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De directie Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht:

•   realiseert huisvesting voor onderwijs en onderzoek, met 

 optimale omstandigheden voor studenten, docenten, 

 onderzoekers en ondersteuners

•   zorgt voor een veilige en duurzame werk- en studieomgeving

•   ontwikkelt een omgeving waar kennis wordt gedeeld, in 

samenwerking met de partners van Utrecht Science Park 

 De Uithof. 

Vastgoed & Campus Jaarbeeld 2016

Coverfoto:
De gemeenschappelijke hal op Princetonhal 8 wordt de toekomstige 
entree van zowel het Geo-hoofdgebouw, Utrecht Castel, TNO als 
Deltares.
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 Huisvesting voor onderwijs en onderzoek

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Daarvoor is een optimale omgeving 
voor onderwijs en onderzoek essentieel. Vastgoed & Campus werkt aan een duurzame werk- 
en studieomgeving die op een vanzelfsprekende wijze uitnodigt tot samenwerking en 
innovatie.

Teaching & Learning Lab in gebruik 

In het Teaching & Learning Lab (TLL) experimenteren docenten uit het voortgezet en hoger 
onderwijs met nieuwe onderwijsvormen, zoals blended learning en virtual reality. Het TLL 
beschikt over een studio met onder andere een Learning Table en Sproutcomputer. Ook is het 
hier mogelijk om kennisclips op te nemen en te werken met een Lightboard of Greenscreen. 
Dankzij het flexibele meubilair is de ruimte aan te passen aan de gekozen onderwijsvorm.

Geo-hoofdgebouw in aanbouw: ruimte voor focus en ontmoeting

Op het dak van het nieuwe hoofdgebouw Geowetenschappen, in de noordwesthoek van 
Utrecht Science Park De Uithof (hierna USP De Uithof), ging de vlag in top vanwege het 
bereiken van het hoogste punt. Achter een transparante ‘plint’ van twee lagen hoog, komen de 
meest openbare functies van het gebouw.  Van het restaurant en de fietsenberging zullen ook 
‘buren’  TNO en Deltares gebruik gaan maken. De bovenliggende kantoorverdiepingen 
krijgen een verrassend, open en dynamisch interieur. Er komen ruimten die gelegenheid 
bieden voor interactieve ontmoetingen en ruimten om geconcentreerd te kunnen werken. 
Data- en stroomvoorzieningen zijn gemakkelijk bereikbaar via zogeheten service channels. 
Verwachte ingebruikneming: eind 2017, begin 2018.

Van kolos naar Earth Simulation Lab 

Het voormalige Robert J. van de Graafflaboratorium, een betonnen kolos uit de jaren 
zeventig dat een deeltjesversneller huisvestte, leek volstrekt ongeschikt voor hergebruik. Een 
doordacht ontwerp en het nodige stripwerk leiden tot de transformatie naar een modern en 
duurzaam Earth Simulation Laboratorium (ESL). Door slim om te gaan met de bestaande 
ruimten, de dubbele gevel én aansluiting op de warmte-koudeopslag (wko), ontving het 
ontwerp de kwalificatie ‘Excellent’: vier sterren op de duurzaamheidsschaal van de Dutch 
Green Building Council.
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https://vimeo.com/221397593
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Riviermondingen
Het ESL biedt tevens onderdak aan de Metronoom. Deze enorme metalen bak van twintig 
bij drie meter die langzaam heen en weer kantelt, simuleert de stroming van eb en vloed. 
Er stroomt een rivier in de bak en er beuken stormgolven op de kust. Elke minuut in de 
Metronoom komt overeen met een dag in de werkelijkheid.

Repository
In de kelder van het ESL komt de ‘repository’: opslag voor gekoelde, droge (grondmonsters) 
en natte opslag (watermonsters), uitrusting en andere zaken die bewaard moeten blijven voor 
onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Te zijner tijd is het mogelijk om via een database het 
goed geconserveerde en gedigitaliseerde materiaal op te vragen. 
Verwachte ingebruikneming: eind 2017, begin 2018.
 
Inspirerende leeromgeving Bèta- en Geowetenschappen 

Samen met het nabijgelegen Buys Ballotgebouw en het nieuwe Victor J. Koningsbergergebouw 
vormt het Minnaertgebouw begin 2018 één onderwijscluster voor Bèta- en 
Geowetenschappen. Kantoren, practicum- en werkgroepruimten ondergaan daartoe een 
grondige renovatie. De ontsluiting verbetert sterk, vanwege een open verbinding tussen de 
entreehal en de gang met de werkruimten. Al deze ruimten bieden mogelijkheden voor divers 
gebruik. De centrale hal is tevens een belangrijke schakel in de ‘loop’ die het Minnaert-
gebouw, het Buys Ballotgebouw en Koningsbergergebouw met elkaar verbindt.
Verwachte ingebruikneming: eind 2017, begin 2018. 

David de Wied wordt Life Sciences Cluster 
Een Life Sciences Cluster in USP De Uithof. Dat is het doel van het aanpassingsplan van het 
David de  Wiedgebouw. Behalve dat het gebouw nog beter benut gaat worden, zal er één 
topfaciliteit komen voor Elektronen Microscopie (EM). Twee groepen van het Bijvoet 
Centrum voor biomoleculair onderzoek worden hier ook gehuisvest. Om de studenten en 
medewerkers te betrekken bij de verbouwing die in 2018 van start gaat, is een project- en 
informatiecentrum op de begane grond ingericht. Daar zijn onder meer 3D-presentaties te 
bekijken en is het mogelijk om vragen te stellen aan het projectteam en de klankbordgroep.

Naar INHOUDSOPGAVE

https://vimeo.com/221393536
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Extern verhuurd, 47

In gebruik UU, 245

Aanhouden, 20

In verbouwing, 10

Verhuurbare leegstand, 2

Sloop, 6
[afgerond in m² FNO, x 1.000]

  Vastgoedportefeuille 

Ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille zijn te volgen aan de hand van de boekwaarde van 
het vastgoed en de omvang van het ruimtegebruik.

Boekwaarde

Het onderwijsgebouw Janskerkhof 2-3a, de zonnepanelen op de gebouwen in Utrecht 
Science Park De Uithof en de warmte-koude installatie zijn in 2016 in gebruik genomen. De 
investeringen in 2016 voor het instandhouden van het Hugo R. Kruytgebouw, Leonard S. 
Ornsteinlaboratorium en Nieuw Gildestein zijn geactiveerd. De in gebruik genomen 
gebouwen hebben hogere afschrijvingen waardoor de boekwaarde van de categorie 
‘gebouwen gereed’ daalt met 10 M €.

De categorie ‘Gebouwen in aanbouw’ betreft met name nieuwbouw van kantoren voor de 
faculteit Geowetenschappen, de renovatie van het Minnaertgebouw en het Earth Simulation 
Laboratorium. Deze gebouwen zijn nog niet in gebruik of gereed en er is nog geen 
afschrijving. Per saldo daalt de totale boekwaarde met 8 M €. 

Omvang Ruimtegebruik

De totale ruimtevoorraad van de Universiteit Utrecht is ongeveer gelijk gebleven. In 2016 is de 
renovatie van het Minnaertgebouw gestart, waardoor de bruikbare ruimte ‘In gebruik 
Universiteit Utrecht’ (in vierkante meters) daalt en de hoeveelheid ruimte ’In verbouwing’ stijgt. 

In de categorie ‘Aanhouden’ vallen vooral (delen van) gebouwen die buiten gebruik zijn 
gesteld, omdat de veiligheid voor medewerkers en studenten en de bedrijfszekerheid niet op 
de lange termijn kan worden gegarandeerd. Dit zijn onder meer delen van het Willem C. van 
Unnikgebouw en het Hugo R. Kruytgebouw.  Voor het gebouw Aardwetenschappen is een 
besluit tot slopen genomen (categorie ‘Sloop’).

[afgerond in Mln. € ]

Materiële vaste aktiva  2012  2013  2014 2015 2016
 Verschil

t.o.v.
vorig jaar

Grond  20  20  20  20  20  0

Boekwaarde gebouwen 
gereed

 426  437  448  472  462  -10

Gebouwen in aanbouw  52  54  76  34  38  4

Lease  6  5  4  5  3  -1

Apparatuur  4  4  2  1  2  -1

Totaal  508  520  551  533  525  -8

[afgerond in m² FNO*, x 1.000]

Vastgoed 2012 2013 2014 2015 2016
Verschil 

t.o.v.
vorig jaar

344 340 327 329 330 1

1.  Buiten gebruik 45 42 26 30 36 6

 1.1  In verbouwing  8 6 7 6 10 4

 1.2  Aanhouden 16 18 17 19 20 1

 1.3  Sloop 21 18 2 5 6 1

2.  Bruikbaar 299 298 301 299 294 -5

 2.1  In gebruik Universiteit  
  Utrecht 

245 247 247 249 245 -4

 2.2  Extern verhuurd 48 46 46 47 47 0

 2.3  Verhuurbare leegstand 6 5 8 3 2 -1

*) FNO = Functioneel Netto Oppervlak

2

Naar INHOUDSOPGAVE

Omvang ruimtegebruik
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  Vastgoedexploitatie

De huisvestingslasten en -baten geven de exploitatieontwikkeling van het vastgoed weer.
 
Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn in 2016 gestegen naar 79 M €. Dit als gevolg van toegenomen 
afschrijvingen door de ingebruikname van het volledig gerenoveerde onderwijsgebouw 
Janskerkhof 2-3a en de investeringen voor het instandhouden van het Hugo R. Kruytgebouw, 
Leonard S. Ornsteinlaboratorium en Nieuw Gildestein. 

 [afgerond in Mln. € ]

2012 2013 2014 2015 2016
Verschil 

t.o.v. 
vorig jaar

Personele kosten tlv 
vastgoed exploitatie

 3  4  4  4  5  1

Afschrijvingen  44  44  43  44  47  3

Energie  14  14  13  14  13  -1

Onderhoud  3  2  3  3  4  1

Voorzieningen  5  3  2  1  1  0

Overige lasten  8  8  9  7  8  1 

Rente  4  4  3  1  1  0

Totaal  81  79  77  74  79  5

2012 2013 2014 2015 2016

Rente
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Energie
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Personele kosten 

tlv vastgoed exploitatie, 5

Onderhoud, 4

Voorzieningen, 1

Rente, 1
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Huisvestingslasten, x 1 mln euro

Huisvestingslasten 2016, x 1 mln euro
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Huisvestingsbaten

Van de huisvestingskosten is 61 M € ten laste van de faculteiten en diensten gebracht. De 
doorbelasting aan de faculteiten en diensten is in 2016 ongeveer gelijk aan 2014 en 2015. 

De overige huisvestingskosten worden gefinancierd door ‘centraal’ of bekostigd vanuit ‘externe 
baten’. De centrale financiering is in 2016 lager. Dit komt omdat in 2015 de extra kosten van 
de ‘ruimten buiten gebruik’ hoger waren dan in 2016. Deze kosten komen niet voor rekening 
van de faculteiten of diensten, maar voor rekening van ‘centraal’.  

 [afgerond in Mln. € ]

2012 2013 2014  2015 2016
Verschil 

t.o.v.
vorig jaar

1. Centrale financiering  10  11 8 8 6  -2

2.  Interne doorbelasting  
(taartdiagram rechts)

 

 Faculteiten en   
diensten 

 59  57  60  60  61  1

3.  Overige externe baten

 Energielevering  2  2  2  2  3  1

 Verhuur  9  8  9  10  10  0

 Overige bijdragen  
(incl. parkeergelden)

 1  1  1  1  1  0

 Totaal  81  79  80  81  81  0

Huisvestingsopbrengsten 2016, x 1 mln euro

Interne doorbelasting Faculteiten en Diensten, x 1 mln euro

Naar INHOUDSOPGAVE

Centrale financiering, 6

Interne doorbelasting, 61

Externe baten, 14

BÈTA, 16

UCU, 1

DGK (incl.GDL), 16

GEO, 4

REBO, 3

UBD, 6 

SW, 4

UBU, 7

GW, 4
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 Ruimtegebruik

Met een overzicht van de omvang van het gebruik van ruimte door faculteiten en diensten en 
een overzicht van het gebruik van ‘ruimtesoorten’, ontstaat zicht op de ontwikkeling van het 
ruimtegebruik.

Gebruikers

Het ruimtegebruik door faculteiten en diensten is tijdelijk iets gedaald doordat het Minnaert-
gebouw leeg is gemaakt om gerenoveerd te worden. De renovatie is in 2016 gestart. 
 

[afgerond in m² FNO*, x 1.000]

1  Faculteiten 2012 2013 2014 2015 2016
Verschil 

t.o.v. vorig 
jaar

Bètawetenschappen 
(BÈTA)

 57  56  57  57  55  -2

Diergeneeskunde 
(DGK; inclusief GDL)

 56  56  56  56  56  0

Sociale Wetenschappen 
(SW; inclusief IVLOS)

 14  18  17  17  17  0

Geesteswetenschappen (GW)  16  15  14  13  16  3

Recht, Economie, Bestuur 
en Organisatie (REBO)

 13  12  12  16  13  -3

Geowetenschappen (GEO)  16  16  18  17  17  0

University College Utrecht 
(UCU)

 6  6  6  5  5  -1

UU-brede voorzieningen  40  41  41  41  40  -1

  218    220  221  222  219  -3

*) FNO = Functioneel Netto Oppervlak

2      Diensten 2012 2013 2014 2015 2016
Verschil 

t.o.v. vorig 
jaar

Nederlands Interuniversitair 
Kunsthistorisch Instituut (NIKI)

 1  1  1  1  1  0

Universitaire Bibliotheek 
Utrecht (UBU)

 3  3  3  3  3  0

Universitaire Bestuursdienst  23  23  22  23  22  -1

  27    27  26  27  26  -1

Totaal  245  247  247  249  245  -4

Diensten, 26

Faculteit, 179

UU-breed, 40

[afgerond in m² FNO*, x 1.000]

BÈTA, 55

UCU, 5

DGK (incl.GDL), 56

GEO, 17

REBO,13

[afgerond in m² FNO*, x 1.000] 

GW, 16

SW, 17

4
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Ruimtegebruik UU 2016 x 1.000 m2 FNO Ruimtegebruik Faculteiten 2016
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Ruimtesoorten

De Universiteit Utrecht hanteert diverse ruimtesoorten (zie onderstaande tabel en 
taartdiagram). In de categorie ‘overige functionele ruimten’ vallen magazijnruimten, ruimten 
voor patiëntenzorg bij de faculteit Diergeneeskunde, werkplaatsen, expositie- en depotruimte 
voor het Universiteitsmuseum, serverruimten en ceremoniële/representatieve ruimten in het 
Academiegebouw.

 Energie en duurzaamheid

In opdracht van het college van bestuur heeft Vastgoed & Campus de bestaande 
energiestrategie van de Universiteit Utrecht uitgewerkt tot een integrale energiestrategie. 
Daarbij ligt de focus op het beperken van de energievraag en het verder professionaliseren van 
de beheerorganisatie. 
 
In het jaar 2020 zal een efficiëntieverbetering van dertig procent gerealiseerd moeten zijn ten 
opzichte van het referentiejaar 2005. Duurzame huisvesting speelt hierbij een belangrijke rol. 
Wat betreft de transitie naar duurzame energie zet de Universiteit Utrecht in USP De Uithof 
primair in op reductie van het gebruik en vervolgens op energieopwekking met behulp van 
warmte- en koudeopslag en zonnepanelen. 

Het grootste zonnepanelenpark in Utrecht 
In het USP De Uithof zijn in 2016 op negen daken van universitaire panden 4.600 
zonnepanelen geplaatst. Samen zijn die zonnepanelen goed voor het opwekken van 
1 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dit is evenveel als 320 huishoudens per jaar aan 
elektriciteit verbruiken. Met alle zonnepanelen van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool 
Utrecht en UMC Utrecht tezamen, liggen er 8.000 zonnepanelen op de daken: het grootste 
zonnepanelenpark in Utrecht.

 [afgerond in m² FNO*, x 1.000]

 2012 2013  2014  2015  2016
Verschil 

t.o.v. vorig 
jaar

Restauratieve ruimten  10  10  10  10  9  -1

Bibliotheek en 
zelfstandig werken

 28  28  28  29  28  -1

Kantoren  84  85  85  86  86  0

Kassen en 
dierverblijven

 17  17  17  17  17  0

Laboratoria  29  29  30  29  29  0

Onderwijs  35  35  35  36  35  -1

Overige functionele 
ruimten

 42  43  42  42  41  -1

Totaal   245    247  247  249  245  -4
*) FNO = Functioneel Netto Oppervlak

Kantoren, 86

Laboratoria, 29

Restauratieve 
ruimten, 9

Overige functionele 
ruimte, 41

Onderwijs, 35

Bibliotheek en 
zelfstandig werken, 28 

Kassen en 
dierverblijven, 17

[afgerond in m² FNO, x 1.000]
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Ruimtesoorten 2016, x 1.000 m2 FNO

https://vimeo.com/221398298
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Warmte- en koudeopslag

Op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde is een collectief warmte- een 
koudeopslagsysteem (WKO) aangelegd. Hiertoe zijn twee koude en twee warme bronnen 
geboord tot een diepte van vijftig meter. De nieuwe Life Sciences Incubator is aangesloten op 
het collectieve warmte- en koudesysteem. Mede daardoor behoudt het de BREEAM-
kwalificatie ‘Outstanding’. In de toekomst zullen ook nabijgelegen gebouwen (nieuwe en 
bestaande) op dit systeem worden aangesloten.

Groene energie: vertogas 
De Universiteit Utrecht heeft zelf geen windmolens, maar koopt honderd procent groene 
energie in die wordt opgewekt door windturbines in Nederland. In de komende periode 
onderzoekt Vastgoed & Campus wat de mogelijkheden zijn om de energievoorziening van de 
universiteit verder te verduurzamen. In 2016 is besloten in ieder geval voor de jaren 2018 en 
2019 het gasverbruik voor een deel te verduurzamen door het gecertificeerde vertogas in te 
kopen. Dit biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van vergisting van organisch 
materiaal, zoals mest. Het voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en gebruikswaarde als het 
Nederlandse aardgas.

Maximaal rendement uit fossiele brandstoffen
Uit fossiele brandstoffen wordt maximaal rendement verkregen door de gecombineerde 
opwekking van elektriciteit en warmte in de warmtekrachtcentrale. De warmte die vrijkomt 
bij de elektriciteitsproductie wordt ingezet voor de verwarming van gebouwen. 

Green Office in Bestuursgebouw
De Green Office is in november verhuisd naar het Bestuursgebouw. Omdat hier ook het 
Utrecht Sustainability Institute en het Urban Futures Studio zijn gehuisvest, is de verwachting 
dat de doelstellingen van het Programma Duurzaamheid beter zichtbaar en toegankelijk zijn. 
Doel is om medewerkers en studenten meer te betrekken en te ondersteunen bij het 
verduurzamen van werk en gedrag.

Solar benches
Een bankje in de open lucht waar je je smartphone, tablet of elektrische fietsen kunt opladen. 
Dat is mogelijk op zeven ‘solar benches’ in USP De Uithof. Het zijn zitbanken met 
zonnecellen die groene stroom produceren. 

Naar INHOUDSOPGAVE
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 Leefbaarheid

Er gebeurt van alles om van USP De Uithof een groene omgeving te maken waar het
aangenaam en veilig werken, studeren en leven is.

Uitbreiding sportfaciliteiten 

Een bootcamp-locatie, twee volleybalvelden, twee voetbalvelden en hardloopparcours voor 
200 en 400 meter sprinten en 5 kilometer duurloop zijn in samenwerking met sportcentrum 
Olympos in USP De Uithof gerealiseerd. 

Restaurant De Vagant 
Aan het begin van de lente heeft De Vagant haar deuren geopend: een houten paviljoen waar 
anderhalf jaar lang wisselende foodtrucks staan die studenten en medewerkers voorzien van 

hapjes en drankjes. Totdat de nieuwe gezamenlijke restauratieve voorziening van het 
Koningsbergergebouw, het Minnaertgebouw en het Buys Ballotgebouw haar deuren in 2018 
opent. 
   
Lichte make-overs

Met nieuw meubilair en andere verlichting is het restaurant in het Androclusgebouw er een 
stuk sfeervoller op geworden. Studenten Diergeneeskunde gaven in de Nationale Studenten 
Enquête aan dat ze graag meer ruimte voor samenwerken en ontmoeten zouden willen. Het 
restaurant met jaren negentig interieur bleek dé plek om dat te realiseren. 

Met de plaatsing van knusse huisjes in het restaurant van het Educatorium en een aantal 
eenvoudige ingrepen in de foyer en bij de receptiebalie zijn ook in het Centrumgebied de 
leefbaarheid en uitstraling sterk verbeterd. In een later stadium volgt een ingrijpender 
verbouwing, waarbij een duurzaam en innovatief gebruik leidraad zijn. 
De hal in het aangrenzende Ruppertgebouw heeft een lichte make-over gekregen.

6
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Update natuurwaardenkaart
Om te voorkomen dat voor elk bouw- en aanlegplan in USP De Uithof steeds een volledig 
nieuwe inventarisatie van de aanwezige flora en fauna gedaan moet worden, is eerder een 
natuurwaardenkaart opgesteld. In 2016 is deze geactualiseerd en online gezet:
 
https://www.uu.nl/sites/default/files/natuurwaardenkaart_de_uithof_2015_web.pdf
 
Nieuwe meldkamer

Het was een complexe operatie die een maandenlange voorbereiding kende: de verhuizing 
van de hele securityafdeling én de 24/7 meldkamer van de Lundlaan naar het Bestuurs-
gebouw. Maar die inspanningen wierpen wel hun vruchten af. Het jaar 2016 ging geruisloos 
van start met perfect werkende systemen en op elkaar ingespeelde medewerkers.

P-route voor de fiets 
Om studenten te wijzen op plekken waar ze hun fiets kunnen zetten, zijn de twee stallingen 
van de universiteitsbibliotheek in de Utrechtse binnenstad bij het begin van het nieuwe 
studiejaar aangesloten op de ’P-route fiets’. Dankzij de herkenbare verwijsborden is een 
fietsparkeerplek zo gevonden.

 Utrecht Science Park De Uithof

Uithoflijn 

Met het groeiende aantal studenten en de komst van vele nieuwe organisaties en bedrijven is 
een goede bereikbaarheid van USP De Uithof essentieel. In 2016 hebben Gemeente Utrecht 
en Provincie Utrecht een start gemaakt met de uitvoering van de aanleg van een tramlijn 
tussen Utrecht CS naar USP De Uithof. Fietspaden zijn aangepast, busbanen versmald en 
voetgangersoversteekplaatsen schoven steeds een stukje op.  

Om redenen van verkeersveiligheid zijn verkeersregelaars ingezet. De aanleg zal in het najaar 
van 2017 gereed zijn. Naar verwachting zal de tram medio 2018 gaan rijden.

7
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https://www.uu.nl/sites/default/files/natuurwaardenkaart_de_uithof_2015_web.pdf
https://vimeo.com/221397968
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Life Sciences Incubator 

De Universiteit Utrecht stimuleert het starten en uitbouwen van ondernemingen in de life 
sciences. Aan de Yalelaan is daartoe een tweede Life Sciences Incubator (LSI) opgeleverd. De 
eerste en tweede LSI vormen samen één gebouw. In 2016 zijn de laboratoria van de LSI 
aangepast aan de wensen van de elf verschillende huurders die hun intrek hebben genomen in 
het pand. Huurders komen uit het Kruytgebouw en uit het Hubrecht Institute. 
 
De Life Sciences Incubator is eigendom van de Stichting Incubator. Vastgoed & Campus 
verzorgde, in opdracht van de Stichting Incubator, het projectmanagement gedurende het 
gehele traject, inclusief de inhuizing.

Water- en groencompensatie 
Vastgoed & Campus is verantwoordelijk voor de aanleg van verschillende water- en 
groencompensaties bij diverse nieuwbouwprojecten op Utrecht Science Park De Uithof. 
Door bebouwing krijgen bestaande watergangen, zoals sloten en vaarten, meer water te 
verwerken. Dit kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. Om dat te voorkomen wordt 
altijd nieuw wateroppervlak in de directe omgeving aangelegd: zogenoemde water-
compensatie. Ook worden nieuwe groenvoorzieningen gerealiseerd. Een groene, openbare 
ruimte verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en heeft een positieve invloed 
op gezondheid en klimaat. 

Projecten waarbij V&C verantwoordelijk is voor water- en groencompensaties: rond het 
nieuwe onderwijsgebouw van de Hogeschool Utrecht (HU) op een voormalig parkeerterrein 
aan de Heidelberglaan, bij het Prinses Máxima Centrum en rond het Genmab Research and 
Development Center. 

Bouw HU op voormalig UU-parkeerterrein
De grond waar parkeerterrein Heidelberglaan lag, is door de Universiteit Utrecht in erfpacht 
overgedragen aan de Hogeschool Utrecht (HU). Hier komt een onderwijsgebouw waar 
verschillende faculteiten van de HU onderdak krijgen.

Prinses Máxima Centrum
De eerste paal voor het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie is in februari 
2016 de grond ingegaan. Eerder had de UU de grond in erfpacht overgedragen aan het PMC. 
Via een webcam is de bouw live te volgen.  

Genmab Research and Development Center
Genmab is een biotechnologisch bedrijf dat nu nog is gehuisvest in het Alexander 
Numangebouw aan de Yalelaan. Aan de Uppsalalaan is begin 2016 gestart met de bouw van 
een nieuwe onderzoeksfaciliteit, bestaande uit laboratoria, kantoren en diverse faciliterende 
ruimtes, waaronder een auditorium en een science café. 

Naar INHOUDSOPGAVE



Directie Vastgoed & Campus Jaarbeeld 2016 14

Colofon

Productie:  Communicatie & Marketing (C&M) en Vastgoed & Campus (V&C)

Ontwerp:  Emy Franck (C&M) en Elsbeth Kool (KoolDesign) 

Beeld:   Hans van Leeuwen (V&C), Henny Ram (FSC) en Janneke Voskamp (icutthecrap)

Naar INHOUDSOPGAVE


