
 

Theme:   Mobiliteit: USP als duurzaam bereikbare campus 
Theme owner:  Marjolein van de Stok (Goed op Weg) 

Rik Braams (Ministry of Infrastructure & Water management) 

Context: Goed bereikbaar en autoluw Utrecht Science Park  

De gedachte aan een autoluwe omgeving komt mede voort uit een ruimtevraag en het idee dat 
een knip in het gebied doorgaand autoverkeer voorkomt of tenminste afremt. Het weren van 
doorgaand autoverkeer op de ene plek mag daarbij niet leiden tot een toename van autoverkeer 
of onveilige situaties op een andere plek.  

Met een autoluwe omgeving ontstaat meer ruimte voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en 
levendig centrum, een attractieve buitenruimte en het draagt bij aan een gezonde werk- en 
leeromgeving. De keuze voor een autoluw Utrecht Science Park vraagt om een omslag in het 
denken, onder andere bij de instellingen die in het Utrecht Science Park gevestigd zijn. Natuurlijk 
is en blijft iedereen welkom. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat elke kenniswerker, 
student of bezoeker met de auto komt en daarvoor een parkeerplaats beschikbaar is. Dat kan 
worden gestimuleerd door op elkaar afgestemd mobiliteitsbeleid te implementeren bij de 
gebiedspartners in het Science Park. De bereikbaarheid voor hulpdiensten en het transport van 
goederen zijn een belangrijk aandachtspunt bij het thema bereikbaarheid.  

We will introduce 3 to 5 design questions to the student teams working on Sustainable Mobility, to 
boost diversity in the innovation process. These questions have been carefully tailored with our 
partner Goed Op Weg and Ministry for Infrastucture and Water Management (I&W). The briefings 
for each of these questions can be found in this document.  

Hoofdvraag:  

We willen dat USP de plek blijft voor onderwijs, onderzoek en 
werk voor studenten en de andere USP partners. Hoe kunnen 

we de toegankelijkheid in de meest duurzame, efficiënte en 
effectieve wijze waarborgen?  
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1. Wat als de individuele gebruiker van het USP verantwoordelijk wordt gehouden voor 
hun bijdrage in de voetafdruk van het USP?  

Alles wat we doen, elke keuze die we maken, beïnvloed wat er in de toekomst zal gebeuren. 
Tegelijkertijd lijkt het of die toekomst maar weinig wordt meegenomen in onze beslissingen van 
vandaag. Korte termijn effecten domineren vaak hoe en wat we kiezen. Wat daarbij opvalt, is dat 
we op de korte termijn lijken te verschillen in wat we hopen te bereiken, terwijl we op de lange 
termijn veel meer gelijkgestemd lijken te zijn.  

Als we keuzes maken denken we vaak de korte termijn, waarbij we de lange termijn effecten niet 
goed meenemen. De effecten op een lange termijn zijn echter wel vaak groter dan die op korte 
termijn, waarmee we dus ook weinig gebruik kunnen maken van die aspecten.  

Wat zou er gebeuren als we de lange termijn effecten dominanter maken dan de korte termijn 
effecten? Bijvoorbeeld door onze toekomstige generaties te laten kiezen voor ons? Om hier wat 
zinnigs over te kunnen zeggen, is het belangrijk dat we hier veel systemischer naar kijken. Maar 
ook dat we empathischer zijn naar onze ongeboren generaties; wat zouden we, met hen in 
gedachten, anders kunnen doen?  

Om die denkwijze toe te passen op het USP, zouden we bijvoorbeeld de individuen 
verantwoordelijk kunnen stellen voor hun bijdrage aan de voetafdruk van het USP. Zeker als we 
daarmee kunnen leren van de lange termijn effecten, die vaak significanter zijn.  

Vragen hierbij:  
- Welke systemen om mensen verantwoordelijk te laten voelen bestaan er al?  
- Hoe zou de toekomst (2050) van mobiliteit op het USP eruitzien, als iedereen 

verantwoordelijk is voor zijn eigen verbruik én die van de volgende generatie van zijn 
familie?  

- Wat kunnen we in de huidige situatie al doen om meer te anticiperen op deze 
toekomstige scenarios?  

2. Wat als prijzen voor personenvervoer van en naar het USP gebaseerd zijn op hoe veel 
impact het heeft op het milieu?  

Initiatieven die berekenen wat de ‘echte kosten’ zijn van je product, gebaseerd op de impact op 
het milieu, worden steeds bekender en gemakkelijker in gebruik. De verborgen kosten worden 
zichtbaar gemaakt (b.v. uitbuiting, onderbetaling, CO2 uitstoot, vervuiling, land- en waterverbruik, 
uitputting van materialen) en doorberekend in de consumentenprijs. True Price (‘de echte prijs’ is 
een voorbeeld van een sociale onderneming die dit goed laat zien.  

Wat als alle prijzen voor personenvervoer op het USP gebaseerd zijn op die daadwerkelijke 
kosten, met name gebaseerd op de impact op het milieu? Wat zou dit betekenen voor het reizen 
per auto of per trein? Zou het kunnen dat comfort en gemak minder belangrijk gaan worden in het 
kiezen van je vervoersmiddel?  

Vragen hierbij:  
- Welke systemen voor het berekenen van ‘de echte prijs’ zijn al bekend en hoe zijn die 

geïmplementeerd?  
- Hoe zou de toekomst (2050) van mobiliteit op het USP eruitzien, als ‘de echte prijs’ 

gehanteerd zou worden?  
- Wat zou dit betekenen voor mensen die minder te besteden hebben?  
- Wat zou dit doen voor het mobiliteitsbeleid? Wat verwachten we hierin van de overheid?  
- Welke kansen en mogelijkheden zie je op dit moment om die toekomstbeelden 

werkelijkheid te maken?  



3. Wat als mobiliteit in het USP verder ontwikkeld wordt vanuit de basisgedachte van 
Planeetgericht Ontwerpen? 

In de ‘Ontwikkelvisie 2040’ staat vermeld dat er veel aan wordt gedaan om de bereikbaarheid van 
het USP te verbeteren. Parkeren zou naar de rand van het gebied gaan, alleen bij wijze van 
uitzondering mag je binnen het gebied parkeren (bv patiënten van het UMC), de infrastructuur 
voor de auto wordt verminderd om plek te maken voor meer groen en ruimte voor fietsers en 
voetgangers.  

We leven op dit moment nog in een tijdsgeest waar mensgericht ontwerpen vaak wordt gebruikt 
als manier om problemen op te lossen. Het menselijke perspectief gebruiken we dan om met 
oplossingen te komen die ook aanslaan. De verwachtingen en eisen van de gebruikers staan 
daarbij centraal om het welbevinden van mensen te verbeteren. Maar, is deze aanpak nog wel 
van deze tijd? Misschien moeten we niet het welbevinden van de mens centraal stellen, maar het 
welbevinden van ons ecosysteem en onze planeet. Hoe zou de ontwikkeling van mobiliteit eruit 
zien als we dat doen? Hoe zou de nieuwe economie eruit kunnen zien, als we het baseren op 
eco-centrisme in plaats van egocentrisme?  

Vragen hierbij:  
- Welke planeetgerichte ontwerpmethodes kennen we al? Zijn er goede voorbeelden van 

gebieden die lijken op het USP en deze methodes al toegepast hebben?  
- Hoe zou de toekomst van mobiliteit (2050) eruit zien als we het baseren op 

planeetgericht ontwerpen?  
o Welke nieuwe economie kunnen we baseren op het eco-centrisme?  
o Wat verwachten we hierbij van de overheid?  

- Welke mogelijkheden biedt deze toekomstverkenning voor het USP op korte termijn? 

4. Wat als onze mobiliteit op het USP is bepaald wordt voor ons, aan de hand van 
rekenmodellen en onze persoonlijke data? 

Met behulp van data, rekenmodellen en steeds geavanceerdere quantumtechnologie beschikken 
we over betere reis- en verkeersinformatie en kunnen we gemakkelijker reisschema’s 
ontwikkelen. Quantumsensoren zijn zeer precies en delen hun waardes locatie-gebaseerd. De 
inmense computerkracht (‘quantum computing’) can gebruikt worden om reisadvies op maat te 
geven, waarbij de meest duurzame en efficiënte reis wordt bepaald. Hiermee kunnen we files en 
luchtvervuiling in de toekomst tot ene minimum beperken. Het kan ook de logistiek van transport 
optimaliseren. Maar hoe ver willen we dit doortrekken? 

In de ‘Ontwikkelvisie 2040’ staat vermeld dat er veel aan wordt gedaan om de bereikbaarheid van 
het USP te verbeteren. Parkeren zou naar de rand van het gebied gaan, alleen bij wijze van 
uitzondering mag je binnen het gebied parkeren (bv patiënten van het UMC), de infrastructuur 
voor de auto wordt verminderd om plek te maken voor meer groen en ruimte voor fietsers en 
voetgangers. Wat als de infrastructuur van het USP gebaseerd zou zijn puur en alleen op data 
(data van gebruikers, materialen, gebouwen, economie, bezetting) en rekenmodellen voor ons 
bepalen hoe we mogen reizen?  

Vragen hierbij:  

- Wat zijn de meest recente en relevante toepassingen van quantumtechnologie?  

- Hoe ziet de toekomst (2050) van het USP eruit als rekenmodellen voor ons bepalen hoe 
we reizen?  

o Welke risico’s verwachten we hierbij? 

- Welke kansen biedt deze toekomstverkenning voor de huidige situatie?  



5. Wat als het USP 100% zelfvoorzienend is door gebruik te maken van nabijgelegen 
gebieden (zoals Rijnsweerd), wat zou de impact op mobiliteit dan zijn?  

In ruimtereizen bestaat het begrip ‘in-situ resource management’, wat zoveel betekent als: maak 
gebruik van wat lokaal is en ontwerp er een circulair proces omheen. Op dit moment zijn we erg 
afhankelijk van import van ruwe materialen, half-fabrikaten en producten van buiten Europa. 
Nederland heeft zelf relatief weinig ruwe materialen van zichzelf. Door toenemende efficiëntie, 
het beter benutten van schaarse materialen, en het toenemen van hergebruik en het verminderen 
van afval, lijkt een ontwikkeling naar 100% zelfvoorzienend mogelijk.  

Als het ons lukt om het USP 100% circulair en zelfvoorzienend te maken, door gebruik te maken 
van en samen te werken met omliggende gebieden, zouden we een enorme verandering teweeg 
kunnen brengen. Wat gebeurt er als bedrijven en gebruikers alle materialen zelf gaan 
hergebruiken en zelfvoorzienend worden? Op dit moment is er nog weinig hergebruik van 
materialen, bijna alles komt van buiten (materialen, spullen, maar ook mensen). Wat gebeurt er 
als we het USP en de omliggende gebieden omtoveren tot een zelfvoorzienende stad?  

Vragen hierbij:  

- Welke huidige ontwikkelingen zie je in het USP zelf? Wat zijn state of the art voorbeelden 
op het gebied van zelfvoorzienende gebieden?  

- Hoe zou personenvervoer eruit zien in de toekomst (2050) als we 100% zelfvoorzienend 
zijn?  

o Het kan ook ongemak veroorzaken. Welke ongemakken verwachten we, en hoe 
gaan we daarmee om? Wanneer worden deze ongemakken acceptabel? 

o Hoe kunnen het USP en de omliggende gebieden elkaar hierin versterken?  

o Wat verwachten we hierin van de overheid?  

- Welke mogelijkheden biedt dit voor de huidige situatie?  

 



Theme:   Mobility: USP as a well connected campus 
Theme owner:  Marjolein van de Stok (Goed op Weg) 

Rik Braams (Ministry of I&W) 

 
We will introduce 3 to 5 design questions to the student teams working on Sustainable Mobility, to 
boost diversity in the innovation process. These questions have been carefully tailored with our 
partner Goed Op Weg and Ministry for Infrastucture and Water Management (I&W). The briefings 
for each of these questions can be found in this document.  

Main question: 

We want to keep USP the home base for learning, researching, 
and working for students and the USP partners. How can we 
ensure the accessibility in the most sustainable and efficient/

effective manner? 

1. What if the individual user of USP is held accountable for their contribution to the USP’s 
footprint? 

All that we do, has an impact on the future. This future, however, is often not represented in our 
decision making process. Short term effects often define how and what we choose. On the short 
term we tend to differ in our goals, but on long term we might agree more significantly.  

When we take decisions we also think in short term effects, but tend to ignore the long-term 
multiplier effect. What would happen if we include this multiplier effect in our decision making 
process? What would happen if we ask our future generations to choose for us? In order to 
answer this question, we will need to look more systemically, with more empathy at the unborn 
generations.  

If we apply these thoughts to the area of USP how can we hold individuals accountable for their 
contribution to the USP footprint (the multiplier effect of future generation included)?  



Questions: 
- What systems for accountability are already known (sensing the present)? 
- How would the future (2050) of mobility at USP look like when we are all held responsible for 
our and our  

ancestors contribution (future scenario)? 
- What can we do in the current situation to anticipate to your future scenario (near future 
experiment)?  

2. What if pricing for passenger transport to and from USP is based on the environmental 
impact? 

Initiatives that calculate the ‘real costs’ of products, including the environmental impact, are 
becoming more common and easier to use. The hidden costs are made visible (e.g. extortion, 
underpayment, CO2 emission, pollution, land- and water-usage, exhaustion of raw materials) and 
calculated into the market prices. True Price is an example of a social enterprise that shows how 
this can be done.  

What if all pricing for mobility on USP are calculated based on their effect on the environment? 
What if we would pay the actual price, to come by car or by train? It would mean that factors as 
comfort and ease might be less of a dominator in the decision making process.  

Questions: 
- What systems for true pricing are already known and how are they implemented (sensing the 
present)? - How would the future (2050) of mobility at USP look like with true pricing (future 
scenario)? 
- Especially for people with less to spend? 
- What would this mean for mobility policies? - What do we expect from the government?  
- What are chances and opportunities at his moment regarding your future scenario (near future 
experiment)?  

3. What if mobility in the USP area is developed further according to the rules of planet 
centered design? 

In the ‘Ontwikkelvisie 2040’ states that efforts are being made to improve the accessibility of USP. 
Parking should move to the edge of the area. Only specific target groups can still park in the area 
(such as patients from the hospital UMC). The car infrastructure is being depreciated in favor of 
more green space for cyclists and pedestrians.  

We live at this moment in a era where human-centered design is common. We try to involve 
human perspective in the problem solving process. The needs and requirements of the users are 
focus which improves human-well- being and satisfaction. Question is if this approach is still valid 
when we look at the long term. It will most likely produce a completely different picture if the well-
being of our ecosystem and planet are our focus. What does this approach mean for mobility in 
the USP area? What does a new economy based on eco-centrism be like?  

Questions:  
• What Planet centered design approaches are already known and what are great examples of 

areas compared with USP in which de approach is applied (sensing the present)?  
• How does the future (2050) of mobility at USP based on Planet centered design look like (future 

scenario)?  
• Included a new economy based on eco-centrism?  
• What do we expect from the government?  

• What opportunities does this future create for the current situation at USP (near future 
experiment)?  
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4. What if our mobility on USP is determined by the use of data and calculation models? 

With the help of data, calculation models and even more advanced quantum technology we can 
improve travel and traffic information and traffic management greatly. Quantum sensors can 
determine position accurately to the millimeter. Enormous computing power (quantum computing) 
can be used to offer tailor made mobility solutions that allows you to travel most sustainable and 
efficient, preventing pollution and traffic jams. This could help the logistics and transport sector on 
the road to optimization. But how far does that go?  

Efforts are being made to improve the accessibility of the Utrecht Science Park (USP). Parking 
should move to the edge of USP. Only specific target groups can still park in the area (such as 
patients from the UMC hospital). The car infrastructure is being depreciated in favor of more 
green space for cyclists, pedestrians and green spaces. What if USP's infrastructure is based 
entirely on data (of users, materials, buildings, economics, occupancy) and calculation models 
are compelling in mobility choices?  

Questions:  
• Whats is the state of the art regarding to quantum technology (sensing the present)?  
• How does a future (2050) of USP look like (future scenario)?  

• Which applications of models (and maybe even quantum technology) are desired 
by citizens of the future?  

• What risks can be expected?  
• What opportunities does this create for the current situation?  

5. What if USP 100% self-sufficient is thanks to the neighborhoods around it (eg. 
Rijnsweerd), what is the impact on mobility? 

In space travel there is such a thing as “in-situ resource management”, which says as much as: 
make use of what is local and turn it into a circular process. At the moment we are highly 
dependent on the import of raw materials, semi-finished and finished products outside Europe. 
The Netherlands has relatively few natural resources of its own. Increasing efficiency and making 
better use of scarce raw materials, as well as increasing reuse and reducing the amount of waste 
is a step towards being 100% self-sufficient. A 100% circular and self- sufficient Utrecht Science 
Park (USP) thanks to the neighborhoods around it would be quite a change. What happens if 
companies and residents start reusing all materials and become self-sufficient? There is almost 
no reuse of raw materials on USP at this moment. Almost everything comes from outside (goods, 
but also people). What happens if you see USP and the neighborhoods around it as a self-
sufficient city?  

Questions:  

• What current developments are visible in the area and what is the state of the art in the field of 
self- sufficient areas (sensing the present)?  

• What would mobility look like in 2050 (future scenario)? Consider especially the passenger 
transport.  

• This development could cause a lot of inconvenience. What is that discomfort and how 
can you best deal with it? When will the development be accepted?  

• How can the neighborhoods and USP reinforce each other?  
• What do we expect from the government?  

• What opportunities does this create for the current situation (near future experiment)?  


