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Bilthoven Biologicals. Enerzijds low profile. 

Een onopvallend hoofdkantoor vooraan 

op ‘het terrein van het RIVM’. Maar achter 

die simpele gevel gaat één van de groot-

ste successtory’s van Biotech Nederland 

schuil. En dat ‘grote’ RIVM huurt sinds 2014 

haar gebouwen van Bilthoven Biologicals. 

Want Bilthoven Biologicals kocht in dat jaar 

het gehele ‘Antonie van Leeuwenhoek’ ter-

rein en zal hier de komende jaren Utrecht 

Science Park/Bilthoven realiseren. Dr. Roe-

land van Dam, Chief Executive Officer van 

Bilthoven Biologicals B.V. en ir. Jef de Cler-

cq, Chief Executive Officer van Poonawalla 

Science Park B.V. aan het woord.

Bilthoven Biologicals
Eigenaar van Utrecht Science Park/Bilthoven

Op 10 mei jl ondertekenden Bilthoven Biologicals, de ge-
meente De Bilt, Provincie Utrecht en Stichting Utrecht Sci-
ence Park een intentieverklaring om samen te werken op het 
gebied van Life Sciences & Health. Het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu) vertrekt de komende jaren 
naar het Utrecht Science Park/Uithof. Bilthoven Biologicals 
zal het park in Bilthoven verder uitbreiden met onderzoek, 
productontwikkeling en productieactiviteiten. De animo is nu 
al overweldigend. Wat is het succes achter deze organisatie?

150 miljoen poliovaccins
Zo’n kleine 4 jaar geleden heette Bilthoven Biologicals nog 
het Nederlands Vaccin Instituut en was het een zwaar verlies-
gevende overheidsorganisatie. In 2012 werd het Instituut ge-
privatiseerd om vervolgens gekocht te worden door de Indiase 
Cyrus Poonawalla Groep. Geen onbekende, want de handel-
scontacten met de Poonawalla Groep dateren al uit de jaren 
’70. De groep is tevens eigenaar van het Serum Institute of 
India, in volume een van de grootste vaccinproducenten ter 
wereld. “Specifiek in volume, want 10% van het volume in 
de Westerse wereld is 90% van het geld, maar dat geldt an-
dersom ook”, aldus Roeland van Dam. En zo wordt een be-
drijf in Bilthoven leverancier van meer dan 100 miljoen doses 
poliovaccins op jaarbasis en levert het daarmee ongeveer de 
helft van de vaccins die nodig zijn om het GPEI programma 
tot 2018 te realiseren. Het GPEI ‘Global Eradication Initia-
tive’ is een samenwerking tussen UNICEF, de WHO, Rotary 

International en het Amerikaanse Center for Disease Control 
and Prevention (CDC) en heeft als doel een poliovrije wereld. 
Bilthoven  Biologicals speelt (bijna onopgemerkt) wereldwijd 
een zeer belangrijke rol en onderhoudt  intensieve contacten 
met organisaties als de WHO, UNICEF en de Bill & Melin-
da Gates Foundation. Maar dat niet alleen. Ook in Nederland 
levert Bilthoven Biologicals nog de nodige producten. Zo 
worden jaarlijks 200.000 kinderen met Bilthoven Biologicals 
DTP vaccin gevaccineerd en vele reizigers gaan beschermd op 
reis dankzij Bilthovense producten. Wat ook bij velen onbe-
kend is, is dat in Bilthoven de productie plaatsvindt van BCG 
(bacille Calmette-Guerin),  dat wordt ingezet als blaasspoe-
ling bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker waar de 
tumor is verwijderd. 

65 gebouwen
Bilthoven Biologicals is gevestigd in elf verschillende  
gebouwen op het Utrecht Science Park/ Bilthoven . Het RIVM 
neemt nog meer dan de helft van de in totaal 65 gebouwen op 
het terrein in beslag. Verder zijn hier onder meer gevestigd: 
• Cipla
• Cogem
• Institute voor Translational Vaccinology (Intravacc)
• Micreos
• Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
• Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALt)
•  Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-Alt 

beheert de milieuvergunning op het Science Park)

Samenwerken
Het Utrecht Science Park/De Uithof en Bilthoven willen gaan 
samenwerken op het gebied van marketing en acquisitie vol-
gens een satelliet-model met twee locaties: Utrecht Science 
Park/De Uithof als centrale locatie in Utrecht en een twee-
de locatie in Bilthoven, Utrecht Science Park/Bilthoven ge-
noemd. Beide locaties richten zich op Life Sciences & Health 
maar hebben een andere insteek. Op het Utrecht Science Park/
De Uithof ligt de nadruk op zorg, onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling van ondernemerschap, terwijl Utrecht Science 
Park/Bilthoven zich concentreert op productontwikkeling, 
productverbetering en productie. ‘Door gezamenlijk op te 
trekken in marketing en acquisitie, versterken beide locaties 
hun profiel en worden daarmee aantrekkelijker voor bedrijven 
en investeerders, ‘zegt Jef de Clercq. “De intentie is om later 
dit jaar een formele samenwerkingsovereenkomst te onder-
tekenen waarin de samenwerking op deze onderdelen verder 
is uitgewerkt.”
Ondertussen zijn al enkele belangrijke stappen genomen, 
waaronder de splitsing van activiteiten in de productie van 
vaccins (geleid door Roeland van Dam) en in de uitbating en 
ontwikkeling van het Science Park (geleid door Jef de Cler-
cq). “Er is geen vierkante meter leegstand meer op ons terrein 
(225.202 m2) waar zich kantoren, laboratoria, productie- 
faciliteiten, opslag, facilitaire gebouwen, een energiecentrale 
en overige gebouwen bevinden. Er wordt steeds meer geza-
menlijk opgetrokken en onderling gebruik gemaakt van de  
faciliteiten. Zo ontwikkelen we ons steeds meer naar een  
Science Park waar kruisbestuiving een belangrijke rol speelt. 
We groeien en bloeien als nooit tevoren. Niet alleen is Bilt-
hoven Biologicals met momenteel 400 medewerkers (het 
dubbele vergeleken met twee jaar geleden), een belangrijke 
werkgever in Bilthoven, ook het Science Park creëert nu en in 
de toekomst een enorme werkgelegenheid. Onze partners zijn 
daar blij mee, en wij ook: we gaan door op dit gouden pad!” 

Who is who?
Roeland van Dam werkt sinds 2003 bij de voorloper 
van Bilthoven Biologicals, het Nederlands Vaccin In-
stituut. Na een carrière als onder meer CEO bij Pep-
scan kwam hij binnen als Manager Marketing & Busi-
ness Development. Roeland is sinds 2011 CEO van 
Bilthoven Biologicals.
Jef de Clercq is sinds 2004 werkzaam bij het Neder-
lands Vaccin Instituut als consultant. Voorheen was 
hij gedurende meer dan 10 jaar Engineering Director 
worldwide bij GSK Bio (Glaxo Smith Kline). In die 
hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de reali-
satie van meer dan 10 (nieuwe) vaccinfabrieken over 
de gehele wereld.
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