Nyenrode breidt uit. De gemeenschap betaalt!
De plannen
Universiteit Nyenrode heeft samen met de gemeente Breukelen plannen gemaakt voor een
drastische uitbreiding en nieuwe invulling van Nyenrode. Deze plannen zijn maandagavond 11
oktober zonder veel informatie vooraf openbaar gemaakt en vooralsnog hebben veel inwoners van
Breukelen geen flauw idee wat ze allemaal te wachten staat. Het plan ligt op dit moment ter inzage
bij de gemeente Breukelen (zie www.breukelen.nl) en zal zonder verdere actie door de
gemeenteraad aangenomen worden. Bezwaren moeten kenbaar gemaakt worden voor maandag 22
november. Het plan zal de natuur, de openbare ruimte en het aanzicht van het cultuurhistorisch
erfgoed in Breukelen drastisch aantasten en grote effecten hebben op de verkeersdruk.
De reeën
De zuidzijde van landgoed Nijenrode ligt in de ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze structuur
vormt een verbinding tussen het westelijk weidegebied (het groene hart) en het plassengebied. O.a.
reeën trekken via deze route van het een naar het andere gebied. Om die reden zijn ca. 10 jaar
geleden wildtrappen aangelegd in het Amsterdam-Rijnkanaal achter Nijenrode en zijn voorzieningen
getroffen rond de vernieuwde A2 zodat wild in staat is gebruik te maken van deze verbindingszone.
Nijenrode is gelegen in deze verbindingszone en de plannen voor uitbreiding die er momenteel zijn
zullen de doelstellingen van deze verbindingszone teniet doen.
Nyenrode meer dan verdubbeld?
Wat houden de plannen kortweg in: Nyenrode wil 29.000 vierkante meter bij bouwen (is nu 18.000)
met 1.000 parkeerplaatsen extra (is nu 1.133). Het aanzicht van Breukelen vanuit de richting
Maarssen bezien, zal bestaan uit bebouwing van 4 gebouwen van 4 verdiepingen hoog (16 meter)
omgeven door parkeerplaatsen. Het weidegebied aan de zuidzijde zal hiervoor opgeofferd worden.
Huidige bebouwing op het landgoed wordt gesloopt en nieuwe bebouwing zal gerealiseerd worden.
Er zijn plannen voor de bouw van een hotel met 160 kamers. Huidige infrastructuur zoals paden en
waterpartijen worden omgevormd in wegen en watergangen. Dit alles is gepland in een tijdsbestek
van 20 jaar zodat omwonenden en natuur vele jaren overlast ondervinden door de bouw- en
sloopactiveiten op Nijenrode. Deze plannen hebben als enig doel dat Universiteit Nyenrode een
aanzienlijke groei kan genereren. Gevolg zal zijn een enorme toename van bedrijvigheid op en rond
Nijenrode. Dit alles binnen de ecologische hoofdstructuur en verbindingszone!
Gemeenteraadsverkiezingen
Opvallend en alarmerend is dat de gemeente Breukelen in meerderheid heeft ingestemd met deze
ingrijpende plannen. De partijen CDA, D’66 en Groen Links hebben tegen gestemd maar zijn op dit
moment in de minderheid ten opzichte van de voorstemmers Streekbelangen,VVD, PvdA, SGP en
Christen Unie. Zonder een stevig geluid vanuit de gemeenschap zal het naar alle waarschijnlijkheid
definitief doorgaan. Markant detail is dat de gemeenteraad dit aan wil nemen vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van 24 november.
Hoe kunt u uw bezwaar kenbaar maken?

Maakt u zich ook zorgen over deze ingrijpende plannen? Tot 22 november kunt u reageren naar de
gemeente. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Breukelen, Postbus 116, 3620 AC in Breukelen.
Uiteraard is het heel belangrijk dat u uw eigen politieke partij aanspreekt.
Diverse instanties in de regio zijn inmiddels gealarmeerd door deze ingrijpende plannen.
Dit artikel is het initiatief van een groep verontruste burgers uit Breukelen. Het doel is de
gemeenschap te informeren en belanghebbenden te activeren. In de komende periode wordt u
verder geïnformeerd.

