Campusvisie USP student council
Thijs de Boer (VIDIUS studentenunie), John Ozguc (Universiteitsraad), Niels van Andel (HSR), Steye
Verhoeve (BoKS), Priscilla de Leede (Sportraad), Mats Hofman (ESN), Martijn Herselman (Woonbestuur
Casa Confetti), Chantal van der Knaap (Woonbestuur Bisschoppen) en Esmee Ruland/Jorrit van Wees
(Woonbestuur Cambridgelaan). Het doel van de student council is om input te geven aan Stichting USP
en andere partners over de ontwikkeling van de Uithof, vanuit het perspectief van de student. In deze
campusvisie zijn de drie belangrijkste speerpunten vastgelegd.
Minder regels, meer ruimte
De regeldruk op de Uithof is enorm, terwijl de Uithof bruist van jong talent dat zich maar al te graag
wil inzetten om de leefbaarheid op de Uithof te vergroten en de kwaliteit van de openbare ruimte te
verhogen. Dit leidt er toe dat er wordt gedacht in problemen en niet in oplossingen. Een voorbeeld
hiervan zijn de picknicktafels nabij Heidelberglaan 7. Ondanks dat de picknicktafels erg populair waren,
zijn ze weggehaald omdat het gras zou worden vertrapt. Dit jaar bleek ook dat de Daktuin, die zeer
geliefd was onder studenten, bewoners en medewerkers, geen bestaanszekerheid te hebben door
onder andere de regeldruk op de Uithof.
Deze voorbeelden laten zien dat de menselijke maat is verdwenen op de Uithof. Simpele initiatieven
die de Uithof een beetje fijner maken, stuiten op een bureaucratische muur. Dit is zonde en
ontmoedigt studenten en anderen om zelf hun eigen studie- en woonomgeving vorm te geven als een
fijne plek. Het enthousiasme waarmee studenten, bewoners en anderen willen bijdragen aan de Uithof
moet juist beloond en gestimuleerd worden.
Wat kunnen de UU en andere betrokken partijen doen om plaats te bieden aan initiatieven van
studenten? Maak op de Uithof een fysieke ruimte waar deze initiatieven een plek kunnen krijgen. Door
het ontbreken van een dergelijke plek zijn studenten altijd afhankelijk van de Universiteit Utrecht (UU)
die met alle regeltjes veel initiatieven in de kiem smoort. De vrijplaats zal plek bieden aan tal van
activiteiten die bijdragen aan community-vorming op de Uithof. Daarnaast moeten initiatieven buiten
de vrijplaats beter worden gefaciliteerd.
Meer groen
De Uithof ligt in een prachtige polder, vlakbij mooie natuurgebieden zoals Amelisweerd. Helaas is daar
op de Uithof zelf weinig van te merken. Op de Uithof hebben glas, beton en asfalt het gewonnen van
de natuur. Ondanks dat de Uithof de naam Utrecht Science Park draagt, heeft het niets weg van een
park. 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 de Uithof. Een (hoofd)ingang aan de kant van het Educatorium zal de zichtbaarheid en
toegankelijkheid erg vergroten.
Het is zaak om de natuur terug te brengen op de Uithof. Er zijn veel kleine ingrepen mogelijk die zorgen
voor een grote kwaliteitsimpuls. De aanleg van de Uithoflijn biedt een grote kans om het gebied als
geheel verder te ontwikkelen als park. Breek het asfalt open en maak er groenveldjes van. Laat de
stoeptegels weg en breng daarvoor in de plaats bomen en hofjes. Zo zou het Leuvenplein, nu een grijze,
stenige plek, een prachtige groenstrook kunnen worden waar wordt gestudeerd en gerecreëerd.
Daarnaast ligt er een grote kans in het verbinden van groengebieden, zowel binnen de Uithof, als het
verbinden van groengebieden in de Uithof met de omliggende groengebieden. Denk bijvoorbeeld aan
het verbinden van de Botanische Tuinen en sportpark Olympos. Dit zorgt voor één groen lint waar
volop kan worden gesport en gerecreëerd.

Supermarkt
De Uithof groeit razendsnel, maar het voorzieningenniveau loopt gigantisch achter. Er bestaat
bijvoorbeeld al jaren de wens voor een grotere supermarkt. Deze wens werd onlangs bevestigd door
het leefbaarheids- en voorzieningenonderzoek1. Bewoners en bezoekers van de Uithof hebben
behoefte aan een betaalbare variant met een uitgebreid assortiment waar ze hun dagelijkse
boodschappen kunnen halen. De Spar, die nu gevestigd is op de Uithof, kan hierin niet voorzien.
Er zijn meerdere kansrijke opties. Een optie is een grotere supermarkt aan de Heidelberglaan. Het
grootste deel van de bewoners en bezoekers van de Uithof zijn daar dagelijks te vinden. Binnenkort
komt er een unieke locatie op de Heidelberglaan vrij die zeer geschikt is voor een supermarkt. Als het
Van Unnikgebouw wordt herontwikkeld kan in de plint een supermarkt worden gevestigd.
Een andere optie is een supermarkt langs een van de toegangswegen naar de Uithof. Een supermarkt
rond de Leuvenlaan, ter hoogte van het Buys Ballotgebouw, is niet alleen een uitkomst voor de
bewoners en bezoekers van de Uithof, maar ook voor bewoners van Rijnsweerd. Waar de supermarkt
ook mag komen, het wordt echt tijd dat de supermarkt er eindelijk komt.
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