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INVESTEREN
IN BRUISEND
SCIENCE PARK
Utrecht Oost / Science Park, kortweg
USP, ontwikkelt zich in rap tempo tot
een internationaal vestigingsklimaat
van formaat. Belangrijke motor achter
dit succes is de wijze waarop alle
betrokken partijen de handen ineen
hebben geslagen.

Nog geen vijf jaar geleden ging de USPsamenwerking van start. Sindsdien is een
brede coalitie erin geslaagd de potentie
van het gebied ten volle te benutten.
Het gebied werkt inmiddels als een
magneet op gerenommeerde bedrijven
en kennisinstellingen. Het succes zorgt
ook voor nieuwe uitdagingen, met name
als het gaat om het verbeteren van de
bereikbaarheid en leefbaarheid.

In interviews geven vertegenwoordigers
van alle betrokken partijen kort en bondig
hun mening over het geheim van het USP en
de uitdagingen die in het verschiet liggen.

‘ONTWIKKELING CAMPUS
BRENGT DYNAMIEK’
“De USP-samenwerking heeft gezorgd voor eensgezindheid.
Dankzij het visiedocument weten we bovendien waar we met
z’n allen naar toe willen werken. Naast de mobiliteit vormt de
campusontwikkeling de komende jaren een enorme uitdaging.
Bedoeling is dat in het hart van het Science Park veel meer
mensen komen te wonen. Dat moet samengaan met de komst
van allerlei winkels, cafés en restaurants. Het autoluw maken
van het gebied hoort daar eveneens bij, zodat wandelen, fietsen en recreëren veel aangenamer wordt. Zo ontstaat er een
levendige woon-werkomgeving, een echte campus, waardoor
het hier ook ’s avonds goed toeven is. Het hele concept zijn
we nu aan het uitwerken naar een ambitiedocument voor
de omgevingsvisie van dit gebied. Ik hoop echt dat we erin
slagen hier grote stappen in te zetten. Het hele concept is van
enorme betekenis voor de dynamiek van het Science Park.”
ANTON PIJPERS, voorzitter van het College van Bestuur van de
Universiteit Utrecht

’S WERELDS GEZONDSTE
SCIENCE PARK
“Zo’n Science Park werkt alleen dankzij goede contacten.
Als je elkaar kent, kun je gezamenlijke waarden delen. Dan
bel je elkaar makkelijker op, stel je elkaar vragen, deel je
kennis. In dat informele schuilt een belangrijk deel van de
kracht van onze samenwerking. Belangrijk, want er liggen
nog allerlei uitdagingen. Bijvoorbeeld om gezond te bewegen,
ook om je hersens optimaal aan het werk te houden. Als je fit
bent, denk je namelijk beter. Het zou fantastisch zijn als we
een omgeving creëren waardoor mensen na hun studie- of
werkdag gezonder weggaan dan ze zijn binnengekomen.
Als het aan mij ligt, wordt dit het gezondste science park
ter wereld. Het zou goed zijn om die ambitie tot uitdrukking
te laten komen in een overkoepelend thema. Dat helpt
om het USP nog beter op de kaart te zetten. Je moet iets
hebben waardoor mensen denken ‘verrek, daar wil ik graag
bij horen’.”
CEES VERHOEF, algemeen directeur Olympos

‘KENNISONTWIKKELING
EN ONDERNEMERSCHAP
VLOEIEN SAMEN’
“Over vijf jaar kijken we terug op een periode waarin het
USP tot volle wasdom is gekomen. Daar ben ik van overtuigd.
Het USP groeit uit tot een bloeiende community waar kennis
ontwikkeling en ondernemerschap samenvloeien, waar
innovaties ontstaan die de kwaliteit van leven verbeteren.
Het Fieldlab 3D Medical, de samenwerking om toepassingen
van 3D-print technieken te ontwikkelen voor de medische
sector, is hier een goed voorbeeld van. Er zijn nog veel meer
van dergelijke inspirerende voorbeelden. En ook de tram zal
uiteindelijk gaan rijden. Want de wezenlijke kracht van het
USP is het vermogen om met samenwerking en verbinding
elkaar te inspireren. Om samen oplossingen te vinden voor
actuele en toekomstige vraagstukken in onze samenleving.
Dat bewijzen we nu en in de toekomst.”
TINEKE ZWEED, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht
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‘GENMAB R&D CENTER
ALS INSPIRATIEPLEK’
“Genmab is momenteel het grootste beursgenoteerde biotechbedrijf van Europa. Wij hebben er bewust voor gekozen
om ons R&D Center hier te vestigen. Eigenlijk is het hele
idee van het Genmab R&D Center ontstaan op het Utrecht
Science Park. Interactie met andere topinstituten is van groot
belang om fundamenteel nieuwe concepten te ontwikkelen
voor kankertherapieën. Ik hoop dat het USP erin slaagt zich
verder te ontwikkelen tot een van de meest inspirerende en
succesvolle innovatie ecosystemen in Europa. Vanuit onze,
onlangs betrokken, nieuwe behuizing zullen wij daar actief
aan bijdragen. Ons fonkelnieuwe R&D Center is helemaal
opgezet rond de thema’s connectie, inspiratie en creatie, om
nog beter met elkaar in contact te komen. Het is het enige
gebouw hier in de omgeving, misschien wel in Nederland,
waar je binnen komt via een Science Café. De hele inrichting
stimuleert het in contact brengen van USP-onderzoekers
met elkaar.”
JAN VAN DE WINKEL, directeur Genmab

‘VOORBEELDROL IN
OPLOSSEN GLOBAL
CHALLENGES’
“Dankzij de alliantiesamenwerking weten we elkaar op het
Science Park steeds beter te vinden. Daardoor kunnen we
onze ruimtelijke plannen al in een vroeg stadium op elkaar
afstemmen. Hetzelfde geldt voor het mobiliteitsbeleid.
Een mooi succes vind ik het feit dat we nu één parkeerbeleid
hebben voor onze bezoekers. Dat geeft duidelijkheid en
draagt bij aan de bereikbaarheid. Dit laatste verdient zeker
de komende jaren overigens nog nadrukkelijk aandacht.
Voor UMC Utrecht geldt dit bijvoorbeeld voor onze patiënten,
studenten en bezoekers én medewerkers. Ook het bundelen
van onze krachten rond het verbindende thema healthy
urban living is enorm belangrijk. Voor de nabije toekomst
hoop ik dat het Science Park in Europa een voorbeeldrol kan
vervullen in hoe overheden, kennisinstellingen en bedrijven
samenwerken in het oplossen van de global challenges.”
MIRJAM VAN VELTHUIZEN, Executive Board UMC Utrecht

‘RICHT BLIK MEER
NAAR BUITEN’
“Het Rijk ziet het Science Park als één van de krachtige
gebieden om de internationale concurrentiepositie van ons
land verder te versterken. Daarom denken wij volop mee over
het versterken van de structuur van het gebied. De kracht
zit ‘m vooral in de brede samenwerking die van de grond is
gekomen. Gaandeweg is een netwerk ontstaan van partijen
die hier daadwerkelijk iets te zoeken hebben en daar ook voor
gaan. Ander pluspunt is de gemaakte verbinding met de stad
en alles wat daarmee samenhangt. Wel is het allemaal nog
te veel naar binnen gekeerd. Ten aanzien van de uitstraling
mag er, zeker gezien de enorme potentie, wel een tandje
bij worden gezet. Een versterkte blik naar buiten is echt
noodzakelijk om de potentie van het Science Park ten volle
te benutten.”
DONNÉ SLANGEN, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Streven naar internationaal
toonaangevend vestigingsmilieu

‘HANDEN INEEN VOOR
TOONAANGEVEND
VESTIGINGSMILIEU’
“Het USP groeit en blijft groeien. Ik ben daarom blij dat we,
samen met de regiogemeenten, rond het Science Park elf
locaties in kaart hebben gebracht om de groei op te vangen.
Hierdoor ligt de weg open om een toonaangevend inter
nationaal vestigingsmilieu te creëren. Voor het stationsgebied
in Bunnik, Rijnsweerd in Utrecht, Utrechtseweg in Zeist en in
De Bilt worden die plannen momenteel uitgewerkt. Daarin is
zowel ruimte voor bedrijven, kennisinstellingen en laboratoria
als voor groen wonen en knooppuntontwikkeling. Dit resultaat
is geheel en al te danken aan het feit dat de USP-partijen
elkaar echt weten te vinden. Dat ging niet vanzelf, maar de
lijnen zijn nu echt kort. Dat moet ook, gezien de opgaven
waar het USP voor staat. Met name het verbeteren van de
bereikbaarheid, nu en straks, is een absolute voorwaarde om
het USP verder te ontwikkelen tot motor voor de Utrechtse
kenniseconomie. Verder hoop ik dat ook het USP erin slaagt
te tonen waar de hele regio Utrecht in excelleert: gezond
stedelijk leven in een prachtige groene omgeving. Dan
ontstaat een toonaangevend internationaal vestigingsmilieu.
DENNIS STRAAT, gedeputeerde Provincie Utrecht

‘TREK DE NATUUR HET
SCIENCE PARK IN’
“De directe omgeving van het Science Park is wonderschoon!
Er leven reeën, hazen, buizerds. Er groeien prachtige
stinzenplanten. Onder andere op ons landgoed Oostbroek
dat voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden het belangrijk
dat die natuur doorloopt in het Science Park. Daar wordt
het groen robuuster van en het zorgt voor een aangenaam
en gezond vestigingsklimaat. We moeten met elkaar waken
voor een omgekeerde beweging, bijvoorbeeld door de aanleg
van nieuwe infrastructuur in het groen. Beter zetten we onze
kracht in op het stevig stimuleren van fietsen en gebruik van
openbaar vervoer. Het verbeterde, snelle fietspad van station
De Bilt naar het Science Park vind ik een voorbeeld van de
meerwaarde van onze samenwerking. Ik hoop van harte dat
we verder gaan en eensgezind voorrang geven aan fiets en
openbaar vervoer, ten koste van ruimtebeslag door de auto.
Gezonder, met volop ruimte voor natuur!
SASKIA VAN DOCKUM, directeur-rentmeester Het Utrechts Landschap

‘KENNISCONCENTRATIE
WERKT ALS MAGNEET’
“Utrecht Science Park is het kloppend hart van een van de
meest competitieve regio’s van Europa en van de meest
innovatieve regio van Nederland. Met de clustering van
kennisinstellingen en bedrijven, gericht op het verbeteren van
de gezondheid en kwaliteit van leven, nemen we als grootste
Science Park van Nederland een unieke positie in. De aantrekkingskracht groeit met de dag. Niet voor niets kiezen Nutricia
en andere bedrijven, maar ook kennisinstellingen als RIVM
en Prinses Máxima Centrum, er bewust voor om zich hier
te vestigen. De kracht van de samenwerking ligt in de vele,
vaak ook kleine stappen, die worden gezet. Niet alleen om
de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren, maar ook
om de samenwerking met bedrijven en instellingen onderling
te optimaliseren. Overkoepelend liggen er kansen om de
naamsbekendheid te vergroten en het wij-gevoel verder te
ontwikkelen. Dat helpt om ook de 26.000 medewerkers en
50.000 studenten tot echte ambassadeurs van het Utrecht
Science Park te maken.”
JAN HENK VAN DER VELDEN, directeur Utrecht Science Park
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Het Utrecht Science Park groeit,
nu is de tijd om door te pakken!
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‘KOESTER OPGEBOUWDE
VERTROUWEN’
“Voor het versterken van de economie van de gemeente
Utrecht is de krachtenbundeling van onderwijs, bedrijfsleven
en overheid van enorme betekenis. Iedereen is namelijk wel
overtuigd van de ontwikkelpotentie van het Science Park,
maar de samenwerking geeft daar handen en voeten aan.
Neem de huisvesting van Genmab. Ik vind het fantastisch
dat zo’n bedrijf, ontstaan vanuit de universiteit, zich uitrolt
op het USP zelf. Dat is te danken aan de samenwerking
van de partijen. Het opgebouwde vertrouwen moeten we
koesteren, want er wachten ons tal van uitdagingen. Neem
alleen al het faciliteren van de werkgelegenheid. De bedrijven
groeien allemaal, maar hoe houden we ze op het USP?
En hoe verbreden we het USP met bijvoorbeeld De Bilt en
Rijnsweerd? Hoge prioriteit heeft ook het vinden van goede
en slimme oplossingen voor de bereikbaarheid. Een geheel
andere uitdaging ligt op het vlak van de naamsbekendheid.
We kunnen veel beter uitventen wat de kracht van het gebied
is. Niet alleen in Nederland of Europa, maar mondiaal.”
JEROEN KREIJKAMP, wethouder economie Gemeente Utrecht

‘INVESTEREN IN STATION
BUNNIK SCIENCE PARK’
“De belangrijkste kracht van het Science Park is het met
elkaar verbinden van de drie ‘o’s’ van onderwijs, onderzoek
en ondernemers. Ik vind het geweldig dat allerlei grote
wetenschapscentra naar ons toe komen om van elkaar te
leren. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid, ook in mijn
gemeente. Naast de enorme spin off vind ik het geweldig
dat prestigieuze instellingen als het Prinses Máxima Centrum
naar onze regio komen. Dat geeft een gevoel van trots.
Bunnik doet volop mee in de ontwikkeling van het USP.
Niet zozeer primair, maar meer vanuit onze haarvaten.
Ons treinstation willen we ontwikkelen tot toegangspoort
tot het Science Park. Zowel auto- als treinreizigers kunnen
vanaf hier met gemak met de fiets die laatste twee kilometer
afleggen. Daarvoor kiezen, is cruciaal, om de bereikbaarheid
te verbeteren. Ook gaan wij betaalbare woningen bouwen
voor de werknemers, zodat iedereen kan werken en leven in
deze regio. ”
JORRIT JAN EIJBERSEN, wethouder gemeente Bunnik

‘BRENG DOEN EN DENKEN
NÓG DICHTER BIJ ELKAAR’
“Gezamenlijk ontwikkelen we steeds meer slagkracht in de
politieke en publieke agendering van belangrijke USP-issues.
Dat moet ook, want we hebben hetzelfde belang: een in alle
opzichten aantrekkelijk Utrecht Science Park, of het nu gaat
om wetenschap, zorg, onderzoek, educatie, economie of om
de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Door de eigen
strategische agenda’s eerder naast elkaar te leggen, kunnen
we als gezamenlijke USP-partijen nog meer bereiken. Denk
aan het eerder ontwikkelen van een gezamenlijke strategie
ten bate van een ieder én van het Utrecht Science Park als
geheel. We kunnen doen en denken nóg dichter bij elkaar
brengen. Slagen we daarin, dan kan het USP zich verder ontwikkelen tot dé toonaangevende kennisregio als het gaat om
alles wat met gezondheid en gezond leven te maken heeft.”
DIANA MONISSEN, bestuursvoorzitter Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie
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Ontwikkelruimte,
Bereikbaarheid
& Ontmoeting

‘PARELTJE 
VAN UTRECHT’
“Utrecht Science Park is een uniek park, vooral door de sterke medische poot. Al die kennis en kunde maakt dat het USP
inmiddels serieus meetelt op het Europese wereldtoneel. Het
is de groeimotor van Utrecht, echt een pareltje. Onderzoek
van PWC wees tien jaar geleden al uit dat Utrecht met het
USP goud in handen heeft. Goud dat echter nog wel moest
worden verzilverd. Daar slagen we meer en meer in. Een
mooie ontwikkeling is dat er steeds meer aansluiting ontstaat
met Rijnsweerd. Te meer daar hierdoor de verbinding tussen
de stad en USP aan kracht wint. Juist daarom hoop ik dat er
een integraal plan komt voor het hele Utrecht Oost gebied,
met aandacht voor de ontwikkelkansen op het gebied van
mobiliteit, huisvesting, leefbaarheid en duurzaamheid. Die
vier aspecten in samenhang organiseren, komt de vitaliteit
van het gebied enorm ten goede.”
RICHARD KRAAN, Partner PriceWaterhouseCoopers

‘SAMENWERKING
GEEFT FOCUS’
“Onze kracht is alle kennis over life sciences. Daarin zijn we
onderscheidend. Neem Indio, dat bewust voor USP heeft
gekozen. Dit bedrijf uit India gaat hier honderden miljoenen
poliovaccins per jaar produceren. Daarmee zijn ze straks
wereldmarktleider op dit gebied. Ik vind het heel bijzonder
dat het ons is gelukt om een dergelijk toonaangevend
bedrijf hier in de regio te laten landen. En dit is slechts één
voorbeeld. De kracht van onze samenwerking is dat deze
plaatsvindt over gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven
heen. Dat geeft enorme focus. Alle deelnemers plukken
daar de vruchten van. Wat beter kan, is de inzet om de
naamsbekendheid te vergroten. Daar zijn we te bescheiden
in. Als de term life sciences valt, moet men over enkele jaren
automatisch aan onze regio denken. Niet alleen nationaal,
maar vooral ook internationaal. Op dat punt hebben we nog
een flinke stap te zetten.”
SJOERD POTTERS, burgemeester De Bilt

FACTS & FIGURES

108
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