P+R De Uithof is voorbereid op verdere uitbreiding van het Utrecht Science Park
en is gebouwd op de groei!
P+R De Uithof is met 2.000 parkeerplaatsen één van de grootste parkeergarages van
Nederland. De parkeergarage is gebouwd in opdracht van gemeente Utrecht, Universiteit
Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht en op 1 oktober 2013 in gebruik genomen.
1.500 parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor abonnementhouders van de zorg- en
kennisinstellingen in het Utrecht Science Park De Uithof. Daarnaast zijn er 500 publieke
P+R plaatsen van de gemeente in de parkeergarage.
Momenteel wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van de garage door medewerkers van
UMC Utrecht en Science-bedrijven die parkeerplaatsen huren van de Universiteit Utrecht.
Op de drukke werkdagen zijn dit er zo'n 400 per dag. Daarnaast parkeren er
dagelijks gemiddeld zo'n 100 P+R gebruikers in de garage. De groei van het gebruik
toont zich ook in de drukste dagen per maand. In november waren dit 350 auto's op één
dag, in januari is de drukste dag tot nu gemeten 600 auto's op één dag. Deze stijgende
lijn zal zich ook komende maanden doorzetten.
Gebruikcijfers actueel:
gemiddeld gebruik januari
UMC Utrecht
P+R parkeren
Universiteit Utrecht
Science Park bedrijven
Hogeschool Utrecht
Totaal

per
per werkdag gereserveerd
werkweek
850
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600
500
100
500
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31
500
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26
250
5
1
150
1.640
328
2.000

De gemeente geeft aan dat het gebruik van de publieke P+R plaatsen in de
parkeergarage boven verwachting is voor deze nieuwe locatie. Dit gebruik moet nog
verder groeien. P+R gebruikers betalen 5 Euro per dag parkeren en kunnen met hun
parkeerbewijs gratis reizen met het Openbaar Vervoer in heel Utrecht. Dit is interessant
voor bezoekers van de binnenstad, waar de uurtarieven voor parkeren zo'n € 4,50 per
uur bedragen.
De Hogeschool Utrecht heeft de 150 parkeerplaatsen straks nodig om aan de
parkeernorm te kunnen blijven voldoen. Op dit moment heeft de HU aan een beperkt
aantal medewerkers abonneepassen verstrekt, maar per 1 februari zal ook het gebruik
van de parkeergarage door de Hogeschool Utrecht toenemen. Het aantal beschikbare
parkeerplaatsen in het Science Park voor medewerkers van de Hogeschool wordt dan
teruggebracht. In het kader van het Duurzaamheidsbeleid van de Hogeschool worden
medewerkers gestimuleerd om met Openbaar Vervoer of te fiets naar het werk te
komen. Medewerkers die met de auto komen, kunnen hun auto in de P+R plaatsen en
met buslijn 28 naar het werk.
Ook het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht brengen het aantal parkeerplaatsen in
het Science Park voor hun medewerkers geleidelijk aan terug. Vanuit het UMC Utrecht
wordt benadrukt dat P+R De Uithof niet bedoeld is om het voor medewerkers
aantrekkelijker te maken om met de auto naar het werk te gaan. De parkeerplaatsen zijn
vooral bedoeld om in de bestaande parkeervoorzieningen bij het AZU- en WKZziekenhuis plaats te maken voor patiënten en bezoekers. Voor bezoekers van het
ziekenhuis is nu vaak geen parkeergelegenheid beschikbaar.
Het gebruik van de parkeergarage zal de komende jaren verder toenemen door een groot
aantal uitbreidingen in het Utrecht Science Park. Met de komst van het Prinses Maxima
Centrum, RIVM, faculteiten van de Hogeschool en nieuwe Science bedrijven naar De

Uithof zal het gebruik van abonneehouders aanzienlijk stijgen. Het aantal
parkeerplaatsen in het campusgebied zelf zal verminderen, waardoor de verkeers- en
parkeerdruk in De Uithof zal afnemen. Doel van de parkeergarage P+R De Uithof is dan
ook vooral om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid en
leefbaarheid van campus en de binnenstad van Utrecht.
Aanvullende informatie over P+R De Uithof:
De parkeergarage heeft met buslijn 28 een hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding
met De Uithof, Rijnsweerd en de binnenstad van Utrecht. Vanaf 2018 vormt P+R De
Uithof de eindhalte van de nieuwe tramverbinding Uithoflijn en krijgt daarmee een snelle
en comfortabele verbinding met De Uithof, Stadion Galgenwaard, het nieuwe station
Vaartsche Rijn en het Centraal Station van Utrecht.
P+R De Uithof is bovendien een aantrekkelijke parkeergarage voor bezoek aan de directe
omgeving van De Uithof. Met de OV-fiets is vanuit de parkeergarage het landgoed
Amelisweerd en het naastgelegen Kromme Rijngebied in 5 minuten bereikbaar. Ook het
naastgelegen sportcentrum, waar regelmatig grote sportevenementen worden
georganiseerd, maakt dankbaar gebruik van de parkeergarage en de bushalte onder het
gebouw.
De P+R beschikt ook over elektrische oplaadpunten (semi-snelladers) voor auto's. De
elektrische voorzieningen zijn voorbereid op verdere groei van het elektrische wagenpark
van de naastgelegen instellingen en bedrijven. De P+R zal de voornaamste locatie in De
Uithof zijn om elektrische auto's van voeding te voorzien. Ook elektrische fietsen en
scooters kunnen worden opgeladen in de parkeergarage.

