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beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-
profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige 
bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 
regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 
onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 
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internationale samenwerkingspartners delen. 
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milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, 
stimuleren we het OV-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- 
of PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% 
afgenomen. 
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Samenvatting 

1 Aanleiding en doel  
 
Utrecht Science Park groeit en bloeit 
Het Utrecht Science Park (USP) ligt in De Uithof, aan de oostkant van de stad Utrecht. Voor de 
economische ontwikkeling van de stad en de regio Utrecht is het USP een belangrijke aanjager met 
veel dynamiek. Binnen het USP werken momenteel ruim 20.000 mensen. In vijf jaar tijd (2013 - 
2018) komen er nog eens 5.000 nieuwe banen op het USP bij. Het aantal bewoners is gegroeid 
met 655 studenten vanwege de komst van de Johanna en het aantal studenten neemt toe door de 
verhuizing van alle HU faculteiten vanuit de binnenstad naar het USP. De behoefte aan goede 
voorzieningen en een aantrekkelijke leefomgeving wordt steeds groter. De relatie met de 
omliggende wijk Rijnsweerd en de omliggende buurgemeenten wordt steeds sterker. Naast 
kennisintensieve activiteiten ontstaan er ook steeds meer sociale evenementen. Denk bijvoorbeeld 
aan het jaarlijkse festival deBeschaving in de Botanische Tuinen, de USP Marathon en diverse 
andere culturele en sportieve activiteiten. 
 
Inzicht nodig in behoefte en wensen ten aanzien van voorzieningen en leefbaarheid  
In het kader van de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP) bestaat behoefte aan inzicht 
in de wensen van de bewoners, gebruikers en bezoekers van het gebied ten aanzien van 
leefbaarheid en voorzieningen, teneinde het Utrecht Science Park optimaal te laten functioneren. 
Deze behoefte-inventarisatie sluit aan op de wensen van de woonbesturen van de studentenflats 
op Utrecht Science Park om hierop zicht te krijgen. Vergroting van de leefbaarheid van Utrecht 
Science Park in de breedste zin van het woord zou de kwaliteit van Utrecht Science Park als woon- 
en verblijfsgebied sterk kunnen verbeteren. De verantwoordelijke USP organisatie heeft samen met 
Universiteit Utrecht en SSH aan Ecorys gevraagd om de behoefte en wensen ten aanzien van de 
voorzieningen en leefbaarheid voor het gebied in beeld te brengen. Voor de uitvoering van de 
studie heeft Ecorys samenwerking gezocht met Dimensus Beleidsonderzoek die in deze studie het 
veldwerk heeft verricht.  
 
 
2 Werkwijze  
 
Enquête onder gebruikers groepen  
Om zicht te krijgen op de behoefte aan uitbreiding van het voorzieningenniveau op Utrecht Science 
Park zijn enquêtes gehouden onder de belangrijkste gebruikersgroepen van het gebied. De 
enquête onder bewoners en studenten heeft in 2014 plaatsgevonden van begin mei tot en met 
begin juni. Hierbij werden zowel bewoners van Utrecht Science Park, als bezoekers ondervraagd.  
In de loop van 2015 zijn ook de medewerkers van het Utrecht Science Park en de bewoners van 
het aangrenzende Rijnsweerd bevraagd. Onderstaand overzicht toont het responsoverzicht per 
onderscheiden gebruikersgroep.  
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Tabel 0 Responsoverzicht 

  Populatie Respons (N) Respons (%) 

Bewoners van Utrecht Science 
Park-complexen.  

1748 vaste 

bew oners 

622 36% 

Student/ bezoekers die naar 
Utrecht Science Park komen. 

50.000 522 1% 

Medewerkers van het Utrecht 
Science Park.  

22.000 2.599 12% 

Bewoners van Rijnsweerd.  Steekproef  

van 300 

128 43% 

       

  
 
3   Wonen, werken verblijven in het USP-gebied  

 
Op basis van de uitkomsten van de enquêtes wordt in dit rapport een beeld geschetst van het 
wonen op de Uithof. Hierbij is onder andere gekeken naar de meest positieve aspecten die de 
verschillende doelgroepen noemen en de minst positieve aspecten.  
 
Afstand tot studielocatie en kwaliteit woningen belangrijkste motief voor wonen op de Uithof 
Bewoners van de Uithof waarderen het wonen op de Uithof het meest vanwege de afstand tot de 
studielocatie en vanwege de woningen. Ook de ligging in het groen en de rust en ruimte scoren 
goed. Het minst gewaardeerde aspect is het gebrek aan voorzieningen. 
 
Oordeel van bewoners en bezoekers over voorzieningen  
De veiligheid in de Uithof wordt het beste beoordeeld. Ook het onderhoud van de openbare ruimte 
en de leefbaarheid scoren over het algemeen goed, behalve bij de bezoekers. De voorzieningen 
scoren onvoldoende bij de bezoekers en ruim onvoldoende bij de bewoners van de Uithof. 
Medewerkers en bewoners van Rijnsweerd geven de voorzieningen wel een voldoende. Dit wordt 
mogelijk verklaard doordat zij minder afhankelijk zijn van de Uithof als directe woon- en studie 
omgeving. Overdag wordt de Uithof door haar bewoners en bezoekers ruim voldoende beoordeeld, 
maar ’s-avond, in het weekend en tijdens de vakanties is de beoordeling een stuk lager. 

 
Er is markt voor wonen op de Uithof 
Ruim vier op de tien huidige bewoners willen in de Uithof blijven wonen. De rest wil het liefst naar 
een woning binnen Utrecht verhuizen. Circa drie op de tien bezoekers willen zeker of misschien in 
de Uithof wonen. De belangrijkste reden om niet in de Uithof te willen wonen is de afstand ten 
opzichte van het centrum en het gebrek aan levendigheid. Belangrijke redenen om er juist wel te 
wonen zijn de prijs en de goede kwaliteit van de woningen. Dat het wonen op de Uithof 
aantrekkelijk is voor bepaalde doelgroepen bewijst de belangstelling voor het nieuwe 
studentencomplex de Johanna. Dit complex was na openstelling van de inschrijving binnen een half 
uur vol.  
 
 
4   Gebruik en waardering van voorzieningen  
 
In het onderzoek is gekeken naar het gebruik van en de waardering voor de voorzieningen in de 
Uithof door de verschillende gebruikersgroepen. Op basis van de analyse kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken:  
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Uithof relatief vaak gebruikt om te recreëren en te sporten.   
Bewoners van de Uithof sporten voornamelijk in de Uithof. Voor (niet-)dagelijkse boodschappen 
gaan zij vooral naar de stad of naar omliggende gemeenten. Bewoners van Rijnsweerd kiezen 
redelijk vaak voor de Uithof als locatie om te recreëren. Ongeveer de helft van hen recreëert 
regelmatig in de Uithof, de andere helft doet dit incidenteel. Bewoners van de Uithof en Rijnsweerd 
en bezoekers gaan vooral naar de stad voor andere activiteiten. Ruim de helft van de medewerkers 
recreëert regelmatig of incidenteel in de Uithof. Ruim drie kwart gaat wel eens iets eten of drinken 
in de Uithof. 
 
Spar wordt door alle gebruikersgroepen meest frequent bezocht  
De Spar wordt het meest bezocht door bewoners van de Uithof, bezoekers en medewerkers en de 
Primera is bij alle ondervraagde groepen populair. Bewoners van de Uithof en bezoekers bezoeken 
de Spar wekelijks en medewerkers tweewekelijks. Bewoners van Rijnsweerd bezoeken vooral 
groenvoorzieningen zoals Amelisweerd en Rhijnauwen en de Botanische Tuinen. Bezoekers 
maken verder vooral gebruik van eet- en drinkvoorzieningen. Medewerkers noemen zowel eet- en 
drinkvoorzieningen als groenvoorzieningen vaker.  
 
Groenvoorzieningen Uithof zeer goed beoordeeld. Spar krijgt van bewoners onvoldoende. 
De groenvoorzieningen in de Uithof worden door alle groepen zeer goed beoordeeld. In bijna alle 
gevallen worden Amelisweerd en Rhijnauwen, de Botanische Tuinen en de Daktuin met gemiddeld 
een acht of hoger beoordeeld. De Spar en de kantine van het Educatorium worden door alle 
groepen vrij laag beoordeeld. De Spar krijgt van de bewoners van de Uithof zelfs een ruime 
onvoldoende. 
 
 
5   Behoefte en wensen voor de toekomst  
 
Belangrijke ontbrekende voorzieningen zijn grote supermarkt en park/ groenvoorziening om te 
studeren/ recreëren 
Onder alle groepen is er veel animo voor het realiseren van een grote supermarkt en een park of 
groenvoorziening om te studeren/ recreëren. Van de bewoners van de Uithof geeft zelfs 98% aan 
zeker gebruik te gaan maken van een grote supermarkt. Een meerderheid van de bewoners van de 
Uithof zou ook zeker gebruik maken van een Blokker-achtige winkel en van kleine detailhandel. 
Andere voorzieningen die door bewoners van de Uithof worden gemist zijn OV-chipkaart 
oplaadpunt waar je altijd terecht kunt en een busverbinding die ’s avonds langer doorrijdt.  
 
 
6  Tenslotte  
 
Het Utrecht Science Park (USP) is een belangrijk knooppunt voor de economische ontwikkeling van 
de stad en de regio Utrecht en is nog volop in ontwikkeling. Vanwege de aanwezige dynamiek en 
toename van het aantal bedrijven, het aantal instellingen en bewoners wordt ook de behoefte aan 
goede voorzieningen en een aantrekkelijke leefomgeving steeds groter. Deze behoefte wordt via de 
uitkomsten van de enquêtes onderstreept door de verschillende gebruikersgroepen. Belangrijke 
ontbrekende voorzieningen zijn een (grote) supermarkt en een park of groenvoorziening om te 
studeren/ recreëren. Bij een verdere toename van de gebruikers van het gebied zal deze behoefte 
alleen maar toenemen. Om het USP gebied aantrekkelijker en completer te maken verdient het 
aanbeveling om de genoemde voorzieningen te realiseren.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Utrecht Science Park groeit en bloeit 
Het Utrecht Science Park (USP) ligt in De Uithof, aan de Oostkant van de stad Utrecht. Voor de 
economische ontwikkeling van de stad en de regio Utrecht is het USP een belangrijke aanjager met 
veel dynamiek. Binnen het USP werken momenteel ruim 20.000 mensen. In vijf jaar tijd (2013 - 
2018) komen er nog eens 5.000 nieuwe banen op het USP bij. Het aantal bewoners is gegroeid 
met 655 studenten vanwege de komst van de Johanna en het aantal studenten neemt toe door de 
verhuizing van alle HU faculteiten vanuit de binnenstad naar het USP. Het USP groeit en bloeit. De 
behoefte aan goede voorzieningen en een aantrekkelijke leefomgeving wordt steeds groter. De 
relatie met de omliggende wijk Rijnsweerd en de omliggende buurgemeenten wordt steeds sterker. 
Naast kennisintensieve activiteiten ontstaan er ook steeds meer sociale evenementen. Denk 
bijvoorbeeld aan het jaarlijkse festival deBeschaving in de Botanische Tuinen, de USP Marathon en 
diverse andere culturele en sportieve activiteiten. 
 
Inzicht nodig in behoefte en wensen ten aanzien van voorzieningen en leefbaarheid  
In het kader van de ontwikkeling van het Utrecht Science Park (USP) bestaat behoefte aan inzicht 
in de wensen van de bewoners, gebruikers en bezoekers van het gebied ten aanzien van 
leefbaarheid en voorzieningen, teneinde het Utrecht Science Park optimaal te laten functioneren. 
Deze behoefte-inventarisatie sluit aan op de wensen van de woonbesturen van de studentenflats 
op Utrecht Science Park om hierop zicht te krijgen. Vergroting van de leefbaarheid van Utrecht 
Science Park in de breedste zin van het woord zou de kwaliteit van Utrecht Science Park als woon- 
en verblijfsgebied sterk kunnen verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om winkels (dagelijkse 
boodschappen), sport-, recreatie- en culturele voorzieningen (ontspanning), vervoer en 
bereikbaarheid (parkeren, fietsen, openbaar vervoer), leefbaarheid en veiligheid (overlast, gevoel 
van veiligheid) en ’community’ (gemeenschapszin, communicatie).  
 
De verantwoordelijke USP organisatie heeft samen met Universiteit Utrecht en SSH aan Ecorys 
gevraagd om de behoefte en wensen ten aanzien van de voorzieningen en leefbaarheid voor het 
gebied in beeld te brengen. Voor de uitvoering van de studie heeft Ecorys samenwerking gezocht 
met Dimensus Beleidsonderzoek die in deze studie het veldwerk heeft verricht.  
 
 

1.2 Werkwijze  

Onderscheid in relevante doelgroepen  
Om de behoefte aan uitbreiding van het voorzieningenniveau in kaart te brengen is het belangrijk 
om een onderscheid aan te brengen in een aantal relevante gebruikersgroepen. Meer specifiek 
gaat het om:  
• Bewoners van Utrecht Science Park-complexen.  
• Studenten die naar Utrecht Science Park komen. 
• Medewerkers van het Utrecht Science Park. 
• Bewoners van Rijnsweerd. 
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Verzameling van basisgegevens via enquêtes  
Om zicht te krijgen op de behoefte aan uitbreiding van het voorzieningenniveau op Utrecht Science 
Parkt zijn enquêtes gehouden onder de betreffende gebruikersgroepen om zodoende de 
noodzakelijke basisinformatie te verkrijgen.  
 
De enquête onder bewoners en studenten heeft in 2014 plaatsgevonden van begin mei tot en met 
begin juni. Hierbij werden zowel bewoners van Utrecht Science Park, als bezoekers ondervraagd. 
Alle 1748 vaste bewoners zijn door de studentenhuisvesting SSH via een e-mail uitgenodigd om 
deel te nemen via een online vragenlijst. De bezoekende studenten werden op verschillende 
locaties op de Uithof door enquêteurs uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek door ter 
plekke een vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 622 bewoners deelgenomen, dat is een respons 
van 36%. In totaal hebben 522 bezoekers deelgenomen aan het onderzoek. Voor beide groepen 
respondenten zijn verschillende vragenlijsten gebruikt. Een deel van de vragen gaat specifiek in op 
de behoeften en eigenschappen van de doelgroep. De andere vragen hebben op beide groepen 
betrekking.  
 
In de loop van 2015 zijn ook de medewerkers van het Utrecht Science Park en de bewoners van 
het aangrenzende Rijnsweerd bevraagd. Ten behoeve van dit onderzoek is deze wijk grofweg als 
volgt afgebakend:  
• noordzijde: Biltsestraatweg; 
• oostzijde: A27 (inclusief Weg naar Rhijnauwen); 
• zuidzijde: Prins Hendriklaan, Sophocleslaan, Platolaan, Weg naar de Wetenschap; 
• westzijde: Waterlinieweg.   
 
Responsoverzicht  
Onderstaand overzicht toont het responsoverzicht per onderscheiden gebruikersgroep. Omdat het 
aantal bezoekende studenten aan het Utrecht Science Park op de betreffende enquête dagen niet 
bekend is kan alleen de respons in absolute aantallen worden bepaald.  
 
Tabel 1.1 Responsoverzicht 

 Populatie Respons (N) Respons (%) 

Bewoners van Utrecht Science 
Park-complexen.  

1748 vaste 
bew oners 

622 36% 

Student/ bezoekers die naar 
Utrecht Science Park komen. 

50.000 522 1% 

Medewerkers van het Utrecht 
Science Park. Medewerkers van 
het Utrecht Science Park. 

22.000 2.599 12% 

Bewoners van Rijnsweerd.  Steekproef  

van 300 

128 43% 

     

 
In deze rapportage worden de uitkomsten van de verschillende enquêtes en uitgevoerde analyses 
gepresenteerd. 
 
Uitkomsten in breder perspectief 
Om de uitkomsten van de enquêtes in het juiste perspectief te plaatsen is op basis van de huidige 
situatie het voorzieningenniveau in Utrecht Science Park in beeld gebracht en zijn relevante 
bestaande en voorgenomen plannen voor de verdere ontwikkeling van het gebied beschreven.  
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1.3 Leeswijzer 

• In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van het Utrecht Science Park en het aanwezige 
voorzieningenniveau. Vervolgens zijn relevante bestaande en voorgenomen plannen voor de 
verdere ontwikkeling van het gebied in beeld gebracht. Uitvoering van deze plannen zijn mede 
bepalend voor het draagvlak voor de voorzieningen in het gebied. Relevante plannen zijn onder 
andere de realisatie van het Prinses Maxima Centrum (verwachting 2016), de vestiging van 
RIVM op de Uithof (2018), de komst van de openstelling van de tram in 2018 en de (mogelijke) 
verbreding A27. 
 

• Op basis van de uitkomsten van de enquêtes wordt in hoofdstuk 3 een beeld geschetst van 
het wonen op de Uithof. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de meest positieve aspecten 
die de verschillende doelgroepen noemen en de minst positieve aspecten.  

 
• Vervolgens biedt hoofdstuk 4 op basis van de uitgevoerde enquêtes nader inzicht in het 

huidige gebruik van de aanwezige voorzieningen door bewoners en (bezoekende) studenten, 
werkenden en bewoners van Rijnsweerd en de wensen die er zijn over de invulling van het 
toekomstige voorzieningenniveau.  

 
• In hoofdstuk 5 zijn de conclusies op basis van de verzamelde gegevens op een rij gezet.  
 
In de bijlagen zijn de gebruikte vragenlijsten opgenomen en wordt ter illustratie tevens ingegaan op 
een drietal voorbeelden van campusontwikkelingen in Amsterdam, Enschede en Eindhoven.  De 
voorbeelden laten zien dat ook bij andere campusontwikkelingen, de aanwezigheid van 
voorzieningen steeds belangrijker wordt.  
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2 Utrecht Science Park in beeld 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk gaan we nader in op het huidige beeld van het Utrecht Science Park. Daarbij kijken 
we naar de bewoners van het USP-gebied, de aanwezige bedrijvigheid en het aanwezige 
voorzieningenniveau. Vervolgens zijn relevante bestaande en voorgenomen plannen voor de 
verdere ontwikkeling van het gebied in beeld gebracht. Uitvoering van deze plannen zijn mede 
bepalend voor het draagvlak voor de voorzieningen in het gebied. Relevante plannen zijn onder 
andere de realisatie van het Prinses Maxima Centrum (verwachting 2016), de vestiging van RIVM 
op de Uithof (2018), de komst van de openstelling van de tram in 2018 en de verbreding A27. 
 
 

2.2 Huidige beeld 

Utrecht Science Park (USP) is de grootste campus van de Universiteit Utrecht en ligt ten oosten 
van de stad, tussen de rijkswegen A27 en A28. Het totale oppervlakte van het gebied bedraagt 
ruim 300 hectare, waarvan er ca. 260 in eigendom van de universiteit zijn. Op het grondgebied van 
USP zijn hoogwaardige kennisinstellingen gevestigd alsmede woonvoorzieningen voor studenten 
en andere voorzieningen op het gebied van horeca, detailhandel, sport en groen. 
 
Wonen op Utrecht Science Park: aantal bewoners neemt naar verwachting toe  
Utrecht Science Park telt circa 2.600 kamers / woningen voor studenten. Deze zijn gerealiseerd in 
vier complexen: Cambridgelaan, het gekleurde Casa Confetti, woontoren De Bisschoppen en het in 
september 2015 geopende studentencomplex de Johanna. Naast studentenwoningen in Utrecht 
Science Park neemt SSH het Provinciehuis in Rijnsweerd onder handen. Hier worden nog eens ca. 
600 studentenkamers gerealiseerd voor een periode van 10 tot 15 jaar. Ook in het oude SOL-
gebouw woont nog een aantal studenten. Het aantal Utrecht Science Park bewoners neemt de 
komende jaren naar verwachting toe van circa 2.600 tot meer dan 4.000. Bij de studenten die op 
het Utrecht Science park wonen is met name de uitbreiding van het aantal winkels (voor dagelijkse 
boodschappen) en horecagelegenheden een issue.  
 
Werknemers en andere gebruikers van het Utrecht Science Park 
Verwacht mag worden dat uitbreiding van het voorzieningenniveau in Utrecht Science Park ook 
voorziet in een behoefte bij werknemers en studenten die niet op het Utrecht Science Park wonen, 
maar er wel komen en overige bezoekers. Ook de aan Utrecht Science Park grenzende woonwijk 
Rijnsweerd zou kunnen profiteren van een vergroting van het voorzieningenaanbod en de 
leefbaarheid van Utrecht Science Park. In deze wijk is het aantal (winkel)voorzieningen beperkt. De 
wijk Rijnsweerd telt circa 2.000 inwoners, verdeeld over ruim 1.000 huishoudens. 
 
Het Utrecht Science Park (USP) ligt in De Uithof, aan de Oostkant van de stad Utrecht. Enkele 
grote, hoogwaardige kennisinstellingen vormen de krachtige kennismotor van het USP: Universiteit 
Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht (waaronder ook het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis valt) en het aangrenzende Centraal Militair Hospitaal (CMH). Ook 
gerenommeerde onderzoeksinstellingen zoals TNO, Deltares, het Hubrecht Instituut en SRON 
hebben hun vestigingen in het USP, naast talloze Research & Development bedrijven waaronder 
Merus Biopharmaceuticals, Genmab en sinds 2013 Danone Nutricia Research. Binnen Utrecht 
Science Park werken circa 20.000 personen.  
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Dagelijks wordt USP bezocht door zo’n 50.000 bezoekers met het openbaar vervoer. Factor van 
belang hierbij is het verschil in intensiteit van gebruikers op verschillende momenten. In de 
avonduren, tijdens weekends en in vakantieperioden is het aantal medewerkers en studenten op de 
Utrecht Science Park aanzienlijk kleiner dan buiten de vakanties, overdag. Ook het aantal 
bezoekers van het ziekenhuis gaat gepaard met pieken. Een en ander heeft uiteraard zijn weerslag 
op de behoeften en is van belang voor het inschatten van het draagvlak van mogelijke 
voorzieningen. 
 
Aanwezige voorzieningen  
Op het Utrecht Science Park zijn verscheidende horeca en detailhandel voorzieningen gevestigd.  
Voorbeelden van detailhandelsvoorzieningen zijn SPAR University die is gevestigd aan de 
Heidelberglaan en de Primera aan het Coïmbrapad. Op het gebied van horeca kan men onder 
andere terecht bij Grand Café The Basket en Pizzeria Tricolore. In onderstaande tabel is een 
volledig overzicht opgenomen met juli 2015 als peildatum.  
 
Tabel 2.1 Overzicht detailhandel en horeca op het park (peildatum november  2015)  

Naam Straat Huisnum
mer 

Sector 

Mo & Zonen Coimbrapad nvt Horeca 

The Village Coffee & Music Bisschopssteeg 21 Horeca 

Tuincafé en Tuinw inkel 
Botanica 

Budapestlaan 17 Horeca + detailhandel 

Studentencafé Cambridgebar Cambridgelaan 901 Horeca 

Coöperatie Primera B.A. Coïmbrapad 6 Detailhandel 

Eat Out De Uithof B.V. Coïmbrapad 10 Horeca 

Pizzeria Tricolore v.o.f. Coïmbrapad 2 Horeca 

Grand Café The Basket Genèvelaan 8 Horeca 

Bike In Heidelberglaan 100 Overige diensten 

SPAR University Utrecht Heidelberglaan 7 Detailhandel 

Sciencecafé Het7de Heidelberglaan 7 Horeca 

Espressobar Gutenberg Heidelberglaan 3 Horeca 

Hairstudio UMC Heidelberglaan 100 Overige diensten 

Huffels Alles Kids Heidelberglaan 100 Detailhandel 

Huffels Bloemenw inkel Heidelberglaan 100 Detailhandel 

Huffels Cadeau-shop Heidelberglaan 100 Detailhandel 

Huffels Koff ieshop Heidelberglaan 100 Horeca 

Huffels Petit Restaurant Heidelberglaan 100 Horeca 

MiCaffe Heidelberglaan 100 Horeca 

SPAR University Utrecht Heidelberglaan 1 Detailhandel 

ZuidamUithof Drukkerijen Heidelberglaan 8 Detailhandel 

Medisch Centrum de Uithof Leuvenplein 10, 11, 14 Overige diensten 

Haarsalon ROC Midden 

Nederland 

Leuvenplein 12,13 Overige diensten 

Café Stefs Padualaan 99 Horeca 

Partou Kinderopvang Toulouselaan 43 Overige diensten 

Espressobar Goliath Universiteitsw eg 99 Horeca 

Sportcafé Olympos Uppsalalaan 3 Horeca 

Bron: USP 
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2.3 Relevante plannen en ontwikkelingen 

Ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en horeca 
Het aanbod aan detail- en horecavoorzieningen wordt in de komende periode uitgebreid met enkele 
nieuwe voorzieningen. In onderstaande tabel zijn de betreffende voorzieningen samengevat.  
 
Tabel 2.2 Nieuwe toevoegingen detailhandel en horeca op het park 

Naam Adres 
extra standplaats Heidelberglaan 

café Heidelberglaan 7 (in HU pand) 

kiosk Heidelberglaan 7 (in HU pand) 

koff iebar Bisschopsteeg (in Johanna) 

 
Verder zijn er plannen om de detailhandel en de horeca in de toekomst verder te verbeteren. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over inpandige cafés en horecaruimten, kleine foodcourts en een 
horecapaviljoen (permanent en tijdelijk). 
 
Overige ontwikkelingen 
Naast detailhandel en horeca zijn de volgende ontwikkelingen relevant in relatie tot het Utrecht 
Science Park: 
 
Tabel 2.3 Overige ontwikkelingen  

Naam Adres 
Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie (2017).  

 

De komst van het Prinses Máximacentrum voor Kinderoncologie staat 

gepland voor 2017 gepland. Dit centrum w ordt vlakbij het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum gerealiseerd. Dit 
w ordt het Nationaal Kinderoncologisch centrum, w aar specialisten zorg 

bieden voor kinderen met kanker, dat toponderzoekers aantrekt en dat 

gerichte opleidingen op hoog niveau aanbiedt.  

Genmab (2017) Voor biotechnologiebedrijf  Genmab w ordt op het Utrecht Science Park een 

onderzoeksfaciliteit ontw ikkeld van 11.250 m2. De nieuw e 
onderzoeksfaciliteit bestaat uit kantoren, laboratoria en voorzieningen als 

een café, plaza en auditorium. De bouw  begint in 2016, de oplevering volgt 

medio 2017.  

RIVM (2018); Op de plek van het inmiddels gesloopte F.A.S.C. Wentgebouw  ( 

ook w el “ponskaart” genoemd), komt de nieuw bouw van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De verhuizing naar De Uithof 

staat gepland voor 2018. Voor de huidige locatie van het RIVM in 

Bilthoven, zijn plannen voor de verbouw  tot satellietlocatie van het Utrecht 
Science Park.  

Studentencomplex Johanna 
opening september 2015; 

 

Johanna is het nieuw ste studentencomplex van de SSH in Utrecht. Dit 
pand (Johanna) is vernoemd naar de Johannapolder w aarop De Uithof is 

gevestigd en biedt vanaf medio 2015 w oonruimte aan 655 studenten. Het 

complex is gevestigd aan de Bolognalaan.  

Komst van faculteiten van de 

HU naar het USP rond 
2017/2018;  

Verplaatsing van faculteiten van de Hogeschool Utrecht naar het USP rond 

2017/2018.  

Opening nieuw e Life Sciences 
Incubator 2015 

De Life Sciences Incubator aan de Yalelaan biedt sinds enige tijd 
kantoorruimtes, laboratoriumruimtes en laboratoriumondersteunende 

ruimtes aan starters en al gevestigde bedrijven. Vanw ege een toenemende 
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Naam Adres 

vraag naar zulke ruimtes voor startende ondernemers, komt er in 2015 een 
tw eede Life Sciences Incubator bij, direct grenzend aan de bestaande 

voorzieningen.  

Openstelling tram in 2018 

(daaraan voorafgaand nog 

zw are overlast gevend!) 
 

 

De Uithoflijn w ordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van 

Utrecht Science Park De Uithof. Vanaf medio 2018 rijdt de tram tussen 

Utrecht CS en De Uithof vervoeren. In 2011 is begonnen met de aanleg 
van delen van de onderbouw  die inmiddels grotendeels is afgerond. De 

verdere realisatie van de traminfrastructuur staat gepland voor eind 

2015/begin 2016. In 2018 volgt de openstelling van de Uithoflijn. 

Verbreding A27 Voorgenomen verbreding van de A27 met als doel om de doorstroming en 

veiligheid op de A27 in de nabije toekomst te verbeteren. 

 
 

2.4 Resume  

Utrecht Science Park (USP) /De Uithof is de grootste campus van de Universiteit Utrecht en ligt ten 
oosten van de stad, tussen de rijkswegen A27 en A28. Het gebied meet ruim 300 hectare, waarvan 
er ca. 260 in eigendom van de universiteit zijn. Utrecht Science Park biedt niet alleen plek aan het 
grootste gedeelte van de universiteit, maar biedt ook aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
faculteiten van de Hogeschool Utrecht. Op het terrein zijn bovendien een aantal onderzoek-
instellingen en researchbedrijven gevestigd evenals wooncomplexen voor studenten, voorzieningen 
voor sport- en recreatie, horeca en winkels. 
 
Het Utrecht Science Park (USP) is belangrijk knooppunt voor de economische ontwikkeling van de 
stad en de regio Utrecht en is nog volop in ontwikkeling. Binnen het USP werken momenteel al 
20.000 mensen. In vijf jaar tijd (van 2013 tot 2018) komen er 5.000 nieuwe banen op het USP bij. 
Het aantal bewoners is gegroeid met de komst van de Johanna en het aantal studenten neemt toe 
door de verhuizing van alle HU faculteiten vanuit de binnenstad naar het USP. Vanwege de 
aanwezige dynamiek en toename van het aantal bedrijven, het aantal instellingen en bewoners 
wordt ook de behoefte aan goede voorzieningen en een aantrekkelijke leefomgeving steeds groter. 
In de volgende hoofstukken kijken we hoe de behoefte eruit ziet op basis van de uitgevoerde 
enquêtes onder de betreffende gebruikersgroepen.  
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3 Wonen, werken en verblijven in De Uithof en 
Rijnsweerd 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de enquêtes die zijn uitgezet onder de 
verschillende gebruikersgroepen: de bewoners van Utrecht Science Park-complexen, studenten die 
naar Utrecht Science Park komen, medewerkers van het Utrecht Science Park en de bewoners van 
Rijnsweerd.  
 
We kijken in dit hoofdstuk op basis van genoemde resultaten vooral naar aspecten die betrekking 
hebben op het wonen in de Uithof. Op een aantal gebieden wordt een vergelijking gemaakt met het 
verblijf van de ondervraagde bewoners, medewerkers en bezoekers van het USP-gebied.  
 
 

3.2 Kenmerken respondenten 

Kenmerken deelnemende bewoners van de Uithof 
Van de bewoners die deel hebben genomen aan de enquête (N=622) is 39% man en 61% vrouw 
en de gemiddelde leeftijd is 23 jaar. Zeven op de tien (69%) is 21-25 jaar oud. De bewoners zijn 
ongeveer gelijk verdeeld over de eerste vijf studiejaren. Zo is 15% bezig met het eerste studiejaar, 
14% bezig met het tweede, 17% bezig met het derde, 12% aan bezig het vierde en 12% bezig met 
het vijfde jaar. De meeste bewoners die meegedaan hebben aan het onderzoek wonen in het 
wooncomplex de Cambridgelaan (54%), gevolgd door Casa Confetti (24%) en de Bisschoppen 
(22%). De bewoners wonen gemiddeld al 4,4 jaar in Utrecht en 2,6 jaar in de Uithof. 
 
Kenmerken deelnemende bezoekers  
Van de deelnemende bezoekers aan het USP gebied (N=522) is 48% man en 52% vrouw en de 
gemiddelde leeftijd is ruim 21 jaar. Ruim drie kwart (77%) is 19-23 jaar oud. Het overgrote deel van 
de bezoekende studenten is bezig met het eerste (43%), tweede (26%) of derde (18%) jaar van 
hun studie. De meerderheid van de bezoekende studenten woont in Utrecht (53%) of komt uit 
omliggende plaatsen zoals Zeist (4%) en Houten (3%). 
 
Vrijwel alle ondervraagde bezoekende studenten (97%) komen naar de Uithof omdat ze daar 
studeren. Circa acht op de tien bezoekers (79%) komen meer dan 11 keer per maand naar de 
Uithof. De meeste van hen bezoeken de Uithof 12 tot 15 of 16 tot 19 keer per maand (beiden 28%). 
Het gemiddeld aantal bezoeken aan de Uithof per maand is 14,5. Bezoekende studenten komen 
voornamelijk met het openbaar vervoer (50%) of met de fiets (47%) naar de Uithof. De auto (2%) 
en andere motorvoertuigen (1%) worden nauwelijks gebruikt. 
 
Kenmerken deelnemende bewoners uit Rijnsweerd  
Van de geselecteerde bewoners uit Rijnsweerd hebben 128 respondenten de vragenlijst ingevuld. 
Van dit totaal (N=128) is 48% man en 52% vrouw en de gemiddelde leeftijd is 58 jaar. Zeven op de 
tien (71%) ondervraagden is 50 jaar of ouder. De meeste bewoners (47%) zijn 25 jaar of langer 
woonachtig in Rijnsweerd. 38% van de bewoners is 10 tot 25 jaar woonachtig in Rijnsweerd. Het 
gemiddelde aantal woonjaren voor bewoners van Rijnsweerd ligt op 23 jaar. Van de ondervraagde 
bewoners werkt of studeert 13% op de Uithof. Van de deelnemende bewoners van Rijnsweerd 
komt 22% regelmatig tot vaak op de Uithof, 51% af en toe en 15% komt (bijna) nooit. 
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Kenmerken deelnemende medewerkers 
Van de deelnemende medewerkers is 39% man en 61% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar en 
de helft (50%) van de medewerkers is 41 jaar of ouder. De meerderheid van de medewerkers 
(38%) werkt langer dan 10 jaar op de Uithof, 23% werkt hier 5 tot 10 jaar en 22% werkt hier 2 tot 5 
jaar. Van de ondervraagde medewerkers is 55% werkzaam bij Universiteit Utrecht, 27% bij 
Hogeschool Utrecht, 13% bij het UMC Utrecht of het Wilhelmina Kinderziekenhuis, 3% bij een 
andere instelling en 3% bij een commercieel bedrijf. De meerderheid (61%) is werkzaam in de 
omgeving Heidelberglaan, Padualaan en Cambridgelaan. 
 
 

3.3 Waardering van het wonen in de Uithof  

Meest en minst positieve aspecten van het wonen in de Uithof 
Aan de bewoners is gevraagd wat zij de drie meest positieve en de drie minst positieve aspecten 
vinden van het wonen in de Uithof. De afstand tot de studielocatie wordt het meest gewaardeerd. 
Ruim zeven op de tien bewoners (73%) vinden dit een van de meest positieve aspecten aan de 
Uithof. Ook de woningen in de Uithof scoren goed. Ruim de helft (53%) noemt dit als een van de 
meest positieve aspecten. Andere goed gewaardeerde aspecten zijn de ligging in het groen (45%) 
en de rust en ruimte (42%). Ruim vier op de tien bewoners vinden dit een van de meest positieve 
aspecten. Het meest genoemde andere aspect is de huurprijs van de woningen op de Uithof (3%). 
 
Figuur 3.1 Meest positieve aspecten van het wonen in de Uithof, bewoners Uithof, in %  

 
 
Het minst positieve aspect van wonen in de Uithof is het ontbreken van voorzieningen. Ruim acht 
op de tien bewoners (86%) vinden dit een van de minst positieve aspecten. Op afstand volgen 
achtereenvolgens de afstand tot de stad (41%) en de Uithof ’s avonds en in het weekend (30%). 
Het meest genoemde andere aspect is het gebrek aan winkels en aan een normale supermarkt 
(10%). 
 
Figuur 3.2 Minst positieve aspecten van het wonen in de Uithof, bewoners Uithof, in % 
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Rapportcijfers voor aspecten van de woonomgeving  
Aan de bewoners van de Uithof is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor een aantal 
aspecten van hun woonomgeving in de Uithof, evenals de woning zelf en het wonen in de Uithof. 
De bezoekers aan de Uithof en de bewoners van Rijnsweerd en de medewerkers is ook gevraagd 
om een rapportcijfer te geven voor dezelfde aspecten, maar dan met betrekking tot hun verblijf in 
de Uithof. 
 
Zowel de bewoners van de Uithof (7,7) als de medewerkers (7,6) en bezoekers (7,2) beoordelen de 
veiligheid met een ruime voldoende. De bereikbaarheid wordt door de bewoners van de Uithof 
gemiddeld met een 7,5 beoordeeld en door de bezoekers met een 6,4.  
 
Onder de medewerkers is er in de rapportcijfers voor de bereikbaarheid van de Uithof onderscheid 
gemaakt tussen de bereikbaarheid per auto (6,7), de bereikbaarheid per fiets (8,6) en de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer (7,6).  
 
Figuur 3.3 Gemiddelde rapportcijfers voor de aspecten veiligheid en bereikbaarheid van de Uithof van  
    medewerkers, bewoners Uithof en bezoekers 

 
*De aspecten veiligheid en bereikbaarheid zijn niet opgenomen in de vragenlijst voor de bewoners 
van Rijnsweerd. 
 
Aan de werknemers van het USP is naast het rapportcijfer zelf ook gevraagd naar een toelichting. 
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste toelichtingen kort samengevat per onderwerp.  
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Tabel 3.1 Toelichting op rapportcijfers voor de aspecten veiligheid en bereikbaarheid van de Uithof door  
 medewerkers 

Aspect Toelichting op rapport cijfer 

Werklocatie Kortere looproutes en betere vergader- en congreszalen realiseren. 

Veiligheid 
 

Er is meer verlichting nodig en ’s avonds heerst een onveilig gevoel. Verder 

vooral verkeersveiligheid: tijdens de spits ontstaan gevaarlijke situaties, 

veilige looproutes realiseren, (betere) verlichting van de fietspaden naar 
Bunnik en de Bilt en beter strooien in de winter. Daarnaast worden enkele 

gevaarlijke oversteekpunten voor fietsen genoemd. 

Leefbaarheid 
 

De Uithof heeft weinig sfeer en uitstraling. Er is weinig aantrekkelijk groen en 

een gebrek aan plekken om buiten te zitten. Daarnaast ondervindt men 

overlast van de harde wind. 

Onderhoud OR Er is veel zwerfafval. 

Bereikbaarheid OV 
 

Bussen gaan over het algemeen frequent genoeg, behalve ’s avonds. 

Bussen zijn vaak (over)vol. De reisduur per OV van en naar het centraal 

station is vrij lang en de bus staat wel eens in de file. Het OV naar 
omliggende plaatsen is vrij beperkt. 

Bereikbaarheid auto 
 

Het is lastig parkeren door drukte of doordat parkeervoorzieningen te ver 
weg liggen. Bovendien is de bewegwijzering niet altijd duidelijk, is het 

parkeren duur en moet er contant betaald worden. Een ander probleem is 

filevorming tijdens de spits. Er is sprake van slechte ontsluiting door te weinig 
uitvalswegen. 

Bereikbaarheid fiets 
 

Er is een goede fietsinfrastructuur. De verbinding richting de stad is druk en 
fietsenstallingen zijn vaak vol. 

 
 
De bewoners van de Uithof beoordelen het onderhoud van de openbare ruimte (7,1) en de 
leefbaarheid (6,8) ruim voldoende. Ook onder de bewoners van Rijnsweerd en de medewerkers 
scoren het onderhoud van de openbare ruimte (7,2 en 7,1) en de leefbaarheid (7,3 en 7,0) een 
ruime voldoende. Onder de bezoekers scoren het onderhoud van de openbare ruimte (6,5) en de 
leefbaarheid (6,1) een stuk lager maar nog wel voldoende.  
 
De voorzieningen worden door de bewoners van de Uithof met een onvoldoende beoordeeld (4,9) 
en door de bezoekers slechts met een 5,9. De bewoners van Rijnsweerd beoordelen, evenals de 
medewerkers, de voorzieningen met een voldoende (6,7 en 6,6). Gevraagd naar een toelichting 
geven de werknemers aan dat: er is geen grote supermarkt is met ‘normale’ prijzen, sprake is van 
te weinig eetgelegenheden en kantines te duur zijn. 
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Figuur 3.4 Gemiddelde rapportcijfers voor de aspecten onderhoud van de openbare voorzieningen, de 
leefbaarheid en de voorzieningen van de Uithof, medewerkers, bewoners Rijnsweerd, bewoners Uithof 
en bezoekers 

 
 
De woning (7,8) wordt goed beoordeeld en het wonen in de Uithof ruim voldoende (7,1). 
 
 
De bewoners van de Uithof is gevraagd een rapportcijfer te geven voor het wonen in de Uithof en 
de woning. De bewoners van de Uithof geven gemiddeld een 7,3 voor het wonen in de Uithof en 
een 7,8 voor de woning. De medewerkers beoordelen het werken in de Uithof, 
gemiddeld met een 7,3. 
 
Figuur 3.5 Gemiddelde rapportcijfers wonen en werken in de Uithof, bewoners Uithof en medewerkers 

 
 
 
Het is opvallend dat de bewoners meer tevreden zijn dan de bezoekers over zowel de veiligheid als 
de bereikbaarheid, het onderhoud van de openbare ruimte en de leefbaarheid. De voorzieningen 
doen te kort aan de behoeften van de bewoners van de Uithof en de bezoekers. Als rapportcijfer 
geven de bewoners en de bezoekers respectievelijk een 4,9 en 5,9 voor de voorzieningen. De 
medewerkers en de bewoners van Rijnsweerd oordelen daarentegen positiever over de  
voorzieningen. 
 
Waardering voor het wonen op verschillende momenten 
Er is aan de bewoners van de Uithof ook gevraagd om een rapportcijfer te geven voor het wonen in 
de Uithof op verschillende momenten gedurende het jaar. Er is onderscheid gemaakt tussen de 
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Uithof overdag, ’s avonds en in het weekend. En tussen de Uithof tijdens het collegejaar en tijdens 
de vakantie. Bezoekers is dezelfde vraag voorgelegd, maar dan met betrekking op hun verblijf in de 
Uithof. 
 
Bewoners beoordelen de Uithof overdag (7,6) en ’s avonds (6,6) goed en ruim voldoende. Zij geven 
de Uithof in het weekend net een voldoende (6,0). Overdag scoort de Uithof bij bezoekers 
gemiddeld het hoogst met een 7,6. ’s Avonds (6,5) krijgt de Uithof nog een ruime voldoende, maar 
in het weekend (5,7) wordt het verblijf onvoldoende beoordeeld.  
 
Uit de gemiddelde rapportcijfers komt naar voren dat er een duidelijke scheiding is tussen de Uithof 
tijdens college uren (hoge waardering) en de Uithof buiten college uren (lagere waardering).  
 
Wanneer de vergelijking gemaakt wordt tussen de Uithof tijdens het collegejaar en tijdens de 
vakanties dan is een vergelijkbare scheiding ook duidelijk zichtbaar. Het verblijf tijdens het 
collegejaar wordt door bewoners met een 7,5 en door bezoekers met een 7,4 goed gewaardeerd, 
terwijl het verblijf tijdens de vakanties net voldoende scoort (beiden 6,0). Het aantal bezoekers dat 
wel eens in de Uithof verblijft in het weekend of tijdens de vakanties is slechts een fractie (ongeveer 
30%) van het totaal aantal ondervraagde bezoekers. 
 
Figuur 3.6 Gemiddelde rapportcijfers voor het wonen of het verblijf in de Uithof op verschillende  
   momenten, bewoners Uithof en bezoekers 

 
 
*Het aandeel dat op deze momenten in de Uithof verblijft, is een fractie van alle ondervraagde 
bezoekers. 
 
Bij dit oordeel moet worden bedacht dat er verschillen zullen zijn in het gebruik van de 
voorzieningen door beide groepen. Het ligt daarbij voor de hand dat bewoners intensiever gebruik 
zullen  maken van de voorzieningen. De uitkomsten van de enquête laten echter zien dat dit 
verschil geen invloed heeft op het oordeel over het wonen en verblijven in de Uithof op 
verschillende momenten.  
Zowel bewoners als bezoekers zijn op dit aspect redelijk unaniem in hun oordeel. 
 
 

3.4 Verhuisgeneigdheid van bewoners en bezoekende studenten 

Verhuiswensen van bewoners van de Uithof 
Van de ondervraagde bewoners wil ruim een kwart (27%) niet verhuizen. Eén op de zes (17%) wil 
verhuizen, maar wel binnen de grenzen van de Uithof. De meeste van hen willen verhuizen naar 
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een woning in de Uithof (15%), slechts een klein deel wil naar een (andere) kamer in de Uithof 
verhuizen (2%). De meeste bewoners willen naar een woning in een ander deel van Utrecht 
verhuizen (37%). Eén op de tien (10%) wil naar een kamer in een ander deel van Utrecht 
verhuizen. Een iets kleinere groep wil buiten de gemeente Utrecht wonen (9%). 
 
Figuur 3.7 Verhuiswensen van bewoners van de Uithof, in % 

 
 
Verhuiswensen van bezoekers  
Bezoekende studenten is gevraagd of zij in de Uithof willen wonen. Ruim één op de twintig (7%) wil 
zeker in de Uithof wonen en één op de vijf (22%) wil misschien in de Uithof wonen. Zeven op de 
tien ondervraagde studenten (71%) willen zeker niet in de Uithof wonen. 
 
Figuur 3.8 Bezoekers die in de Uithof w illen wonen, in % 

 
 
De belangrijkste redenen dat de ondervraagde bezoekers zeker niet op de Uithof willen wonen zijn 
de afgelegen locatie ten opzichte van het centrum (38%) en het gebrek aan levendigheid en 
mensen op straat (25%). 
 
De belangrijkste redenen dat de ondervraagde bezoekers misschien wel op de Uithof willen wonen 
heeft te maken met de goede prijs en/of de kwaliteit van de woningen (35%). Verder worden er 
voornamelijk andere redenen genoemd (28%). Hierin is geen duidelijk patroon waar te nemen. 
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Figuur 3.9 Redenen van bezoekers om misschien of zeker niet in de Uithof te wonen, in % 

 
 

3.5 Conclusies 

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde enquêtes is in dit hoofdstuk vooral gekeken naar de 
aspecten die betrekking hebben op het wonen in de Uithof. Daarnaast is op een aantal gebieden 
een vergelijking gemaakt met het verblijf van de ondervraagde bewoners, medewerkers en 
bezoekers van het USP-gebied. De volgende conclusies kunnen hieruit worden getrokken: 

 
1) Afstand tot studielocatie en kwaliteit woningen belangrijkste motief voor wonen op de Uithof 

Bewoners van de Uithof waarderen het wonen op de Uithof het meest vanwege de afstand tot 
de studielocatie en vanwege de woningen. Ook de ligging in het groen en de rust en ruimte 
scoren goed. Het minst gewaardeerde aspect is het gebrek aan voorzieningen. 

 
2) Oordeel over voorzieningen scoren onvoldoende b ij bewoners en bezoekers  

De veiligheid in de Uithof wordt het beste beoordeeld. Ook het onderhoud van de openbare 
ruimte en de leefbaarheid scoren over het algemeen goed, behalve bij de bezoekers. De 
voorzieningen scoren onvoldoende bij de bezoekers en ruim onvoldoende bij de bewoners van 
de Uithof. Medewerkers en bewoners van Rijnsweerd geven de voorzieningen wel een 
voldoende. Dit wordt mogelijk verklaard doordat zij minder afhankelijk zijn van de Uithof als 
directe woon- en studie omgeving. Overdag wordt de Uithof door haar bewoners en bezoekers 
ruim voldoende beoordeeld, maar ’s avond, in het weekend en tijdens de vakanties is de 
beoordeling een stuk lager. 

 
3) Er is markt voor wonen op de Uithof 

Ruim vier op de tien huidige bewoners willen in de Uithof blijven wonen. De rest wil het liefst 
naar een woning binnen Utrecht verhuizen. Circa drie op de tien bezoekers willen zeker of 
misschien in de Uithof wonen. De belangrijkste reden om niet in de Uithof te willen wonen is de 
afstand ten opzichte van het centrum en het gebrek aan levendigheid. Belangrijke redenen om 
er juist wel te wonen zijn de prijs en de goede kwaliteit van de woningen. Dat het wonen op de 
Uithof aantrekkelijk is voor bepaalde doelgroepen bewijst de belangstelling voor het nieuwe 
studentencomplex de Johanna. Dit complex was na openstelling van de inschrijving binnen 
een half uur vol.  
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4 Gebruik en waardering van voorzieningen  

4.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk komen de resultaten aan bod die betrekking hebben op het gebruik van en de 
waardering voor de voorzieningen in de Uithof. Achtereenvolgens wordt gekeken naar de locaties 
waar bewoners van de Uithof, bezoekers van de Uithof, bewoners van Rijnsweerd en medewerkers 
doorgaans naartoe gaan voor bepaalde activiteiten, het gebruik van voorzieningen in en rondom de 
Uithof en de wensen ten aanzien van het toekomstige voorzieningenniveau.  
 
 

4.2 Relevante plaatsen voor een aantal activiteiten  

Bewoners van de Uithof, bezoekers van de Uithof en bewoners van Rijnsweerd is gevraagd naar 
welke plaatsen zij gaan voor een aantal verschillende activiteiten. 
 
Bewoners van de Uithof 
Bewoners sporten voornamelijk in de Uithof (44%), gevolgd door de stad Utrecht (22%). Voor de 
overige activiteiten is de stad de meest populaire locatie. Het percentage bewoners dat de Uithof 
gebruikt voor deze activiteiten ligt echter wel hoger dan bij de bezoekers. Het is opvallend dat 
slechts één op de tien bewoners (12%) zijn of haar dagelijkse boodschappen in de Uithof doet. De 
helft van de bewoners (47%) doet zijn of haar dagelijkse boodschappen in de stad en een derde 
(36%) wijkt uit naar Bunnik, de Bilt of Zeist. 
 
Figuur 4.1 Plaatsen waar bewoners van de Uithof naartoe gaan voor een aantal activiteiten, in %  

 
 
 
Bezoekers 
Als gekeken wordt naar de locaties waar de ondervraagde bezoekers heen gaan voor andere 
activiteiten dan hun studie, dan blijkt dat zij hiervoor nauwelijks naar de Uithof komen. Slechts een 
kleine groep komt naar de Uithof om te sporten (8%) of voor niet-dagelijkse boodschappen (4%). 
Voor de meeste activiteiten is Utrecht de populairste locatie, met uitzondering van sporten (45% 
elders) en de kapper (55% elders). 
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Figuur 4.2 Plaatsen waar bezoekers naartoe gaan voor een aantal activiteiten, in %  

 
 
Bewoners van Rijnsweerd 
Voor de ondervraagde bewoners van Rijnsweerd is vooral de stad het meest populair als locatie 
voor het ondernemen van activiteiten, met uitzondering van recreatie (39% elders). Bewoners van 
Rijnsweerd komen alleen naar de Uithof om te recreëren (27%) en een klein percentage komt er 
om te sporten (6%). Voor dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen en uitgaan met vrienden 
bezoeken zij de Uithof niet. 
 
Figuur 4.3 Plaatsen waar bewoners van Rijnsweerd naartoe gaan voor een aantal activiteiten, in %  

 
 
 

4.3 Gebruik van voorzieningen in de Uithof 

Bewoners van Rijnsweerd en medewerkers is gevraagd of zij wel eens gebruik maken van 
voorzieningen in de Uithof. 
 
Bewoners van Rijnsweerd 
Bewoners van Rijnsweerd maken voornamelijk gebruik van voorzieningen in de Uithof om te 
recreëren of wandelen (35% regelmatig, 39% incidenteel). Van de ondervraagde bewoners uit 
Rijnsweerd bezoekt 41% incidenteel een evenement in de Uithof en 22% gaat incidenteel iets eten 
of drinken in de Uithof. Minder vaak worden voorzieningen gebruikt om te sporten (73%, nee (bijna) 
nooit), voor niet-dagelijkse boodschappen (69% (bijna) nooit) en voor dagelijkse boodschappen 
(73% (bijna) nooit). 
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Figuur 4.4 Voorzieningen in de Uithof voor de volgende zaken waar bewoners van Rijnsweerd wel eens  
   gebruik van maken, in % 

 
 
Medewerkers 
Medewerkers maken voornamelijk gebruik van de voorzieningen in de Uithof om te recreëren of om 
er te wandelen (18% regelmatig, 37% incidenteel) en om iets te eten of drinken (17% regelmatig, 
59% incidenteel). Van de ondervraagde medewerkers bezoekt 32% incidenteel een evenement in 
de Uithof en 34% maakt incidenteel gebruik van voorzieningen voor niet-dagelijkse boodschappen. 
Medewerkers maken minder vaak gebruik van de aanwezige sportvoorzieningen op de Uithof en 
voor het doen van de dagelijkse boodschappen. 
 
 
Figuur 4.5 Voorzieningen in de Uithof voor de volgende zaken waar medewerkers wel eens gebruik van  
    maken, in % 

 
 
 
Meeste gebruikte voorzieningen  
Van de voorgedragen voorzieningen wordt de Spar verreweg het meest gebruikt, zowel door 
bewoners van de Uithof als door bezoekers en medewerkers. Van de bezoekers komt 78% 
minimaal één keer per maand bij de Spar en van de medewerkers komt 48% minimaal één keer 
per maand bij de Spar. Bij de bewoners is dit zelfs 85%. De bewoners van Rijnsweerd komen 
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echter aanzienlijk minder vaak bij de Spar; slechts 27% van de bewoners van Rijnsweerd komt hier 
minimaal één keer per maand. 
 
Andere populaire voorzieningen bij bewoners van de Uithof zijn Sportcomplex Olympos (36%), de 
Primera (29%) en Amelisweerd en Rhijnauwen (25%). Het minst populair zijn de Study Store (3%), 
de kantine van het Educatorium (3%) en Stef’s (2%).  
 
Andere populaire voorzieningen bij bezoekers zijn Pizzeria Tricolore (40%), de HEMA (40%), de 
Primera (33%) en de kantine van het Educatorium (33%). Het minst populair zijn studentencafé de 
Cambridgebar (5%) en de winkels in het UMC Utrecht (2%). De Daktuin kent ook een lage 
populariteit (6%), maar hierbij moet wel rekening gehouden worden met de seizoensgebonden 
openingstijden. 
 
Populaire voorzieningen bij bewoners van Rijnsweerd zijn Amelisweerd en Rhijnauwen (85%) en 
de Botanische Tuinen (50%). Het minst populair zijn de kantine van het Educatorium (4%), de 
Daktuin (3%), Stef’s (3%), Studentcafé Cambridgebar (2%), de Study Store (2%) en Mo’s en Zoon 
(1%). 
 
Andere populaire voorzieningen bij medewerkers zijn Grand café the Basket (28%), de Botanische 
tuinen (27%), de Primera (24%), Pizza Tricolore (24%) en Amelisweerd en Rhijnauwen (23%). Het 
minst populair zijn de Study Store (6%), Mo’s en Zoon (5%), de kantine van het Educatiorum (5%) 
en Stef’s (4%). 
 
De Spar wordt door zowel bezoekers, medewerkers en bewoners van de Uithof het meest gebruikt. 
De Spar wordt minder vaak door de bewoners van Rijnsweerd gebruikt. Zij komen vooral naar de 
Uithof voor Amelisweerd en Rhijnauwen en de Botanische Tuinen. Daarnaast is de Primera bij alle 
groepen een populaire voorziening. De Primera is een veelzijdige winkel waar gebruikers een 
pakketje kunnen opsturen of ophalen, sigaretten en tijdschriften kunnen kopen. Voor de andere 
voorzieningen zijn duidelijke verschillen in gebruik zichtbaar tussen de bezoekers, de 
medewerkers, de bewoners van de Uithof en de bewoners van de Rijnsweerd.  
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Figuur 4.6 Gebruik van voorzieningen in of rondom de Uithof door medewerkers, bewoners Rijnsweerd,   
    Uithof en bezoekers, in %* 

 
*Gebruik van minimaal één keer per maand 
**Hema is niet opgenomen in de vragenlijst voor bewoners Rijnsweerd en medewerkers. 
***Studentcafé Cambridgebar is niet opgenomen in de vragenlijst voor medewerkers. 
 
Bezoekfrequentie van voorzieningen door gebruikers  
Bewoners van de Uithof bezoeken de Spar gemiddeld het vaakst per maand (7,4 per gebruiker per 
maand), gevolgd door Sportcomplex Olympos (7,1) en Amelisweerd en Rhijnauwen (5,2). De 
kantine van het Educatorium (1,8), Mo’s en Zoon (1,7), grand café The Basket (1,6) en de Study 
Store (1,1) worden minder dan één keer per twee weken bezocht. 
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De ondervraagde bezoekers maken gemiddeld het meeste gebruik van café Stef’s (7,4 per 
bezoekende gebruiker per maand), gevolgd door de Spar (5,0) en sportcomplex Olympos (4,2). 
Pizzeria Tricolore (1,9), studentencafé de Cambridgebar (1,6), grand café The Basket (1,5) en de 
Study Store (1,3) worden gemiddeld minder dan één keer per twee weken bezocht. Ondervraagde 
bewoners van Rijnsweerd maken gemiddeld het meeste gebruik Amelisweerd en Rhijnauwen (3,2 
per wonende gebruiker per maand), Sportcomplex Olympos (2,5) en de Spar (2,3). De overige 
voorzieningen worden minder dan één keer per twee weken bezocht. 
 
Ondervraagde medewerkers maken gemiddeld het meeste gebruik van Sportcomplex Olympos 
(5,6 per werknemer die daar wel eens gebruik van maakt, per maand), gevolgd door de Spar (4,5). 
Mo’s en Zoon (1,8), de Study Store (1,4) en Grand café the Basket (1,4), worden minder dan één 
keer per twee weken bezocht. 
 
De Spar en Sportcomplex Olympos worden door de bewoners van de Uithof, bezoekers en 
medewerkers gemiddeld meer dan één keer per week bezocht. Grand café The Basket en de 
Study Store worden door alle drie de groepen het minst gebruikt. Voor Mo’s en Zoon, Pizzeria 
Tricolore, Gutenberg en Goliath, de Primera komt het aantal bezoeken per maand ongeveer 
overeen tussen bezoekers, medewerkers en bewoners van de Uithof. Bewoners van Rijnsweerd 
maken over het algemeen het minst frequent gebruik van voorzieningen in de Uithof. 
  

 
30 

 
  

Utrecht Science Park: leef baarheid en voorzieningen 



 

Figuur 4.7 Gemiddeld aantal keren gebruik per maand van voorzieningen in of rondom de Uithof door  
                  medewerkers, bewoners Rijnsweerd, bewoners Uithof en bezoekers (alleen gebruikers) 

 
*Hema is niet opgenomen in de vragenlijst voor bewoners Rijnsweerd en medewerkers. 
**Studentcafé Cambridgebar is niet opgenomen in de vragenlijst voor medewerkers. 
 
Bezoekfrequentie alle bewoners, bezoekers en medewerkers 
Als gekeken wordt naar het gemiddeld aantal bezoeken per maand voor alle bewoners van de 
Uithof (dus ook niet-gebruikers), dan is de Spar de meest gebruikte voorzieningen met gemiddeld 
6,2 bezoeken per bewoner van de Uithof per maand. Op afstand volgen Sportcomplex Olympos 
(2,5) en Amelisweerd en Rhijnauwen (1,3). Stef’s, de kantine van het Educatorium en grand café 
The Basket (allen 0,1) worden het minst bezocht. De Study Store wordt gemiddeld genomen per 
maand per bewoner niet of nauwelijks bezocht. 
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Voor alle ondervraagde bezoekers blijkt de Spar, naast de meest populaire, ook verreweg de meest 
gebruikte voorziening met gemiddeld 4,0 bezoeken per bezoeker per maand. Op afstand volgen 
Stef’s (1,5) en de HEMA (1,1). De Daktuin (0,2), Studentencafé de Cambridgebar en de winkels in 
het UMC Utrecht worden gemiddeld het minst bezocht (beiden 0,1). 
 
Voor alle ondervraagde bewoners van Rijnsweerd blijkt Amelisweerd en Rhijnauwen, naast de 
meest populaire, ook de meest gebruikte voorziening met gemiddeld 2,7 bezoeken per bewoner 
van Rijnsweerd per maand. Op afstand volgen de Botanische Tuinen (0,5) en de Spar (0,6). De 
Daktuin, Mo’s en zoon, Pizzeria Tricolore, Stef’s en de Study Store worden gemiddeld niet of 
nauwelijks bezocht. 
 
Voor alle ondervraagde medewerkers blijkt ook de Spar de meest gebruikte voorziening met 
gemiddeld 2,1 bezoeken per maand. Op afstand volgen de Botanische Tuinen (0,9), Amelisweerd 
en Rhijnauwen (0,8) en Gutenberg en Goliath (0,7). Mo’s en Zoon, Stef’s, en de Study Store 
worden het minst bezocht (allen 0,1). 
 
Gemiddeld genomen voor alle bezoekers en voor alle bewoners van de Uithof wordt de Spar het 
meest bezocht, minimaal één keer per week. 
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Figuur 4.8 Gemiddeld aantal keren gebruik per maand van voorzieningen in en rondom de Uithof door  
                  medewerkers, bewoners Rijnsweerd, bewoners Uithof en bezoekers  

 
*Hema is niet opgenomen in de vragenlijst voor bewoners Rijnsweerd en medewerkers. 
**Studentcafé Cambridgebar is niet opgenomen in de vragenlijst voor medewerkers. 
 
Rapportcijfer voor de verschillende voorzieningen  
Aan de bewoners van de Uithof is de vraag voorgelegd om de verschillende voorzieningen in en 
rondom de Uithof een beoordeling te geven in de vorm van een rapportcijfer. Zij geven 
Amelisweerd en Rhijnauwen gemiddeld de hoogste beoordeling, een 8,7. Ook de Botanische 
Tuinen (8,6), de Daktuin (8,1), Mo’s en Zoon (8,0) en Pizzeria Tricolore (8,0) krijgen een 8,0 of 
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hoger. De overige voorzieningen, met uitzondering van de kantine van het Educatorium en de Spar, 
scoren allemaal ruim voldoende. De kantine van het Educatorium krijgt een voldoende: 6,0. De 
Spar krijgt echter een onvoldoende: 4,7. 
 
Ook de bezoekers geven Amelisweerd en Rhijnauwen de hoogste beoordeling: 8,1. Op de voet 
volgen Stef’s (8,0), de Daktuin (7,9) en de Botanische Tuinen (7,8). De winkels in het UMC Utrecht 
(6,8), de Spar (6,7) en het Educatorium (6,6) scoren het laagst, maar nog steeds ruim voldoende. 
 
De bewoners van Rijnsweerd geven Amelisweerd en Rhijnauwen en de Botanische Tuinen de 
hoogste beoordeling met een gemiddelde van 8,2. Hierna volgen Studentencafé Cambridgebar 
(8,0), de Daktuin (8,0) en Gutenberg en Goliath (7,9). Stef’s (6,7) en de Spar (6,9) scoort het laagst, 
maar nog steeds ruim voldoende. 
 
De medewerkers geven de Botanische Tuinen (8,4) en Amelisweerd en Rhijnauwen (8,3) de 
hoogste beoordeling. Hierna volgen de Daktuin (7,9), Pizzeria Tricolore (7,9), Mo’s en Zoon (7,8) 
en de Primera (7,8). De Spar (6,9) en de kantine van het Educatorium (6,3) scoren het laagst, maar 
nog steeds (ruim) voldoende.  
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Figuur 4.9 Gemiddelde rapportcijfers voorzieningen in of rondom de Uithof door medewerkers, 
                  bewoners van Rijnsweerd, bewoners van de Uithof en bezoekers. 

 
* Hema is niet opgenomen in de vragenlijst voor bewoners Rijnsweerd en medewerkers. 
Studentencafé Cambridgebar is niet opgenomen in de vragenlijst voor medewerkers. 
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Over het algemeen zijn bewoners van de Uithof, bezoekers van de Uithof, bewoners van 
Rijnsweerd en medewerkers zeer tevreden over de huidige voorzieningen in de Uithof. De meeste 
voorzieningen worden ruim voldoende beoordeeld. De kantine van het Educatorium en de Spar 
scoren gemiddeld het laagst. Bij de kantine van het Educatorium is dit nog wel voldoende, maar de 
Spar krijgt een onvoldoende van bewoners van de Uithof. Bezoekers, medewerkers en bewoners 
van Rijnsweerd geven de Spar echter een ruime voldoende. Dit verschil tussen beoordelingen kan 
veroorzaakt worden door verschillen in de behoeften van bewoners en bezoekers (lunch of snack 
versus dagelijkse boodschappen). 
 

4.4 Gewenste toekomstige voorzieningen 

Welke voorzieningen worden gemist 
Het gebrek aan voorzieningen, dat in het hoofdstuk ‘wonen in de Uithof’ naar voren kwam, komt 
ook duidelijk naar voren als bewoners van de Uithof wordt gevraagd wat zij het meest missen in de 
Uithof. Ruim negen op de tien bewoners (92%) geven aan dat zij winkels of een grote supermarkt 
het meest missen. Andere aspecten worden nauwelijks genoemd. 
 
Figuur 4.10 Wat bewoners in de Uithof het meest missen, in % 

 
 
Suggesties voor de ontwikkeling van De Uithof door bewoners van Rijnsweerd 
Aan de bewoners van Rijnsweerd is gevraagd welke suggesties zij hebben voor de ontwikkeling 
van de Uithof en het Utrecht Science Park. Van de ondervraagde bewoners van Rijnsweerd geeft 
43% aan geen suggesties te hebben. De overige bewoners geven suggesties voor betere 
parkeergelegenheid (11%), meer verschillende faciliteiten en voorzieningen (8%), meer groen en 
behoud van de natuur (8%), grote supermarkt (5%) en betere infrastructuur (5%). Een aantal van 
de bewoners (8%) geeft een andere suggestie. In onderstaand figuur zijn de suggesties 
samengevat. 
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Figuur 4.11 Suggesties van bewoners van Rijnsweerd voor de ontwikkeling van de Uithof / het Utrecht  
      Science Park, in % 

 
 
Suggesties voor verbeteringen van de Botanische Tuinen door bewoners van Rijnsweerd 
Aan de bewoners van Rijnsweerd, die wel eens in de Botanische Tuinen komen, is gevraagd of zij 
suggesties hebben voor verbeteringen. Eén op de zes (7%) wil graag meer evenementen, 3% geeft 
een suggestie om de horeca van de Botanische Tuinen te verbeteren en 3% wil graag betere 
parkeergelegenheid. Eén op de zes (7%) geeft een andere suggestie en circa acht op de tien 
ondervraagden (78%) geven aan geen suggesties te hebben. 
 
Suggesties voor verbeteringen van de Botanische Tuinen door medewerkers van het USP 
Aan medewerkers van het USP, die wel eens in de Botanische Tuinen komen, is ook gevraagd of 
zij nog suggesties hebben voor verbeteringen. Ruim één op de zes (8%) wil graag de horeca in de 
Botanische Tuinen verbeteren en 4% wil meer ingangen. Andere suggesties die genoemd worden 
zijn: meer evenementen (3%), meer zitplekken (3%) en betere communicatie (3%). Circa één op de 
tien (9%) noemt een andere suggestie en twee derde van de ondervraagden (66%) geeft aan geen 
suggesties te hebben. 
 
Figuur 4.12 Suggesties van bewoners van Rijnsweerd voor de Botanische Tuinen, in % van bewoners  
      die daar wel eens komen 
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Gewenste veranderingen in de Uithof 
Aan de bewoners van de Uithof is ook gevraagd om de belangrijkste toekomstige veranderingen te 
noemen. Met afstand de belangrijkste toekomstige verandering die moet plaatsvinden in de Uithof 
is dat er een andere supermarkt komt. Circa negen op de tien bewoners (87%) vinden dit heel 
belangrijk en nog eens één op de tien (10%) vindt dit belangrijk. Circa vier op de tien bewoners 
(38%) vinden het heel belangrijk dat er een OV-chipkaart oplaadpunt komt waar je altijd terecht kan 
en nog eens ruim een derde (35%) vindt dit belangrijk. Een derde van de ondervraagde bewoners 
(32%) vindt het heel belangrijk dat je ’s avonds langer met de bus naar de stad moet kunnen. Nog 
eens vier op de tien (41%) vinden dit belangrijk. Ruim een kwart van de bewoners (26%) vindt het 
belangrijk dat er een parkje of een plek in het groen komt om te ontspannen of te studeren. Bijna de 
helft (47%) vindt dit belangrijk. 
 
Circa zes op de tien bewoners (58%) vinden het (heel) belangrijk dat er ontmoetingsplekken komen 
in de Uithof. Ruim de helft van de bewoners (55%) vindt het (heel) belangrijk dat er 
eetgelegenheden moeten komen waar je ook kunt zitten en rustig kunt eten. Iets minder dan de 
helft van de bewoners (49%) vindt het (heel) belangrijk dat er meer levendigheid komt of dat er 
meer mensen op straat komen ’s avonds en in het weekend. Circa drie op de tien (28%) vinden dit 
echter (helemaal) niet belangrijk. 
 
Ruim een derde van de bewoners (36%) vindt het (heel) belangrijk dat de eetgelegenheden in de 
Uithof langere openingstijden hebben. Een vergelijkbare groep (33%) vindt dit echter (helemaal) 
niet belangrijk. Drie op de tien bewoners (30%) vinden het (heel) belangrijk dat de fietsroutes naar 
de stad worden aangepast, maar een derde (33%) vindt dit (helemaal) niet belangrijk. 
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Figuur 4.13 Belangrijkste toekomstige veranderingen in de Uithof volgens bewoners van de Uithof, in % 

 
 
Verwachte gebruik van toekomstige voorzieningen in de Uithof door bewoners van de Uithof 
Bewoners van de Uithof zullen in de toekomst zeker gebruik gaan maken van een grote 
supermarkt. Vrijwel alle ondervraagde bewoners (98%) geven aan dit zeker te gaan doen. Ook 
geven zes op de tien bewoners aan zeker gebruik te gaan maken van een park of groenvoorziening 
om te studeren (59%) en nog eens een derde (35%) zegt dit misschien te gaan doen. Ruim de helft 
(52%) geeft aan zeker gebruik te gaan maken van een Blokker-achtige winkel en nog eens vier op 
de tien (41%) zeggen dit zeker te gaan doen. Vier op de tien bewoners geven aan zeker gebruik te 
gaan maken van een kleine detailhandel (46%), meer fietsenstallingen (42%), een bioscoop of 
filmhuis (42%) en van een gezondheidscentrum (39%). Circa drie op de tien bewoners gaan zeker 
gebruik maken van een restaurant of eethuis (33%), een fietsverhuurpunt of fietsenwinkel (33%), 
een (pop)podium of festival (33%), een kringloopwinkel (27%) en een (extra) café’s (27%). 
 
Er is onder bewoners minder behoefte aan een kleding- of schoenenwinkel (14%), een elektronica 
of telefoonwinkel (10%), een autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf (6%) of aan een wasserette (4%). 
Hoogstens één op de tien bewoners gaat hier zeker gebruik van maken. 
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Figuur 4.14 Voorzieningen die bewoners van de Uithof in de toekomst eventueel gaan gebruiken, in % 

 
 
Verwachte gebruik van toekomstige voorzieningen in de Uithof door bezoekers  
Bezoekers van de Uithof zullen in de toekomst zeker gebruik gaan maken van een park of 
groenvoorziening om in te studeren. Circa twee derde van de bezoekers (64%) zegt dit zeker te 
gaan doen en nog eens een kwart (25%) zegt dit misschien te gaan doen. Ook een grote 
supermarkt zal door de meerderheid gebruikt gaan worden. Zes op de tien bezoekers (60%) 
zeggen dit zeker te gaan doen en circa een kwart (24%) zegt dit misschien te gaan doen. Circa vier 
op de tien bezoekers gaan zeker gebruik maken van meer fietsenstallingen (42%) of een 
(pop)podium of festival (37%). Circa een kwart van de ondervraagde bezoekers gaat zeker gebruik 
maken van (extra) café’s (28%), van een restaurant of eethuis (25%) of van een bioscoop of 
filmhuis (23%).  
 
Er is onder de bezoekers weinig behoefte aan een fietsverhuurpunt of fietsenwinkel (13%), een 
kringloopwinkel (12%), een gezondheidscentrum (11%), een kleding- of schoenenwinkel (8%), een 
elektronica- of telefoonwinkel (7%), een kapper (5%), een wasserette (2%), een schoonheidssalon 
(1%) of een autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf (1%). Hoogstens één op de tien bezoekers geeft 
aan dat zij deze voorzieningen zeker gaan gebruiken. De meerderheid van de ondervraagde 
bezoekers (53-90%) geeft aan zeker geen gebruik van deze voorzieningen te gaan maken. Er is 
geen duidelijke voorkeur te herkennen voor andere voorzieningen die geopperd werden. 
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Als de voorkeuren van bewoners en bezoekers voor toekomstige voorzieningen naast elkaar 
gelegd worden, zijn er een aantal overeenkomsten. Een grote supermarkt, een park of 
groenvoorziening om te studeren en meer fietsenstallingen kunnen op veel toekomstige gebruikers 
rekenen. In iets mindere mate is dit het geval voor een (pop)podium of festival, een restaurant of 
eethuis, een bioscoop of filmhuis en voor (extra) cafés. 
 
Figuur 4.15 Voorzieningen die bezoekers in de toekomst eventueel gaan gebruiken, in % 

 
 
Verwachte gebruik van toekomstige voorzieningen in de Uithof door bewoners van Rijnsweerd 
Bewoners van Rijnsweerd zullen in de toekomst zeker gebruik gaan maken van een park of 
groenvoorziening om te recreëren. Circa zeven op de tien bewoners van Rijnsweerd zeggen dit 
zeker (35%) of misschien (34%) te gaan doen. Ook een grote supermarkt zal door de meerderheid 
gebruikt gaan worden. Nog eens zeven op de tien bewoners zeggen dit zeker (34%) of misschien 
(35%) te gaan doen. Eén op de vier bewoners van Rijnsweerd (25%) geeft aan zeker gebruik te 
gaan maken van een bioscoop of filmhuis, 15% geeft aan zeker gebruik te gaan maken van een 
cultureel centrum, cursussen en workshops. Daarnaast is aan de bewoners van Rijnsweerd 
gevraagd of zij in de toekomst eventueel gebruik gaan maken van een bibliotheek, waarop 31% 
zegt dit zeker te gaan doen. 
 
Er is onder de bewoners van Rijnsweerd weinig behoefte aan andere voorzieningen zoals een 
restaurant of eethuis (15%), kleine detailhandel (12%), (extra) cafés (11%), Blokker-achtige winkel 
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(9%), een (pop)podium of festival (8%), meer fietsenstallingen (8%), een kringloopwinkel (7%), een 
fietsverhuurpunt of fietsenwinkel (6%), een gezondheidscentrum (6%) een kapper (4%), een 
kleding- of schoenwinkel (4%), een discotheek of feestruimte (4%), een elektronica of 
telefoonwinkel (4%), een autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf (2%) of een wasserette (0%). De 
meerderheid van de ondervraagde bewoners (45-96%) geeft aan zeker geen gebruik van deze 
voorzieningen te gaan maken. 
 
Figuur 4.16 Voorzieningen die bewoners Rijnsweerd in de toekomst eventueel gaan gebruiken, in % 

 
* Wijkbureau, schoonheidssalon, groene w inkel / eco-winkel, bibliotheek zijn niet opgenomen in de 

vragenlijst voor bew oners Uithof en bezoekers. 

 
Verwachte gebruik van toekomstige voorzieningen in de Uithof door medewerkers 
Medewerkers in de Uithof zullen in de toekomst zeker gebruik gaan maken van een park of 
groenvoorziening om te recreëren. Vier op de tien (40%) van de medewerkers zegt dit zeker te 
gaan doen en nog eens 45% zegt dit misschien te gaan doen. Ook een grote supermarkt zal door 
ruim een derde (37%) zeker gebruikt gaan worden en door ruim een derde (39%) misschien. Circa 
een kwart (26%) van de medewerkers gaat zeker gebruik maken van meer fietsenstallingen, van 
een restaurant of eethuis (24%) of van (extra) cafés (24%).  
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Er is onder de medewerkers weinig behoefte aan een bioscoop of filmhuis (9%), een 
gezondheidscentrum (9%), een (pop)podium of festival (8%), een kringloopwinkel (8%), een kapper 
(5%), een elektronica of telefoonwinkel (4%), een kleding- of schoenenwinkel (4%). een 
autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf (2%), een discotheek of feestruimte (2%), een wasserette 
(1%). De meerderheid (48-95%) van de ondervraagde medewerkers geeft aan zeker geen gebruik 
van deze voorzieningen te gaan maken. De meest geopperde andere voorziening is een drogist 
(1%).  
 
Figuur 4.17 Voorzieningen die medewerkers in de toekomst eventueel gaan gebruiken, in % 

 
* Wijkbureau, schoonheidssalon, groene w inkel / eco-winkel, bibliotheek zijn niet opgenomen in de 

vragenlijst voor bew oners Uithof en bezoekers. 
 
Meest en minst belangrijke voorzieningen 
Bewoners van de Uithof en bezoekers zijn ook gevraagd om maximaal drie voorzieningen aan te 
geven waarvan zij vinden dat die het meest of het minst belangrijk zijn om in de toekomst 
gerealiseerd te worden. Bewoners vinden bijna allemaal een grote supermarkt het belangrijkst 
(93%). Met afstand volgt op de tweede plaats een Blokker-achtige winkel (27%) en op de derde 
plaats een park of groenvoorziening om te studeren (25%). 
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Bezoekers vinden een grote supermarkt het belangrijkst (56%), op de voet gevolgd door een park 
of groenvoorziening om in te studeren (53%). Op de derde plaats komen meer fietsenstallingen 
(23%). Ook de medewerkers vinden een grote supermarkt het belangrijkst (49%), gevolgd door een 
park of groenvoorziening om te recreëren (42%). Op de derde plaats komt een restaurant of 
eethuis (33%). 
 

Figuur 4.18 Meest belangrijke toekomstige voorzieningen, medewerkers, bewoners Uithof en  
    bezoekers, in % 
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Bewoners vinden een wasserette het minst belangrijk (39%), op korte afstand gevolgd door een 
autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf (35%) en een discotheek of feestruimte (35%).  
Bezoekers vinden een autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf het minst belangrijk (57%). Op de 
tweede plaats volgt een wasserette (29%) en als derde wordt een elektronica of telefoonwinkel 
(24%) genoemd. Medewerkers vinden een schoonheidssalon het minst belangrijk (59%), gevolgd 
door een wasserette (27%) en een autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf (26%). 
 
Zowel bewoners, medewerkers als bezoekers vinden een grote supermarkt en een park of 
groenvoorziening om te studeren de meest belangrijke voorzieningen die in de toekomst 
gerealiseerd moeten worden in de Uithof. Een autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf en een 
wasserette worden het minst belangrijk gevonden door beide groepen. 
  

 

 
45 

  

Utrecht Science Park: leef baarheid en voorzieningen 



 

Figuur 4.19 Minst belangrijke toekomstige voorzieningen, bewoners Uithof en bezoekers, in % 

 
* Meer parkeerruimte, overnachtingsmogelijkheden, schoonheidssalon alleen opgenomen in de 
vragenlijst voor medewerkers. 
 
 

4.5 Bekendheid en interesse Utrecht Science Park onder bewoners Rijnsweerd 

De bewoners van Rijnsweerd is gevraagd of zij bekend zijn met de activiteiten van het Utrecht 
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activiteiten van het Utrecht Science park. Ruim de helft (56%) heeft wel van het Utrecht Science 
Park gehoord maar kent de activiteiten niet en ruim een kwart (27%) heeft nog nooit van het 
Utrecht Science Park gehoord. 
 
Figuur 4.20 Bekendheid Utrecht Science Park onder bewoners Rijnsweerd, in % 

 
 
De bewoners van Rijnsweerd is gevraagd of zij het leuk zouden vinden om eens een rondleiding te 
krijgen in het USP of op een andere manier informatie te verkrijgen over de ontwikkelingen. Bijna 
drie op de tien ondervraagden (30%) geven aan zeker en nog eens vier op de tien (43%) hebben 
misschien interesse. Ruim een kwart (27%) heeft geen interesse. 
 
Figuur 4.21 Interesse in een rondleiding in het USP of op een andere manier informatie te krijgen onder  
     bewoners Rijnsweerd, in % 

 
 

4.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is gekeken naar het gebruik en de waardering van voorzieningen in de Uithof. Op 
basis van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken”:  
 
1) Uithof relatief vaak gebruikt om te recreëren en te sporten.   

Bewoners van de Uithof sporten voornamelijk in de Uithof. Voor (niet-)dagelijkse 
boodschappen gaan zij vooral naar de stad of naar omliggende gemeenten. Bewoners van 
Rijnsweerd kiezen redelijk vaak voor de Uithof als locatie om te recreëren. Ongeveer de helft 
van hen recreëert regelmatig in de Uithof, de andere helft doet dit incidenteel. Bewoners van 
de Uithof en Rijnsweerd en bezoekers gaan vooral naar de stad voor andere activiteiten. Ruim 
de helft van de medewerkers recreëert regelmatig of incidenteel in de Uithof. Ruim drie kwart 
gaat wel eens iets eten of drinken in de Uithof. 

 

17% 

56% 

27% Bekend

Wel van gehoord

Nooit van het USP gehoord

30% 

43% 

27% 
Zeker

Misschien

Geen interesse

 

 
47 

  

Utrecht Science Park: leef baarheid en voorzieningen 



 

2) Spar wordt door alle gebruikersgroepen meest frequent bezocht  
De Spar wordt het meest bezocht door bewoners van de Uithof, bezoekers en medewerkers 
en de Primera is bij alle ondervraagde groepen populair. Bewoners van Rijnsweerd bezoeken 
vooral groenvoorzieningen zoals Amelisweerd en Rhijnauwen en de Botanische Tuinen. 
Bezoekers maken verder vooral gebruik van eet- en drinkvoorzieningen. Medewerkers noemen 
zowel eet- en drinkvoorzieningen als groenvoorzieningen vaker. De Spar wordt door bewoners 
van de Uithof, bezoekers en medewerkers ook het meest frequent bezocht. Bewoners van de 
Uithof en bezoekers doen dit wekelijks, medewerkers tweewekelijks. Bewoners van Rijnsweerd 
bezoeken Amelisweerd en Rhijnauwen het meest, gemiddeld één keer per twee weken per 
ondervraagde bewoner. 

 
3) Groenvoorzieningen Uithof zeer goed beoordeeld. Spar krijgt van bewoners onvoldoende 

De groenvoorzieningen in de Uithof worden door alle groepen zeer goed beoordeeld. In bijna 
alle gevallen worden Amelisweerd en Rhijnauwen, de Botanische Tuinen en de Daktuin met 
gemiddeld een acht of hoger beoordeeld. De Spar en de kantine van het Educatorium worden 
door alle groepen vrij laag beoordeeld. Deze voorzieningen krijgen nog wel een voldoende 
beoordeling, met uitzondering van de Spar die gemiddeld een 4,7 krijgt van bewoners van de 
Uithof. 

 
4) Belangrijke ontbrekende voorzieningen zijn grote supermarkt en park/ groenvoorziening om te 

studeren/ recreëren 
Onder alle groepen is er veel animo voor het realiseren van een grote supermarkt en een park 
of groenvoorziening om te studeren/ recreëren. Van de bewoners van de Uithof geeft zelfs 
98% aan zeker gebruik te gaan maken van een grote supermarkt. Een meerderheid van de 
bewoners van de Uithof zou ook zeker gebruik maken van een Blokker-achtige winkel en van 
kleine detailhandel. Andere voorzieningen die door bewoners van de Uithof worden gemist zijn  
OV-chipkaart oplaadpunt waar je altijd terecht kunt en een busverbinding die ’s avonds langer 
doorrijdt.  
 
De meeste ondervraagden zullen zeker geen gebruik gaan maken van een autoverhuurbedrijf 
of autodeelbedrijf, een elektronica of telefoonwinkel, een schoonheidssalon of een wasserette. 
Deze voorzieningen worden over het algemeen ook als minst belangrijke toekomstige 
voorzieningen gezien. 

 
5) Meerderheid in Rijnsweerd kent USP maar is niet bekend met de activiteiten  

De meerderheid van de bewoners van Rijnsweerd is wel bekend met het Utrecht Science Park, 
maar tegelijkertijd is een ruime meerderheid niet bekend met de activiteiten van het USP. Drie 
kwart van de bewoners van Rijnsweerd is wel geïnteresseerd in een rondleiding of informatie 
over het USP.  
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5 Conclusies 

Wonen, werken verblijven in het USP-gebied  
 

1) Afstand tot studielocatie en kwaliteit woningen belangrijkste motief voor wonen op de Uithof 
Bewoners van de Uithof waarderen het wonen op de Uithof het meest vanwege de afstand tot 
de studielocatie en vanwege de woningen. Ook de ligging in het groen en de rust en ruimte 
scoren goed. Het minst gewaardeerde aspect is het gebrek aan voorzieningen. 

 
2) Oordeel over voorzieningen scoren onvoldoende b ij bewoners en bezoekers  

De veiligheid in de Uithof wordt het beste beoordeeld. Ook het onderhoud van de openbare 
ruimte en de leefbaarheid scoren over het algemeen goed, behalve bij de bezoekers. De 
voorzieningen scoren onvoldoende bij de bezoekers en ruim onvoldoende bij de bewoners van 
de Uithof. Medewerkers en bewoners van Rijnsweerd geven de voorzieningen wel een 
voldoende. Dit wordt mogelijk verklaard doordat zij minder afhankelijk zijn van de Uithof als 
directe woon- en studie omgeving. Overdag wordt de Uithof door haar bewoners en bezoekers 
ruim voldoende beoordeeld, maar ’s avond, in het weekend en tijdens de vakanties is de 
beoordeling een stuk lager. 
 

3) Er is markt voor wonen op de Uithof 
Ruim vier op de tien huidige bewoners willen in de Uithof blijven wonen. De rest wil het liefst 
naar een woning binnen Utrecht verhuizen. Circa drie op de tien bezoekers willen zeker of 
misschien in de Uithof wonen. De belangrijkste reden om niet in de Uithof te willen wonen is de 
afstand ten opzichte van het centrum en het gebrek aan levendigheid. Belangrijke redenen om 
er juist wel te wonen zijn de prijs en de goede kwaliteit van de woningen. Dat het wonen op de 
Uithof aantrekkelijk is voor bepaalde doelgroepen bewijst de belangstelling voor het nieuwe 
studentencomplex de Johanna. Dit complex was na openstelling van de inschrijving binnen 
een half uur vol.  

 
 
Gebruik en waardering van voorzieningen  
 
4) Uithof relatief vaak gebruikt om te recreëren en te sporten.   

Bewoners van de Uithof sporten voornamelijk in de Uithof. Voor (niet-)dagelijkse 
boodschappen gaan zij vooral naar de stad of naar omliggende gemeenten. Bewoners van 
Rijnsweerd kiezen redelijk vaak voor de Uithof als locatie om te recreëren. Ongeveer de helft 
van hen recreëert regelmatig in de Uithof, de andere helft doet dit incidenteel. Bewoners van 
de Uithof en Rijnsweerd en bezoekers gaan vooral naar de stad voor andere activiteiten. Ruim 
de helft van de medewerkers recreëert regelmatig of incidenteel in de Uithof. Ruim drie kwart 
gaat wel eens iets eten of drinken in de Uithof. 

 
5) Spar wordt door alle gebruikersgroepen meest frequent bezocht  

De Spar wordt het meest bezocht door bewoners van de Uithof, bezoekers en medewerkers 
en de Primera is bij alle ondervraagde groepen populair. Bewoners van Rijnsweerd bezoeken 
vooral groenvoorzieningen zoals Amelisweerd en Rhijnauwen en de Botanische Tuinen. 
Bezoekers maken verder vooral gebruik van eet- en drinkvoorzieningen. Medewerkers noemen 
zowel eet- en drinkvoorzieningen als groenvoorzieningen vaker. De Spar wordt door bewoners 
van de Uithof, bezoekers en medewerkers ook het meest frequent bezocht. Bewoners van de 
Uithof en bezoekers doen dit wekelijks, medewerkers tweewekelijks. Bewoners van Rijnsweerd 
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bezoeken Amelisweerd en Rhijnauwen het meest, gemiddeld één keer per twee weken per 
ondervraagde bewoner. 

 
6) Groenvoorzieningen Uithof zeer goed beoordeeld. Spar krijgt van bewoners onvoldoende. 

De groenvoorzieningen in de Uithof worden door alle groepen zeer goed beoordeeld. In bijna 
alle gevallen worden Amelisweerd en Rhijnauwen, de Botanische Tuinen en de Daktuin met 
gemiddeld een acht of hoger beoordeeld. De Spar en de kantine van het Educatorium worden 
door alle groepen vrij laag beoordeeld. Deze voorzieningen krijgen nog wel een voldoende 
beoordeling, met uitzondering van de Spar die gemiddeld een 4,7 krijgt van bewoners van de 
Uithof. 

 
 
Behoefte en wensen voor de toekomst  
 
7) Belangrijke ontbrekende voorzieningen zijn grote supermarkt en park/ groenvoorziening om te 

studeren/ recreëren  
Onder alle groepen is er veel animo voor het realiseren van een grote supermarkt en een park 
of groenvoorziening om te studeren/ recreëren. Van de bewoners van de Uithof geeft zelfs 
98% aan zeker gebruik te gaan maken van een grote supermarkt. Een meerderheid van de 
bewoners van de Uithof zou ook zeker gebruik maken van een Blokker-achtige winkel en van 
kleine detailhandel. Andere voorzieningen die door bewoners van de Uithof worden gemist zijn 
OV-chipkaart oplaadpunt waar je altijd terecht kunt en een busverbinding die ’s avonds langer 
doorrijdt.  
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Bijlagen   
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Bijlage 1 Plattegrond Uithof 
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Bijlage 2  Uitwerking case studies 

 
In deze bijlage wordt ter illustratie een beschrijving gegeven van een drietal voorbeelden van 
campusontwikkelingen elders in Nederland. De voorbeelden laten zien dat ook bij andere 
campusontwikkelingen, de aanwezigheid van voorzieningen steeds belangrijker wordt.  
 
 
 
1 Case studie: Amsterdam 
 
Omschrijving 
De Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en het VU medisch centrum zijn opgericht tegen het eind 
van de 19e eeuw,  maar kreeg in 1973, als gevolg van verhuizing, pas het karakter van een 
campusuniversiteit. Deze centrale campus is gelegen aan de Amsterdamse Zuidas en vlakbij 
Schiphol, deze locatie is goed toegankelijk met het openbaar vervoer via trein en metro. 
 
Het huidige aantal ingeschreven 
studenten aan de VU is fors gestegen 
en bedraagt nu ongeveer 25.000. 
Samen met de nieuwe onderwijs- en 
werkstijlen die hun vorm vinden in de 
foyers, werktuinen en coffeecorners, 
heeft dit geleid tot de start van een 
vernieuwing van de VU campus in 
2009.  Volgens de VU verblijven 
studenten nu vaker en langer op de 
campus. De VU wil deze studenten, net 
als docenten, promovendi en 
onderzoekers, een campus aanrijken met een onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur die hun 
ambities faciliteert. De VU en het VUmc zijn belangrijke aanjagers van die ontwikkeling en werken 
hiervoor samen. Ontmoeting gebruiken zij als sleutelbegrip bij de vernieuwing. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen zal de campus verdubbelen in oppervlakte en zo direct grenzen aan de Zuidas 1. 
 
Educatie en bedrijvigheid 
De VU is opgericht in 18802 en staat sindsdien voor een onderscheidende manier van wetenschap 
toepassen. De VU legt de focus op Onderwijs en  Onderzoek en profileert zich met vier thema’s: 
Governance for Society, Human Health & Life Sciences, Connected World en Science for 
Sustainability3.  
 
De aanwezigheid van een wetenschappelijke community, arbeidspotentieel en specifieke 
technologie zijn behoren  tot de belangrijkste redenen voor bedrijven om zich te vestigen op een 
campus. Mede door de ontwikkelingen die plaatsvinden op en rondom de campus, is een stijging 
zichtbaar in het aantal bedrijven dat is verhuisd naar deze locatie of daarnaar streeft. In het nieuwe 
universiteitsgebouw, dat begin 2016 gebouwd gaat worden, zijn de initiële gebruikers enkele bèta-
onderzoeksgroepen. 
 

1  http://www.v u.nl/nl/ov er-de-v u/campus/vandaag/index.asp 
2  http://www.v u.nl/nl/ov er-de-v u/profiel-en-missie/index.asp 
3  http://www.v u.nl/nl/ov er-de-v u/profiel-en-missie/profileringsthemas/index.asp 

 

 
53 

  

Utrecht Science Park: leef baarheid en voorzieningen 

                                                                 



 

Wonen 
Nabij de campus komen steeds meer woningen, zowel luxe appartementen als studentenwoningen. 
Momenteel wordt er niet gewoond op de campus, maar het plan is om dit te veranderen in de 
toekomst. De eerste woningen van het geplande aantal van 1200 studentenwoningen op de 
campus komen aan het campusplein, centraal gelegen op de campus4. 
 
Commerciële ruimten en recreatie 
De ontwikkelingen op en rondom de campus van de VU zijn niet alleen gericht op werken, wonen 
en studeren, maar ook andere faciliteiten worden aangelegd, die de campus tot een meer levendig 
gebied moeten gaan maken. Hierbij kan gedacht worden aan hotelvoorzieningen en diverse 
recreatiemogelijkheden. Daarnaast besteedt de VU en het VUmc speciale aandacht aan sport en 
cultuur, door diverse sportfaciliteiten en bijvoorbeeld het Congres- en mediacenter. Op de VU 
campus zijn verschillende restauratieve voorzieningen aanwezig, in totaal 8, daarnaast heeft ook 
VU-Uilenstede een restaurant. Ook heeft de VU campus een totaal van 8 koffiecorners/kiosk5. Het 
nieuwe universiteitsgebouw biedt ruimte voor een grand café en voorzieningen zoals winkels. 
 
Verder komt er een nieuwe parkeergarage die plaats zal bieden aan zo’n 600 auto’s en 1.600 
fietsen. Deze parkeerplaats zal ondergronds geplaatst worden, zodat de kwaliteit van de openbare 
ruimte verbetert en er meer plaats voor groen ontstaat op de campus 6. 
 
 
 
2 Case studie: Eindhoven 
 
Omschrijving 
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft sinds de oprichting in 1956 haar eigen campus 
in het centrum van Eindhoven, ten noorden van het centraal station. De campus fungeert ook als 
wijk in het centrum van de stad. De TU/e campus vormt het grootste bebouwingscomplex binnen 
Eindhoven met een oppervlakte van ruim 70 hectare. De bebouwing is grotendeels orthogonaal 
geplaatst, waarbij de lengte en de oost-westrichting worden gevolgd. 
 
Ook voor deze campus bestaan er 
plannen voor ingrijpende veranderingen. 
Een ontwikkelingsvisie is opgesteld 
samen met de gemeente Eindhoven 
onder de naam ‘TU/e Science Park’. Het 
doel is om een groene, compacte 
campus te realiseren waar veel 
activiteiten hersen. Samen met de High 
Tech Campus Eindhoven en de High 
Tech Automotive Campus zal het TU/e 
Science Park zich gaan profileren onder 
de Brainportvlag. 
 
De faculteitsgebouwen van de TU/e worden geconcentreerd in het deel van de campus direct rond 
het hoofdgebouw, zoals in bovenstaande afbeelding zichtbaar is. Deze keuze is gemaakt om meer 
ruimte te creëren voor gebouwen voor het technisch hoger beroepsonderwijs en de vestiging van 
bèta-onderzoeksbedrijven en R&D-instituten, congresfunctionaliteiten en wonen. Een aantal 

4  http://www.v u.nl/nl/ov er-de-v u/campus/vandaag/index.asp 
5  http://www.v u.nl/nl/bedrijf -en-samenlev ing/faciliteiten/restauratieve-voorzieningen/index.asp 
6  http://www.v u.nl/nl/ov er-de-v u/campus/ontwikkeling/nieuw-univ ersiteitsgebouw/index.asp?bron=banner 
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projecten is momenteel in uitvoering of is al uitgevoerd. Het streven van de TU/e is om het 
transformatie van de campus in 2020 af te ronden.7 
 
Educatie en bedrijvigheid 
De TU/e is de opgericht op 15 juni 1956 en heeft meer dan 10.000 studenten, 250 hoogleraren, 600 
promovendi, 200 postdocs en 2047 overige werknemers. Hiermee behoort de TU/e tot de 
middelgrote universiteiten, met 12 bachelor opleidingen en  27 masteropleidingen.  
 
De TU/e campus is in de eerste plaats een universiteitsterrein, maar is ook de thuisbasis voor 
andere partijen. De veranderingen die op de planning staan, hebben ook als doel om meer kansen 
te bieden voor ondernemers, waarbij met name focus ligt op startende bedrijven en bedrijven die 
samenwerken met universiteiten, zoals Innovation Lab8. 
 
Wonen 
Zoals boven genoemd, het universiteitsterrein heeft een eigen wijk, die valt in het stadsdeel 
centrum. De wijk, die genaamd is TU-terrein, is 121 hectare groot en er wonen 93 mensen. 
 
Verder is in 2000 besloten om het mogelijk te maken op het universiteitsterrein te wonen. 
Momenteel zijn er ongeveer 100 vaste en 100 tijdelijke woonunits. De TU/e heeft als plan om in de 
toekomst 400 tot 700 definitieve wooneenheden te realiseren voor studenten, promovendi en 
postdocs.9 
 
Commerciële ruimten en recreatie 
De campus kent vier wetenschapswinkels en een groot aantal sport- en cultuurverenigingen. Op 
het terrein zijn daarnaast meerdere restaurants, winkels, en een supermarkt gevestigd. De west- en 
noordkant van het universiteitsterrein richten de TU/e zich meer op recreatie en groen, dit is ook de 
locatie voor tennisvelden en een sportcentrum.10 
 
 
3 Case studie: Enschede 

 
Omschrijving 
De campus van de universiteit van Twente (UT) combineert werken en studeren. In totaal zijn er  
2000 onderzoekers en 10.000 
studenten. De campus en de 
universiteit ligt tussen Hengelo 
en Enschede en het is de eerste 
en de grootste 
campusuniversiteit van 
Nederland met stafwoningen, 
studentenwoningen, sport- en 
cultuurvoorzieningen, winkels en 
alle faculteitsgebouwen liggen 
allemaal op één terrein. De 
totale oppervlakte bedraagt 156 
hectare.11 
 

7  https://www.tue.nl/univ ersiteit/over-de-univ ersiteit/tue-science-park/ 
8  https://www.tue.nl/uploads/media/brochurescienceparkLR_04.pdf  
9  https://www.tue.nl/uploads/media/brochurescienceparkLR_04.pdf  
10  https://www.tue.nl/uploads/media/brochurescienceparkLR_04.pdf  
11  http://heijmans.nl/nl/v erhalen/vijf-vragen-aan-ray -klumpert/ 
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Educatie en bedrijvigheid 
De UT is opgericht in 1961 en is een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen 
in Enschede. Op een terrein aan de westkant van Enschede bevinden zich alle onderzoeks-en 
onderwijsgebouwen van de universiteit. 
 
De UT wil zich profileren als ondernemende universiteit, en maakt het hierdoor mogelijk dat 
bedrijven ruimte kunnen huren op en rondom de campus. De gebouwen zijn ingericht op 
verschillende functionaliteiten en faciliteiten, afhankelijk van de doelgroep. 
 
Op de campus van de UT is een productiefaciliteit gecreëerd, genaamd de High Tech Factory, met 
een totale oppervlakte van 5000 m2. Hightech bedrijven hebben hier de mogelijkheid om 
cleanrooms, hoogwaardige laboratoria en kantoorruimte huren. 
 
De High Tech Factory heeft een apparatuurfonds: High Tech Fund. Dit fonds stelt bedrijven in staat 
deze apparatuur te leasen zodat zij niet zelf in één keer een grote investering hoeven te doen. In 
het voormalig gebouw van Chemische Technologie is een modern centrum voor innovatieve 
bedrijven gevestigd, dat is genaamd The Gallery. Deze 300 meter lange etalage voor 
kennisintensieve bedrijvigheid ligt midden in het Kennispark Twente. The Gallery beschikt over de 
combinatie van hardware (bedrijfsruimte), software (directe toegang tot kennis, kapitaal en kunde) 
en services (facilitaire dienstverlening). In het gebouw bevinden zich ook ondernemersloketten.12 
 
Wonen 
Op de campus wonen ongeveer 2000 studenten in studentenhuizen die variëren van 1 tot 24 
bewoners. Alle studentenwoningen bevinden zich aan de westkant van de campus. Daarnaast 
staan er 60 medewerkerswoningen op de campus. Voor buitenlandse studenten en medewerkers 
die voor bepaalde tijden verblijven, zijn er 300 kamers beschikbaar.13 
 
Commerciële ruimten en recreatie 
Op de campus bevinden zich veel sportfaciliteiten, een cultuurcentrum, cafés, bars, 
eetgelegenheden, een supermarkt, boekhandel, kapper, uitzendbureau en een buitenzwembad. 
Buiten kantooruren is alleen de Vrijhof, het cultuurcentrum met theaterzalen en de bibliotheek, en 
het sportcentrum geopend, waarin bij beide een café is gevestigd.14 
  

12  https://www.utwente.nl/business/f aciliteiten-gebruiken/bedrijf sruimte-huren/ 
13  https://www.utwente.nl/campus/v oorzieningen/wonen/ 
14  https://www.utwente.nl/campus/ov er-de-campus/ 
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Bijlage 2 Vragenlijst bewoners  

 

Voorzieningen in het Utrecht Science Park / De Uithof 
Doelgroep bewoners 

 
Het Utrecht Science Park (USP)/De Uithof is een volwaardige wijk waar mensen werken, studeren, 
wonen en recreëren. Goede voorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van 
het gebied. Het is tijd om de kwaliteit van de voorzieningen eens van onderaf te beschouwen en te 
raden te gaan bij de betrokken gebruikers van het gebied. Studenten zijn uiteraard een belangrijke 
doelgroep. Immers, er wonen ruim 2.000 studenten op het USP/De Uithof en dagelijks komen er 
vele duizenden studenten op bezoek.  
Deze vragenlijst is bedoeld voor de bewoners van het USP/De Uithof (later kort aangeduid als De 
Uithof). Met het onderzoek beogen we inzicht te krijgen in de beleving van de bewoners van het 
gebied en hun wensen en behoeften voor de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Ecorys en DIMENSUS in opdracht van de Universiteit Utrecht, SSH, Stichting Utrecht Science Park 
en de gemeente Utrecht. 
 
1. Wat voor rapportcijfer, op schaal van 1 tot en met 10, geef je voor:  

(1 =zeer slecht, 10 = zeer goed) 

Het wonen in De Uithof  
De veiligheid in De Uithof  
De leefbaarheid  

Onderhoud van de openbare ruimte  
De bereikbaarheid   
De voorzieningen  

De woning   
 
 

2. Kun je als je een rapportcijfer, op schaal van 1 tot en met 10, geeft voor het wonen in de 
Uithof een onderscheid maken tussen:  
(1 =zeer slecht, 10 = zeer goed) 

Het wonen in De Uithof overdag   
Het wonen in De Uithof ’s avonds  

Het wonen in De Uithof in het weekend  
Het wonen in De Uithof tijdens het collegejaar   
Het wonen in De Uithof tijdens vakanties  

 
 
3. Wat vind je het meest positief aan het wonen in de Uithof ? (max .3 antwoorden)  

○ Rust en ruimte 
○ Afstand tot de studielocatie 

○ Woonruimte / de woning 
○ Medebewoners 
○ Ligging in het groen 
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○ Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
○ Iets anders, namelijk 

 
4. En wat vind je het minst positief aan het wonen in de Uithof ? (max .3 antwoorden) 

○ Afstand tot de stad 
○ Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

○ Fietsen naar de stad 
○ Rust en stilte / Weinig te beleven 
o Het USP ’s avonds en in het weekend  

○ Het ontbreken van voorzieningen 
○ Onveiligheid 
○ Iets anders, namelijk 

 
5. Waar ga je nu vooral naar toe voor / om te …  

(per onderwerp alleen het antwoord aankruisen waar je het meest naar toe gaat) 

 
6. Wat mis je het meest in de Uithof ?  

……………………. 
 
 

7. Hoe vaak maak je gemiddeld per maand gebruik van de volgende voorzieningen in de Uithof 
en welk rapportcijfer, op schaal van 1 tot en met 10, geef je deze voorzieningen?  

 De 
Uithof 

De stad 
(Utrecht) 

Bunnik /  
De Bilt / 

Zeist 

Elders Niet  

Dagelijkse boodschappen      
Niet- dagelijkse boodschappen      

Uitgaan met vrienden      
Sporten       
Recreëren       

 Gemiddeld 
aantal 

bezoeken per 
maand 

Waardering 
met 

rapportcijfercijfe
r 

Ik kom er nooit 

Amelisweerd / Rhijnauwen    

Botanische Tuinen    

Daktuin (als deze open is)    

Grand café The Basket    
Gutenberg / Goliath    

Hema    

Kantine Educatorium (avondeten)    

Mo’s en Zoon (shoarmakraam)     

Pizzeria Tricolore    
Primera    

Spar University-supermarket    

Sportcomplex Olympos    

Stef’s    

Studentencafé Cambridgebar    
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8. Kun je bij de volgende punten voor de Uithof aangeven welke je belangrijk en minder 
belangrijk vindt?  

 
9. Van welke voorzieningen zou je gebruik gaan maken als deze gerealiseerd zouden worden in 

de Uithof? 

Study Store    
Winkels UMC Utrecht    

 Heel 
belangrijk 

Belangrijk Neutraal Niet 
belangrijk 

Helemaal 
niet 

belangrijk 
Langere openingstijden van de 
eetgelegenheden in de Uithof 

○ ○ ○ ○ ○ 

’s Avonds langer met de bus 
kunnen naar de stad 

○ ○ ○ ○ ○ 

Aanpassen van de fietsroutes naar 
de stad 

○ ○ ○ ○ ○ 

Een andere supermarkt  
 

○ ○ ○ ○ ○ 

Eetgelegenheden waar je ook kunt 
zitten en rustig kunt eten 

○ ○ ○ ○ ○ 

Een oplaadpunt voor de OV-
chipkaart, waar je altijd terecht kunt 

○ ○ ○ ○ ○ 

Een parkje/ plek in het groen om te 
kunnen ontspannen / studeren 

○ ○ ○ ○ ○ 

Meer levendigheid / mensen op 
straat ’s avonds en in het weekend 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ontmoetingsplekken (bankjes, 
tafels, etc.) 

○ ○ ○ ○ ○ 

 Zeker  Misschien Zeker niet 

Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf ○ ○ ○ 
Bioscoop / fi lmhuis ○ ○ ○ 

Blokker-achtige winkel ○ ○ ○ 
Cultureel centrum / cursussen / workshops ○ ○ ○ 
Discotheek / feestruimte ○ ○ ○ 

Een (pop)podium / festival ○ ○ ○ 
Een park / groenvoorziening om te s tuderen ○ ○ ○ 
Elektronica / telefoonwinkel ○ ○ ○ 

(Extra) café’s ○ ○ ○ 
Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel ○ ○ ○ 
Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio) ○ ○ ○ 

Grote supermarkt ○ ○ ○ 
Kapper ○ ○ ○ 
Kleding- of schoenenwinkel ○ ○ ○ 

Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.) ○ ○ ○ 
Kringloopwinkel ○ ○ ○ 
Meer fietsenstallingen ○ ○ ○ 
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10. Kun je, maximaal 3, voorzieningen aanvinken waarvan jij het ze meest belangrijk vindt dat ze 

worden gerealiseerd in de Uithof? 

 
11. Kun je, maximaal 3, voorzieningen aanvinken waarvan jij vindt dat ze het minst belangrijk zijn 

dat ze worden gerealiseerd in de Uithof? 

 
12. Heb je nog andere suggesties voor het verbeteren van de leefbaarheid en het woongenot in 

de Uithof die niet aan de orde zijn geweest ?  

………………………………………………………………………….. 
 

13. Hoe lang woon je al in de gemeente Utrecht?  
(Hierb ij tellen ook de jaren mee die je niet in de Uithof woonde, maar wel in de gemeente 
Utrecht) 

………… jaar 
 

14. Hoe lang woon je al in de Uithof?  

………… jaar 
 

15. Als je zou willen verhuizen, waar zou je dan bij voorkeur gaan wonen?  
Slechts één antwoord mogelijk 

 Een kamer in een complex in de Uithof 

 Een woning in een complex in De Uithof 
 Een kamer in een ander deel van Utrecht 
 Een woning in een ander deel van Utrecht 

Restaurant / eethuis ○ ○ ○ 
Wasserette ○ ○ ○ 
Anders, namelijk:  ○ ○ ○ 

 Meest belangrijk Minst belangrijk 
Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf ○ ○ 

Bioscoop / fi lmhuis ○ ○ 
Blokker-achtige winkel ○ ○ 
Cultureel centrum / cursussen / workshops ○ ○ 

Discotheek / feestruimte ○ ○ 
Een (pop)podium / festival ○ ○ 
Een park / groenvoorziening om te s tuderen ○ ○ 

Elektronica / telefoonwinkel ○ ○ 
(Extra) café’s ○ ○ 
Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel ○ ○ 

Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio) ○ ○ 
Grote supermarkt ○ ○ 
Kapper ○ ○ 

Kleding- of schoenenwinkel ○ ○ 
Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.) ○ ○ 
Kringloopwinkel ○ ○ 

Meer fietsenstallingen ○ ○ 
Restaurant / eethuis ○ ○ 
Wasserette ○ ○ 

Anders, namelijk:  ○ ○ 
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 Naar buiten Utrecht 
 Niet van toepassing: ik wil niet verhuizen 
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16. Kun je jouw antwoord toelichten?  

………………………………………………………………… 
 

17. Kun je de volgende zin afmaken?  

Wonen in de Uithof betekent voor mij …………………………………. 
 
 

Tot slot een paar persoonskenmerken 
18. Ben je een man of een vrouw? 

○ man 

○ vrouw 
 

19. Wat is je leeftijd 

……… jaar 
 

20. Wat studeer je ?  

………………………………………………………….. 
 

21. In welk studiejaar zit je? 

……… studiejaar 
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Bijlage 3 Vragenlijst bezoekers  

In te vullen door enquêteur: 
Naam:      Datum: 

Locatie:     Tijdblok: 
 
 

Voorzieningen in het Utrecht Science Park / De Uithof 
Doelgroep bezoekende studenten 

Deze vragenlijst is bedoeld voor studenten die de Uithof voor hun opleiding bezoeken, maar 
die er niet wonen. Met het onderzoek beogen we inzicht te krijgen in de beleving van de 
bezoekers van het gebied en hun wensen en behoeften voor de toekomst. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door DIMENSUS in opdracht van de Universiteit Utrecht, SSH, Stichting Utrecht Science 
Park en de gemeente Utrecht. 
 
1. Waarom bezoek je het Utrecht Science Park (hierna USP) / de Uithof? 

о Studeer hier 
о Werk hier  
о Op bezoek vanwege mijn werk  
о Op bezoek vanwege mijn studie, maar ik studeer ergens anders 
о Iets anders 

 
2. Hoe vaak bezoek je gemiddeld per maand het USP / de Uithof?  

………… dagen per maand 
3. Met welk vervoermiddel kom je meestal naar het USP / de Uithof? 

(één antwoord aankruisen) 

о Openbaar vervoer 
о Auto  
о Fiets  
о Te voet  
о Anders, namelijk…………………………………………………………………………… 

 
4. Welk rapportcijfer geef je voor:  

(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) 

De veiligheid in het USP / de Uithof  

De leefbaarheid  
Onderhoud van de openbare ruimte  
De bereikbaarheid   

De voorzieningen  
 

5. Kun je een rapportcijfer geven voor je verblijf in het USP / de Uithof, waarbij je een 
onderscheid maakt tussen: 

De Uithof overdag   

De Uithof ’s avonds  
De Uithof in het weekend  
De Uithof tijdens het collegejaar   

De Uithof tijdens vakanties  
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6. Kun je de bovenstaande cijfers toelichten? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

7. Waar ga je nu vooral naar toe voor / om te …  

(per onderwerp alleen de locatie aankruisen waar je het meest naar toe gaat) 

 
8. Hoe vaak maak je gemiddeld per maand gebruik van de volgende voorzieningen in het USP / 

de Uithof en welk rapportcijfer geef je deze voorzieningen? (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) 

9. Zou je in het USP / de Uithof willen wonen?  

о Ja, zeker 

о Misschien / ligt er aan, namelijk…………………………………………………………….. 

о Zeker niet, want…………………………………………………………. 

 
10. Van welke voorzieningen zou je als bezoeker gebruik gaan maken als deze gerealiseerd 

zouden worden in het USP / de Uithof? 

 USP / de 
Uithof 

De stad 
(Utrecht

) 

Bunnik /  
De Bilt / 

Zeist 

Elders Niet  

Dagelijkse boodschappen      

Niet- dagelijkse boodschappen      
Uitgaan met vrienden      
Sporten       

Recreëren       
De kapper       
Groentetas      

 Gemiddeld 
aantal 

bezoeken per 
maand 

Waardering 
met 

rapportcijfer 

Ik kom er nooit 

Amelisweerd / Rhijnauwen    
Botanische Tuinen    

Daktuin (als deze open is)    

Grand café The Basket    

Gutenberg / Goliath    

Hema    
Kantine Educatorium (avondeten)    

Mo’s en Zoon (shoarmakraam)     

Pizzeria Tricolore    

Primera    

Spar University-supermarket    
Sportcomplex Olympos    

Stef’s    

Studentencafé Cambridgebar    

Study Store    

Winkels UMC Utrecht    
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Ga verder op de volgende bladzijde   

 Zeker 
 

Misschien Zeker niet 

Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf    
Bioscoop / fi lmhuis    
Blokker-achtige winkel    

Cultureel centrum / cursussen / workshops    
Discotheek / feestruimte    
Een (pop)podium / festival    

Een park / groenvoorziening om te s tuderen    
Elektronica / telefoonwinkel    
(Extra) café’s    

Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel    
Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio)    
Grote supermarkt    

Kapper    
Kleding- of schoenenwinkel    
Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.)    

Kringloopwinkel    
Meer fietsenstallingen    
Restaurant / eethuis    

Schoonheidssalon    
Wasserette    
Anders, namelijk:     
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11. Kun je aangeven hoe belangrijk je het vindt dat de volgende voorzieningen gerealiseerd 

worden in het USP / de Uithof? Kruis de 3 voorzieningen aan die je het meest belangrijk 
vindt en de 3 die je het minst belangrijk vindt. 

 
12. Heb je nog andere suggesties voor het verbeteren van de leefbaarheid in het USP / de Uithof 

die niet aan de orde zijn geweest ?  

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

13. Ben je een man of een vrouw? 

о  Man  о Vrouw 
 

14. Wat is je leeftijd 

   ………………………… 
15. Wat studeer je? 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

16. In welk jaar van je studie zit je? 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

17. Wat is je woonplaats?   

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

Einde van de vragenlijst, bedankt voor je medewerking! 
 
  

 Meest belangrijk Minst belangrijk 
Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf   
Bioscoop / fi lmhuis   

Blokker-achtige winkel   
Cultureel centrum / cursussen / workshops   
Discotheek / feestruimte   

Een (pop)podium / festival   
Een park / groenvoorziening om te s tuderen   
Elektronica / telefoonwinkel   

(Extra) café’s   
Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel   
Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio)   

Grote supermarkt   
Kapper   
Kleding- of schoenenwinkel   

Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.)   
Kringloopwinkel   
Meer fietsenstallingen   

Restaurant / eethuis   
Schoonheidssalon   
Wasserette   
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Bijlage 4 Vragenlijst bewoners Rijnsweerd  

Onderzoek voorzieningen Utrecht Science Park/De 
Uithof 

Doelgroep bewoners Rijnsweerd 
 
Als bewoner van Rijnsweerd woont u naast het snel ontwikkelende gebied Utrecht Science Park 
(USP)/De Uithof. Het Utrecht Science Park is een volwaardige wijk waar mensen werken, studeren, 
wonen en recreëren. Goede voorzieningen, die aansluiten op de behoefte van de gebruikers, 
dragen bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied. We zijn benieuwd in hoeverre 
de bewoners van Rijnsweerd gebruik maken of willen maken van (toekomstige) voorzieningen op 
De Uithof.  

 
22. Komt u wel eens in De Uithof ?  

○ Ja, ik werk of studeer op de Uithof 
○ Ja, ik kom er regelmatig tot vaak (maar niet om te werken) 

○ Ja, ik kom er af en toe (maar niet om te werken) 
○ Nee (bijna) nooit > naar vraag .. 
 
 

23. Wat voor rapportcijfer geeft u voor:  

De leefbaarheid in De Uithof   
Onderhoud van de openbare ruimte  
De voorzieningen  

Publieksevenementen als festival deBeschaving of de USP Marathon  
 
 

24. Maakt u wel eens gebruik van de voorzieningen in de Uithof voor de volgende zaken:  

 
3b.  Voor welke zaken maakt u wel eens gebruik van de voorzieningen in de Uithof? 

---------------------------------------------------------------------- 
  

 Ja, 
regelmatig 

Ja, 
incidenteel 

Nee, (bijna) 
nooit 

Niet van 
toepassing 

Dagelijkse boodschappen ○ ○ ○ ○ 

Niet-dagelijkse boodschappen ○ ○ ○ ○ 
Iets eten of drinken (horeca) ○ ○ ○ ○ 
Sporten  ○ ○ ○ ○ 

Recreëren / wandelen ○ ○ ○ ○ 
Bezoek evenement o o o o 
Andere zaken     
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4a. Van welke van de onderstaande voorzieningen maakt u wel eens gebruik in De Uithof en vlak 
daarbuiten? 

4b. Kunt u, van de voorzieningen waarvan u wel eens gebruik maakt, aangeven hoe vaak u deze 
gemiddeld per maand bezoekt. En kunt u uw waardering voor de voorziening uitdrukken met 
een rapportcijfer op schaal van 1 tot en met 10 (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). 

 
4c. Voor mensen die wel eens in de Botanische Tuinen komen: heeft u 

suggesties voor verbetering(en)?  
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
5. Waar gaat u vooral naar toe voor / om te …  

(per onderwerp alleen het antwoord aankruisen waar je het meest naar toe gaat) 

 
  

 Gemiddeld 
aantal bezoeken 

per maand 

Waardering met 
rapportcijfercijfer 

Ik kom er nooit 

Amelisweerd / Rhijnauwen   ○ 
Botanische Tuinen   ○ 

Daktuin (als deze open is)   ○ 

Grand café The Basket   ○ 
Gutenberg / Goliath   ○ 

Kantine Educatorium (avondeten)   ○ 
Mo’s en Zoon (shoarmakraam)    ○ 

Pizzeria Tricolore   ○ 

Primera   ○ 
Spar University-supermarket   ○ 

Sportcomplex Olympos   ○ 
Stef’s   ○ 

Studentencafé Cambridgebar   ○ 

Study Store   ○ 
Winkels UMC Utrecht   ○ 

 De 
Uithof 

De stad 
(Utrecht) 

Bunnik /  
De Bilt / 

Zeist 

Elders Niet  

Dagelijkse boodschappen      
Niet- dagelijkse boodschappen      

Uitgaan met vrienden      
Sporten       
Recreëren       
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6. Van welke voorzieningen zou u wellicht gebruik gaan maken als deze gerealiseerd zouden 

worden in De Uithof-? 

 
6b.  Van welke andere voorziening(en) zou u wellicht gebruik gaan maken als deze zou(den) 

worden gerealiseerd 
 ---------------------------------------------------------------------- 
7. Heeft u nog suggesties voor de ontwikkeling van De Uithof / Het Utrecht Science Park?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Bent u bekend met de activiteiten van het Utrecht Science Park? 

○ Ja 
○ Wel van het USP gehoord, maar ken de activiteiten niet 

○ Nooit van het USP gehoord 
 

 
  

 Zeker /  
vaak 

Misschien / 
soms 

Zeker niet / 
nooit 

Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf ○ ○ ○ 
Bibliotheek ○ ○ ○ 
Bioscoop / fi lmhuis ○ ○ ○ 

Blokker-achtige winkel ○ ○ ○ 
Cultureel centrum / cursussen / workshops ○ ○ ○ 
Discotheek / feestruimte ○ ○ ○ 

Een (pop)podium / festival ○ ○ ○ 
Een park / groenvoorziening om te recreëren ○ ○ ○ 
Elektronica / telefoonwinkel ○ ○ ○ 

(Extra) café’s ○ ○ ○ 
Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel ○ ○ ○ 
Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio) ○ ○ ○ 

Groene winkel / Eco-winkel ○ ○ ○ 
Grote supermarkt ○ ○ ○ 
Kapper ○ ○ ○ 

Kleding- of schoenenwinkel ○ ○ ○ 
Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.) ○ ○ ○ 
Kringloopwinkel ○ ○ ○ 

Meer fietsenstallingen ○ ○ ○ 
Restaurant / eethuis ○ ○ ○ 
Schoonheidssalon ○ ○ ○ 

Wasserette ○ ○ ○ 
Wijkbureau ○ ○ ○ 
Andere voorziening ○ ○ ○ 
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9. Zou u het leuk vinden om eens een rondleiding te krijgen in het USP of op een andere manier 

informatie te verkrijgen over de ontwikkelingen? 

○ Ja, zeker 
○ Ja, misschien  
○ Nee, geen interesse 

 
Tot slot een paar persoonskenmerken 
10. Bent u een man of een vrouw? 

○ Man 
○ Vrouw  

 
11. Wat is uw leeftijd? 

---------------------------------------------------------------------- 
 

12. Hoe lang woont u al in Rijnsweerd ? 

---------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage 5 Vragenlijst medewerkers USP  

Onderzoek voorzieningen Utrecht Science Park/De 
Uithof 

Doelgroep werknemers 
 
Het Utrecht Science Park (USP)/De Uithof is een volwaardige wijk waar mensen werken, studeren, 
wonen en recreëren. Goede voorzieningen, die aansluiten op de behoefte van de gebruikers, 
dragen bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het gebied. Om het aanbod en de kwaliteit 
van de voorzieningen goed te kunnen beoordelen gaan we te rade bij de bewoners en gebruikers 
van het gebied. Deze korte vragenlijst is bedoeld voor de mensen die op het Utrecht Science Park 
werken of op een andere manier gebruik maken van voorzieningen of faciliteiten. Met het 
onderzoek willen we inzicht krijgen in de beleving van de gebruikers van het gebied en hun wensen 
en behoeften voor de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecorys en DIMENSUS in 
opdracht van de Stichting Utrecht Science Park, Universiteit Utrecht, en de gemeente Utrecht. 
 
Vragen voor werknemers 
1. Bij welke instelling of welk bedrijf bent u werkzaam? 

Universiteit Utrecht ○ 
Hogeschool Utrecht ○ 
UMC Utrecht / WKZ ○ 

Andere instelling, namelijk: ○ 
Commercieel bedrijf, namelijk: ○ 
Ik ben ondernemer, namelijk  

 
Op basis van vraag 1 kunnen eventueel doorverwijzingen of selecties van relevante vragen worden 
ingebouwd 

 
2. In welk gedeelte van De Uithof werkt u? 

Omgeving Leuvenlaan / Princetonlaan / Sorbonnelaan  ○ 

Omgeving Heidelberglaan / Padualaan / Cambridgelaan ○ 
Omgeving Yalelaan / Jenalaan / Marburglaan ○ 
Omgeving Harvardlaan / Uppsalalaan / Universiteitsweg ○ 

Omgeving UMC Utrecht/ WKZ ○ 
 
 
3. Hoeveel dagen komt u gemiddeld per week op het USP om te werken?  

○ (Vrijwel) dagelijks 

○ Eén keer of een paar keer per week 
○ Minder dan één keer per week 
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4. Met welk vervoermiddel komt u meestal naar het USP ? 

○ Openbaar vervoer 
○ Auto  

○ Fiets  
○ Te voet  
○ Anders, nl.  

 
 

5. Wat voor rapportcijfer geeft u voor:  

De Uithof als locatie om te werken  
De veiligheid in De Uithof  
De leefbaarheid in de Uithof   

Onderhoud van de openbare ruimte  
De bereikbaarheid per openbaar vervoer  
De bereikbaarheid per auto   

De bereikbaarheid per fiets  
De voorzieningen  

 
 

6. Wilt u de bovenstaande eventueel cijfers toelichten?  

 

 
 

7. Maakt u wel eens gebruik van de voorzieningen in de Uithof voor de volgende zaken:  

 
7b.  Voor welke andere zaken maakt u gebruik van de voorzieningen in De Uithof?  
______________________________________________________________________________  

 Ja, regelmatig Ja, incidenteel Nee, (bijna) 
nooit 

Niet van 
toepassing 

Dagelijkse boodschappen ○ ○ ○ ○ 
Niet-dagelijkse boodschappen ○ ○ ○ ○ 

Iets eten of drinken (horeca) ○ ○ ○ ○ 
Sporten  ○ ○ ○ ○ 
Recreëren / wandelen ○ ○ ○ ○ 

Bezoek aan evenementen ○ ○ ○ ○ 
Andere zaken ○ ○ ○ ○ 
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8a.  Kunt u in de onderstaande lijst aanvinken van welke voorzieningen u minimaal 1 keer per 
maand in De Uithof, of vlak daarbuiten, gebruik maakt? 

 
8b.  Kunt u, van de voorzieningen waarvan u wel eens gebruik maakt, aangeven hoe vaak u deze 

gemiddeld per maand bezoekt. En kunt u uw waardering voor de voorziening uitdrukken met 
een rapportcijfer op schaal van 1 tot en met 10 (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). 

 

 
8c. Voor mensen die wel eens in de botanische tuin komen: heeft u suggesties voor 

verbetering(en)?   
______________________________________________________________________________  

 Gemiddeld aantal 
bezoeken per 

maand 

Waardering met 
rapportcijfercijfer 

Ik kom er nooit 

Amelisweerd / Rhijnauwen   ○ 

Botanische Tuinen   ○ 
Daktuin (als deze open is)   ○ 

Grand café The Basket   ○ 

Gutenberg / Goliath   ○ 

Kantine Educatorium (avondeten)   ○ 

Mo’s en Zoon (shoarmakraam)    ○ 
Pizzeria Tricolore   ○ 

Primera   ○ 

Spar University-supermarket   ○ 

Sportcomplex Olympos   ○ 

Stef’s   ○ 
Study Store   ○ 

Winkels UMC Utrecht   ○ 
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9a. Van welke voorzieningen zou u gebruik gaan maken als deze gerealiseerd zouden worden in 
de Uithof? 

 

 
9b. Van welke andere voorziening zou u wellicht gebruik gaan maken als deze zou worden 

gerealiseerd op De Uithof? 
______________________________________________________________________________  

 Zeker /  
vaak 

Misschien / 
soms 

Zeker niet / 
nooit 

Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf ○ ○ ○ 
Bioscoop / filmhuis ○ ○ ○ 
Blokker-achtige winkel ○ ○ ○ 

Cultureel centrum / cursussen / workshops ○ ○ ○ 
Discotheek / feestruimte ○ ○ ○ 
Een (pop)podium / festival ○ ○ ○ 

Een park / groenvoorziening om te recreëren ○ ○ ○ 
Elektronica / telefoonwinkel ○ ○ ○ 
(Extra) café’s ○ ○ ○ 

Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel ○ ○ ○ 
Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio) ○ ○ ○ 
Grote supermarkt ○ ○ ○ 

Kapper ○ ○ ○ 
Kleding- of schoenenwinkel ○ ○ ○ 
Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.) ○ ○ ○ 

Kringloopwinkel ○ ○ ○ 
Meer fietsenstallingen ○ ○ ○ 
Restaurant / eethuis ○ ○ ○ 

Schoonheidssalon ○ ○ ○ 
Wasserette/stomerij ○ ○ ○ 
Andere voorziening ○ ○ ○ 
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10a. Kunt u aangeven hoe belangrijk u het vindt dat voorzieningen gerealiseerd worden in De 
Uithof? Kruist u a.u.b. de 3 voorzieningen aan die u het meest belangrijk vindt. 
 
10b. En kunt u nu aangeven welke 3 voorzieningen u het minst belangrijk vindt om te zien dat deze 
worden gerealiseerd in De Uithof? 
 

 
 

11. Heeft u nog suggesties voor het verbeteren van de leefbaarheid in De Uithof / het USP die niet 
aan de orde zijn geweest ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tot slot een paar persoonskenmerken 
8. Bent u een man of een vrouw? 

○ Man 
○ Vrouw  
 

9. Wat is uw leeftijd? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

 Meest belangrijk Minst belangrijk 
Autoverhuurbedrijf of autodeelbedrijf ○ ○ 
Bioscoop / filmhuis ○ ○ 

Blokker-achtige winkel ○ ○ 
Cultureel centrum / cursussen / workshops ○ ○ 
Discotheek / feestruimte ○ ○ 

Een (pop)podium / festival ○ ○ 
Een park / groenvoorziening om te recreëren ○ ○ 
Elektronica / telefoonwinkel ○ ○ 

(Extra) café’s ○ ○ 
Fietsverhuurpunt / fietsenwinkel ○ ○ 
Gezondheidscentrum (huisarts, tandarts, fysio) ○ ○ 

Grote supermarkt ○ ○ 
Kapper ○ ○ 
Kleding- of schoenenwinkel ○ ○ 

Kleine detailhandel (slager, groente, bakker e.d.) ○ ○ 
Kringloopwinkel ○ ○ 
Meer fietsenstallingen ○ ○ 

Meer parkeerruimte ○ ○ 
Overnachtingsmogelijkheden (hotel e.d.) ○ ○ 
Restaurant / eethuis ○ ○ 

Schoonheidssalon ○ ○ 
Wasserette ○ ○ 
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10. Hoe lang werkt u al op De Uithof 

○ Minder dan 1 jaar 
○ 1 tot 2 jaar  

○ 2 tot 5 jaar  
○ 5 tot 10 jaar 
○ Meer dan 10 jaar 

 
11. In welke gemeente woont u?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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