
SAMEN NAAR EEN 
GEZONDE, 
DUURZAME 
SAMENLEVING

Het Utrecht Science Park is het 
 science park van Nederland 

en het kloppende hart van één van 
Europa’s meest competitieve regio’s.

Dagelijks ruim  medewerkers 
en ruim  studenten.

 ruim 130, 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  

 publieke zorginstellingen 
van Nederland.

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

De Accelerator is een nieuw 
multi-tenant gebouw voor 

scale-up bedrijven in de Life 
Sciences die hun ontwikkeling 
willen versnellen. Het gebouw 

wordt een unieke hub binnen 
het innovatie ecosysteem van 

het Utrecht Science Park en 
wordt medio 2022 geopend.

Het Prinses Máxima Centrum voor  
kinderoncologie is het grootste kinderkanker  
centrum van Europa en heeft als missie om 
ieder kind met kanker te genezen, met optimale 
kwaliteit van leven.

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.

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.

Iedere dag leren, werken en 
onderzoeken  duizenden 
mensen bij Hogeschool Utrecht.  
Om betere professionals te worden.

Het Hubrecht Institute is wereldwijd
toonaangevend op het gebied van
stamcelonderzoek en organoid technologie.

Danone Nutricia Research: Het Research & 
Development Centre van Danone bevindt 
zich op het Utrecht Science Park. Daar doen 
wetenschappers baanbrekend onderzoek naar 
voedingsoplossingen voor jonge kinderen, hun 
ouders, patiënten en ouderen”



In de vijf studentencomplexen in 
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.

De start en finish van 
de  

 
vinden hier plaats.

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

De klimmuur tegen P+R Utrecht 
Science Park.

De finish van de tweede etappe van de  Vuelta is 
op 20 augustus in het Utrecht Science Park.

De Garage van UtrechtInc: een co-working space 
waar start-ups, onderzoekers, bedrijven en 
studenten experimenteren met innovatieve 
start-upconcepten. UtrechtInc UtrechtInc staat 
in de wereldwijde top 10 van university-linked 
incubators.

Op het Utrecht Science Park is een groot aanbod 
aan horecagelegenheden. Naast de vaste 
locaties in de gebouwen zijn er vier foodtrucks 
die rouleren op vier plekken.

De Utrecht Marathon in het Utrecht Science 
Park.
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Het  staat op het  
Science Park. Studenten ontwikkelen 
een huis dat zelfvoorzienend is, 
modulair, betaalbaar, aantrekkelijk 
en gebouwd met circulaire 
materialen. 

Utrecht Science Park heeft het langste 
regenboogfietspad ter wereld.

Jaarlijks vindt de Utrecht Science Week plaats, 
met als thema ‘Samen naar een gezonde 
duurzame samenleving’.

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

De Botanische Tuinen vormen het groene hart 
van het Utrecht Science Park. Deze tuinen zijn er 
voor onderzoek en onderwijs en zijn zeer geliefd 
bij bezoekers. In totaal zijn er 9.500  
verschillende plantsoorten te vinden.


