
 

Thema:   Leefbaarheid: USP als gezonde campus 
Trekker:   Floor Borlée (Gemeente Utrecht Volksgezondheid)  

Samen met RIVM en SSH 

Context: 
De regio Utrecht zet zich in voor een gezond stedelijk leven voor iedereen. In Utrecht zetten we 
de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht wil een 
stad zijn waarin iedereen zich thuis voelt, mee kan doen en zichzelf kan zijn. We willen dat 
iedereen in Utrecht, in een gezonde en prettige omgeving terechtkomt, als hij/zij de deur uitstapt. 
Daarvoor hanteren we vijf principes voor gezond stedelijk leven:  

- Utrecht koestert kwaliteit. We groeien met behoud van wat sinds tijden Utrecht Utrecht 
maakt. Utrecht: grote stad met menselijk gezicht. 

- Utrecht verbindt. In onze regio doet iedereen ertoe en kan iedereen meedoen. We 
zorgen met elkaar voor wie dat nodig heeft. 

- Utrecht beweegt en 'vergroent'. We maken meer ruimte voor lopen, fietsen en groene 
plekken en verbindingen. 

- Utrecht vernieuwt. Vernieuwen zit in onze genen. We leggen de lat hoog: wat we nu 
doen moet in de toekomst van waarde zijn. 

- Utrecht nodigt uit. Samen komen we verder. Op weg naar ‘Gezond Stedelijk Leven voor 
Iedereen’ is ieders inbreng van belang. 

(https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/utrecht-stad-van-gezond-stedelijk-leven-voor-
iedereen/)  

In Utrecht omschrijven we een gezonde leefomgeving aan de hand van 3 pijlers. De 
leefomgeving van Utrechters is zo ingericht dat 1) gezond leven gemakkelijk is, 2) de druk op 
gezondheid zo laag mogelijk is en 3) dat mensen zich prettig voelen.  
(https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-
beleid/gezondheid/2019-10-nota-gezondheid-voor-iedereen-
volksgezondheidsbeleid-2019-2023.pdf)  

Gezondheid is van grote waarde; voor mensen persoonlijk maar ook voor de stad als geheel. In 
Utrecht benaderen we ‘Gezondheid’ breed en positief. Dat betekent dat we gezondheid niet enkel 
zien als de aan- of afwezigheid van ziekte. Maar gezondheid zien we als het vermogen om te 
gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (https://
mijnpositievegezondheid.nl/tools/positieve-gezondheid/) 
 
Vanuit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht weten we dat steeds meer Utrechters zich eenzaam 
voelen. Net als in andere steden is in Utrecht (ernstige) eenzaamheid onder inwoners van 19 jaar 
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en ouder de afgelopen jaren toegenomen. Ook onder studenten is eenzaamheid toegenomen. 
Minder mensen geven aan zich verbonden te voelen, ze hebben minder contact met anderen dan 
ze wensen of missen een hechte band. (https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/). Daarom 
vinden we het belangrijk om bij gezondheid ook extra aandacht te besteden aan de ontmoeting.   

In de ontwikkeling van het Utrecht Science Park is ook veel aandacht voor een groene, gezonde 
omgeving. Bij het ontwikkelen van meer woningen en kantoren, bij de verdere ontwikkeling van 
het UMCU en het verder ontsluiten van de groene gebieden rond het USP is een groene, 
gezonde buitenruimte een belangrijk aandachtspunt. 
(https://www.uspomgevingsvisie.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?
idnv=1665646)  

Tijdens deze challenge willen we jullie daarom uitdagen om het USP  verder als groene, gezonde 
campus uit te denken en oplossingen te ontwerpen die daaraan bij kunnen dragen. We willen de 
buitenruimte op en rond het USP beter gebruiken om ontmoeting mogelijk te maken, positief 
gezond te blijven en goed aansluit op de activiteiten op het USP (studeren en onderzoeken, 
wonen en recreëren, (samen)werken, genezen en bezoeken). 

Hoofdvraag: 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Utrecht Science Park 
een omgeving wordt waar mensen zich prettig voelen, die 

ontmoetingen stimuleert en gezondheid bevordert? 

 
Uitgangspunten en randvoorwaarden: 
Houd bij jullie onderzoek en oplossingen rekening met een aantal uitgangspunten: 

- de brede en positieve benadering van gezondheid volgens het concept van positieve 
gezondheid  

- de principes voor gezond stedelijk leven 
- de pijlers van een gezonde leefomgeving 

en met een aantal randvoorwaarden: 
- Onderzoek de behoefte van de door jullie gekozen doelgroep. 

We zijn op zoek naar oplossingen op het Science Park die voor iedereen bruikbaar zijn 
maar ook ingaan op de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen: 

• Studenten die net begonnen zijn aan hun studie 
• Studenten die op de campus wonen 
• Werknemers op de campus 
• Patiënten van het UMCU 
• Bezoekers van het USP 

- Gebruik de buitenruimte van het USP, en zoek de verbinding met de plekken waar 
mensen al zijn 

- In het concept staan gezondheid en ontmoeting centraal 
- Maak in het concept waar mogelijk de verbinding met de andere duurzame thema’s 

(mobiliteit, circulariteit en duurzame energie) 

Lee0aarheid
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Uitkomst: 
Ontwikkel een concept voor het Utrecht Science Park voor een omgeving die ontmoetingen 
stimuleert en gezondheid bevordert. Denk hierbij vooral aan mogelijkheden in de buitenruimte en 
in de groene omgeving op de campus. 

- Een toekomstverkenning: verbeeld en leg uit hoe jullie een gezonde campus in de 
toekomst voor je zien 

- Een concept, waarin duidelijk wordt gemaakt: 
o Hoe dit een concrete bijdrage levert in het aangaan van de uitdaging/oplossen 

van het probleem 
o Hoe dit past bij de leefwijze/denkwijze van jullie doelgroep 
o Hoe dit concept bijdraagt aan een duurzamer USP 

- Een presentatie van jullie concept, waarbij jullie het concept uitleggen en daarbij ingaan 
op:  

o De aantrekkelijkheid en meerwaarde (de gezondheidswinst)  
o De haalbaarheid: is het mogelijk en wat is daarvoor nodig? 
o Is het levensvatbaar: wie zou dit helpen en hoeveel gebruik zou ervan gemaakt 

worden? 

 

Lee0aarheid



 

Theme:   Quality of Life (QOL): USP as a healthy campus 
Theme owner:  Floor Borlée (Municipality of Utrecht Public Health)  

together with RIVM and SSH 

Context: 
Utrecht region is committed to a healthy urban life for everyone. In Utrecht, we are using the 
opportunity that growth offers, to become an even better city on all fronts. Utrecht wants to be a 
city in which everyone feels at home, can participate and be themselves. We want everyone in 
Utrecht to enter a healthy and pleasant environment, when they go outside. That’s why we apply 
five principles for healthy urban living: 

- Utrecht cherishes quality. We grow while retaining what has been making Utrecht Utrecht 
for ages. Utrecht: big city with a human face. 

- Utrecht connects. In our region, everyone matters and everyone can participate. Together 
we take care of those who need it. 

- Utrecht is in motion and becoming more ‘green’. We will make more space for walking, 
cycling and green spaces and connections. 

- Utrecht renews. Innovation is in our genes. We aim high: what we do now must be of 
value in the future. 

- Utrecht invites. Together we make progress. Everyone's contribution is important on the 
way to "Healthy City Living for Everyone". 

(https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/utrecht-stad-van-gezondheid-stedelijk-leven-
voor-iedereen/) 

In Utrecht we describe a healthy living environment on the basis of 3 pillars. The living 
environment of Utrecht residents is designed in such a way that 1) healthy living is easy, 2) the 
pressure on health is as low as possible and 3) that people feel good. 
(https://omdichtvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omELIJKvisie/thematisch-beleid/
gezondheid/2019-10-nota-gezondheid-voor-iedereen-volksgezondheidsbeleid-2019-2023.pdf) 

Health is of great value; for people personally but also for the city as a whole. In Utrecht we have 
a broad and positive approach to "Health". This means that we do not see health simply as the 
presence or absence of disease. But we see health as the ability to cope with the physical, 
emotional and social challenges of life. (https://mijnpositievegezondheid.nl/tools/positieve-
gezondheid/) 
 
We know from the Public Health Monitor Utrecht that more and more Utrecht residents feel lonely. 
As in other cities, (severe) loneliness has increased in Utrecht among residents aged 19 and 
older in recent years. Loneliness has also increased among students. Fewer people indicate that 
they feel connected, they have less contact with others than they wish or lack a close bond. 
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(https://www.volkszekerheidsmonitor.nl/). That is why we think meeting each other is an important 
consideration when it comes to health. 

The development of the Utrecht Science Park also pays a lot of attention to a green, healthy 
environment. In the development of more homes and offices, in the further development of the 
UMCU and the further opening up of the green areas around the USP, a green, healthy outdoor 
space is an important point of attention. 
(https://www.uspomdichtvisie.nl/documentenbibliotheek/handlerdownloadfiles.ashx?
idnv=1665646) 

During this challenge, we want to challenge you to further develop the USP as a green, healthy 
campus and to design solutions that can contribute to this. We want to make better use of the 
outdoor space on and around the USP to enable meeting each other, to remain positively healthy 
and to connect well with the activities at the USP (studying and researching, living and recreation, 
working (together), healing and visiting). 

Main question: 

How might we ensure that Utrecht Science Park becomes an 
environment where people feel good, that stimulates 

encounters and promotes health? 

 
Starting points and conditions: 
Take these starting points into account in your research and solutions: 

- the broad and positive approach to health according to the concept of positive health 
- the principles for healthy urban living 
- the pillars of a healthy living environment 

and with a few conditions: 
- Research the needs of your chosen target group. 

We are looking for solutions at the Science Park that can be used by everyone but also 
address the specific needs of certain target groups: 

• Students who have just started their studies 
• Students living on campus 
• Employees on campus 
• Patients of the UMCU 
• Visitors to the USP 

- Use the outdoor space of the USP and find the connection with the places where people 
are already 

- Health and meeting each other are central to the concept 
- Where possible, make the connection with the other sustainable themes in the concept 

(mobility, circular economy and sustainable energy) 

Liveability
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Result: 
Develop a concept for the Utrecht Science Park for an environment that stimulates encounters 
and promotes health. Think specifically of options in the outdoor space and in the green 
environment on campus. 

- A future exploration: imagine and explain how you envision the healthy campus of the 
future 

- A concept, in which it is made clear: 
• How this makes a concrete contribution to meeting the challenge / solving 

the problem 
• How this fits with the lifestyle / way of thinking of your target group 
• How this concept contributes to a more sustainable USP 

- A presentation of your concept, in which you explain the concept and discuss: 
• The attractiveness and added value (the health gain) 
• The feasibility: is it possible and what is required for this? 
• Is it viable: who will be helped and how much will it be used? 

 

Liveability


