
IMPROVING 
HEALTH AND  
QUALITY         
OF LIFE

Het Utrecht Science Park is het 

science park in Nederland.

Dagelijks ruim  medewerkers 
en ruim  studenten.

 ruim 100, waaronder 
meer dan 70 op het gebied van 
life sciences en sustainability.

Huisvest de Universiteit Utrecht, 
de  onderzoeksuniversiteit 
van Nederland (Shanghai Ranking, 
sinds 2003).

Huisvest het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, een van de  

 openbare zorginstellingen 
van Nederland.

In 2018 wordt de nieuwbouw van 
de Hogeschool Utrecht in gebruik 
genomen en heeft de hogeschool  

 op 
het science park.

, de Europese luchthaven 
met de meeste directe  
verbindingen, is in 30 minuten per 
trein bereikbaar vanaf Utrecht.

Het Research & Development
Centre van Nutricia Advanced

Medical Nutrition en
Danone Nutricia Early Life

Nutrition, met meer dan 120
jaar baanbrekend onderzoek

naar voedingsoplossingen,
bevindt zich in het

Utrecht Science Park.

Het Prinses Máxima Centrum voor  
kinderoncologie opent in 2018 de deuren in het
science park. Het grootste kinderkanker  
centrum van Europa richt zich op het verhogen 
van de overlevingskans van kinderen met kanker.

De nieuwe tramlijn wordt de belangrijkste
schakel in de bereikbaarheid van het Utrecht
Science Park. In 17 minuten gaat de tram 45,000 
mensen per dag vervoeren tussen Utrecht CS en 
de P+R in het science park.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu en het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen werken voor de gezondheid 
van mens en dier en een gezonde leefomgeving. 
De nieuwbouw wordt naar verwachting in 2021 
opgeleverd.

Merus is een bedrijf dat klinische biologische
geneesmiddelen ontwikkelt voor de
behandeling van kankerpatiënten.

Het internationale biotechnologisch bedrijf
Genmab is gespecialiseerd in het maken en
ontwikkelen van verschillende medicijnen op
basis van antilichamen voor de behandeling 
van kanker. Het is het grootste biotechbedrijf in 
Europa gerekend naar marktwaarde.

Het Hubrecht Instituut is wereldwijd
toonaangevend op het gebied van

stamcelonderzoek.



In de vier studentencomplexen van
het Utrecht Science Park wonen 

 studenten.

Dagelijks komen er ongeveer  
mensen met  naar
het Utrecht Science Park.

 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 
 

,
waaronder UtrechtInc en de Life
Science Incubator voor startende
en doorgroeiende bedrijven in de
life sciences.

Utrecht Science Park is het eerste science park 
in Nederland met een satellietlocatie: Utrecht 
Science Park Bilthoven. In mei 2017 is er een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Utrecht Science Park met op de achtergrond
satellietlocatie Utrecht Science Park Bilthoven.

Elk jaar vindt hier de   
 plaats.

Het Utrecht Science Park heeft de 
enige  tegen een
P+R parkeergarage.

De Utrecht Science Park Marathon.

De Botanische Tuinen vormen
het groene hart van het Utrecht

Science Park. Deze tuinen zijn er
voor onderzoek en onderwijs en

zijn bovendien zeer geliefd bij
bezoekers.

De klimmuur tegen de P+R parkeergarage.

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.

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

Het Foodnote Festival was een community event
dat in 2017 inhoudelijke programmering in het
science park combineerde met een podium voor
de toevallige ontmoeting.
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