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Wat is er gebeurd in 2018?

 Parkeren

Uitbreiding parkeergelegenheid op USPB
Hoewel wij streven naar minder autogebruik naar USPB, hebben wij de parkeercapaciteit op USPB uitgebreid met 
50 plaatsen. Doel hiervan is om medewerkers zoveel mogelijk op het terrein te laten parkeren. Toch blijkt dat 
met name op de dinsdagen en donderdagen de capaciteit nog niet altijd voldoende is. Het gevolg hiervan is dat 
mensen op deze dagen nog steeds op openbare parkeerplaatsen in de woonwijk moeten parkeren. 

Mobiliteitsenquete
Samen met ‘U15’* heeft Poonawalla Science Park B.V. (PSP) in 2018 een vervoersenquete uitgevoerd onder 
medewerkers op Utrecht Science Park/Bilthoven (USPB).  1460 mensen hebben de enquete ingevuld, ongeveer 
60% van de medewerkers die dagelijks op USPB aanwezig zijn. 37% komt met  fiets of e-bike, 33% met auto, 30% 
anders (lopen, OV, combi OV-fietsen/lopen, carpooling.  
Voor 46% is reistijd het belangrijkste voor de keuze van een vervoermiddel. 

Met de werkgevers op USPB bekijken we hoe we meer mensen gebruik kunnen laten maken van alternatieven 
voor de auto om de parkeerproblemen op en rond USPB te verminderen. De werkgevers zijn hier voornamelijk 
aan zet. Het RIVM is inmiddels gestart met een programma om alternatieve vervoersmiddelen te bevorderen. 

* U15’ is een netwerk van werkgevers in de regio Utrecht dat werkt aan duurzame mobiliteit in Midden-Nederland.

 Geluid

Watermeter vervangen
Naast de 1e Brandenburgerweg 140 bleek een watermeter kapot te zijn, wat veel geluidsoverlast gaf. De 
waterleverancier (Vitens) is verantwoordelijk voor deze pomp en heeft deze inmiddels vervangen.

Informatie over

april 2019

Beste aanwonende,

Graag brengen wij u, als eigenaar en dienstverlener van en op Utrecht Science Park/Bilthoven, op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen op het park.

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op via  servicecenter@poonawallasciencepark.nl;  
030-8004500.

Met vriendelijke groet,

Wilma Witkamp 
Contactpersoon omwonenden Utrecht Science Park/Bilthoven

Poonawalla Science Park BV
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Dempers voor stoomketel (bromtoon)
Verschillende bewoners hebben afgelopen jaren een bromtoon gehoord vanaf een locatie op USPB. 

Na lang zoeken en diverse geluidsmetingen is gebleken dat dit veroorzaakt werd door de schoorsteen van de in 
2017 geplaatste stoomketel. Eind december 2018 is hier een demper ingebouwd, waardoor de brommende toon 
moet verminderen.  
Recent is een geluidsmeting gedaan waaruit blijkt dat de maatregelen leiden tot forse geluidsreductie. 

Wij hopen dat u dit ook zo ervaart.

Wat gebeurt er in 2019?

Op zoek naar oplossingen parkeerproblematiek
Uit overleg met U15, zie pagina 1, blijkt dat ook andere werkgevers vergelijkbare parkeerproblemen 
hebben. Mensen laten kiezen voor andere vervoermiddelen is erg moeilijk in de praktijk. Samen met 
de werkgevers op USPB doen wij ons uiterste best dit wel te bewerkstellingen.

Campagne ‘parkeren’

Campusbikes
Vanaf medio maart hebben we de ‘Campusbikes’ geintroduceerd op USPB: fietsen die je voor een enkele of retour 
reis kunt gebruiken naar bijvoorbeeld station Bilthoven, Bunnik, het Biltse tunneltje of  Utrecht Science Park. 
Hiermee zijn mensen niet meer afhankelijk van de bus vanaf/naar het station. De fietsen zijn inmiddels een kleine 
maand in gebruik en de geluiden van gebruikers zijn positief. 

U als omwonende kunt natuurlijk ook gebruik maken van de fietsen, wanneer u de app download. Bij fietslocaties 
van de Campusbike bij de hoofdingang van USPB (Antonie van Leeuwenhoeklaan 9) vindt u uitleg. 

Postercampagne
Via het USPB-net, posters bij ingangen, op mededelingenborden, flyers maken wij medewerkers attent op de 
mogelijkheden van alternatief vervoer.

Sluiting tourniquet bij 1e Brandenburgerweg
Vanaf 1 februari is het tourniquet richting 1e Brandenburgerweg (achter huisnummers 106-110 voor 11.00 uur en 
na 14.00 uur afgesloten voor medewerkers van USPB. Uitzondering hierop zijn medewerkers die een ontheffing 
hebben: omwonenden, mensen die vanaf de bushalte Duivenlaan komen lopen en medewerkers die op de 
parkeerplaats achter 106-110 parkeren.

Wij hopen hiermee het parkeren van auto’s van USPB-medewerkers op de 1e Brandenburgerweg te ontmoedigen.

Flyers op auto’s 1e Brandenburgerweg
Voorafgaand aan de afsluiting en nog steeds indien nodig, voorzien bewoners van de 1e Brandenburgerweg auto’s 
van USPB-medewerkers die toch op de 1e Brandenburgerweg parkeren, van een flyer met het vriendelijke verzoek 
in het vervolg elders te parkeren.

Parkeerboetes
BOA’s van de gemeente De Bilt hebben afgelopen maanden regelmatig parkeerboetes uitgedeeld aan auto’s die in 
de berm van de Antonie van Leeuwenhoeklaan geparkeerd stonden.
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Maatregelen tegen geluidsoverlast

Nieuwe koelinstallaties op  gebouw D6
In februari/maart is gebouw D6 (zie plattegrond) voorzien van nieuwe geluidsarme koelinstallaties. 

Hiermee hopen we dat de geluidsoverlast door dit gebouw verleden tijd is.

Verhuizing RIVM
De nieuwbouw voor het RIVM op Utrecht Science Park vordert goed. De verwachting is nog steeds 
dat het RIVM vanaf eind 2021 gaat verhuizen naar hun nieuwe gebouw. De verhuizing zal dan 
doorlopen tot in 2022.

Grote (ver-)bouwwerkzaamheden
Gebouw X, het voormalig Sproncklab, wordt op dit moment verbouwd. Het gebouw krijgt 
een Biosafety level 3 (BSL3) niveau en niet, zoals aanvankelijk gepland, het zwaardere BSL4 
niveau. Op USPB zijn al meerdere BSL3 locaties.  In een BSL3 locatie is de luchtdruk lager dan 

die van de omgeving, zodat lucht altijd ‘naar binnen’ stroomt. In het gebouw wordt gewerkt in biologische 
veiligheidskasten. In een BSL3 ruimte kan gewerkt worden met ziekteverwekkers waartegen wel vaccinaties 
mogelijk zijn, maar die zich mogelijk kunnen verspreiden onder de bevolking, bijvoorbeeld polio of tuberculose. 
De verbouwingswerkzaamheden zijn naar verwachting begin 2020 gereed.

Theater in ’t Groen
Poonawalla Science Park BV heeft een locatie op Utrecht Science Park/Bilthoven ter 
beschikking gesteld aan Theater in ’t Groen uit Groenekan voor het uitvoeren van een aantal 
toneelvoorstellingen eind juni, mits hiervoor een omgevingsvergunning wordt afgegeven. Zodra hier 
meer over bekend is, informeren wij u daar over via een apart schrijven.

Bijeenkomsten voor aanwonenden Utrecht Science Park/Bilthoven
Tijdens de bewonersbijeenkomst in 2018 is afgesproken dat we in 2019 een informatie-avond 
voor aanwonenden organiseren en separaat een barbecue. Wij hebben hiervoor de volgende data 
vastgesteld:

• Di 23 of do 23 mei: Jaarlijkse informatie avond voor direct aanwonenden, uitnodiging in bijlage.
• Do 12 september: Jaarlijkse barbecue voor direct aanwonenden U ontvangt hiervoor een aparte 

uitnodiging eind juli/begin augustus.

Uw vaste contactpersoon bij Poonawalla Science Park
Poonawalla Science Park heeft met ingang van 2019 éen vaste contactpersoon voor omwonenden: 
Wilma Witkamp. U kunt Wilma bereiken via ons servicecenter, zie hieronder.

Contactgegevens Servicecenter PSP
• Mail: servicecenter@poonawallasciencepark.nl
• Telefoon: 030-8004500

Vragen of suggesties?
Ook deze meldt u bij het servicecenter. Een medewerker van het servicecenter zorgt ervoor dat uw vraag of 
suggestie bij Wilma terecht komt of. Zij zorgt ervoor dat de juiste persoon met uw vraag/suggestie aan de slag 
gaat. De betreffende medewerker zorgt voor terugkoppeling aan u door hem/haarzelf of via Wilma. Mocht Wilma 
onverhoopt niet aanwezig zijn, dan weet het servicecenter wie haar taken waarneemt.

U kunt het servicecenter op werkdagen bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur.
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Eigenaar & dienstverlener van/op Utrecht Science Park/Bilthoven

Nieuwe koelinstallaties
Nieuwe watermeter
(door Vitens)

Extra parkeerplaatsen

Demping op schoorsteen 
Energiecentrale (EC)

Verbouwing gebouw X
tot 2020

Tourniquet gesloten 
voor 11 uur en na 14.00 uur

Stalling campusbikes

Stalling campusbikes

Waar is wat gebeurd op Utrecht Science Park/Bilthoven

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief over Utrecht Science Park/Bilthoven verschijnt in het derde 
kwartaal van 2019. U ontvangt deze nieuwsbrief nu per post. Wilt u hem liever digitaal 
ontvangen? Mail dan naar communicatie@poonawallasciencepark.nl met vermelding van 
naam en adres en dat u de nieuwsbrief voortaan liever digitaal ontvangt.


