de campus. Een groot deel van hun tijd brengen zij hier door. Hoe meer tevreden
studenten, hoe meer enthousiasme over en op het USP.
Sinds bijna drie jaar kent de stichting Utrecht Science Park een studenten adviesraad: de
USP student council. Hierin zitten vertegenwoordigers van de woonbesturen, Hogeschoolen Universiteitsraad, ESN Utrecht en diverse koepelorganisaties (VIDIUS, Sportraad,
BoKS). De Student Council is opgericht om de belangen van de studenten op het USP te
vertegenwoordigen.
Onderliggend stuk geeft de gezamenlijke visie van de studenten weer, onderverdeeld in
een aantal aandachtsgebieden.
Visie
Het Utrecht Science Park is een dynamische plek waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven
en zorg intensief samenwerken aan het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van
leven van de huidige en toekomstige generaties. Het USP kent veel instellingen van
wereldformaat en is daarmee ook een magneet voor talenten en nieuwe bedrijven. Het
USP groeit en breidt uit. Dit vergroot de druk op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
het gebied. De studenten zetten zich in voor een inspirerende en groene omgeving waar
het prettig is om te studeren, te werken, te wonen en te ontspannen.
De USP Student Council benoemt vijf aandachtsgebieden voor de komende jaren:
I
Ontmoeting en voorzieningen
Er moet een kloppend hart komen in het centrum van het USP, met meer en betere
voorzieningen
en
ontmoetingsplekken
voor
studenten.
Bij
voorkeur
ook
horecavoorzieningen die voor, door en met studenten ontwikkeld worden.
Ontmoetingsplaatsen zijn er nu vooral in de studentencomplexen, onderwijsgebouwen en
in de bedrijven. Dit zijn echter alleen omgevingen waar gewerkt of gewoond wordt. Wij
vinden dat er ontmoetingsplaatsen moeten komen buiten de muren van de huidige
gebouwen en/of dat de gebouwen toegankelijker moeten worden voor iedereen. Zo word
je gestimuleerd om een keer een kijkje in de keuken te nemen van de rest van de campus
waar je normaal niet komt. De kans op crossovers en verbinding tussen verschillende
partijen en mensen wordt hierdoor gestimuleerd. Wij zien onder andere de volgende
mogelijkheden.
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Wonen
Op het USP wonen momenteel 2.500 studenten, in een aantal verschillende
wooncomplexen. Het gebied heeft nog veel open ruimte, terwijl Utrecht een stad is waar
woningkrapte in alle delen van de samenleving te voelen is. Speel hierop in door veel
ruimte te maken voor wonen op het USP. Maak ruimte voor een verdubbeling van het
aantal studenten dat hier kan wonen en daarbij horende voorzieningen, hierdoor kan er
de hele dag meer levendigheid gegenereerd worden op de campus. Zo vindt er meer
ontmoeting en gebruik van voorzieningen plaats.
Supermarkt
Daarnaast loopt al een aantal jaren het ‘supermarktvraagstuk’. Het huidige aanbod voldoet
niet aan de vraag en is volgens de studenten te duur. Wij vragen een supermarkt die beter
inspeelt op de behoeften van de studenten. Op korte termijn zullen er ook oplossingen
gevonden moeten worden samen met de gebruikers van de supermarkt. Deze wens werd
onlangs bevestigd door het leefbaarheids- en voorzieningenonderzoek1. Bewoners en
bezoekers van het USP hebben behoefte aan een betaalbare variant met een uitgebreid
assortiment waar ze hun dagelijkse boodschappen kunnen halen. De Spar, die nu
gevestigd is op het USP, voorziet hier niet in. De vraag is een supermarkt die beter aansluit
op de behoeftes van studenten en bewoners. Hiervoor is een grotere supermarkt in of
rondom het USP gewenst.
Horeca en retail
Om community-vorming te bevorderen, moeten er meer voorzieningen komen waar
studenten en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen op het USP. Dit
betekent dat er meer retail (winkels) moet komen om te voorzien in de dagelijkse
behoeftes van een student of werkende op het USP. Daarnaast zijn verschillende soorten
horecagelegenheden op het USP gewenst. Deze voorzieningen behoeven goede
afstemming op de doelgroepen betreffende prijs en uitstraling.
Groene ontmoeting
Er is tot slot geen groenvoorziening op het USP waar studieverenigingen en andere
organisaties activiteiten kunnen organiseren en recreëren. In het kader van een
ontmoetingsplek zou dit wel wenselijk zijn. Dit zou idealiter rondom het centrum van USP
vormgegeven kunnen worden. Tevens zouden de Botanische Tuinen een opener karakter
en een betere aansluiting met de rest van de campus kunnen krijgen. Zo dat het meer als
de mooie ontmoetingsplek gebruikt wordt in de pauzes van mensen op het USP.
II
Internationalisering
Het aantal internationale studenten neemt elk jaar toe. Op de Universiteit Utrecht is het
aantal studenten de afgelopen jaren met 14% per jaar gestegen. Op de Hogeschool
Utrecht was deze toename het afgelopen jaar (2016) bijna 17%. Met name het aantal
studenten dat een volledige opleiding volgt in Nederland stijgt, blijkt uit de cijfers van EP
Nuffic2. Dit is ook zichtbaar op de Universiteit Utrecht. Zo zijn er dit collegejaar 45% meer
internationale masterstudenten dan vorig jaar 3. Aangezien het aantal internationale
ECORYS, Utrecht Science Park: Leefbaarheid en voorzieningen, Rotterdam, 18 april 2016 via
http://www.utrechtsciencepark.nl/uploads/media/5742b8cde510a/nl2426255-eindrapport-voorzieningenutrecht-science-park-versie-18-april-2016.pdf.
2
EP Nuffic, Internationalisering in beeld, Den Haag, 2015.
3
DUB, Sterke groei internationale masterstudenten UU, 13 februari 2017, via http://www.dub.uu.nl/plussenen-minnen/2017/02/13/sterke-groei-internationale-masterstudenten-uu.html.
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studenten stijgt is het belangrijk om te investeren in voorzieningen voor deze studenten.
Een groot gedeelte van de internationale studenten woont op het USP. Dit geldt zowel voor
de uitwisselingsstudenten als voor de full-degree studenten. Dit betekent dat het USP de
perfecte plek biedt om een gemeenschappelijke plek te creëren waar deze studenten
elkaar en Nederlandse studenten kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan allerlei
evenementen. De Universiteit Utrecht heeft aangegeven dat er uit hun onderzoek blijkt
dat internationale studenten behoefte hebben aan een betere integratie met de lokale
community. De USP student council maakt zich hard voor een voorziening die enerzijds de
internationale community op het USP verbindt, en anderzijds de uitwisseling met
Nederlandse studenten versterkt. Een ontmoetingsplek voor internationale en
internationaal georiënteerde studenten heeft veel mogelijkheden. Het is bovendien een
strategische zet voor community building onder internationale en Nederlandse studenten.
Een dergelijke ontmoetingsplek kan de vorm aannemen van een multifunctionele ruimte
die gebruikt wordt voor verschillende evenementen rondom internationalisering. Alle
evenementen zijn open voor iedereen. In een ideale situatie krijgen de verschillende
organisaties die zich bezighouden met internationalisering een plek in deze ruimte,
waardoor ze makkelijk benaderbaar zijn voor studenten. Daarnaast kunnen de
international offices hier een ruimte krijgen, zodat deze dichter bij de studenten komen te
staan. Dit komt tevens de samenwerking tussen deze organisaties ten goede. Daarnaast
is het dan ook een plek waar studenten elkaar ontmoeten en samen studeren.
III
Vitale Campus
Naast horeca, voorzieningen en ontmoetingsplekken draagt ook ‘meer groen’ bij aan de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Het USP ligt in een prachtige polder,
vlakbij mooie natuurgebieden zoals Amelisweerd, Rhijnauwen en landgoed Oostbroek.
Naast betere verbindingen met deze prachtige locaties, wil de Student Council zich sterk
maken voor het groene karakter van het USP zelf. Op het USP hebben glas, beton en asfalt
het gewonnen van de natuur. Ondanks de naam Utrecht Science Park heeft het niets weg
van een park.
Connectie met de stad
Op een campus kunnen de voorzieningen voor zorg en welzijn niet ontbreken. Het USP is
de afgelopen jaren flink gegroeid ook wat betreft inwoners. Daarom willen wij dat het USP
als aparte wijk wordt gezien van de stad Utrecht. Hiervoor moet de verbinding met de stad
en de aanliggende wijken nog nadrukkelijker. Daarnaast moeten er meer voorzieningen
gerealiseerd worden op het USP. Met het erkennen van het USP als aparte wijk zullen er
ook meer gewenste zorgfaciliteiten gerealiseerd moeten worden, zoals een betere
huisartsenpraktijk en een eigen buurtteam. Door dit alles zou de vitaliteit van de bewoners
van het USP een boost krijgen en zou het leven op het USP veraangenamen.
Meer groen op de campus
De enige plek die doet denken aan een park is de Botanische Tuinen, maar door het
afgesloten karakter ervan, hoge hekken en een verstopte ingang, wordt het niet ervaren
als een levendig onderdeel van het USP. Een verplaatsing van de ingang en het
toegankelijker maken van de Botanische Tuinen als looproute binnen het USP is zeer
wenselijk. Daarnaast is het raadzaam om meer groen op de campus te bewerkstelligen.
Veel kleine ingrepen zijn mogelijk die uiteindelijk zorgen voor een grote kwaliteitsimpuls.
De aanleg van De Uithoflijn biedt een grote kans om het gebied als geheel verder te

4

ontwikkelen als park. Vervang de stoeptegels buiten de looproutes voor bomen en hofjes.
Dit worden ideale plekken om te studeren en te recreëren. Daarnaast kan het USP
duurzamer ogen door bijvoorbeeld meer groen tegen de gebouwen te laten opgroeien.
Ook wordt er een grote kans gezien in het verbinden van de groengebieden; zowel binnen
het USP als met de omliggende groengebieden. Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van
de Botanische Tuinen en Sportcentrum Olympos en een wandelroute naar Rhijnauwen. Dit
zorgt voor één groen lint waar volop kan worden gesport en gerecreëerd. Een groene
campus zorgt voor vitale medewerkers en studenten.
Meer duurzaamheid
Onderdeel van de ‘vitale campus’ is ook duurzaamheid. Op het gebied van groene en
duurzame energie is het USP goed op weg, maar er zijn nog vele kansen die het USP kan
benutten om de meest duurzame campus te worden. Gebruik vooral ook de fysieke
eigenschappen van de omgeving en gebouwen om zoveel mogelijk energie zelf groen op
te wekken. Op de campus gebeurt al veel aan de circulaire economie, maar hiervan is nog
weinig zichtbaar. Meer zichtbaarheid stimuleert duurzaam handelen om op deze wijze onze
klimaatdoelstellingen te halen.
Naast meer zichtbare duurzaamheid, staat ook verduurzaming van het voedselaanbod in
de kantines hoog op de agenda. Hierbij moet gedacht worden aan minder vlees en gezonde
etenswaren. Verder moeten middelen omtrent het voedselaanbod zoals energie en
verpakkingsmiddelen zo duurzaam mogelijk worden. Gescheiden afvalverwerking is een
pre op het USP om een zo gezond mogelijke toekomst te bewerkstelligen. Nieuwe
ontwikkelingen op deze gebieden zouden campus-breed geïmplementeerd moeten
worden. Dit geldt voor alle gebouwen van zowel de UU, de HU als de in USP gevestigde
bedrijven.
Meer sport in het centrumgebied
De USP Student Council wil meer sport op de campus. Sport verbindt en draagt bij aan
een gezonde campus. De USP Student Council wil dat sport meer zichtbaar wordt op de
campus en een plek in het centrumgebied voor sport is daarvoor ideaal. Sportfaciliteiten
kunnen meerdere rollen vervullen. Denk aan multifunctionele gebouwen met kleedkamers
onder de grond en vergaderruimtes bovenin. Meer en betere sportfaciliteiten dragen bij
aan meer sport en een gezondere leefomgeving.
Door de ontwikkeling van het gebied met een groeiend bewonersaantal en meer studenten
die ingeschreven zullen staan bij de Universiteit en de Hogeschool, zal het huidige aantal
velden en zalen van Sportcentrum Olympos niet genoeg zijn. Dit tekort komt ook naar
voren in het Veldenplan4. Hier hoort men rekening mee te houden bij de ontwikkeling van
het gebied.
IV
Veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid van het USP is essentieel aangezien het USP de komende jaren
blijft groeien. De studentenaantallen nemen toe en steeds meer organisaties en bedrijven
vestigen zich op de grond van het USP. De verwachting is dat het aantal studenten,
werknemers en bezoekers van het USP de komende jaren met 25% zal blijven groeien
wat resulteert in 60.000 OV-reizigers per dag van en naar het USP. De bereikbaarheid
Het Veldenplan is een document dat door de Sportraad is opgesteld. Het plan ligt inmiddels bij het College
van Bestuur en de afdeling Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht.
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komt daarmee in het geding. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de
reizigersaantallen niet meer op te vangen zijn met het busvervoer. Daarom is er besloten
om een tramverbinding aan te leggen, de Uithoflijn. Deze lijn zal voor de korte termijn
voor een betere bereikbaarheid zorgen, maar de verwachting is dat de tram in 2030 al
overbelast raakt. Het is daarom noodzakelijk om tijdig na te denken over mogelijke
oplossingen voor het groeiende bereikbaarheidsprobleem, bijvoorbeeld het aanleggen van
een tweede tramverbinding of het realiseren van een treinstation op het USP. 5 6
Verder onderscheidt de USP student council de volgende maatregelen:
Bereikbaarheid
Zorg ervoor dat het USP beter bereikbaar wordt voor alle modaliteiten van verplaatsing;
OV, fiets en te voet. Er moet vanuit de provincie, gemeente en UU onderzoek gedaan
worden naar alle alternatieven om de bereikbaarheid van USP te vergroten zodat er een
afweging gemaakt kan worden. De alternatieven zijn: fietssnelwegen (vanuit Bunnik,
Bilthoven, Zeist en Driebergen-Zeist), een tweede tram en eventueel een station. De
fietssnelwegen kunnen gecombineerd worden met elektrische OV-fietsen zodat het USP
vanaf deze stations binnen 10-15 minuten te bereiken is.
Betere veiligheid op specifieke kruispunten
Het USP kent vele kruispunten. Echter is niet elk kruispunt even overzichtelijk en laat de
verkeerssituatie nog wel te wensen over voor alle soorten weggebruikers. Dit is een
campus waar grote groepen studenten op alle tijdstippen van de dag de wegen oversteken
tussen hun woningen en het onderwijs dat ze gaan volgen of tussen de verschillende
onderwijsfaciliteiten.
Betere toegankelijkheid voor minder mobiele groepen
Er moet extra aandacht komen voor minder mobiele groepen. Het USP dient voor alle
groepen toegankelijk te zijn met verschillende modaliteiten van verplaatsing. De
gelijkvloerse tram is hier dan ook al een mooie ontwikkeling, maar de infrastructuur is nog
niet altijd afgestemd op de minder mobiele groepen. Daarnaast is het belangrijk dat de
gebouwen op het USP goed begaanbaar en bewoonbaar zijn voor de minder mobiele
groepen. Bijvoorbeeld met parkeerplaatsen voor minder mobielen bij wooncomplexen.
Duidelijke bewegwijzering
Op het USP is er behoefte aan een duidelijke en eenduidige bewegwijzering voor iedereen
die het USP bezoekt. Dit zou ook zo inclusief mogelijk moeten zijn voor o.a. de bezoekers
die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan benamingen die
vanuit het Engels afkomstig zijn, kleurcoderingen en overzichtsplattegronden. Dit zou
uniform voor het hele USP moeten gelden waardoor er meer duidelijkheid en interactie
komt tussen alle partijen op het USP. Dit geldt ook voor het gebruik van wegmarkeringen
welke in een aantal gevallen niet consequent gebruikt worden.
V
Centrum van innovatie
Op het USP worden door veel instellingen baanbrekende onderzoeken gedaan. Er worden
veel nieuwe, betere en uitdagende oplossingen ontdekt en steeds betere
onderzoeksfaciliteiten gebouwd. Wij willen graag twee zaken aanmoedigen:
5
6

http://www.uithoflijn.nl/algemeen/nut-en-noodzaak/
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/195914/mirt-onderzoek_definitief.pdf
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1. Kijk buiten je eigen deuren en probeer zoveel mogelijk onderzoek met andere
partijen op het USP te doen. Het USP als geheel moet bekend staan als het centrum
voor innovatie, en die belofte ook waar kunnen maken. Dit kunnen we alleen
bereiken als we bereid zijn om faciliteiten met elkaar te delen en samen gebruik te
maken van die faciliteiten om de wetenschap en innovatie een boost te geven;
2. Creëer steeds meer de basis waar studenten en jongeren met innovatieve ideeën
kunnen komen en deze samen met een instelling kunnen onderzoeken om als
maatschappij, USP en bedrijven verder te komen. Een afgezonderd stuk terrein van
USP met meer flexibele regelgeving waar innovaties en experimenten worden
uitgevoerd, zoals The Green Village op de TU Delft campus 7, zal duurzaamheid en
‘healthy urban living’ kunnen stimuleren en inspireren. Ook verdere ontdekkingen
kunnen hier gedaan worden.
Op deze manier creëren we ook een plek die creatieven en innovatoren aantrekt. Naast
een innovatiecentrum kunnen de regels op het hele USP versoepeld worden en moeten
initiatieven juist gestimuleerd en gedoogd worden. Op het moment wordt een deel van
de mogelijke initiatieven al de das om gedaan voordat het plaats kan vinden door de
regels of bureaucratie die daarbij om de hoek komen kijken. Zoveel mogelijk zaken die
worden onderzocht of ontwikkeld, moeten ook geïmplementeerd worden op de Campus.
Zo wordt de campus een vlaggenschip van ontwikkelingen en innovatie.

7

The Green Village: https://www.thegreenvillage.org/
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Met ondertekening hieronder geven de onderstaande organisaties aan dat ze achter deze
visie staan, die is opgesteld vanuit alle studentenvertegenwoordigers die betrokken zijn
op het USP.

Namens VIDIUS Studentenunie:
Marte Wolthuizen

Namens ESN Utrecht:
Carlijn Verhagen

Namens Sportraad Utrecht:
Raphaël Peeters

Namens BOKS xl:
Steye Verhoeve

Namens de studentgeleding
van de Universiteitsraad Utrecht:
Richard Kempen

Namens Hogeschoolraad
Thomas Kroes

Namens Woonbestuur Cambridgelaan:
Esmee Ruland

Namens
Woonbestuur
Confetti:
Tessa Clement

Namens Woonbestuur Johanna:

Namens Woonbestuur
Bisschoppen:

HU:

Casa
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