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Datum: Vrijdag 4 september 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. 
 

 
  
 
 

Sloop voormalig pand kunstacademie: 
binnenkort starten eerste werkzaamheden 
  
Eind mei dit jaar las u in ons nieuwsbericht dat we het gebouw aan de Onderwijsboulevard 
256 dit najaar gaan slopen. Dat moment komt nu dichterbij. Op maandag 14 september 
starten we met de eerste werkzaamheden. In de eerste weken richten we het bouwterrein in. 
We verwachten dat u daar nog weinig van merkt. Begin november gaan we het gebouw pas 
daadwerkelijk slopen.  
 
Wat is de planning? 
De planning ziet er op dit moment als volgt uit: 

 Vooropname omgeving: 7 t/m 11 september 2020 
 Start inrichten bouwterrein: 14 september 2020 
 Start sloop gebouw: 2 november 2020 
 Afronding sloop: Eind december 2020 
 Start nieuwbouw: Najaar 2021 
 Afronding nieuwbouw: Augustus 2023 

 
 
Vooropname omliggende gebouwen 
Het bedrijf BouwRisk voert tussen 7 en 11 september een zogeheten ‘bouwkundige vooropname’ uit. 
Hiermee brengen we de staat van de omliggende gebouwen in beeld. Mocht er straks sprake zijn van 
schade, dan wordt hiermee duidelijk of dit door de sloop of nieuwbouw is veroorzaakt, of dat deze schade 
al vóór de start van de werkzaamheden aanwezig was. 
Het kan dus zijn dat u volgende week iemand van BouwRisk ziet die foto’s maakt van de buitenkant of 
binnenkant van uw woongebouw of kantoor. Woont u heel dicht bij het bouwterrein? Mogelijk belt de 
BouwRisk-medewerker dan ook aan, omdat we in uw woning foto’s willen maken. We vragen u dan 
vriendelijk of u hieraan mee wilt werken, maar u bent dit niet verplicht. 
 
Inrichten bouwterrein 
Op maandag 14 september starten we met de eerste werkzaamheden. We zetten het terrein af met 
hekken, richten de bouwplaats in en voeren voornamelijk binnen in het gebouw werkzaamheden uit. Eind 
oktober zetten we het trottoir af in de hoek Onderwijsboulevard-Hugo de Grootlaan. We plaatsen dan ook 
bewegwijzering voor een veilige, alternatieve voetgangersroute. 
Dat is wat u in deze eerste weken zult merken van onze werkzaamheden. 
 
Sloop gebouw: overlast beperken  
De sloop van het gebouw kunnen we helaas niet uitvoeren zonder geluid, stof of trillingen te 
veroorzaken. De daadwerkelijke sloop van het gebouw start op maandag 2 november. In de maand 
november verwachten we dan ook de meeste overlast voor u. 
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Uiteraard realiseren we ons dat dit voor u niet altijd prettig zal zijn. We proberen dit voor u wel zo veel 
mogelijk te beperken. Daarom hebben we de volgende afspraken gemaakt met de partij die de sloop voor 
ons uitvoert: 

 
 We werken alleen op werkdagen tussen 7.45 uur en 17.15 uur. We werken dus niet vroeg in de 

ochtend, in de avonduren, in het weekend of op nationale feestdagen. 
 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. 
 We werken zo duurzaam mogelijk en zetten dan ook veel elektrisch materieel in. Daarmee zorgen 

we voor minder geluid en minder CO2-uitstoot. 
 Vrachtwagens die het terrein op- en afrijden, doen dat niet in de ochtendspits 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. 

 
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. 

 Na de sloopperiode, eind december 2020, duurt het nog bijna een jaar voordat we starten met 
bouwen. In de tussenliggende periode blijven we het terrein gedeeltelijk gebruiken als 
parkeerplaats voor Avansmedewerkers. Het resterende deel zaaien we in met gras en zetten we 
af met hekken.  

 
Ontwerp nieuwbouw 
Er is nog geen ontwerp van het nieuwe gebouw dat op deze locatie komt. Wel weten we inmiddels dat we 
niet alleen een nieuwe onderwijslocatie gaan bouwen, maar dat er ook parkeervoorzieningen en 
studentenwoningen komen.  
Verder is inmiddels bekend welk bedrijf gaat zorgen voor het ontwerp: DP6 architectuurstudio. Eind 2020 
verwachten we de eerste impressies met u te kunnen delen.  
 
Veelgestelde vragen 
Na ons nieuwsbericht van eind mei ontvingen we diverse vragen. Bijvoorbeeld: 

 Hoe hoog wordt de nieuwbouw? Wat betekent dit voor mijn uitzicht? 
 Heeft de nieuwbouw alleen een onderwijsbestemming of komen er ook studentenwoningen? 
 Hoeveel extra studenten komen er naar het Paleiskwartier? 
 Zijn jullie verzekerd bij onvoorziene schade aan onroerende zaken in de directe omgeving? 
 Hoe loopt de afvoerroute van sloopmateriaal en de aanvoer van het nieuwbouwmateriaal? 

De antwoorden op deze en andere vragen delen we graag ook met u. U vindt deze terug op 
gebouwen.avans.nl (klik op: Onderwijsboulevard 256 > veelgestelde vragen). 
 
Vragen, klachten of opmerkingen 
We nodigen u uit om uw vragen of opmerkingen met ons te delen via gebouwen@avans.nl.  
Als u urgente klachten heeft over de werkzaamheden tijdens de sloopperiode, dan kunt u ook direct 
contact opnemen met de sloper. Deze contactgegevens vindt u volgende week op 
gebouwen.avans.nl (klik op ‘Onderwijsboulevard 256’).  
 


