
Het Hubrecht Instituut,
wereldwijd toonaangevend 

op het gebied van
stamcelonderzoek, vierde in

2016 zijn honderdjarig bestaan.

Nieuwe onderzoeksvoorziening voor het
internationale biotechnologisch bedrijf Genmab.
Genmab is gespecialiseerd in het maken en
ontwikkelen van verschillende medicijnen op
basis van antilichamen voor de behandeling van
kanker. Het is het op een na grootste
biotechbedrijf in Europa, de waarde van het
bedrijf wordt geschat op bijna 10 miljard euro.

Het Prinses Máxima Centrum wordt het grootste
kinderoncologisch ziekenhuis in Europa.

IMPROVING 
HEALTH AND 
QUALITY 
OF LIFE
Het Utrecht Science Park is het
grootste science park in Nederland.

Dagelijks ruim 22,000medewerkers
en ruim 50,000 studenten.

Bedrijven: ruim 80, waaronder
meer dan 30 op het gebied van
biowetenschappen. 

5000 nieuwe banen in vijf jaar.

Huisvest de beste onderzoeks -
universiteit van Nederland sinds
2003 (Shanghai Ranking).

Huisvest het Universitair Medisch
Centrum Utrecht, een van de
grootste openbare zorginstellingen
van Nederland.

Schiphol, de op drie na drukste
luchthaven van Europa, is in 30
minuten per trein bereikbaar vanaf
Utrecht. 

Het sinds 2016 aan de beurs genoteerde 
bedrijf Merus ontwikkelt geneesmiddelen voor
de behandeling en mogelijke genezing van
kankerpatiënten.

Utrecht Science Park met Bilthoven op de
achtergrond.

Ondertekening van de intentieverklaring tussen
Utrecht Science Park en Science Park Bilthoven
voor de ontwikkeling van het eerste science
park in Nederland met een satellietlocatie.

Het tweede Research &
Development Centre van
Danone (het andere is
ondergebracht bij de

hoofdvestiging in Parijs) bevindt
zich in het Utrecht Science

Park. Nutricia Research is het
wereldwijde middelpunt voor
alle activiteiten betreffende

‘Early Life Nutrition’ en
‘Advanced Medical Nutrition’. 
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In de vier studentencomplexen van
het Utrecht Science Park wonen
2500+ studenten.

Dagelijks komen er ongeveer
20.000 mensenmet de fiets naar
het Utrecht Science Park. 

Architectonisch paradijs: het
Educatorium van Rem Koolhaas, de
Universiteitsbibliotheek van Wiel
Arets, en het Minnaertgebouw van
Neutelings Riedijk worden vermeld
in het boek ‘1001 gebouwen die je
gezien moet hebben!’. 

Het Utrecht Science Park heeft een
geweldig netwerk voor start-ups en
kleine en middelgrote bedrijven,
waaronder UtrechtInc, een van de
tien incubators in Europa (UBI index
2015), ‘pre-incubator’ en
samenwerkingsruimte de Garage,
en de nieuwe incubator voor
biowetenschappen. 

Het Utrecht Science Park heeft zijn
eigen marathon.

Het Utrecht Science Park heeft de
enige klimmuur, en wel tegen de
nieuwe P+R parkeergarage.

Het Utrecht Science Park is het
enige science park met een eigen
festival, een verrassende mix van
live muziek, wetenschap en kunst
op een van de mooiste festival -
locaties van Nederland: de
Botanische Tuinen in het Utrecht
Science Park. 

De Maaltuin, een pop-up restaurant in de
Botanische Tuinen, is een van de vele
voorbeelden van sociaal ondernemerschap in
het Utrecht Science Park. 

Daktuin op een parkeergarage –  bedacht en
gemaakt door sociale ondernemers.

De klimmuur tegen de P+R parkeergarage.

Johanna is het nieuwste studenten -
complex van het Utrecht Science Park. 
Het heeft 655 kamers en appartementen.

De Utrecht Science Park
Marathon. 

De Garage van UtrechtInc: een ‘pre-incubator’
waar start-ups, onderzoekers, bedrijven en
studenten experimenteren met innovatieve
start-upconcepten om de ontwikkeling van een
gezonde samenleving te ondersteunen. 

Festival deBeschaving in de Botanische Tuinen.


