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Dit schrijven is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens van Avans Hogeschool, om te bepalen welk (onderwijs-)
programma zij wensen onder te brengen op hun locatie in het Paleiskwartier te 's Hertogenbosch. Deze memo beschrijft 
de stedenbouwkundige kaders, kansen en aandachtspunten voor het ontwikkelen van de locatie. Het terrein van Avans 
Hogeschool ligt aan de noordkant van het Paleiskwartier en wordt naar gerefereerd als deelplan D. 

Het noordelijke deel van het Paleiskwartier wordt gekenmerkt door de lange waterpartij met daaraan enerzijds 
de ‘Armada’s’, een vloot van bollende gebouwen, en anderzijds de Statenlaan ter ontsluiting van de westelijke 
bouwblokken. Aan deze Statenlaan ligt ook deelplan D, welke tot dusver nog niet nader is ontwikkeld. Het deelplan 
is 95m x 128m groot. Op deze locatie is momenteel een kunstacademie gehuisvest in de door Maaskant ontworpen 
Remington hallen. In dit document worden beknopt de randvoorwaarden voor een verdere ontwikkeling van deelplan 
D uiteengezet. Dit gebeurt binnen de volgende thema’s; locatie, bouwvolume, functie en parkeren. Er is binnen de 
randvoorwaarden ruimte voor zowel het behoud als sloop van het huidige gebouw van de kunstacademie. 

INLEIDING

Afb. 1: 

Masterplan tekening Paleiskwartier. deelplan D omkaderd. 
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Zoals gezegd, grenst deelplan D aan de oostzijde aan de Statenlaan. Aan de westzijde ligt de Onderwijsboulevard. 
Beiden zijn onderdeel van de stedenbouwkundige hoofdstructuur en vragen van de aangrenzende bebouwing een 
bepaalde uitstraling. In feite hebben de blokken langs deze wegen dus twee voorzijden. Het uitgangspunt van het 
(oorspronkelijk) masterplan is dat de straten door bebouwing worden begrensd, waardoor het bouwen in de rooilijn van 
de Onderwijsboulevard en de Statenlaan een vereiste is. Dit zorgt ervoor dat er een sterke en representatieve gevel 
ontstaat. Ook wordt er vanuit stedenbouwkundig oogpunt gevraagd om aan de kant van de Hugo de Grootlaan en de 
Markiezenstraat in de lijn van de aangegeven rooilijn te bouwen. De binnenkant van de bouwblokken zijn echter vrij in te 
vullen en bieden ruimte voor variatie.

LOCATIE

Afb.2: 

Deelplan D inclusief contouren van de Remington hallen, met de klok mee ontsloten door de Hugo de Grootlaan, Staten-

laan, Markiezenstraat en Onderwijsboulevard.

± 95 m

± 128 m
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In principe zijn er voor de uitwerking van deelplan D twee basismodellen; behoud van de 
Remington hallen of de sloop daarvan. Voor ieder van deze twee basismodellen zijn er tal van 
varianten denkbaar. Op de pagina hiernaast is een schematische weergave te vinden van een 
aantal verschillende mogelijkheden voor de verkaveling van deelplan D. 

Uitgangspunt vanuit het stedenbouwkundig plan is een gesloten bouwblok. Hierin is vooral 
de buitenschil belangrijk in het opvolgen van de rooilijn aan zowel de Onderwijsboulevard en 
de Statenlaan, als ook aan de Markiezenstraat en de Hugo de Grootlaan. De invulling van het 
bouwblok staat verder vrij, zolang deze niet hoger is dan de gevels aan de Onderwijsboulevard 
en de Statenlaan. Uiteraard dient er bij het bebouwen van het binnenterrein rekening gehouden 
te worden met de (toekomstige) functie van het bouwblok. Zo zijn er verschillende eisen en 
wensen voor een school- of woongebouw. 

BOUWVOLUME

Aanvullende eisen voor het bouwvolume zijn de toegestane en minimaal vereiste bouwhoogtes. 
Zoals eerder verklaard, vormen de gevels langs de Onderwijsboulevard en de Statenlaan de 
voorzijden van het blok. Bij sloop van de Remington hallen wordt er van de nieuwbouw dan ook 
een minimale hoogte van 5 bouwlagen (en een maximum van 6 bouwlagen) gevraagd aan de 
Onderwijsboulevard, evenals aan de Statenlaan. De zijbeuken van het bouwblok mogen in dit 
geval niet hoger zijn dan de gevels aan de Onderwijsboulevard en Statenlaan; bij voorkeur 4, 
maximaal 5 bouwlagen.

In het geval van behoud van de huidige huisvesting van de kunstacademie, gelden er voor de 
gevel aan de Statenlaan gelijke eisen. De zijbeuken zullen in dit geval een koppeling moeten 
maken tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw. Het kan in dit geval dus zijn dat de 
zijbeuken (plaatselijk) hoger zijn dan de gevel aan de Onderwijsboulevard. Echter dienen zij ook 
in dit scenario lager te zijn dan de gevel aan de Statenlaan.

5 tot 6 bouwlagen
verbinden hallen en Statenlaan
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5 tot 6 bouwlagen

5 tot 6 bouwlagen

max. 5 bouwlagen

max. 5 bouwlagen

Afb. 4:

Bouwhoogtes sloop: Hoge gevel aan de Statenlaan en 

Onderwijsboulevard, zijbeuken maximaal gelijke hoogte.

Afb. 5:

Bouwhoogtes behoud: Hoge gevel aan de Statenlaan, 

zijbeuken passend om te verbinden.
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Afb. 3.c: Optie 2(a);

Sloop van de Remington hallen, één bouwblok.

Afb. 3.f: Optie 2(d);

Sloop van de Remington hallen, één bouwblok, strakke 

rooilijn buiten, vrije invulling binnenterrein.

Afb. 3.d: Optie 2(b); 

Sloop, twee bouwblokken, vrije indeling binnenterrein.

Afb. 3.a: Optie 1(a); 

Behoud Remington hallen, één bouwblok.

Afb. 3.e: Optie 2(c); 

Sloop Remington hallen, één bouwblok onderwijs, één 

blok wonen.

Afb. 3.b: Optie 1(b); 

Behoud Remmington hallen, vrije indeling binnenterrein.
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Afb. 6: 

Langs de Onderwijsboulevard wordt er gebruik gemaakt van een arcade. Deze bouwvorm draagt bij aan het stedelijke karakter en 

bemiddelt in de overgang van de openbare ruimte naar het privédomein. Ook wordt er langs de Onderwijsboulevard meer gebruik 

gemaakt van donkere materialen, in tegenstelling tot de lichtere materialen aan de binnenzijde van het Paleiskwartier.

Om de overgang van de openbare ruimte naar het privédomein te verzachten, 
zijn in de uitwerking van het Paleiskwartier twee architectonische vormen van een 
zogenaamde tussenruimte opgenomen. 

Arcade:
Aan de Onderwijsboulevard, waar de begane grond-verdieping hoger is door 
het inpandig overbruggen van het hoogteverschil tussen de Onderwijsboulevard 
en de Statenlaan, is gekozen voor een arcade. Deze bouwvorm zorgt voor een 
geborgen tussenruimte tussen de straat en de gevel. De functies aan deze 
arcade zijn van een openbare of commerciële aard. Het is wenselijk eenzelfde 
structuur door te zetten bij het ontwikkelen van deelplan D. Uiteraard geldt dat niet 
in het geval dat de Remington hallen behouden blijven.

Engels Hof:
Aan de andere zijde van de blokken, aan de Statenlaan, wordt er een afstand 
gecreëerd door het toepassen van een zogenaamd Engels Hof (afbeelding 7). 
Een verdiepte gang van ongeveer 2,5 meter breed ontsluit het souterrain; een 
volledige bouwlaag onder het verhoogde maaiveld van het Paleiskwartier. Deze 
ruimtes zijn in de al gerealiseerde blokken zowel als woning en kantoor in gebruik. 
Bij het ontwikkelen van deelplan D dient ook deze structuur doorgezet te worden. 

OVERGANG OPENBAAR GEBIED EN PRIVE TERREIN
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Afb.7: 

Aan de Statenlaan wordt er ruimte gemaakt tussen het gebouw en de openbare ruimte doormiddel van een zogenaamd Engels Hof. 

Hierdoor kan er gewoond worden op straatniveau (en daaronder) met behoud van een veilig, behaaglijk gevoel in het interieur.
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Afb. 8: 

In de stedenbouwkundige visie voor 

het Paleiskwartier zijn een aantal 

uitgangspunten voor het kleur- en 

materiaalgebruik vastgesteld. De 

afbeelding hiernaast is hier een 

schematische weergave van. 

Belangrijk voor deelplan D zijn de 

uitgangspunten voor de buitenschil, 

donkere tinten en een solide 

uitstraling, en de binnenschil, het 

gebruik van lichte en neutrale kleuren.

In het Paleiskwartier wordt er een beeld nagestreefd met een duidelijk onderscheid tussen de 
binnenzijde en buitenzijde van het plangebied. De binnenzijde, waar het groene binnengebied 
met het bassin is. wordt omsloten door de zogenaamde stedelijke randblokken, waar deelplan 
D onderdeel van is. Om het onderscheid tussen de binnenzijde en de buitenzijde van het 
plangebied  te bereiken zijn er in de stedenbouwkundige visie enkele randvoorwaarden voor de 
materialisering en kleurgebruik van de gebouwen opgenomen. Deze zorgen voor een uniform 
beeld en eigen karakter aan zowel de binnen- als buitenzijde van het plangebied.

Het plan vraagt zodoende, in lijn met de stedenbouwkundige visie en de reeds voltooide 
gebouwen, voor deelplan D materialen met een lichte kleur langs de Statenlaan, de binnenzijde 
van het Paleiskwartier. Ook wordt er langs deze weg een horizontale belijning van de gevels 
nagestreefd om zo de bouwblokken langs de Statenlaan visueel met elkaar te verbinden. 
(Afbeelding 9)

De buitenzijde van het plangebied krijgt een robuustere uitstraling. Aan de zijde van de 
Onderwijsboulevard gaat de voorkeur  voor materialisering dan ook uit naar een donkerder 
materiaal. 

KLEUR- EN MATERIAALGEBRUIK
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Afb. 9: 

Aan de Statenlaan, aan het water, ligt de nadruk op het gebruik van lichte materialen en wordt er een horizontale belijning van de 

gevel nagestreefd. Dit tezamen zorgt voor een uniform beeld binnen in het Paleiskwartier. 
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Door de schaal en afmetingen van de deelplannen in het Paleiskwartier ontstaan er 
bouwblokken met binnenterreinen. Deze binnenterreinen vormen een 'half-verscholen wereld' 
en hebben over het algemeen een semi-openbaar karakter. Deze binnenruimtes kunnen op 
verschillende manieren gebruikt en ingericht worden.

Eén van de mogelijkheden is het terrein in te richten als een binnentuin, een groen hof 
(afbeelding 11). Dit kan bijvoorbeeld wenselijke zijn wanneer er gewoond wordt rondom het 
binnenterrein van het bouwblok. Een andere mogelijkheid is het inrichten van het binnenterrein 
als een verscholen plein. Dat laatste is ook gebeurd ten Noorden van de Hugo de Grootlaan, 
grenzend aan deelplan D (afbeelding 10). Hier is het binnenterrein ingericht als schoolplein voor 
het Stedelijk Gymnasium, gelegen op het binnenterrein in het bouwblok.

Een andere mogelijkheid is het (volledig) bebouwen van het binnenterrein. Wel is het in dat 
geval wenselijk dat deze bebouwing op het binnenterrein een groen dak krijgt. Zo kijken de 
gebruikers in de randen van het bouwblok niet op een grauw en rommelig dak, maar op een 
groene binnenplaats.

BINNENTERREIN

Afb. 10: 

Ten Noorden van de Hugo de Grootlaan is het binnenterrein van het bouwblok ingericht als een verscholen plein. Het 

doet dienst als schoolplein voor het in het blok gelegen Stedelijk Gymnasium.
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Afb. 11: 

Binnen in de woonblokken lijkt een groene invulling wenselijk. De binnentuin is een (semi-openbare) beschutte groene ruimte.
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Avans/kunstacademie

wonen

Het exacte programma van het te ontwikkelen deelplan D staat nog niet vast. Echter zijn er ook 
hierover een aantal uitgangspunten opgenomen. In Paleiskwartier wordt functiemenging nagestreefd 
en toegejuicht. Niet enkel op gebiedsniveau, maar ook op gebouwniveau. Ongeacht het behoud of 
sloop van de Remington hallen, is er de wens dat er (ten minste op de verdieping) gewoond wordt aan 
de Statenlaan. In de plint en het souterrain aan het Engelse Hof is er in elk scenario de ruimte voor een 
gemengde of meer openbare functie. Wanneer deelplan D ontwikkeld wordt tot een verzamelgebouw 
van de Avans Hogeschool 's Hertogenbosch, is het dus toegestaan om in de uitwerking niet alleen 
een school te maken, maar ook de onderwijsfunctie met wonen te combineren. Het Engels Hof 
biedt in dit geval ook de mogelijkheid om de school door te laten steken tot aan de Statenlaan. Een 
programmatische snede van dit scenario is te zien op afbeelding 12.a en 12.b. 

Indien de onderwijsfunctie (in de loop van de tijd) volledig zijn uittrede maakt uit deelplan D, zal er ook 
aan de Onderwijsboulevard gewoond worden. De plint aan de arcade wordt dan nog wel ingevuld 
door een commerciële/openbare functie. Het is ook denkbaar dat deelplan D ontwikkeld wordt als 
een onderwijs/woonblok en bij eventuele uittrede van de Avans Hogeschool wordt herbestemd tot 
woongebouw. Hier kan in het initiële ontwerp al rekening mee gehouden worden.

FUNCTIE/PROGRAMMA

Afb. 12.a: 

Een combinatie van onderwijs en wonen in één of twee bouwblokken is mogelijk. Aan de Statenlaan (rechts) zou gewoond kun-

nen worden. De plint zou ook aan deze zijde een onderwijsfunctie kunnen hebben.
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Afb. 12.b: 

Een andere invulling van de combinatie onderwijs en wonen. In plaats van de scheiding oost/west te maken, kan deze ook in de 

hoogte gemaakt worden. Er komt dan een groter oppervlak met een onderwijsfunctie aan de Statenlaan.

Afb. 13:

De ingang van de parkeergarage wordt geplaatst 

langs de zijbeuken. 

Op enkele parkeerplaatsen voor bezoekers na, zal de parkeergelegenheid voor deelplan D (evenals het geval is bij 
de andere blokken in Paleiskwartier) binnen het bouwblok opgelost moeten worden. Een veelvoorkomende oplossing 
is het, ten opzichte van straatniveau, half-verdiept parkeren. In combinatie met het verhoogde maaiveld van het 
Paleiskwartier zorgt dit ervoor dat aan de Statenlaan de parkeerkelder volledig verdiept is. (Zie de principesnede in 
afbeelding 12.)

Het ontsluiten van de parkeerkelder vindt bij voorkeur plaats aan de 'zijgevels' van het bouwblok (aan de Hugo de 
Grootlaan en de Markiezenstraat). Langs de Onderwijsboulevard en Statenlaan dienen geen in-/uitritten van een 
parkeerkelder/terrein geplaatst te worden. Wel is er de mogelijkheid te ontsluiten langs een nieuw te ontwikkelen straat/
steeg wanneer er gekozen wordt voor een uitwerking in twee bouwblokken, zoals in afbeelding 13 te zien is.

PARKEREN

Avans/kunstacademie

wonen
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