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0.� DOEL VAN HET DOCUMENT

Doel van dit document is het geven van een visie op 
het Landgoed Nyenrode voor een periode van �0 tot 
20 jaar. 
In deze visie is het maximale realiseerbare programma 
weergegeven waarbij vooralsnog wordt voldaan aan 
de randvoorwaarden die aan het Landgoed en de 
bebouwing op het Landgoed worden gesteld. De visie 
biedt niet op alle onderwerpen volledige zekerheid. 
In de visie zijn enkele opgaven benoemd die na 
vaststelling van de visie onderwerp zijn van nadere 
uitwerking. Dit heeft vooral betrekking op de opgave 
van de Provincie ten aanzien van de invulling van 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel zijn bij 
deze opgaven een voorzet voor de invulling gemaakt 
en de belangrijkste uitgangspunten benoemd. 
Na vaststelling van deze visie, dient de 
visie als onderlegger voor de herziening van 
het bestemmingsplan. Hiervoor dient een 
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. In 
dit proces worden door de Gemeente Stichtse Vecht 
samen met Stichting Nyenrode diverse betrokkenen 
geconsulteerd. Op basis van deze consultaties zal 
nadere invulling worden gegeven aan de genoemde 
uitwerkingsopgaven.
Expliciet moet worden vermeld dat de visie 
uitsluitend de mogelijkheden voor maximale 
ruimtelijke groei van de Universiteit weergeeft. Het 
uiteindelijke definitief te realiseren programma op 
het Landgoed is sterk afhankelijk van de werkelijke 
groei en de ambities van de Universiteit. Het is dan 
ook geen taakstelling of doel op zich om de visie in 
de komende periode van 20 jaar te realiseren.

0 - DOEL VAN HET DOCUMENT & LEESWIJZER

0.2 LEESWIJZER

In deze visie komen achtereenvolgens de volgende 
onderwerpen aan de orde: in de inleiding worden 
de belangrijkste uitgangspunten voor het opstellen 
van deze visie benoemd. In het hoofdstuk 
‘‘waardestelling’’ worden de waardestelling en 
belangrijkste randvoorwaarden van het Landgoed 
weergegeven. Vervolgens wordt de visie uitgewerkt 
in de hoofdstukken ‘‘strategie’’,  ‘‘landschappelijke 
basis’’ en ‘‘clustering van gebouwen’’. In het 
hoofdstuk ‘‘verkeer’’ komt bereikbaarheid, 
ontsluiting en parkeren aan bod, gevolgd door 
het eindbeeld in het hoofdstuk ‘‘resumé’’. Het 
hoofdstuk ‘‘vervolgproces’’ zal vervolgens ingaan 
op de bestemmingsplan-procedure, haalbaarheid en 
fasering.

Dit document is dusdanig van opzet, dat op de 
linkerpagina de uitgangspunten voor het maken van 
de visie worden beschreven (�). Op de rechterpagina 
is hiervan een ruimtelijk stedenbouwkundige  
stellingname of vertaalslag gemaakt (2). Deze 
tekstuele vertaalslag wordt geillustreerd aan de 
hand van bijbehorend kaartmateriaal (A). De extra 
beelden dienen ter ondersteuning hiervan (B).
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�.� NYENRODE, ACHTERGROND EN 
AMBITIES

Sinds �946 is de Nyenrode Business Universiteit 
gevestigd op het Landgoed Nijenrode. Destijds 
vestigde het “Nederlands Opleidingsinstituut 
voor den Buitenlandschen Dienst” (NOIB) zich 
aanvankelijk bij toeval in het leegstaande kasteel 
Nijenrode.
Sinds �946 hebben diverse ontwikkelingen op het 
Landgoed plaatsgevonden en is het ruimtebeslag 
gestaag gegroeid. Tegenwoordig bestaat het 
universiteitscomplex uit een twintigtal gebouwen.
Ook voor de toekomst heeft de Nyenrode Business 
Universiteit (Universiteit) diverse ambities. 
Nyenrode moet en wil zich in de komende jaren op 
het vlak van Onderwijs, Onderzoek, Ontmoeten en 
Ondernemen ontwikkelen om zo haar internationale 
positie te handhaven en uit te bouwen.
Dit betekent concreet dat de Universiteit zowel 
fulltime als parttime programma’s wil bieden op onder 
meer het gebied van bedrijfskunde, accountancy 
en management. De Universiteit wil deelnemers 
aan dit programma ook op het Landgoed kunnen 
blijven huisvesten. Hierbij kan worden gedacht aan 
studentenhuisvesting maar ook aan verbetering van 
de hotelfunctie.
Daarbij wil de Universiteit ruimte kunnen bieden 
om de ‘ontmoetingsplek’voor het Nederlands en 
internationaal bedrijfsleven te zijn. Hiervoor is het 
noodzakelijk de aanwezige congresfuncties uit te 
breiden. De herinrichting van het koetshuis is het 
eerste voorbeeld hiervan. 
Tot slot wil de Universiteit het ondernemen van 
alumni (actieve  afgestudeerden) stimuleren door 
een broedplaats van jong ondernemerstalent te zijn. 
Hiervoor wil de Universiteit ruimte bieden voor 
startende ondernemers.
In het door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
Strategisch Plan (december 2006 en vernieuwd in 
20�0) heeft het Bestuur van de Stichting Nyenrode 
gekozen voor een groeiscenario in de komende 
jaren.   
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Universiteit Nyenrode kenmerkt 
zich met name door zijn ligging op 
het Landgoed Nyenrode, met een 
geschiedenis die ver terug voert en 
zijn oorsprong al kent uit de �3e eeuw 
waar de fundamenten van het kasteel 
(�) gemaakt werden. Dit kasteel is 
verschillende malen verwoest en weer 
opgebouwd. 
In de �7e eeuw dient het terrein als 
buitenplaats aan de Vecht en kent het 
vele eigenaars. De buitenplaats zoals 
we die in de huidige hoedanigheid 

kennen, heeft zijn oorsprong uit begin 
20ste eeuw toen de tuinen werden 
aangelegd naar landschapsontwerp 
van Springer. In deze tijd ontstaat ook 
de eerste behoefte naar uitbreiding van 
bebouwing en worden het koetshuis 
(2) en het poortwachtersgebouw  (3) 
gebouwd.

Sinds de 50-er jaren is het Landgoed 
in gebruik als onderwijsinstelling. 
Verschillende malen is er de noodzaak 
geweest om uit te breiden. In de 

jaren 50 bouwde men voort binnen 
de landschapsstructuur van Springer 
met het ‘‘Plesmangebouw’’(4) en 
‘‘Gymnasium’’(5). In de jaren 70 
koos men voor een vrijere invulling, 
een dorpsachtige campus (6) op het 
uitbreidingsterrein ten westen hiervan 
aan het gevoelsmatige einde van de 
centrale as van het Landgoed. 

Een echte verschuiving van het 
zwaartepunt op het terrein werd 
gemaakt in de 90er jaren, met de 

nieuwbouw van het onderwijs complex 
‘‘AH’’- en ‘‘de Rooijgebouw’’(7) met 
het bijbehorende parkeerterrein (8) 
ten zuiden hiervan. De van oorsprong 
sterke oost-west oriëntatie van Vecht 
naar Amsterdam Rijnkanaal raakte 
hierdoor in disbalans.

Recent is door ruimtegebrek bij 
de bibliotheek een tijdelijke annex 
toegevoegd (9).

�.2 SITUATIE SPEELVELD EN GESCHIEDENIS

EIGENDOMSGRENS
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Figuur 1: Situatieschets en plangebied
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�.3 UITGANGSPUNTEN 
INTENTIEOVEREENKOMST EN 
PLANGEBIED 

In de intentieovereenkomst hebben de Gemeente 
Stichtse Vecht (gemeente Breukelen) en de Stichting 
Nyenrode het te doorlopen proces vastgelegd om tot 
een voor beide partijen acceptabele integrale visie 
op het ‘projectgebied’ te komen. Het projectgebied 
omvat het Landgoed Nyenrode, alsmede de gronden 
in eigendom van de Stichting Nyenrode ten zuiden 
van het Landgoed, het Nieuwe Landgoed, en 
het sportpark gelegen in de naastgelegen wijk 
Broeckland.

Gedurende de ontwikkeling van de visie is besloten 
om het sportpark, exclusief het tennispark, buiten 
beschouwing te laten, omdat hier geen grote 
ruimtelijke opgave ligt.
Naast de procesafspraken is in de intentieovereenkomst 
tevens een aantal onderwerpen benoemd waar 
overeenstemming over moest worden bereikt. Deze 
onderwerpen zijn verwerkt in deze visie. 
Aanvullend is lopende het proces afgesproken dat 
in de uitvoeringsfase inhoudelijke en procedurele 
afspraken moeten worden gemaakt over de 
toevoeging van een duurzaamheidselement in het 
Landgoed. Uitgangspunt hierbij is het Landgoed zo 
duurzaam mogelijk te ontwikkelen. 

Deze voorliggende visie is een gezamenlijk product 
van de Gemeente Stichtse Vecht en Stichting 
Nyenrode. Voor het proces zijn de Stichting Nyenrode 
en de Gemeente Stichtse Vecht op �0 november 
2008 een intentieovereenkomst aangegaan. 
Bij het opstellen van de visie is  de Stichting Nyenrode 
als penvoerder van dit project ondersteund door Jo 
Coenen & Co Architecten en Deloitte Real Estate 
Advisory. Jo Coenen heeft de vertaalslag gemaakt 
van de ambities en de randvoorwaarden naar een 
stedenbouwkundige visie op het Landgoed. Deloitte 
Real Estate Advisory heeft hierbij procesmatige en 
inhoudelijke ondersteuning geboden. 
Daarnaast hebben consultaties plaatsgevonden bij de 
Provincie Utrecht en adviesbureaus voor specifieke 
vraagstukken zoals onderzoek naar verkeer en 
ontsluiting, flora en fauna en de cultuurhistorische 
waarde.

kasteel op de monumentale buitenplaats

ontginningssloot

aangrenzende woonwijk



��

De stichting Nyenrode en de Gemeente 
Stichtse Vecht zoeken naar een synergie 
tussen het Landgoed en de aangrenzende 
woonwijk met sportaccommodaties. 
Stedenbouwkundig gezien zijn dit 
echter twee verschillende werelden en 
is een ruimtelijke synergie tussen deze 
twee werelden niet wenselijk. Dit hoeft 
niet te betekenen dat een functionele 
synergie is uitgesloten. De ruimtelijke 
plangrens voor de stedenbouwkundige 
visie voor uitbreiding van de 
accommodatie voor Nyenrode valt 

�.4 PLANGRENS

de woonwijk en sportvelden van de 
Gemeente Stichtse Vecht. Ten derde 
behoort tot het Landgoed een strook 
poldergebied, die met name wordt 
gebruikt voor toegankelijkheid en 
parkeren en de zuidgrens vormt van het 
Landgoed, ‘’de uitbreidingsstrook’’.

daarom samen met de erfgrens van 
het Landgoed. Binnen deze grens 
zijn drie gebieden te onderscheiden. 
Ten eerste is dat de monumentale 
buitenplaats aan de Vecht met kasteel, 
tuinen en monumentale bebouwing. 
Ten tweede de uitbreiding uit de 
jaren 70 die de buitenplaats verbindt 
met het Amsterdam Rijnkanaal, de 
‘’kanaalzone’’. Deze twee gebieden 
worden gescheiden van elkaar door 
de ontginningssloot daterend uit de 
cope-verkaveling en grenzen aan 

MONUMENTALE 
BUITENPLAATS

UITBREIDINGSSTROOK

KANAAL
ZONE

Figuur 2: Plangebied

In figuur 2 is het plangebied onderverdeeld naar 
drie gebieden, te weten ‘monumentale buitenplaats’, 
‘kanaalzone’ en ‘uitbreidingsstrook’. Ook is de rode 
contour in de figuur weergegeven. De rode contour 
is in het verleden zo vastgelegd om het oude 
landgoed te beschermen. In de figuur is dan ook te 
zien dat het oude landgoed buiten de rode contour 
is gesitueerd. De rode contour is tot op heden open. 
Dat een deel van de uitbreidingsstrook ook buiten 
de rode contour is gesitueerd is louter toeval. De 
definitieve rode contour zal worden vastgelegd in 
de structuurvisie van de provincie. Hieraan vooraf 
vindt altijd een belangenafweging plaats. Hierbij 
zal de bescherming van het oude landgoed als 
uitgangspunt worden meegenomen. Bovendien zal 
het behoud van de universiteit Nyenrode juist het 
behoud van het landgoed garanderen.
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�.5 RUIMTE INSCHATTING NYENRODE 
      ANNO 2008

Aangezien de tijd niet stil staat en de groei van 
Nyenrode evenmin, heeft de stichting Nyenrode 
reeds in 2008 haar toekomstige ruimtebehoefte van 
de universiteit, gebaseerd op haar verwachte groei, 
ingeschat. De resultaten van deze inschatting zijn 
vastgelegd in het document ‘Nyenrode educational 
& entrepreneurial village, een ruimteinschatting 
voor de Nyenrode Business Universiteit, op weg 
naar 2020 (juni 2008)’ en verder uitgewerkt in het 
Strategisch plan 20�0. 

Nieuw te bouwen volume
Footprint 29.000m2 BVO
Gemiddeld 2,� verdieping

Nieuw te bouwen parkeren 
Footprint 25.000m2 BVO
�000 parkeerplaatsen

GEBOUW
PARKEREN

footprint parkeervolume 
bestaand  (PB) versus 
parkeervolume nieuw 
gevraagd (PN)

footprint bebouwing bestaand 
(BB) versus footprint bebouwing 
nieuw gevraagd (BN)
Nieuw te bouwen volume

BB BN PB

Ruimtelijke weergave van de afmetingen van het volume 
dat noodzakelijk is, om alle nieuwe bebouwing en 
parkeerplaatsen uit het programma van eisen te kunnen 
realiseren.

PN

320 m

�70 m

Programmaonderdeel Ruimtelijke opgave Huidig 

aanbod 

Toevoeging 

Degree education • College zalen, break out rooms en extra 

werkplekken faculteit 

• Verdubbeling bibliotheek, repro en ict-

ruimte 

• Uitbreiding studentenstad met ongeveer 200 

kamers 

• Huisvesting visiting professors 

• Uitbreiding sportvoorzieningen (extra 

sportveld, sporthal/school) 

• Sloop oude sporthal 

23.968 

m² 

22.500 – 

30.680 m² 

Executive Education • Uitbreiding hotelvoorzieningen met 80 tot 

160 kamers 

• Executive restaurant voorzieningen voor 

200 tot 250 personen 

• Uitbreiding De Rooij gebouw 

• Congres- en conferentiecentrum, plenaire 

zaal 500 plaatsen met uitbreiding naar 800 

plaatsen (balkon) 

10.175 

m² 

12.000 – 

15.500 m² 

Entrepreneurial village • 50 tot 70 innovatie units  10.000 – 

15.000 m² 

Bereikbaarheid / 

verkeersveiligheid 
• Uitbreiding parkeervoorzieningen 800-

1.000 plaatsen 

• Nieuwe ontsluitingsweg Nyenrode vanaf 

Straatweg tot Amsterdam Rijnkanaal 

• Rotonde ter hoogte van huidige ontsluiting 

 20.000 – 

25.000 m² 

Wonen • Dienstwoningen 6 6 

    

Programmaonderdeel Ruimtelijke zoekopgave vanwege 

Samenwerking gemeente en stichting 

Huidige 

voorziening 

gewenst 

Tennis • Tennisbanen inclusief bijbehorende 

voorzieningen  

0 12 banen 

Woningbouw • Realisatie woningbouw op de huidige 

tennisbanen 

 nnb 
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Wanneer we de programmatische 
vraag bekijken ten opzichte van het 
huidige aanwezige programma lezen 
we dat er een vraag voor ligt naar 
het tweevoudige van het huidige 
programma. 
De footprint van de bestaande 
bebouwing bedraagt �8.000 m2, 
terwijl de programmavraag uit het 
‘‘programma van uitgangspunten 

van de Universiteit Nyenrode d.d. 
2�.09.2008’’ bestaat uit 29.000 m2 
footprint. 

Bovendien staat een dergelijke 
programmavraag niet op zichzelf, 
maar heeft ook grote gevolgen voor 
de infrastructuur en parkeerbehoefte. 
Ook deze footprint (25.000 m2 nieuw) 
is bijna een verdubbeling  ten opzichte 

van de bestaande situatie (29.000 m2)

Zowel grote spreiding van nieuwbouw 
en parkeren in kleine eenheden, als 
een bundeling tot één groot complex 
kan desastreuze gevolgen hebben voor 
het Landgoed.  

WONEN

ONTMOETING

ONTMOETING EN 
ONTSPANNING

ONDERWIJS

Figuur 3: Schematische weergave programmavraag en - locatie

Figuur 3; Bron: Appendix 1: bandbreedte inschatting 
ruimtebehoefte, uit: Nyenrode educational & 
entrepreneurial village, Een ruimteinschatting 
voor de Nyenrode Business Universiteit, op weg 
naar 2020 (juni 2008)” en Intentieovereenkomst 
Gemeente Breukelen – Stichting Nyenrode
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Door de tijd heen zijn er op het Landgoed veel ad 
hoc ingrepen gedaan zonder groter doel of gedachte. 
Het resultaat hiervan is de huidige optelsom van 
onderwijsgebouwen en behuizing. (figuur 4)
Een duidelijke samenhang ontbreekt. 

Ten tweede ontbreekt een ‘‘centraal’’ gebouw, een 
gebouw van samenkomst, een aula, een platform. 
Ondanks dat het kasteel het visitekaartje is van de 
Universiteit, kan dit gebouw niet altijd meer voldoen 
aan de vraag naar ruimte die hiervoor noodzakelijk 
is.

Gezien de ambitie van de stichting Nyenrode ontstaat 
de mogelijkheid om de huidige situatie in een nieuw 
daglicht te bezien, waarin bestaande kwaliteiten 
versterkt kunnen worden, disfunctioneren kan 
worden aangepakt en de Universiteit en het Landgoed 
een nieuwe impuls gegeven kan worden. Gedacht 
kan worden aan gebouwen voor de Universiteit, 
waar niet alleen in gestudeerd wordt, maar waar 
samenkomst en ontmoeting centraal staan. Door het 
combineren van programmaonderdelen kan deze 
‘‘samenkomst’’ versterkt worden. Bovendien biedt 
dit meer ruimte voor het maken van ‘gebouwen van 
betekenis’. Maar ook de onderlinge verbindingen 
tussen de verschillende (onderwijs)gebouwen zijn 
van belang, zowel de formele als de informele. 
Hiervoor dient het landschap als basis.

�.6 KANSEN

Harvard, belang van zowel formeel als informeel patroon

ontstaan van de multi-polaire campus

publiek domein en icoon
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Bestaande bebouwing
Footprint �8.000 m2

Bestaand parkeren 
Footprint 29.000 m2 - ��33p.p.

Figuur 4: Huidige situatie plangebied met bestaande bebouwing en parkeren
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2.� INLEIDING

Zoals uit voorgaand hoofdstuk is gebleken lijkt 
het niet mogelijk dat het landgoed Nyenrode kan 
voorzien in de gehele toekomstige ruimtebehoefte 
zoals de stichting Nyenrode in 2008 in de gewenste 
programmatische uitbreiding heeft opgenomen. In dit 
hoofdstuk worden de randvoorwaarden waarbinnen 
ontwikkelingen op het landgoed mogelijk zijn 
uiteengezet.

2.2 CULTUURHISTORISCH
LANDSCHAP

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(voorheen Rijksdienst voor de Monumentenzorg) is 
de waardestelling van de buitenplaats in het register 
van beschermde monumenten als volgt gedefinieerd 
(besluitdatum 08.06.200�).

De �3e eeuwse buitenplaats Nyenrode is   
een Rijksmonument vanwege:

•  De cultuurhistorische en tuinarchitectonische 
waarde als goed bewaard voorbeeld van een 
parkaanleg met deeltuinen, waaronder de 
landschappelijke tuin met een gemengd karakter 
van de hand van L.A. Springer en H. Copijn uit het 
begin van de 20ste eeuw, de rozentuin, de nutstuin 
en bijzondere elementen als de ‘‘vissekom’’

• Het geheel is aangelegd op de �7e eeuwse 
formele struktuur van lanen, waterpartijen en 
grachten

• Het park heeft een ensemble waarde vanwege 
de ruimtelijk-functionele relatie met de gebouwde 
objecten en tuinsieraden van Nyenrode

• Waardevol element binnen de parkaanleg 
betreft het labyrinth uit de 30er jaren van de 20ste 
eeuw

tuinsieraden

eiken aan de centrale as 

plattegrond van de buitenplaats �678 De Roy
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Nyenrode is onderdeel van een 
monumentaal landschap met een 
ontstaansgeschiedenis uit de �7e eeuw 
en ontleent zijn huidige vorm aan het 
landschapsontwerp van Springer uit het 
begin van de 20ste eeuw. Dit landschap 
kenmerkt zich door een rijke opbouw 
van tuinen, boomgaarden en park en 
is aangelegd op een formele structuur 
van lanen, waterpartijen en grachten. 

GRONDGEBIED NYENRODE

VIJVERS, GRACHTEN EN 
SLOTEN 

BOS

MONUMENTEN

LANEN

PARK

TUINEN

Figuur 5: Typische eigenheid monumentale buitenplaats

Binnen deze structuur zijn deeltuinen 
aangelegd welke worden versierd met 
objecten en tuinsieraden. (figuur 5)

Deze gelaagdheid is bijzonder. 
Ingrepen in dit deel van het Landgoed 
zullen met grote zorgvuldigheid 
moeten worden gemaakt.
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Indien (nieuw)bouw op het Landgoed wordt 
gerealiseerd dient de aanwezige flora en fauna 
zoveel mogelijk te worden behouden en/of zo min 
mogelijk te worden verstoord.

Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de visie. 
Om de kwaliteiten van de flora en fauna op het 
Landgoed inzichtelijk te maken is een onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek wijst op de aanwezigheid 
van vleermuizen, wilde orchideeën en op enkele 
locaties andere bijzondere vegetaties. Naast de 
aanwezigheid van bijzondere flora en fauna op en 
om het Landgoed is het Landgoed onderdeel van de 
zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (afgekort 
EHS).

De EHS is een samenhangend netwerk van belangrijke 
natuurgebieden in Nederland. De EHS bestaat uit 
bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden 
en ecologische verbindingszones. Met dit alles 
beoogt de EHS de flora en fauna te beschermen en de 
samenhang tussen de natuurgebieden te versterken.
De EHS is vastgelegd in de Nota Ruimte en vormt 
de basis voor het Nederlands natuurbeleid.

De Provincie is (gedelegeerd) verantwoordelijke 
voor de uitvoering/realisatie en de bescherming van 
de EHS. Dat betekent onder andere dat de Provincie 
bij beoordeling van het bestemmingsplan het plan 
zal toetsen aan de richtlijnen van de EHS, het 
zogenaamde nee tenzij-beginsel. Zowel in de Nota 
Ruimte (en daarvan afgeleide Algemene maatregel 

kenmerken ontginningslandschap
 in de uitbreidingsstrook

weidsheid in de kanaalzonebeslotenheid in de buitenplaats

van Bestuur) als de Provinciale Structuurvisie (en 
de daarvan afgeleide Provinciale Verordening 
Ruimte) wordt deze ‘nee tenzij’ verder ingevuld. 
Kort samengevat houdt dit beginsel in dat nieuwe 
projecten in of nabij de EHS onderzocht moeten 
worden op mogelijke significante aantasting van 
de wezenlijke waarden en kenmerken. Indien er 
inderdaad een significante aantasting verwacht 
wordt dan mag het project niet uitgevoerd worden 
tenzij er sprake is van groot openbaar belang èn 
reële alternatieven ontbreken. In dat geval dient de 
aantasting in kwantiteit en kwaliteit gecompenseerd 
te worden.

De monumentale buitenplaats is begrensd als 
bestaande natuur en vormt een zogenaamd 
kerngebied. Tevens vormt het Landgoed een 
onderdeel van de ecologische verbindingszone 
tussen verschillende kerngebieden (de Venen en 
de Vechtplassen). Hierbij zal de nadruk liggen op 
een verbinding voor de nattere biotopen als water, 
moeras, nat schraalland/bos. Om het ecologische 
kerngebied te versterken is de grond ten zuiden van 
het Landgoed door de Provincie aangewezen als te 
ontwikkelen nieuwe natuur. 

Het Landgoed vormt in deze structuur een 
rustplaats, in de vorm van een grotere ‘stepping 
stone’, voor planten en dieren die zich langs 
deze route verplaatsen. Om deze ‘stepping stone’ 
goed bereikbaar te maken moeten verbindingen 
worden gelegd met de doorgaande ecologische 

verbindingszone. Hiernaast dient de ‘stepping 
stone’, inclusief de nieuwe natuur, goed ingericht en 
beheerd te worden. De planontwikkeling voor het 
Landgoed is dè kans om dat nu goed te organiseren. 
Enkele mogelijkheden zijn:
• Robuuster maken van de natuurelementen 
binnen het Landgoed door ze groter te maken en 
met elkaar te verbinden. Dit kan door bepaalde 
bebouwing of ander gebruik te verplaatsen.
• De menselijke activiteiten op het Landgoed 
zoneren, zodat met name de natuurelementen 
rustiger worden.

Van belang is dat het oordeel over significante 
aantasting gebaseerd kan worden op het totale plan, 
waarbij de ‘plussen en minnen’ voor natuur ten 
opzichte van de huidige (planologische) inrichting 
samengevat niet leiden tot significante aantasting. De 
Stichting Nyenrode realiseert zich dat het aantonen 
van groot openbaar belang én het ontbreken van 
reële alternatieven voor dit project een grote opgave 
zal zijn.

2.3 FLORA, FAUNA EN ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR (EHS)
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32% Van het Landgoed bestaat uit bos, 
4�% uit open weide en �3% uit water.  
Dit maakt dat 86 % van het Landgoed 
bestaat uit groen en waterstructuren, 
terwijl maar 3% bebouwd is met 
gebouwen. Deze groene setting is een 
kwaliteit voor het universiteitscomplex 
waar zorgvuldig mee moet worden 
omgegaan. (figuur 6)

Water heeft  van oudsher  een 
belangrijke rol gespeeld op het 
Landgoed en is daarmee een van de 

Figuur 6: Flora, fauna en EHS binnen het plangebied

landschappelijke basiselementen. 
Nog steeds af te lezen is de centrale 
ontginningsas die het Landgoed 
verdeelt in twee delen tussen Vecht en 
kanaal.

Landschappelijk gezien is de 
buitenplaats kwalitatief het meest 
waardevol. Deze wordt gekenmerkt 
door sierwater maar ook door 
functioneel water, om land te 
kunnen maken. Deze structuren 
en elementen zijn benoemd in de 

culturele waardestelling. Bovendien 
biedt de buitenplaats behuizing en 
een rustplaats voor beschermde flora 
en fauna aan het water en in het 
bos. Kenmerken zijn beslotenheid 
en ingetogenheid met accenten van 
bebouwing en groen.

De ‘kanaalzone’ en de ‘uitbreidings-
strook’ zijn landschappelijk gezien 
nauwelijks van waarde. 
De kwaliteit  van de kanaalzone zit in 
het gevoel van weidsheid dat ontstaat 

aan het einde  van de centrale as, maar 
dit wordt nu niet gebruikt.
De uitbreidingsstrook is een soort 
restgebied dat slechts gebruikt wordt 
voor parkeren. In deze strook tekenen 
de verkavelingstroken zich nog af. Dit 
kenmerk van een ontginningslandschap 
kan ingezet worden als basis voor 
de versterking van de ecologische 
verbindingszone.

Het flora & fauna onderzoek naar het 
Landgoed (Natuurtoets door bureau 

BIJZ VOGELS

BIJZ FLORA

VERBLIJFSPLAATS 
VLEERMUIZEN
WILDE ORCHIDEEEN

VLEERMUIZEN VLIEGROUTES

BIJZ VISSEN

EHS
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2.4 MONUMENTEN, TYPOLOGIE EN 
SAMENHANG

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de 
cultuur- en architectonische waarde in het register 
van beschermde monumenten als volgt gedefinieerd 
(besluitdatum 08.06.200�).

Het complex is van algemeen belang   
vanwege:

• De cultuur- en architectuurhistorische 
waarde als gaaf bewaarde historische buitenplaats, 
met een in oorsprong middeleeuws kasteel, dat in 
de �7e eeuw herbouwd werd, om vervolgens in de 
vroege twintigste eeuw zijn huidige vorm te krijgen

• De bijbehorende vroeg-20ste eeuwse 
bijgebouwen, waaronder bijzondere bouwtypen als 
hertenstal en speelstal; 

• Materiaalgebruik

• Detaillering en ouderdom

• Kunsthistorische waarde van interieur-
onderdelen en tuinsieraden

SAMENHANG & STRUCTUUR

Het complex is van algemeen belang   
vanwege:

• De tuinarchitectonische waarde als voorbeeld 
van een vroeg 20ste eeuwse landschappelijke tuin 
van tuinarchitecten L.A. Springer en H. Copijn, 
aangelegd op een �7e eeuwse formele struktuur

• Als uitdrukking van de historisch-functionele 
ontwikkeling van een buitenplaats

• Als onderdeel van de buitenplaatsenreeks 
langs de Vecht

• De ensemblewaarde van de samenhangende 
onderdelen van het complex

• De beeldbepalende ligging aan de Vecht

• De ruimelijk-functionele relatie met overige 
aan de Vecht gelegen buitenplaatsen

monumentale bebouwing

bescheiden bebouwing in landschappelijke kamer

ruimte intensieve bebouwing

door AH- de Rooijgebouw en parkeren verschuiving zwaartepunt 
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Begin 20ste eeuw zijn rondom het 
kasteel gebouwen gebouwd die ofwel 
door hun ligging aan een van de assen, 
binnen de compartimenten of met een 
oriëntatie op de Vecht een ensemble 
maken met het landschap, door middel 
van poort of  binnenplaats. Deze 
gebouwen liggen als accenten in het 
landschap. (figuur 7)

Bij de latere uitbreiding is af te lezen 
dat aansluiting wordt gezocht op het 

Figuur 7: Typologie en samenhang binnen het plangebied

monumentaal Landgoed door relatief 
bescheiden bebouwing te maken in 
een open ruimte omsloten door bos, 
als in een landschappelijke kamer. 

De campustypologie uit de jaren 70 laat 
een andere gedachte zien en neemt in 
verhouding een veel groter oppervlakte 
in. Door de schikking rondom een 
binnenplein zijn de woongebouwen 
georiënteerd op elkaar, maar met 
de structuur van het Landgoed, de 

context, gaan zij geen relatie aan. 

Uitbreiding uit de jaren 90 laat weer de 
compacte vorm in de landschapskamer 
zien, al lijkt hier sprake te zijn van een 
pragmatische keuze door te bouwen 
waar er ruimte is. Een weloverwogen 
gedachte over de impact van een 
dergelijk programma op een dergelijke 
plek lijkt te ontbreken.

JAREN 50

JAREN 90

BEGIN 20STE EEUW JAREN 70
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2.5.� BEREIKBAARHEID
Een belangrijke voorwaarde van de geambieerde 
groei is de bereikbaarheid van het Landgoed. De 
bereikbaarheid van het Landgoed heeft betrekking 
op bereikbaarheid per openbaar vervoer, langzaam 
verkeer (te voet en per fiets) en de bereikbaarheid 
per auto. 
Per fiets en per voet is het Landgoed zowel vanaf 
de Straatweg als vanaf de wijk Broeckland te 
bereiken. Langs de Straatweg ligt aan de zijde van 
het Landgoed een fietspad. De zijontsluiting aan 
de Broecklandzijde wordt nu vooral gebruikt door 
studenten. Vanaf de zijontsluiting is er een looproute 
naar het station Breukelen. Deze looproute is slecht 
onderhouden en de aanduiding/bebording richting 
het Landgoed is onduidelijk. Hierdoor wordt de 
zijontsluiting van het Landgoed nauwelijks meer 
gebruikt dan door de studenten. Bezoekers per auto 
komen het Landgoed nu vooral op aan de zijde van 
de Straatweg (N402). De Straatweg wordt intensief 
gebruikt. Deze drukte en daarbij de ligging van 
de in- en uitrit van het Landgoed zorgt soms voor 
verkeersonveilige situaties. 

2.5.2 ONTSLUITING
De ontsluiting aan de zijde van de Straatweg 
(N402) is door de Provincie Utrecht geanalyseerd. 
Conclusie van deze analyse is dat voor de Provincie 
geen acute aanleiding aanwezig is om maatregelen 
(aanpassingen van de infrastructuur) te nemen. Wel 
wordt de Straatweg op dit moment redelijk intensief 
gebruikt. De Provincie verwacht dat dit gebruik 
in de toekomst (ook met de vernieuwde A2) niet 
substantieel zal afnemen. Dit betekent dat op basis 
hiervan de ruimte voor groei van het aantal bezoekers 
per auto van- en naar het Landgoed beperkt is. 
Vooralsnog wordt niet gekozen voor een oplossing 
met een nieuwe ontsluitingsweg met een rotonde ten 
zuidoosten van het Landgoed. Reden hiervoor is dat 
een rotonde geen wezenlijke verbetering brengt voor 

de autobereikbaarheid van het Landgoed en geen 
betere doorstroming op de Straatweg bewerkstelligt. 
Ook zal een rotonde, naast andere voorgenomen 
verkeersremmende maatregelen, geen extra bijdrage 
meer leveren aan de verkeersveiligheid.
Om toch het aantal bezoekers te laten stijgen en 
de geambieerde groei mogelijk te maken dienen 
alternatieve oplossingen nader te worden onderzocht. 
Mogelijke oplossingen zijn:
• versterken van de zijontsluiting ten zuiden 
van het Landgoed;
• het realiseren van oplossingen op 
‘piekmomenten’ zoals collectief vervoer naar 
alternatieve parkeerplaatsen en het inzetten van 
verkeersregelaars;
• het organiseren van collectief vervoer van- 
en naar het Landgoed eventueel bijgezet met de 
invoering van betaald parkeren op het Landgoed;
• spreiding van de programma’s gedurende 
de dag zodat pieken op de Straatweg worden 
voorkomen.
• scheiding van autoverkeer van bezoekers en 
personeel.  
Ten behoeve van de uiteindelijke oplossing voor de 
ontsluiting is in Figuur 8 het zoekgebied voor de 
ontsluiting aangegeven.

2.5.3 PARKEREN
Op het Landgoed bevindt zich een aantal 
parkeerterreinen. Deze parkeerterreinen bevinden 
zich rond het Kasteel en het koetshuis, daarnaast 
is een groot parkeergebied aan de zuidrand langs 
het Landgoed gesitueerd en bevindt zich een aantal 

parkeerterreinen nabij de Campus. Het totaal aantal 
parkeerplaatsen in de huidige situatie is in de 
volgende tabel weergegeven.
Ten behoeve van parkeren is een quick scan 
uitgevoerd naar de inkomende verkeersbewegingen 
en de verkeersdruk op het terrein. Uit deze scan is 
gebleken dat op piekmomenten (circa vijf maal per 
jaar) het aantal auto’s dat tegelijkertijd op een dag 
aanwezig is rond de �.�00 auto’s ligt. Uit tellingen 
blijkt daarnaast dat gemiddeld op werkdagen circa 
700 auto’s het terrein op komen. Op een reguliere 
dag staan circa �50 auto’s van studenten op het 
terrein die ook een vast verblijf op het Landgoed 
hebben.
Dit geeft gemiddeld een maximale rekenkundige 
piekbezetting van circa 850 auto’s. Echter deze 
maximale bezetting is feitelijk nooit aanwezig omdat 
niet alle bezoekers de gehele dag aanwezig zijn. Dit 
blijkt ook uit het feit dat gedurende spitsmomenten 
slechts gemiddeld circa 220 auto’s het terrein 
verlaten.
De overcapaciteit is gemiddeld 550 parkeerplaatsen. 
Gezien de verwachte, beperkte groei van het aantal 
bezoekers gedurende de eerste termijn van het 
bestemmingsplan (zie ook hoofdstuk fasering) 
kan worden geconcludeerd, dat de huidige 
parkeercapaciteit voldoende ruimte biedt om deze 
uitbreiding op te vangen. Voorwaarde is wel dat 
dit gestuurd gebeurt. Dit betekent dat maatregelen 
worden getroffen om een gespreide bezetting te 
bevorderen en het autogebruik te beperken.

Bij een volledige uitvoering van de programmatische 
opgave (pagina �2) wordt uitgegaan van een behoefte 
toename van circa �.000 parkeerplaatsen. Voor zo’n 
voorziening biedt het Landgoed echter geen ruimte.
Hoe de uitbreiding kan worden uitgevoerd en hoe 
groot de parkeerbehoefte horend bij de uitbreiding 
is, vraagt om een nadere uitwerking van de 
parkeerstrategie.

PARKEREN ONDER MAAIVELD

2.5 VERKEER

Locatie Aantal pp. 

Monumentale 
buitenplaats 

103 

Zuidrand 731 

Campus 299 

Totaal 1133 
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Uitbreidingsmogelijkheden voor 
parkeren op het Landgoed zijn beperkt. 
Het maken van extra parkeerplaatsen 
heeft consequenties voor de in- en 
uitrit naar het Landgoed. 

In eerste instantie is deze studie 
erop gericht het huidige aantal 
parkeerplaatsen te behouden. Dit 
betekent dat bij uitbreiding van 
bebouwing in de uitbreidingsstrook op 
het eerste gedeelte van het terrein voor 
het grootste gedeelte geparkeerd zal 
moeten worden onder de nieuwbouw, 

aangezien de aanleg van extra 
parkeervoorzieningen conflicteert met 
de uitgangspunten van de EHS.  Op het 
tweede deel van de uitbreidingsstrook 
is wel ruimte om achter de nieuwe 
bebouwing parkeerplaatsen te maken. 
(figuur 8)

De parkeerterreinen zullen als velden 
aansluiten op de bebouwing maar 
tegelijkertijd ook ruimte laten voor de 
groen- en waterzone.De parkeervelden 
zullen met elkaar verbonden zijn 
door de parkeer-as, die aansluit op 

bestaande in- en uitrit.Uitgangspunt 
is dat de parkeerterreinen grotendeels 
niet in het zicht komen. Dit kan door 
de parkeerterreinen verdiept of met een 
wal aan te leggen of door natuurlijke 
begroeiing langs het parkeerterrein te 
realiseren. De definitieve keuze van de 
inrichting van de parkeerterreinen is 
van diverse zaken afhankelijk zoals de 
dan aanwezige vraag en de financiële 
haalbaarheid van de ontwikkeling.
Op basis van de voorgestelde 
ruimtelijke inpassing van het parkeren 
worden circa 850 parkeerplaatsen 

PARKEERVERBINDING

Figuur 8: Ruimtelijke inpassing parkeren

exclusief overloopcapaciteit aan de 
zuidrand gerealiseerd. Dit aantal is 
ongeveer gelijk aan het huidige aantal 
op de zuidrand en de monumentale 
buitenplaats.
Het aansluitende gebied ten zuiden van 
de huidige uitrit en direct buiten het 
plangebied gelegen, dient ten behoeve 
van een volledig onderzoek naar een 
goede ontsluiting aan het plangebied 
te worden toegevoegd.  

ZOEKGEBIED ONTSLUITING
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2.6 DUURZAME KEUZES

Het Landgoed bestaat voor het grootste gedeelte uit 
bos, water en open weide welke behuizing en een 
rustplaats bieden voor flora en fauna. Ook is dit 
landschap onderdeel van een verbindingszone van 
Vecht naar het AmsterdamRijnKanaal. Voordat er 
gestart kan worden met een uitbreidingsvisie dient 
eerst aangetoond te worden dat deze landschappelijke 
basis behouden blijft.

Vervolgens zal in de visie een concept gemaakt 
kunnen worden voor de uitbreiding van de 
universiteitsgebouwen. Afhankelijk van de waarde 
van het landschap zal deze ruimte gevonden kunnen 
worden 

�_ binnen de bestaande bebouwing (renovatie)
2_ door sloop en nieuwbouw
3_ bouwen op parkeergebied
4_ nieuw bouwen in open ruimte

Op de buitenplaats zal de ruimte vooral in de eerste 
twee mogelijkheden gezocht moeten worden. 

Door zowel voor het landschap als voor de gewenste 
uitbreiding een basis concept te maken waarbij met 
zorgvuldigheid de waardevolle aspecten van het 
Landgoed behouden blijven richt deze visie zich op 
een ontwikkeling van het Landgoed voor de lange 
termijn. 
Tevens biedt deze visie een handvat om de kwaliteit 
van het Landgoed te versterken. Door middel van 
een transformatieproces kan de samenhang van 
zowel de bebouwing onderling als  de samenhang 
van de gebouwen in het landschap verbeterd worden.  
Om dit te kunnen bereiken zullen (lastige) keuzes 
moeten worden gemaakt. 

Nyenrode moet en wil zich in de komende 
jaren op het vlak van Onderwijs, Onderzoek, 
Ontmoeten en Ondernemen ontwikkelen om zo haar 
internationale positie te handhaven en uit te bouwen 
tot een ‘ontmoetingsplek voor het Nederlands en 
internationaal bedrijfsleven.’  Door het zorgvuldig 
kiezen van de functie van gebouw bij een bepaalde 
plek zal deze stedenbouwkundige samenhang 
concreet worden in gebruik en een invulling geven 
aan deze ambitie.

zo min mogelijk
aantasten

speelveld PVE versus bestaand

opbouw gerangschikt naar ruimtelijke mogelijkheden

opbouw van het landschap
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