
routebeschrijving & plattegrond /  
directions & map 

Eigen vervoer 
Vanuit Utrecht 
Op de A2 Utrecht - Amsterdam neemt u de afslag Breukelen 
(5). Volg op de rotondes de richting Breukelen. U passeert 
de hoge brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Op de 
rotonde daarna slaat u rechtsaf richting Nyenrode Business 
Universiteit. Na ongeveer 800 meter – de rivier De Vecht aan 
uw linkerhand – ziet u rechts Kasteel Nyenrode liggen.  
U kunt door het poortgebouw, waar u zich kunt melden, 
naar binnen. 

Vanuit Amsterdam
Op de A2 Amsterdam - Utrecht neemt u de afslag Breukelen 
(5) en slaat u linksaf op de rotonde (Breukelerwaard) en 
gaat u onder het viaduct door. Volg vervolgens de borden 
Breukelen op de rotondes. U passeert de hoge brug over  
het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij de volgende rotonde gaat  
u rechtsaf. Na ongeveer 800 meter – de rivier De Vecht aan 
uw linkerhand – ziet u rechts Kasteel Nyenrode liggen.  
U kunt door het poortgebouw, waar u zich kunt melden, 
naar binnen. 

Openbaar vervoer 
Vanaf Utrecht Centraal neemt u bus 120 naar Maarssen/
Breukelen/Amsterdam. De bussen vertrekken elk half uur.  
De bushalte bevindt zich direct voor Kasteel Nyenrode. 
U kunt ook de trein vanuit Utrecht of Amsterdam naar 
Breukelen nemen (ieder kwartier). Vanaf station Breukelen 
gaat bus 120 naar Maarssen/Utrecht, zodat u kunt 
uitstappen bij halte Nyenrode. 

U kunt onze servicedesk bellen voor informatie over het 
bestellen van een taxi: 0346 291 211.

By own transport 
From Utrecht 
Nyenrode Business Universiteit can be reached by taking the 
Breukelen-exit (5) on the A2-Highway. After leaving the exit 
follow the signs for Breukelen at the roundabouts and go on 
until you are on the road that crosses the Amsterdam-Rijn 
Canal. Take a right turn at the roundabout after the bridge. 
Continue along this road (approx. 800 meters, river Vecht on 
your left hand side) until you see Nyenrode Castle on your 
right. Enter the estate by driving through the entrance gate. 
Please announce yourself. 

From Amsterdam
Nyenrode Business Universiteit can be reached by taking the 
Breukelen-exit (5) on the A2-highway. After the exit you take 
the roundabout and turn left. Follow the signs for Breukelen 
at the roundabouts and go on until you are on the road 
that crosses the Amsterdam-Rijn Canal. Take a right turn at 
the roundabout after the bridge. Continue along this road 
(approx. 800 meters, river Vecht on your left hand side) until 
you see Nyenrode Castle on your right. Enter the estate by 
driving through the entrance gate. Please announce yourself. 

By Public Transport
From Utrecht Central Station take bus 120 to Maarsen/
Breukelen/Amsterdam. Buses leave every 30 minutes and stop 
right in front of the castle. From Utrecht Central Station and 
Amsterdam Central Station trains leave every 15 minutes to 
Breukelen, where you can change over to bus 120 to Maarssen/
Utrecht. 

Our servicedesk can inform you about ordering a taxi:  
+31 346 291 211.

Straatweg 25    3621 BG Breukelen
P.O. Box 130    3620 AC Breukelen
The Netherlands
t  +31 346 291 211
www.nyenrode.nl
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routebeschrijving / directions



1.  Kasteel / Castle
2.  Koetshuis / Coach House
3.  Poortgebouw / Gate
4.  Koetshuisvleugel / Coach House Wing
5.  Kooikershuis
6.  De 3 Fontyne
8.  Oranjerie
9.  Kwekerij
10. Loods – Opslag
11. Wachtje
12. Paalwoning
16. Speelstal
17. Plesmanpaviljoen / Plesman Pavilion
19. LEArN Factory
20. De Rooij 
21. Dr. Albert Heijn 
22. Bibliotheek / Library
23. Mensa / Restaurant
24. Sporthal / Gymnasium
28. Philips (Roeterink I & II, Otten, Riemsdijk)
33. Klaasesz
36. Kuneman
39. Weijer
42. Postma
45. Campuspaviljoen / Campus Pavilion

A – F Parkeerplaats / Parking
  Pinautomaat / ATM

plattegrond / map

Landgoed Nyenrode ademt een unieke sfeer uit. Geworteld in een Hollands landschap combineert 

Nyenrode allure uit vroeger tijden – het kasteel en de lange onderwijstraditie – met een moderne en 

vooraanstaande rol vandaag de dag op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en wetenschap.

The Nyenrode estate radiates a unique atmosphere. Nestled in a typically Dutch landscape, it 

combines the allure of olden times – with its Castle and long tradition of education – with a modern 

and leading role in education, entrepreneurship and science. 

Receptie / Reception 

Ingang / Entrance

Uitgang / Exit

Campus Entrance / Exit
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