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Datum: donderdag 24 maart 2022 
Aan: Bewoners en bedrijven rondom Onderwijsboulevard 256, ‘s-Hertogenbosch 
 
 
U woont of werkt in de directe omgeving van de Onderwijsboulevard 256 en heeft aangegeven op de 
hoogte te willen blijven van ontwikkelingen van ons nieuwbouwproject. Daarom informeren we u via 
nieuwsberichten.  
We verspreiden dit bericht via e-mail en plaatsen het ook op de website: gebouwen.avans.nl.  
Staat u nog niet op onze verzendlijst, maar wilt u onze berichten wél graag per mail ontvangen?  
Stuurt u dan een mail naar gebouwen@avans.nl. 
 

 
  
 

Status nieuwbouw Onderwijsboulevard 
 

 
Eind juni 2021 hielden we een online informatiesessie over ons nieuwbouwplan aan de 
Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch. Daarna hebben we achter de schermen hard 
gewerkt aan de laatste aanpassingen en technische uitwerking van het plan.  
 
Nu, ruim 8 maanden verder, zijn we bijna zover dat het plan ter inzage komt te liggen bij de gemeente 
’s-Hertogenbosch. De gemeente zal u daar zelf over informeren. 
 
Wijzigingen 
Wat is er tussen juni 2021 en maart 2022 gewijzigd aan ons nieuwbouwplan?  
Aan de buitenzijde is er vrij weinig veranderd:  

• We hebben de indeling van de parkeerkelder aangepast in afstemming met wet- en regelgeving.  
• Samen met de welstandscommissie hebben we de definitieve keuze gemaakt voor de materialen 

die in de gevels en in het buitenterrein worden toegepast.  
• Het ontwerp van de buitenruimte aan de zijde van de Statenlaan hebben we aangepast met het 

oog op de plantenvakken die de gemeente recentelijk heeft aangelegd.  
 
De meeste wijzigingen in de afgelopen periode betreffen de binnenzijde, zoals:  

• de definitieve invulling van de plattegronden. 
• intern timmerwerk zoals balies en catering(uitgifte). 
• de definitieve keuze van materialen en installatieoptimalisaties. 

 
Verder is de planning iets opgeschoven. Deze is nu als volgt:  

• Start nieuwbouw: begin 2023 
• Oplevering onderwijsgebouw: zomer 2024 
• Oplevering woningen: begin 2025 

 

https://gebouwen.avans.nl/introductie/s-hertogenbosch/onderwijsboulevard-256
mailto:gebouwen@avans.nl


  

 

 
 
 
Laatste versie plan 
De meest recente versie van ons nieuwbouwplan vindt u op onze gebouwen-site. Zie daarvoor het 
nieuwsbericht ‘Status nieuwbouw Onderwijsboulevard’.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Stuurt u dan een mail naar gebouwen@avans.nl.  
Voor meer informatie over de nieuwbouw gaat u naar onze gebouwenwebsite: gebouwen.avans.nl  
(klik op ‘Onderwijsboulevard 256’). 
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