
NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

Beste deelnemer,

Binnenkort ben je op Nyenrode Business Universiteit voor deelname 
aan een programma. We vertellen je graag meer over Nyenrode en 
onze faciliteiten, zodat je goed voorbereid bent op je verblijf.

Nyenrode, de oudste particuliere universiteit van Nederland, is  
gevestigd op twee locaties, in Breukelen en Amsterdam. Nyenrode 
Amsterdam bevindt zich in het historische pand De Vijf Keizers, in 
het hart van de stad. Nyenrode Breukelen ligt op een prachtig, bosrijk 
landgoed van bijna zestig hectare groot.

De geschiedenis van onze locatie in Breukelen gaat terug naar de 
dertiende eeuw, toen de eerste steen van Kasteel Nijenrode werd 
gelegd.In 1946 vestigde zich hier de voorloper van de universiteit.  
Het landgoed beschikt over 27 monumenten.

Met behulp van onze kernwaarden Leadership, Entrepreneur-
ship en Stewardship onderscheiden we ons, door de vorming van  
studenten, managers en professionals als een maatschappelijke  
taak te beschouwen. Zij ontwikkelen bij Nyenrode vaardigheden om 
in de toekomst als wereldburger en als leider in de maatschappij 
te staan. Die verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en  
zich bewust zijn van de omgeving. Zowel bij onze locatie in hartje 
Amsterdam als op het landgoed in Breukelen ligt de nadruk op op 
kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht.

Bekijk de video van Nyenrode Business Universiteit op YouTube

AANKOMST
Je komt Nyenrode binnen via het Poortgebouw.* 

 

*Wanneer er geen portier aanwezig is in de poortloge en de 
slagboom gesloten is, dan kan je aanbellen via de paal met de 
paslezer en wordt de slagboom voor je open gedaan.

PARKEREN (A-F)
Parkeren kan op een van de ruim 1000 gratis parkeer-

plekken. Op parkeerplaats C/D zijn laadpalen om  

je elektrische auto, motor of scooter op te laden.  

In de fietsenstalling bij het Dr. Albert Heijn-gebouw  

kan je jouw elektrische fiets opladen. Zorg ervoor 

dat je waardevolle spullen meeneemt uit je auto. 

Helaas worden we af en toe geconfronteerd met  

auto-inbraken. 

OVERNACHTEN
Nyenrode beschikt over 99 comfortabele, eenvou-

dige een- of tweepersoons hotelkamers, verspreid 

over het Plesman Hotel en het Campus Hotel.  

Beide hotels bieden een ontspannen verblijf en een 

prachtig uitzicht over het bosrijke terrein. Bij het 

inchecken hoor je in welk hotel je overnacht. Houd 

rekening met een korte wandeling om bij het hotel 

te komen. 

Het Plesman Hotel 
Het Plesman Hotel telt eenpersoonskamers en een 

aantal tweepersoons kamers met twee aparte 

bedden. Er is een gezellige lounge met bar en het 

ontbijt buffet wordt hier geserveerd. 

Het Campus Hotel
Het Campus Hotel beschikt over goed uitgeruste 

tweepersoons kamers met twee aparte bedden en 

een bureau. Op deze locatie zijn geen gezamenlijke 

ruimten en horeca faciliteiten.

De kamers in beide hotels zijn voorzien van:

• een televisie

• een föhn

• een waterkoker, koffie en thee

• Wi-Fi

Let op: in beide gebouwen is geen lift aanwezig.

RECEPTIE, ONTBIJT EN HOTELBAR*
De receptie vind je in de Neelie Kroes hal in  

het Dr. Albert Heijn-gebouw. Hier kan je in- en  

uitchecken en al je vragen stellen over je verblijf.  

Inchecken is mogelijk vanaf 14.00 uur. Uitchecken 

kan tot 9.00 uur. Je kamerpas lever je na je verblijf 

ook weer in bij de receptie.

Ontbijt en hotelbar
Tussen 7.30 uur tot 9.00 uur  serveren wij een   

ontbijtbuffet in de lounge van het Plesman Hotel. 

Hier vind je ook de bar, waar je na een dag studeren 

terecht kan voor een hapje en drankje. De bar is, bij 

voldoende gasten, geopend van 19.00 tot 1.00 uur. 

 

*Betalen kan alleen met een pinpas of creditcard.

SPORTFACILITEITEN
Tijdens je verblijf op Nyenrode kan je gebruik maken 

van verschillende sportfaciliteiten. 

Gym
In de sporthal vind je de gym. Dit is op basis van  

beschikbaarheid, omdat in de sporthal tentamens 

worden afgenomen. Op het informatiescherm vind 

je een lijst met beschikbaarheid. Wanneer een  

tentamen gepland staat, kan de gym niet gebruikt 

worden. Met je kamerpas heb je toegang tot de gym.  

Tennisbaan
In de zomer kan je gebruik maken van de tennisbaan. 

Bij de receptie kan je een racket lenen en tennis-

ballen kopen.

Hardlooproute
Voor de hardlopers is er een route over het  

landgoed uitgestippeld. De route is ongeveer twee  

kilometer lang en wordt aangegeven met roest- 

kleurige bewegwijzering met een uitgesneden  

trimlogo. Je kan op elk punt van de route starten.  

De route is: kasteel, rosarium, Lindelaan, om de  

grote vijver heen, via het achterpad naar de  

Beukenlaan, vlak langs het Campus Hotel en het  

hoofdgebouw en weer terug naar het kasteel. Deze 

route kan je uiteraard ook wandelen. 

GOED EN GEZOND ETEN
Puur genieten en optimaal presteren gaan hand  

in hand op Nyenrode. Goed en gezond eten is  

daarvoor een belangrijke voorwaarde. Mét ruim-

te voor een versnapering - want ook dat hoort bij  

genieten - en zonder daarbij comfort en gastvrijheid 

uit het oog te verliezen. 

We streven ernaar om een duurzame bijdrage te  

leveren aan onze omgeving. Dat betekent dat we 

de beste lokale en seizoensgebonden ingrediënten 

selecteren en zo min mogelijk voedsel willen verspil-

len. Bovendien kiezen wij voor een 70% plantaardige 

samenstelling van onze pauzes, lunches en diners. 

Kortom, een kwalitatief en doordacht aanbod eten 

en drinken, voor de verschillende momenten van  

jou verblijf. Kwalitatief omdat dit past bij de kern-

waarden van Nyenrode, doordacht omdat we met de 

juiste aanpak en voeding onze gasten ondersteunen 

bij de topprestatie die zij dagelijks leveren. 

WELKOM OP LANDGOED NIJENRODE

https://www.youtube.com/watch?v=XLOzl5wPohI
https://www.youtube.com/watch?v=XLOzl5wPohI
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Dieetwensen
Uiteraard houden wij graag rekening met dieet-

wensen en allergieën. Wil je deze wensen uiterlijk 

twee werkdagen voor de start van het programma 

doorgeven aan het programma-management? 

Espressobar
Om tussen je programma even te ontspannen of 

energie op te doen, kan je terecht bij de espressobar 

in de Neelie Kroeshal. De barista bereidt hier luxe 

koffie en thee. Gedurende de dag bieden we diverse 

versnaperingen aan zoals verse sappen, frisdranken 

en ontbijt- en lunchgerechten. Je kan er ook terecht 

voor lekkere tussendoortjes. 

De espressobar is van maandag tot en met vrijdag 

geopend van 08.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 

08.00 tot 13.30 uur.

ROOKBELEID
Sinds 1 augustus 2020 geldt een landelijk rook-

verbod op onderwijsinstellingen. Er mag alleen  

gerookt worden op de daarvoor gemarkeerde plekken 

op de parkeerterreinen. Zo werken we samen aan 

een gezonde leefomgeving op onze campus.

CALAMITEITEN
In het geval van calamiteiten bel je met het interne 

noodnummer 0346 291 000. Bij geen gehoor of bij 

een noodgeval bel je altijd 112.

Heb je na het lezen van deze informatie nog  

vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk  

via servicedesk@nyenrode.nl of bel 0346 291 234. 

We wensen je een fijn verblijf op Nyenrode!

mailto:servicedesk%40nyenrode.nl?subject=
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AMSTERDAM   Eigen vervoer
De dichtstbijzijnde parkeergarage is Q-park aan de Mar-

nixstraat 250, Amsterdam. Vanaf hier is het ongeveer  

tien minuten lopen naar Nyenrode Business Universiteit  

Amsterdam. Je kan ook parkeren in Q-Park, locatie Nieuwe-

zijds Kolk 18, Amsterdam. Vanaf hier is het vijftien minuten 

lopen naar Nyenrode Business Universiteit.

AMSTERDAM   Openbaar vervoer
Vanaf station Amsterdam Centraal kan je tram 13 of 17 nemen, 

deze stopt op de Westermarkt. Vanaf hier is Nyenrode  

Business Universiteit op vijf minuten loopafstand. 

BREUKELEN   Eigen vervoer
Nyenrode Business Universiteit bereik je door op snelweg  

A2 de afslag Breukelen (nr. 5) te nemen. Volg de borden  

Breukelen. Na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal neem 

je de eerste afslag op de rotonde (rechtsaf). Vervolg deze weg 

tot je rechts het kasteel van Nyenrode ziet.

BREUKELEN   Openbaar vervoer
Neem vanaf station Utrecht Centraal bus 120 richting  

Amsterdam. Deze bus stopt voor het kasteel (halte Kasteel 

Nyenrode). Vanuit Amsterdam Centraal Station neem je de 

trein naar station Breukelen. Daar kan je overstappen op bus 

120 richting Maarssen en Utrecht. Deze bus stopt voor het 

kasteel (halte Kasteel Nyenrode).


