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Datum: Donderdag 28 mei 2020 
Aan: Bewoners en bedrijven rondom Onderwijsboulevard 256, ‘s-Hertogenbosch 
 
 
U woont of werkt in de directe omgeving van ons gebouw aan de Onderwijsboulevard 256. Daarom 
informeren we u via nieuwsberichten. Zo houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  
We verspreiden dit bericht zowel via e-mail als via de brievenbus van uw huis of bedrijf. Wilt u deze 
berichten voortaan ook via e-mail ontvangen? Stuurt u dan een bericht naar gebouwen@avans.nl. 
 

 
  
 
 

Voormalig pand kunstacademie: dit najaar 
sloop, jaar later nieuwbouw 
  
Sinds de zomer van 2017 staat het pand aan de Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch 
al leeg. Het plan van Avans Hogeschool om dit oude gebouw van AKV|St.Joost te slopen en er 
een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten, is de afgelopen jaren een aantal keer aangepast 
en uitgesteld. Dit jaar zetten we weer de eerste concrete vervolgstappen. 
 
Wat is de planning? 
Onder voorbehoud ziet de planning er op dit moment als volgt uit: 

 Start sloop: Eind september 2020 
 Afronding sloop: Half november 2020 
 Start nieuwbouw: Najaar 2021 
 Afronding nieuwbouw: Augustus 2023 

 
Overlast beperken  
De sloop komend najaar kunnen we helaas niet uitvoeren zonder 
geluid, stof of trillingen te veroorzaken. Uiteraard realiseren we 
ons dat dit voor u niet altijd prettig zal zijn. We proberen dit voor u wel zo veel mogelijk te beperken.  
 
In de 6 weken waarin we komend najaar het pand slopen, willen we daarom het volgende doen: 

 We werken alleen op werkdagen tussen 7.45 uur en 17.15 uur. We werken dus niet vroeg in de 
ochtend, in de avonduren of in het weekend. 

 Op het bouwterrein komt een eenrichtingsroute, zodat bouwverkeer niet achteruit hoeft te rijden. 
Dat is niet alleen veiliger. We beperken zo ook het geluid van achteruitrijdende vrachtwagens. 

 Vrachtwagens die het terrein op- en afrijden, doen dat niet in de drukste periode tussen 8.15 en 
8.45 uur. Zo houden we de omgeving zo veilig mogelijk. 

 Tijdens de sloop blijven de straten Onderwijsboulevard en Hugo de Grootlaan bereikbaar, net als 
het terrein achter de Onderwijsboulevard 256 waar Avansmedewerkers hun auto parkeren. Dit is 
dezelfde situatie als nu en zorgt verder dus niet voor extra hinder. 

 We zetten het bouwterrein af met hekken. In de hoek Onderwijsboulevard-Hugo de Grootlaan 
zetten we het aangrenzende trottoir af. 

 De tentamenperiode van Avans is van 19 t/m 30 oktober 2020. In die periode minimaliseren we 
de geluidshinder voor studenten op de Onderwijsboulevard 215. Deze 2 weken is er dus ook voor 
u minder overlast. 

 
Verdere aandachtspunten 

 In het gebouw zit een geringe hoeveelheid asbest. Uiteraard voeren we de asbestsanering uit 
volgens de wettelijke richtlijnen voordat we starten met slopen. 

 In het gebouw zelf zitten verder geen gevaarlijke stoffen. Ook blijkt uit bodemonderzoek dat er 
geen verontreinigingen in de grond zitten die de bouw kunnen belemmeren.
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 Na de sloopperiode, half november, duurt het nog bijna een jaar voordat we starten met bouwen. 

In de tussenliggende periode blijven we het terrein waarschijnlijk gedeeltelijk gebruiken als 
parkeerplaats voor Avansmedewerkers. Het resterende deel zaaien we in met gras en zetten we 
af met hekken.  

 Het ontwerp van het nieuwe onderwijsgebouw dat op deze locatie komt, verwachten we pas eind 
2020 te hebben. Als we impressies hebben, dan delen we die ook met u. 

 
Vragen of opmerkingen 
We kunnen ons voorstellen dat dit nieuwsbericht vragen bij u oproept. Daarom nodigen we u uit om 
uw vragen of opmerkingen met ons te delen via gebouwen@avans.nl.  
Meer informatie over de bouwwerkzaamheden vindt u ook op gebouwen.avans.nl (klik op locatie 
‘Onderwijsboulevard 256’).  
 


