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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond  

In september 2010 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Breukelen (nu val-
lend onder de gemeente Stichtse Vecht) de ruimtelijke visie voor het landgoed Nyenrode 
besproken en vrijgegeven voor inspraak. Bij de behandeling is geconstateerd dat voor een 
goede besluitvorming nader inzicht in de verkeerskundige consequenties van uitbreiding 
van activiteiten van Nyenrode nodig is. Dit inzicht dient aan te sluiten op en/of in relatie te 
worden beschouwd met de in 2010 opgestelde “Verkeersvisie kern Breukelen”. 
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Figuur 1 Locatie Nyenrode Business University met relevante verkeerskundige punten 
 
In het document “Ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode; definitief concept” van 4 maart 
2010 spreekt de Universiteit ambities uit voor verdere ontwikkeling, enerzijds tot 2020 en 
anderzijds na 2020. Zo wil de Universiteit zowel fulltime als parttime programma’s bieden 
aan studenten die desgewenst op het landgoed huisvesting (kunnen) vinden; daarvoor kan 
worden gedacht aan studentenhuisvesting en hotelaccommodatie. Ook wil de Universiteit 
een “ontmoetingsplaats” bieden aan het Nederlandse en internationale bedrijfsleven; 
daarvoor moet de aanwezige congresfunctie worden uitgebreid. En de Universiteit wil 
ruimte bieden aan startende ondernemers. Al deze ontwikkelingen genereren verkeersbe-
wegingen naar en van de Universiteit. Deze verkeersbewegingen verlopen via een deel van 
het wegennet van Breukelen. 
 
Het document “Ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode; definitief concept” geeft ook aan dat 
er randvoorwaarden en begrenzingen zijn die beperkingen stellen aan de ambities. Zo gel-
den bijvoorbeeld de bestaande fysiek ruimtelijke (plan)grenzen, de monumentale en cul-
tuurhistorische waarden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de milieuzoneringen van 
rijksweg A2, spoorlijn Utrecht - Amsterdam en het Amsterdam - Rijnkanaal. 
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Op basis hiervan wordt in het document gesproken over een “maximaal realiseerbaar pro-
gramma”. Dit programma nu is onderwerp van de vraagstelling om inzicht in de verkeers-
kundige consequenties te krijgen (de verkeersafwikkeling van en naar Nyenrode o.a. via de 
Straatweg en het aspect parkeren). De kwantificering van het programma in voor een ver-
keerskundige analyse relevante eenheden komt in paragraaf 2.2.1 aan de orde. 
 

1.2 Vraagstelling  

Voor het verkrijgen van het juiste inzicht dienen de volgende aspecten te worden be-
schouwd: 
1. breng de gevolgen, voor wat betreft het aspect verkeer, van het maximaal realiseerbaar 

programma van Nyenrode (zoals verwoord in de ruimtelijke visie Nyenrode ) in kaart, in 
het bijzonder voor relevante wegen in Breukelen; 

2. splits bij het voorgaande punt het aspect verkeer (voor zo ver mogelijk en relevant) uit 
in de vervoersmodaliteiten autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer (OV) 
voor een tweetal perioden t.w. ‘2011 – 2020’ en ‘2021 en verder’; 

3. leg in dit onderzoek de verbinding met de “Verkeersvisie kern Breukelen”, die in de raad 
van november 2010 ter vaststelling is voorgelegd; 

4. maak inzichtelijk welke maatregelen getroffen dan wel welke oplossingen gezocht moe-
ten worden om de eventuele negatieve gevolgen van de geambieerde groei terug te 
dringen c.q. te compenseren; 

5. maak meer specifiek inzichtelijk welke maatregelen getroffen moeten worden om de 
wijk Broeckland qua aantal verkeersbewegingen niet zwaarder te belasten; 

6. voer een check uit op de analyse die door de provincie Utrecht is uitgevoerd op de ont-
sluiting van Nyenrode aan de zijde van de Straatweg. De provincie Utrecht trok de con-
clusie dat er in de huidige situatie geen aanleiding is om op de Straatweg aanvullende 
maatregelen te nemen (in de zin van aanpassingen in infrastructuur), maar dat er wel 
redenen zijn tot zorg als de verkeersstromen blijven toenemen; 

7. voer een check uit op het in de ruimtelijke visie Nyenrode opgenomen aspect parkeren, 
zoals geformuleerd op pagina 46. Formuleer indien nodig een aanvullend advies met 
betrekking tot dit aspect. 

 

1.3 Onderzoeksmethodiek  

VMC heeft voor beantwoording van de vraagstelling de volgende werkwijze gehanteerd: 
1. Ontwikkelen denklijn. Nyenrode is voor zijn ontsluiting (via de in- en uitgang) aangewe-

zen op de Straatweg. De groeiontwikkelingen van Nyenrode genereren verkeersbewe-
gingen die zich dus op de Straatweg manifesteren. In dit verkeersonderzoek is de hoe-
veelheid verkeer als gevolg van de ontwikkelingen berekend en zijn de gevolgen hier-
van op de toename van het verkeer op de Straatweg in ogenschouw genomen; tevens 
is bekeken of de ontwikkelingen gevolgen hebben op de situatie in Broeckland. Ook is 
inzichtelijk gemaakt welke consequenties de toename van het verkeer heeft voor Nyen-
rode zelf en zo ja, welke: wachtrijen voor de uitgang en vraag om parkeerplaatsen. Ten-
slotte is bekeken of maatregelen kunnen worden genomen ter beperking van de ver-
keerstoename als gevolg van de resultaten van de analyse. 

2. Inventarisatie 
Voor het uitvoeren van verkeerskundige analyses zijn basisgegevens verzameld (zoals 
kaartmateriaal, relevante informatie omtrent uitgangspunten, randvoorwaarden, ver-
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keersgegevens van Nyenrode, e.d.). Nyenrode heeft resultaten van verkeerstellingen1 
beschikbaar gesteld. Ook is een plaatselijke verkenning uitgevoerd. 

3. Analyse2 + Oplossingsrichtingen3 
De ontwikkelingen uit de ruimtelijke visie zijn gekwantificeerd naar eenheden voor de 
verkeerskundige analyse. Dit heeft geleid tot hoeveelheden verkeersbewegingen die 
Nyenrode produceert in het streefjaar 2020 (zie paragraaf 2.2).  
Voor de situatie in 2020 is voor wat betreft de verkeersbelasting op bijvoorbeeld de 
Straatweg gebruik gemaakt van de resultaten van de modelberekening uit de “Ver-
keersvisie kern Breukelen”. De hoeveelheden verkeer als gevolg van de ontwikkelingen 
van Nyenrode zijn toegevoegd aan de verkeersbelasting op de Straatweg, waarmee 
voor 2020 een geprognotiseerde verkeersbelasting is verkregen. Deze verkeersbelas-
ting, afgezet tegen de capaciteit van het wegvak, kan wel of niet leiden tot overbelas-
ting; paragraaf 2.3.1 geeft hieromtrent uitsluitsel.  
Ook is de situatie op het landgoed van Nyenrode bekeken: de verkeersbelasting bij de 
in- en uitgang van Nyenrode (paragraaf 2.3.2) en de parkeerbehoefte versus het par-
keeraanbod (paragraaf 2.3.3). 

4. Rapportage 
De bevindingen van de analyse zijn in voorliggend rapport beschreven. 
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de (verkeerskundige) analyse beschreven. Daarbij 
gaat het om de benoeming van kengetallen als gevolg van het te realiseren programma van 
Nyenrode (paragraaf 2.2.1), de verkeersproductie als gevolg van het programma (paragraaf 
2.2.2), de verdeling van de stroom verkeer vanaf Nyenrode in de richtingen Breukelen en 
Maarssen (paragraaf 2.2.3), de uiteindelijke verkeersproductie in 2020 (paragraaf 2.3.1), de 
verkeersafwikkeling op het terrein van Nyenrode zelf (paragraaf 2.3.2) en het aspect parke-
ren (paragraaf 2.3.3). 
 
In hoofdstuk 3 komen conclusies en aanbevelingen aan de orde. 
 
 

                                            
1 Met behulp van camera’s heeft Nyenrode in de perioden 29 juni tot en met 4 juli 2009 en 17 tot en met 23 ja-
nuari 2011 in- en uitgaande voertuigen geregistreerd 
2 Er zijn geen aanvullende verkeersonderzoeken, zoals tellingen, kentekenonderzoek of parkeertellingen uitge-
voerd 
3 Er is geen modelberekening uitgevoerd. De prognoses zijn berekend aan de hand van de cijfers uit de ruimte-
lijke visie en op basis van gebruikelijke verkeerskundige kengetallen voor motieven en functies en de Verkeers-
visie kern Breukelen 
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2 Analyse 

2.1 Inleiding 

De vraagstelling van de gemeenteraad komt er in feite op neer om de verkeerskundige con-
sequenties van het programma van Nyenrode inzichtelijk te maken. Die consequenties 
hebben hun uitwerking op de verkeersintensiteiten van de Straatweg en op de uitgang van 
Broeckland op de Straatweg. Het programma van Nyenrode voor 2020 moet daarvoor uit-
gewerkt worden in verkeerskundige kengetallen (zie paragraaf 2.2.1). Op basis van deze 
kengetallen is een verkeersproductie in intensiteiten te berekenen (paragraaf 2.2.2). Het 
extra verkeer dat door het programma van Nyenrode op de Straatweg in 2020 wordt gege-
nereerd moet worden opgeteld bij de (geprognotiseerde) verkeersintensiteiten in 2020. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van resultaten van de modelberekening die als onderleg-
ger voor de “Verkeersvisie kern Breukelen” is gemaakt. Met die modelberekening is tevens 
te bepalen of de toename als gevolg van het Nyenrode-programma acceptabel is of niet. 
 

2.2 Consequenties Ruimtelijke visie Nyenrode 

2.2.1 Kengetallen op basis van informatie Nyenrode 

Met de “Ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode” is nader onderzocht welk programma aan 
ontwikkelingen daadwerkelijk realiseerbaar is. Dit programma is de basis voor de analyse 
naar verkeerskundige consequenties. Voor de situatie in 2020 moet worden gerekend met 
extra verkeersbewegingen als gevolg van uitbreidingen die in het programma zijn voorzien.  
 
In het te realiseren programma zijn de volgende ontwikkelingen aan de orde: 

 studentenhuisvesting: er is sprake van vervangende nieuwbouw, het aantal studenten-
kamers blijft daarmee gelijk (300 kamers); 

 uitbreiding van de hotelvoorzieningen met 25 kamers; 

 congres- en conferentiecentrum met een plenaire zaal van 500 plaatsen; 

 innovatie-units voor startende ondernemers: handhaving van huidige 1.000 m2 vloer-
oppervlak; 

 omvang parkeervoorzieningen: lichte uitbreiding van 731 naar 850 plaatsen. 
 
Al deze ontwikkelingen genereren verkeer. Voor een verkeerskundige analyse zijn de ont-
wikkelingen omgezet in kengetallen (zie Bijlage 1 voor de berekeningen). Een overzicht van 
de kengetallen vindt u in de tabel op de volgende bladzijde.  
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Functies 
Huidig aantal 
auto’s (2010) 

Aantal auto’s in 
2020 

Extra aantal auto’s als gevolg van te 
realiseren Nyenrode-programma 

Studenten 

 woon-werkverkeer 

 boodschappen/familiebezoek 

 
100 
10 

 
100 
10 

 
0 
0 

Bezoekers
4
 

 werkdagen (dagelijks) 

 werkdagen(meerdaagse verblijf) 

 weekenddagen (dagelijks) 

 weekenddagen (za in/zo uit) 

 
800 
53 

237 
72 

 
1200 

73 
237 
96 

 
400 
20 
0 

24 

Startende ondernemers 20 20 0 

Medewerkers 

 werkdagen 

 weekenddagen 

 
200 
20 

 
200 
20 

 
0 
0 

 
Tabel 1 Aantal auto’s (autobewegingen) als gevolg van functies op Nyenrode in 2010, 2020 
en de toename van 2010 naar 2020 
 

2.2.2 Verkeersproductie Ruimtelijke Visie Nyenrode 

In tabel 1 is de toename van het aantal auto’s als gevolg van het te realiseren Nyenrode-
programma weergegeven. Deze toename is onder te verdelen naar: 

 werkdagbezetting door bezoekers, startende ondernemers en medewerkers, met on-
derscheid naar: 

o dagelijkse bezetting 
o bezetting bij meerdaags verblijf 

 weekendbezetting door bezoekers en medewerkers met onderscheid naar 
o bezetting op alle weekenddagen 
o bezetting met overnachting (zaterdag in, zondag uit) 

 woon-werkverkeer studenten op maandagochtend (naar campus toe) en vrijdagmiddag 
(van campus af). 

 
Zetten we deze aantallen in een tabel met verdeling naar de dagen van de week, dan zien 
we de verdeling zoals op de volgende bladzijde weergegeven. In de tabel zijn ook de totalen 
van ochtend- en avondspits per dag aangegeven. 
 
 

                                            
4 Deelnemers aan studieprogramma’s, workshops en congressen 
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Functies Huidig aantal auto’s (2010) 
Aantal auto’s in 2020 na realisatie  

Nyenrode-programma 
Extra aantal auto’s als gevolg van te  

realiseren Nyenrode-programma 
 ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo 

Studenten 

 woon-werkverkeer 

 boodschappen/ familiebezoek 

 
100 
10 

 
0 

10 

 
0 

10 

 
0 

10 

 
100 
10 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
100 
10 

 
0 

10 

 
0 

10 

 
0 

10 

 
100 
10 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
100 

0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
100 

0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Bezoekers 

 werkdagen (dagelijks) 

 werkdagen  
(meerdaags ma/di/wo of wo/do/vr) 

 weekenddagen (dagelijks) 

 weekenddagen (za in/zo uit) 

 
800 

 
53 

 
 

 
800 

 
53 

 
800 

 
53/53 

 
800 

 
53 

 
800 

 
53 

 
 
 
 

237 
 

 
 
 
 

237 
72 

 
1200 

 
73 

 
1200 

 
73 

 
1200 

 
73/73 

 
1200 

 
73 

 
1200 

 
73 

 
 
 
 

237 

 
 
 
 

237 
96 

 
400 

 
20 

 
400 

 
20 

 
400 

 
20/20 

 
400 

 
20 

 
400 

 
20 

 
 
 
 

0 
0 

 
 
 
 

0 
24 

Startende ondernemers 20 20 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medewerkers 

 werkdagen 

 weekenddagen 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
 

20 

 
 

20 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
200 

 
 

20 

 
 

20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Totaal 1183 1083 1136 1083 1183 257 329 1603 1503 1576 1503 1603 257 353 520 420 440 420 520 0 24 

Totaal ochtendspits
5
 (7.00 – 9.00 uur) 1173 1073 1073 1020 1020   1593 1493 1493 1420 1420   520 420 420 400 400   

Totaal avondspits
6
 (16.00 – 18.30 uur) 1020 1020 1073 1073 1173   1420 1420 1493 1493 1593   400 400 420 420 520   

 
Tabel 2 Verkeersproductie Nyenrode in de huidige situatie, in 2020 en de extra verkeersproductie als gevolg van realisatie van het Nyenrode-programma 
 
         maandagochtendspits studenten 
         meerdaagse bezoekers (deelnemers aan programma’s, workshops en congressen), ochtendspits 
         vrijdagavondspits studenten 
         meerdaagse bezoekers (deelnemers aan programma’s, workshops en congressen), avondspits 

 

                                            
5 Hiervoor geldt maandagochtendspits studenten (geel) + meerdaags (rood) + overige aantallen auto’s, exclusief boodschappen (cursief gedrukt) 
6 Hiervoor geldt vrijdagavondspits studenten (groen) + meerdaags (blauw) + overige aantallen auto’s, exclusief boodschappen (cursief gedrukt) 
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Voor de vraag welke verkeerskundige consequenties het te realiseren Nyenrode-program-
ma heeft, dan zijn de kolommen gevat onder “Extra aantal auto’s” relevant. Hieruit is af te 
leiden dat op de Straatweg de maximale toename in de ochtendspits 520 auto’s bedraagt 
en in de avondspits ook 520 auto’s. Hierbij is de ochtendspits vooral inkomend verkeer en 
de avondspits uitgaand verkeer. 
 
Voor de verdere verkeerskundige analyse7 gaan we uit van een ochtendspitsperiode van 
7.00 – 9.00 uur en een avondspitsperiode van 16.00 – 18.30 uur. Gerekend naar spitsuurin-
tensiteit betekent dit voor de ochtendspits een belasting van 520/2= 260 auto’s per uur en 
voor de avondspits een belasting van 520/2,5= 208 auto’s per uur. Daarbij is de verkeersbe-
lasting zowel naar Breukelen als naar Maarssen. De toename in het weekend is marginaal 
met maximaal 24 auto’s op zondag. 
 

2.2.3 Verkeersverdeling richting Breukelen/Maarssen 

De verkeersproductie vanuit Nyenrode naar de Straatweg is zowel naar Breukelen als naar 
Maarssen gericht. Relevant is om de verdeling richting Breukelen en richting Maarssen in-
zichtelijk te krijgen. Daarvoor is gebruik gemaakt van een verkeerstelling die door Nyenrode 
in de periode 17 tot en met 23 januari 2011 is uitgevoerd. De resultaten van deze telling 
voor de werkdagen van 17 tot en met 21 januari 2011 zijn in onderstaande tabel weergege-
ven. 
 

Overzicht verkeersbewegingen (in- en uitgaand verkeer) Landgoed Nyenrode 

Datum telling: 17januari 2011 tot en met 21 januari 2011   

inkomend verkeer uitgaand verkeer 

 van  tot 
Vanuit  
Breukelen 

Vanuit 
Maarssen totaal van  tot 

Richting  
Breukelen 

Richting  
Maarssen totaal 

 7:00 8:00 131 45 176  7:00 8:00 5 4 9 

 8:00 9:00 552 207 759  8:00 9:00 20 16 36 

 16:00 17:00 76 25 101 16:00 17:00 246 136 382 

 17:00 18:00 109 40 149 17:00 18:00 419 290 709 

 18:00 19:00 142 31 173 18:00 19:00 391 167 558 

 
Tabel 3 Resultaten verkeerstelling Nyenrode 17 tot en met 21 januari 2011 op werkdagen, 
onderscheiden naar ochtend- en avondspits en richtingen Breukelen en Maarssen; de getal-
len zijn gesommeerd over de werkdagen (maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari 
2011) 
 
         = zwaarst belaste ochtendspits 
         = zwaarst belaste avondspits 

 
 
 
 

                                            
7 In verkeerskundige methodieken wordt uitgegaan van een ochtendspits in de uren 7.00 – 9.00 en een avond-
spits van 16.00 – 18.30 uur 
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In Bijlage 2 is een berekening opgenomen van de verdeling van de autobewegingen in de 
richtingen Breukelen en Maarssen. Deze berekening laat als meest relevant zien: 

 in de ochtendspits: 
o de uitgaande stroom is minimaal 
o 73% van de autostroom komt uit Breukelen en 27% uit Maarssen 
o de gemiddelde spitsuurbelasting bedraagt uit Breukelen 68 auto’s/uur en uit 

Maarssen 25 auto’s/uur 

 in de avondspits: 
o 64% van de autostroom gaat naar Breukelen en 36% naar Maarssen 
o de gemiddelde spitsuurbelasting bedraagt naar Breukelen 70 auto’s/uur en 

naar Maarssen 40 auto’s/uur 
 
Voor de gemeente Stichtse Vecht is relevant welke verkeersproductie als gevolg van de 
nieuwe ontwikkelingen van Nyenrode eventueel tot overlast op de Straatweg zou kunnen 
leiden. Daarbij doen zich de volgende mogelijkheden voor: 

1. verkeer naar Nyenrode. De doorstroming bij de toegang van Nyenrode is bepalend 
voor de afvoersnelheid vanaf de Straatweg. Vooral een vlotte doorstroming vanuit 
Breukelen is voor de wegbeheerder gewenst. Vanuit verkeersveiligheid verdient 
een lage(re) snelheid de voorkeur, omdat naar Nyenrode afslaand autoverkeer een 
fietspad moet kruisen. Verkeer vanuit Maarssen moet ook nog een tegemoetko-
mende stroom auto’s uit Breukelen naar Maarssen voor laten gaan. Voorts kan de 
“poortwachter” de afstroom van verkeer op het terrein van Nyenrode bespoedigen 
door het verkeer zonder oponthoud voor controle doorgang te verlenen. 
Gelet op de tellingen uit tabel 3 is het ochtendspitsuur van 8.00 – 9.00 uur een mo-
gelijk knelpunt, met een gemiddelde intensiteit van 552/5= 110 auto’s vanuit Breu-
kelen en 207/5= 41 auto’s uit Maarssen. 

2. verkeer van Nyenrode. Dit verkeer geeft een belasting op de Straatweg zowel naar 
Breukelen als naar Maarssen. Uit de cijfers van tabel 3 is af te leiden dat het avond-
spitsuur van 17.00 – 18.00 uur een mogelijk knelpunt kan zijn, met een gemiddelde 
intensiteit van 419/5= 84 auto’s naar Breukelen en 290/5= 58 auto’s naar Maars-
sen. 

 
Gezien de grootste effecten voor de verkeersafwikkeling op de Straatweg lijkt de avond-
spits de maatgevende spits om de belasting van het Breukelense wegennet (Straatweg) 
verder te beschouwen. 
 

2.3 Ontwikkelingen Nyenrode tot 2020 

2.3.1 Verkeersproductie 

Voorgaande analyses moeten leiden tot vaststelling van de verkeersbelasting in het maat-
gevende spitsuur naar of vanaf het terrein van Nyenrode. In paragraaf 2.2.3 is geconsta-
teerd dat de belasting naar de Straatweg in de avondspits qua verkeersintensiteit maatge-
vend is als het gaat om het beschouwen van de grootste effecten op de verkeersafwikkeling 
op de Straatweg. Voor de verdere analyse wordt dan ook het avondspitsuur op een werk-
dag genomen, met de verdeling van 64% richting Breukelen en 36% richting Maarssen. In 
paragraaf 2.2.2 is voor de avondspits een belasting van 208 auto’s per uur berekend; dit is 
een belasting van 208*64%= 133 auto’s naar Breukelen en van 208*36%= 75 auto’s naar 
Maarssen. 
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De verkeersbelasting op de Straatweg is in de “Verkeersvisie kern Breukelen” zowel voor de 
huidige situatie (anno 2009 op basis van tellingen) als voor 2020 (op basis van een model-
berekening) bepaald: 

 Spitsuurintensiteit in 2009 op de Straatweg net binnen de bebouwde kom bedraagt 534 
motorvoertuigen in de richting van Breukelen (dit is inclusief verkeer vanaf Nyenrode).  

 Spitsuurintensiteit in 2020 op de Straatweg (referentievariant uit de modelberekening) 
bedraagt 532 motorvoertuigen in de richting van Breukelen (inclusief verkeer vanaf 
Nyenrode, zonder verrekening van het programma uit de ruimtelijke visie). Uit de tel-
lingen van Nyenrode voor de periode van 17 januari tot en met 21 januari 2011 is af te 
leiden dat op een relevante werkdag de verkeersproductie door Nyenrode in de rich-
ting van Breukelen 958 autoritten omvat. Uitgaande van een autonome groei van nul 
(gezien de specifieke, besloten situatie van Nyenrode) betekent dit dat de verkeersbe-
lasting in 2020 op de Straatweg exclusief Nyenrodeverkeer 532 – 95 = 437 autoritten 
bedraagt. 

 De modelberekening van de “Verkeersvisie kern Breukelen” geeft ook aan dat de theo-
retisch acceptabele capaciteit van de Straatweg buiten de bebouwde kom richting 
Breukelen 900 motorvoertuigen per uur bedraagt en binnen de bebouwde kom richting 
Breukelen 750 motorvoertuigen per uur. Deze capaciteit wordt conform de modelbere-
kening nog niet volledig benut (zie hiervoor, in 2020 532 motorvoertuigen per uur). 

 
Een en ander betekent dat in 2020 de verkeersbelasting op de Straatweg: 

 binnen de bebouwde kom bedraagt: 437 + 133 = 570 mvt/uur < 750 mvt/uur 

 buiten de bebouwde kom bedraagt: 437 + 133 = 570 mvt/uur < 900 mvt/uur 
De theoretische capaciteit van de rotonde op de kruising met de Stinzenlaan bedraagt 
2.000 mvt/uur. 
Deze analyse betekent dat de toename van het verkeer op de Straatweg, inclusief de ro-
tonde op de kruising met de Stinzenlaan, als gevolg van de ontwikkeling van de “Ruimtelijke 
visie Universiteit Nyenrode” ruim binnen de capaciteit blijft.  
 

2.3.2 Verkeersafwikkeling op terrein Nyenrode 

Uit de tellingen van Nyenrode in de periode van 17 tot en met 21 januari is ook de ver-
keerssituatie (-problematiek) op het terrein van Nyenrode zelf af te leiden. Met behulp van 
een verkeerskundige rekenmethode (methode Harders) is een toedeling van het verkeer te 
maken. Uit de berekening blijkt, dat in de avondspits lange wachttijden op het terrein van 
Nyenrode te verwachten zijn. Dit kan een verslechtering van de verkeersveiligheid op de 
Straatweg tot gevolg hebben. Immers, hoe langer men moet wachten des te meer risico 
men neemt om de Straatweg op te rijden (men accepteert kleinere hiaattijden in de stroom 
op de Straatweg). Dit fenomeen zal zich met name voordoen bij links afslaand verkeer rich-
ting Breukelen (men moet oversteken). Dit is wel een punt van aandacht. Bij het verder 
uitwerken van de het programma van Nyenrode zal hiermee rekening moeten worden ge-
houden. Een eventueel ontwerp moet de verkeersveiligheid ten minste waarborgen. 
 
 

                                            
8 Deze tellingen zijn in aparte exel-documenten beschikbaar 
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2.3.3 Parkeren 

Uit tabel 2 op bladzijde 6 is af te leiden dat in 2020 op de drukste dag (woensdag) 1666 au-
to’s van bezoekers (1200 + 2x73), studenten (100), medewerkers (200) en startende onder-
nemers (20) op het terrein van Nyenrode aanwezig zijn en dus een parkeerplaats nodig 
hebben. De theoretisch maximale parkeerbehoefte in 2020 bedraagt derhalve 1666 par-
keerplaatsen. Overigens zal in de praktijk deze maximale vraag gezien de programmering 
van studies, conferenties en leergangen zelden voordoen. 
 
In het realisatieprogramma van Nyenrode is voorzien in ca. 850 parkeerplaatsen. Dit bete-
kent dat er in 2020 theoretisch een groot tekort aan parkeerplaatsen zal zijn. In paragraaf 
3.2 Aanbevelingen worden mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Conclusies 

De gemeente Stichtse Vecht en Universiteit Nyenrode werken samen aan de ontwikkeling 
van (nieuwe) activiteiten van Nyenrode. Daartoe dienen ruimtelijke procedures te worden 
gevolgd en bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden. Hierbinnen is de behoefte om ver-
keerskundige consequenties van de ontwikkelingen van Nyenrode inzichtelijk te hebben. 
Voorliggend rapport geeft dat inzicht. Aan dit rapport ligt een verkeerskundige analyse ten 
grondslag. Op basis van deze analyse worden de volgende conclusies getrokken: 
1. Het realisatieprogramma van Nyenrode leidt tot een toename van verkeersbewegingen 

van 133 extra autoritten in het drukste spitsuur in de richting van Breukelen. Dit brengt 
in 2020 de verkeersintensiteit op de Straatweg als gevolg van uitgaand verkeer vanaf de 
hoofduitgang van Nyenrode in de richting Breukelen op 570 motorvoertuigen per uur 
(mvt/u). Dit ligt beduidend binnen de capaciteit van 750 mvt/u van de Straatweg bin-
nen de bebouwde kom en van 900 mvt/u van de Straatweg buiten de bebouwde kom. 
De te verwachten intensiteit van 570 mvt/u valt ook ruimschoots binnen de capaciteit 
van de rotonde Stinzenlaan-Straatweg; deze bedraagt 2.000 mvt/u. 
Te verwachten is dat de voorziene groei van autoverkeer op de Straatweg zonder pro-
blemen kan worden verwerkt. 

2. De maximale parkeerbehoefte in 2020 bedraagt in totaal 1.666 parkeerplaatsen. Het 
parkeeraanbod in 2020 bedraagt ca. 850 parkeerplaatsen. Indien volledige bezetting 
aan de orde is, is er een tekort aan parkeervoorzieningen. Nyenrode zal derhalve een 
parkeerregulerend beleid moeten voeren. In paragraaf 3.2 komen mogelijke oplossings-
richtingen in beeld. 

3. Het grote aantal auto’s dat in het maatgevende spitsuur het terrein wil verlaten, krijgt 
te maken met lange wachttijden. Dit kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid 
op de Straatweg. Ongeduld en irritatie kunnen automobilisten komend vanaf Nyenrode 
tot ongewenste manoeuvres verleiden. Vooral de kruising van het fietspad met fiets-
verkeer in twee richtingen kan het ongevalsrisico verhogen. Ook de maximum snelheid 
van 80 km/h is een gevaarverhogend aspect. 

4. De analyse laat zien dat de check van de provincie Utrecht op de ontsluiting van Nyen-
rode correct is. De provincie constateerde dat er geen aanleiding is om op de Straatweg 
aanvullende maatregelen te nemen, in de zin van aanpassingen in de infrastructuur. 

5. Studenten mogen in de toekomst geen gebruik meer maken van de uitgang via Broeck-
land. Dat betekent dat de verkeersbelasting als gevolg van Nyenrode hier dan zeer ge-
ring is en ten opzichte van de huidige situatie ook nog zal afnemen. Aanvullende (infra-
structurele) maatregelen zijn dan ook niet nodig. 
 

3.2 Aanbevelingen 

De verkeerskundige analyse leidt ook tot de volgende aanbevelingen: 
1. Er kan worden gestuurd in de toestroom van bezoekers. Dit kan leiden tot afname in 

het gebruik van de auto, hetgeen minder belasting van het wegennet van Breukelen en 
minder vraag aan parkeerplaatsen betekent. Mogelijke maatregelen: 

 stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer (er stopt een bus voor de 
poort van Nyenrode); 

 met een vervoersbedrijf bekijken om meerdaagse bezoekers en congresgangers 
met openbaar vervoer te laten reizen (bijvoorbeeld aanbieden van comfortabele 
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arrangementen als onderdeel van het studie- of congresprogramma of korting op 
het programma bij gebruik van het arrangement); 

 NS Businesscards of OV-abonnementen aanbieden; 

 de programmering van studietrajecten, congressen en leergangen zo opzetten dat 
een maximale opeenstapeling op één of meerdere dagen niet voorkomt; 

 optimalisering van de bedrijfsvoering van Nyenrode. 
2. Bekijken of op het terrein van Nyenrode al een splitsing in verkeer richting Breukelen 

en verkeer richting Maarssen kan worden gemaakt, zodat de wachttijden iets kunnen 
worden verkort. Daarmee neemt de kans op ongeduld en irritatie af, waardoor de ver-
keersveiligheid minder in het geding is. Verlaging van de maximum snelheid op de 
Straatweg naar 60km/h kan een positieve bijdrage leveren. 
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2009 en 17 tot en met 23 januari 2011 
4. www.cbs.nl/statline  
5. Mobiliteitsontwikkelingen duiden en verklaren; Kennisinstituut Mobiliteit, 2009 
6. Handboek Verkeersonderzoek; CROW, januari 2008 
7. Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden; vuistregels en kengetallen voor gemoto-
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8. Verkeersgeneratie voorzieningen; kengetallen gemotoriseerd verkeer. CROW, de-

cember 2008 
 

http://www.cbs.nl/statline
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Bijlagen 

 
1. Uitwerking kengetallen voor verkeerskundige analyse 
2. Berekening verkeersverdeling Breukelen/Maarssen 

 
 
 



 
Project : Ruimtelijke visie Nyenrode Breukelen; verkeersonderzoek 
Opdrachtgever : Gemeente Stichtse Vecht 
Status : Definitief Rapport 
Datum : 29 april 2011 
 

 
VMC Beleids- en Procesmanagement  II 

Bijlage 1 Uitwerking kengetallen voor verkeerskundige analyse 

In het te realiseren programma van de “Ruimtelijke visie Universiteit Nyenrode” zijn de vol-
gende ontwikkelingen aan de orde: 

 studentenhuisvesting: in het programma is sprake van vervangende nieuwbouw, het 
aantal studentenkamers blijft daarmee gelijk (300 kamers); 

 uitbreiding van de hotelvoorzieningen met 25 kamers; 

 congres- en conferentiecentrum met een plenaire zaal van 500 plaatsen; 

 innovatie-units voor startende ondernemers: handhaving van 1.000 m2; 

 omvang parkeervoorzieningen: lichte uitbreiding van 731 naar 850 plaatsen. 
 
Al deze ontwikkelingen genereren verkeer. Voor een verkeerskundige analyse zijn de ont-
wikkelingen, mede aan de hand van gegevens van Nyenrode, geconcretiseerd naar: 

 studentenkamers: momenteel maken de studenten meestal gebruik van de achteruit-
gang via Broeckland. In de uitwerking van de visie maken de studenten alleen nog maar 
gebruik van de in- en uitgang aan de Straatweg. Dit is voor de situatie in 2020 als extra 
verkeer op de Straatweg te beschouwen. Dit betekent dat Broeckland nagenoeg geen 
verkeer meer vanaf Nyenrode te verwerken krijgt. 
 
Volgens opgave van Nyenrode beschikken momenteel gemiddeld 100 van de 300 stu-
denten over een auto en is het autogebruik voor boodschappen doen / (familie)bezoek 
zeer gering. De rapporteurs nemen aan dat deze studenten door de week op de cam-
pus verblijven en in het weekeinde elders (buiten de campus); boodschappen doen / 
(familie)bezoek vindt door de week plaats. Voor 2020 wordt gerekend met hetzelfde 
aantal studenten(kamers) van 300, aangezien in het te realiseren programma sprake is 
van herverdeling/vervangende nieuwbouw.  
Dit leidt tot de volgende kengetallen: 

o 2010: aantal auto’s in woon-werkverkeer = 100 
aantal auto’s voor boodschappen / (familie)bezoek = 109 

o 202010:  aantal auto’s in woon-werkverkeer = 100 
aantal auto’s voor boodschappen/familiebezoek = 10 
 

 bezoekers van deeltijdprogramma’s, congressen/conferenties, e.d.: hierbij is sprake van 
eendaagse en meerdaagse activiteiten (met overnachting), zowel door de week als in 
het weekeinde. Momenteel is de verdeling van het aantal bezoekers: 

o 1200 per werkdag, waarvan 200 meerdaags (3-4 dagen) op Nyenrode verblij-
ven; volgens opgave van Nyenrode bedraagt het aantal meerdaagse bezoekers 
per auto 160 (= (160/200=) 80%11 van het totaal aantal meerdaagse bezoekers) 

o In het weekend nemen 400 bezoekers deel aan studieprogramma’s, waarvan 
150 overnachten; de rapporteurs gaan uit van 95% autogebruik 

                                            
9 Volgens opgave van Nyenrode is het aantal autobewegingen voor boodschappen / (familie)bezoek zeer ge-
ring; voor de verkeerskundige analyse is uitgegaan van 10% van het totaal aantal auto’s in bezit van studenten 
10 Voor informatie over groei van het autobezit onder studenten is geput uit CBS Statline. Over de periode 2000 
– 2007 is het autobezit onder studenten gegroeid met 0,1% per jaar. Voor de periode 2010 – 2020 kan worden 
gerekend met een groei van ca. 1%; dit is zo gering dat in de verkeerskundige analyse is gerekend met een ge-
lijkblijvend aantal autobewegingen van studenten in het woon-werkverkeer. 
11 Dit percentage van 80% houden wij, gezien de aard van de bezoekers aan de studie- en conferentiepro-
gramma’s van Nyenrode, ook aan voor de dagelijkse bezoekers. 
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Voor 2020 voorziet het te realiseren Nyenrode-programma in: 
o uitbreiding met 25 eenpersoons hotelkamers, dus 25 extra overnachtingen 
o uitbreiding congresfunctie met 500 bezoekers 

Dit resulteert in de volgende kengetallen: 
o 2010: aantal auto’s op werkdagen = (1000*80%) + (1/3*160) = 853 

aantal auto’s op weekenddagen = (250*95%)+(1/2*150*95%) = 309 
o 2020: aantal auto’s op werkdagen = 853 + (25*80%) + 500*80% = 1273 

aantal auto’s op weekenddagen = 309 + (25*95%) = 333 
 

 startende ondernemers: op dit moment is ca. 1.000m2 beschikbaar; op termijn wordt 
geen uitbreiding van dit vloeroppervlak verwacht. De Ruimtelijke Visie gaat uit van 20 - 
30m2 per werknemer. De faciliteit van bedrijfsunits is bedoeld voor studenten en pas 
afgestudeerden. Het autobezit zal iets hoger liggen dan bij de studenten; de rappor-
teurs gaan uit van 40%12 autobezit (-gebruik). Kengetallen: 

o 2010:  aantal auto’s in woon-werkverkeer = (1.000/20)*40% = 20 
o 202013:  aantal auto’s in woon-werkverkeer = 20 

 

 medewerkers: volgens opgave van Nyenrode komen per dag 200 medewerkers met de 
auto; in het weekend komen 20 medewerkers met de auto. Kengetallen: 

o 2010: aantal auto’s in woon-werkverkeer op werkdagen = 200 
aantal auto’s in woon-werkverkeer op weekenddagen = 20 

o 202014: aantal auto’s in woon-werkverkeer op werkdagen = 200 
aantal auto’s in woon-werkverkeer op weekenddagen = 20 

 
Een overzicht van deze kengetallen vindt u in de tabel hieronder.  
 

Functies 
Huidig aantal 
auto’s (2010) 

Aantal auto’s 
in 2020 

Extra aantal auto’s als gevolg van te 
realiseren Nyenrode-programma 

Studenten 

 woon-werkverkeer 

 boodschappen/familiebezoek 

 
100 
10 

 
100 
10 

 
0 
0 

Bezoekers 

 werkdagen (dagelijks) 

 werkdagen(meerdaagse verblijf) 

 weekenddagen (dagelijks) 

 weekenddagen (za in/zo uit) 

 
800 
53 

237 
72 

 
1200 

73 
237 
96 

 
400 
20 
0 

24 

Startende ondernemers 20 20 0 

Medewerkers 

 werkdagen 

 weekenddagen 

 
200 
20 

 
200 
20 

 
0 
0 

 
Tabel 1 Aantal auto’s (autobewegingen) als gevolg van functies op Nyenrode in 2010, 2020 
en de toename van 2010 naar 2020 

                                            
12 Peildatun universitair jaar 2010 - 2011 
13 Idem als voetnoot 4. Voor informatie over groei van het autobezit onder studenten is geput uit CBS Statline. 
Over de periode 2000 – 2007 is het autobezit onder studenten gegroeid met 0,1% per jaar. Voor de periode 
2010 – 2020 wordt in dit rapport gerekend met een groei van 1%. 
14 CBS Statline geeft voor de periode 2000 – 2007 dat het aantal verplaatsingen per persoon per dag van en 
naar het werk als autobestuurder nagenoeg gelijk is. Voor de periode 2010 – 2020 wordt er in dit rapport ook 
mee gerekend dat dit aantal gelijk blijft. 
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Bijlage 2 Berekening verkeersverdeling Breukelen/Maarssen 

De verkeersproductie van Nyenrode op de Straatweg is zowel naar Breukelen als naar 
Maarssen gericht. Relevant is om de verdeling richting Breukelen en richting Maarssen in-
zichtelijk te krijgen. Daarvoor is gebruik gemaakt van een verkeerstelling die door Nyenrode 
in de periode 17 tot en met 23 januari 2011 is uitgevoerd. De resultaten van deze telling 
voor de werkdagen van 17 tot en met 21 januari 2011 zijn in onderstaande tabel weergege-
ven. 
 

Overzicht verkeersbewegingen (in- en uitgaand verkeer) Landgoed Nyenrode totaal op de werkdagen 

Datum telling: 17januari 2011 tot en met 21 januari 2011   

inkomend verkeer uitgaand verkeer 

 van  tot 
Vanuit  
Breukelen 

Vanuit 
Maarssen totaal van  tot 

Richting  
Breukelen 

Richting  
Maarssen totaal 

 7:00 8:00 131 45 176  7:00 8:00 5 4 9 

 8:00 9:00 552 207 759  8:00 9:00 20 16 36 

 16:00 17:00 76 25 101 16:00 17:00 246 136 382 

 17:00 18:00 109 40 149 17:00 18:00 419 290 709 

 18:00 19:00 142 31 173 18:00 19:00 391 167 558 

 
Tabel 3 Resultaten verkeerstelling Nyenrode 17 tot en met 21 januari 2011, onderscheiden 
naar ochtend- en avondspits en richtingen Breukelen en Maarssen; de getallen zijn gesom-
meerd over de werkdagen (maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari 2011) 
 
         = zwaarst belaste ochtendspits 
         = zwaarst belaste avondspits 

 
 
Hieruit is af te leiden: 

 in de ochtendspits: 
o is de uitgaande stroom marginaal 
o bedraagt per dag de gemiddelde inkomende stroom (131 + 552)/5 = 137 auto’s 

vanuit Breukelen en (45 + 207)/5 = 50 auto’s vanuit Maarssen (totaal 187 au-
to’s); dit leidt tot een verdeling van Breukelen/Maarssen = 73%/27% 

o bedraagt per dag de gemiddelde ochtendspitsuurbelasting van inkomend ver-
keer vanuit Breukelen 137/2 = 68 auto’s per uur en vanuit Maarssen 50/2 = 25 
auto’s per uur 

 in de avondspits per dag gemiddeld uitgaand verkeer: 
o bedraagt per dag de gemiddelde inkomende stroom (76+109+142)/5 = 65 au-

to’s vanuit Breukelen en (25+40+31)/5 = 19 auto’s vanuit Maarssen 
o bedraagt per dag de gemiddelde uitgaande stroom (246+419+391)/5 = 211 au-

to’s naar Breukelen en (136+290+167)/5 = 119 auto’s naar Maarssen (totaal 
330 auto’s); dit leidt tot een verdeling van Breukelen/Maarssen = 64%/36% 

o bedraagt per dag de gemiddelde avondspitsuurbelasting van uitgaand verkeer 
naar Breukelen 211/3=70 auto’s per uur en naar Maarssen 119/3 = 40 auto’s 
per uur. 

 


