
Wat kan betekenis Nyenrode Business Universiteit zijn voor economisch 
profiel Stichtse Vecht?  
 

Voorbeeld regio Foodvalley1 
De regio Foodvalley is een samenwerking van 8 gemeenten. De regio heeft een duidelijk profiel 
gekregen. Door programmatische samenwerking is een bedrag van € 22 binnen gehaald voor de 
“Regio Deal Foodvalley”. De ondertitel is “transitie naar duurzaam en gezond voedsel”.  
Stichtse Vecht maakt deel uit van de regio Utrecht, de U10 gemeenten. Deze regio is “één van de 
meest competitieve regio’s van Europa”. Voor bedrijven bestaan er geen gemeentelijke grenzen.  
Stichtse Vecht moet dus profiteren van en meedoen met de regio U10. 
 
Binnen de regio zijn er verschillen tussen de profilering per gemeente. Barneveld verschilt van 
Wageningen. De gemeente Wageningen heeft als credo “Wageningen werkt duurzaam” en verbindt 
zich nadrukkelijk met Wageningen University en Research, die als credo heeft “to explore the potential 
of nature, to improve de quality of life”. 
 
Kan Nyenrode Business Universiteit het economisch profiel aanscherpen? 
 
Profiel Nyenrode Business Universiteit 
“Nyenrode is de enige particuliere universiteit van Nederland, opgericht in 1946 voor en door het 
bedrijfsleven. Nyenrode kenmerkt zich van oudsher door een sterke internationale oriëntatie. Wij 
hebben twee iconische locaties: Amsterdam en Breukelen. 
Nyenrode Business Universiteit Amsterdam is gevestigd in het historische 'De Vijf Keizers' aan de 
Keizersgracht in het hart van de stad. Deze bijzondere locatie stimuleert de verbinding tussen 
bedrijfsleven en de academische wereld en draagt bij aan onze nationale en internationale ambities. 
Wij streven ernaar tot de top 20 van Europese Business Schools te behoren, en onze uitbreiding in 
Amsterdam is hier een belangrijk onderdeel van. 
Nyenrode Business Universiteit Breukelen ligt op een historisch landgoed met een dertiende-eeuws 
kasteel. Op deze plek, onze hoofdlocatie, ligt de nadruk op het belang van samen werken, samen 
leven en netwerken voor de ontwikkeling van verantwoordelijke leiders.  
Wij bieden intensieve academische opleidingen en korte en langere programma's binnen de 
vakgebieden business, management, accountancy, controlling en fiscaal recht. Op deze terreinen 
verrichten we ook wetenschappelijk onderzoek.”2 
 
Jaarlijks volgen ruimt 4.000 studenten een voltijd of deeltijd degree-opleiding en nemen 8.500 
managers en professionals deel aan één van de vele executive education-opleidingen die Nyenrode 
biedt. Op de locatie Nyenrode studeren 100 voltijd studenten. 
Het terrein van Nyenrode in Breukelen is 60 hectare groot. Karakteristiek voor Nyenrode is het 
bekende kasteel, dat dateert uit de 13e eeuw en nog dagelijks in gebruik is. In de moderne dr. Albert 
Heijn- en De Rooij-gebouwen zijn de collegezalen en kantoren gesitueerd. Verder huisvest het 
universiteitscomplex 29 Rijksmonumenten, een bibliotheek, sporthal, mensa voor studenten, een 
restaurant voor executives en twee hotelgebouwen met 100 kamers. 
 
Profiel Wageningen University en Research3 
De ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het 
bedrijfsleven. 
De kracht van Wageningen University & Research ligt in de bundeling van 10 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, 
technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke 
doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.  
De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen University & Research wordt bevestigd door de 
prominente positie die de universiteit inneemt in de internationale rankings en citatie-indexen. 

                                                      
1 De informatie over Foodvalley is gebaseerd op de inleiding die Gert Boeve, ouddirecteur van de 
Regio Foodvalley op 22 mei 2019 tijdens de raadsonferentie heeft gehouden.  
2 Informatie van de website van Nyenrode Business Universiteit 
3 Informatie van de website van Wageningen University & Research. 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten.htm
https://www.wur.nl/nl/Wageningen-University.htm


Het domein van Wageningen University & Research bestaat uit drie samenhangende kerngebieden: 
- voeding en voedselproductie  
- leefomgeving  
- gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden  

 
Wageningen Campus4 
Wageningen Campus is gericht op ontmoeting en verbinding tussen kennisorganisaties, 
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en starters. Met de researchinstituten van WUR, (inter)nationale 
R&D-bedrijven zoals FrieslandCampina, Noldus, Yili, Kikkoman en Keygene, onderzoeksinstellingen 
zoals NIOO, onderwijsinstellingen zoals Wageningen University en de Aeres Hogeschool en tal van 
MKB bedrijven en startups biedt de campus het juiste klimaat om te komen tot innovatieve 
oplossingen. BSPW is specifiek bedoeld voor bedrijven in de life sciences, food en health. 
Daarom is Wageningen Campus ingericht als ontmoetingsplek voor onderzoekers, (startende) 
ondernemers en studenten op het gebied van voeding en voedselproductie, leefomgeving en 
gezondheid. Wageningen Campus bestaat uit twee locaties: rond de gebouwen van Wageningen 
University & Research (WUR) en het Business & Science Park Wageningen (BSPW). 
 
Op Wageningen Campus werken wetenschappers, bedrijfsleven en overheden samen aan belangrijke 
actuele maatschappelijke vraagstukken: de wereldvoedselproblematiek, de grote druk op de groene 
en blauwe ruimte, de behoefte aan duurzame productie, gezonde voeding, de noodzakelijke 
vervanging van fossiele grondstoffen en de gevolgen van klimaatverandering. Deze problemen 
kunnen niet los van elkaar worden gezien, ze zijn nauw met elkaar verweven en kunnen op de 
campus in samenhang worden aangepakt.  
 
Wageningen Campus biedt een scala aan faciliteiten en voorzieningen. Zo kunnen bedrijven en 
organisaties terecht in een bedrijfsverzamelgebouw of incubator. Ook kunnen ze gebruik maken van 
de hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van WUR en bedrijven op Wageningen Campus. Daarnaast is 
er een Expat center, zijn er veel ontmoetingsplekken, is er een aantrekkelijke programmering, een 
breed catering aanbod, een groot aanbod aan sportieve voorzieningen en diverse winkels. 
 
De campus is ingericht voor vele vormen van onderwijs: regulier onderwijs op de universiteit en de 
Aeres Hogeschool, distance learning met incidenteel onderwijs op de campus en lifelong learning voor 
professionals. De studentenpopulatie is de laatste vijf jaar met meer dan 60% gegroeid. Op de 
campus verblijven ze te midden van wetenschappers op hun vakgebied, de bedrijven en organisaties 
waar ze stages kunnen lopen of hun carrière gaan vinden, is er een bloeiend starterslandschap met 
een studentincubator (StartHub) waar ze tijdens hun studie hun eigen ideeën en inspiratie vorm 
kunnen geven in een startup. 
 
Met zijn ligging centraal in Nederland heeft Wageningen Campus goede autoverbindingen met de 
Randstad (ruim een uur van Amsterdam en Schiphol), Utrecht (40 minuten), Arnhem (20 minuten) en 
Nijmegen (ruim een half uur). Naast Schiphol is de campus ook vanuit de internationale luchthavens 
van Eindhoven en Düsseldorf Weeze in een uur bereikbaar 
 
 
Vragen voor de Werktafel: 

1. Welke verbindingen kunnen worden gelegd tussen de bedrijven in Stichtse Vecht (en/of 
de regio) en Nyenrode Business Universiteit? 

2. Welke locaties in Stichtse Vecht kunnen het profiel krijgen van een “campus” van 
Nyenrode Business Universiteit?  

                                                      
4 Informatie van de site van Wageningen Campus. 


