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AANLEIDING NIEUWBOUW

• Voormalig pand kunstacademie verouderd.
• Avans Hogeschool is enorm gegroeid, 

heeft meer ruimte nodig.
• Locaties nu verspreid over Den Bosch.
• Avans wil locaties samenbrengen op de 

Onderwijsboulevard. 
• Nieuwbouw: omgeving waar wonen, leren 

en ontmoeten samensmelten.



WAT WILLEN WE BOUWEN?

• Nieuwe onderwijslocatie Avans Hogeschool 
• BrabantWonen: 226 wooneenheden voor 

studenten en starters
• Een ondergrondse parkeergarage 
• Een groene buitenruimte



PLANNING:
d.d. 30 juni 2021

• Sloop afgerond: half juni 2021
• Start nieuwbouw: zomer 2022
• Afronding nieuwbouw: zomer 2024



• Eén locatie voor onderwijs, nieuwe 
woningen, een grand café en 
groene rustplekken.

• Flexibele, gezonde en duurzame 
gebouwen, waar binnen en buiten 
in elkaar overlopen.

• Volop ruimte voor ontmoeten, 
multidisciplinair samenwerken en 
vernieuwend wonen.

• Voorzieningen en groen geven het 
gebied een eigen identiteit en sfeer.

EEN NIEUWE URBAN CAMPUS
• Hier komen leren, ontmoeten en wonen samen. 



DUURZAAM & TOEKOMSTGERICHT:

• Flexibel ontwerp: indeling relatief eenvoudig aan te passen.
• Heldere gebouwstructuur maakt het bouwen eenvoudiger.
• Toekomstproof: deel onderwijsgebouw ombouwen tot woningen.
• Duurzaam verwarmen en koelen met warmte-koudeopslag.
• Zonnepanelen op het dak.
• Materialen zijn zo duurzaam mogelijk.
• We plaatsen veel hergebruikt meubilair.
• Spanten uit oud gebouw plaatsen we terug.
• Balken uit gesloopt pand hergebruikt in ander woonproject.
• Regen wordt in eigen bodem opgenomen.
• Groene buitenruimte stimuleert beweging en biodiversiteit.



VOGELVLUCHTIMPRESSIE:



• Een campus die onderwijs en wonen, omgeving en route met 
elkaar verweeft en die levendigheid, ontmoeting, interactie 
en multidisciplinair studeren genereert.

• Een campus waar je je thuisvoelt en een onderwijsgebouw dat 
past bij de sfeer van de opleidingen.

• Een toekomstbestendige campus: klimaatadaptief, flexibel, 
circulair en gezond.

• Een campus van landschap, onderwijs, wonen, ontmoeten; 
eenvoudig in beheer en onderhoud.

KERN VAN ONZE ONTWERPVISIE:



MASTERPLAN PALEISKWARTIER:



ROUTE VAN STATION NAAR 
ONDERWIJSBOULEVARD 215:



INPASSING IN MASTERPLAN:



ZICHT VANUIT ONDERWIJSBOULEVARD:



ZICHT ONDERWIJSBOULEVARD:



ZICHT VANUIT ONDERWIJSBOULEVARD –
HUGO DE GROOTLAAN:



ZICHT VANUIT 
HUGO DE GROOTLAAN - STATENLAAN:



ZICHT VANUIT 
HUGO DE GROOTLAAN:



ZICHT VANUIT BORDESLAAN:



ZICHT OP WOONGEBOUW
VANAF STATENLAAN:



PATIO WOONGEBOUW
ZIJDE STATENLAAN:



ZICHT OP WOONGEBOUW VANAF HOEK 
MARKIEZENSTRAAT - STATENLAAN:



ZICHT VANUIT BINNENTUIN 
RICHTING HUGO DE GROOTLAAN:



ZICHT OP DE BINNENTUIN VANUIT 
HUGO DE GROOTLAAN - STATENLAAN:



ZICHT OP DE BINNENTUIN
ZIJDE MARKIEZENSTRAAT:



ZICHT OP DE BINNENTUIN
VANUIT MARKIEZENSTRAAT:



VOGELVLUCHTIMPRESSIE 
MET MOGELIJKE UITBREIDING:



BINNENGEKOMEN VRAGEN



• Hoe hoog & breed worden de gebouwen? 
(Statenlaan en Onderwijsboulevard) 
Aantal verdiepingen?

• Wat betekent dit voor mijn uitzicht? 
Verlies ik mijn open uitzicht?

• Hoe is de doorkijk tussen de gebouwen 
aan Statenlaan?

• Wat is de kleur van de gevels van de 
gebouwen aan de Statenlaan? (i.v.m. 
witte gevels van belendende gebouwen)

VRAGEN OVER
ONTWERP, HOOGTE EN ZICHTLIJNEN (1)



• Welke ideeën en aandachtpunten vanuit 
de omgeving zijn verwerkt in het plan? 
(wat is aangepast, lager geworden?)

• Het huidige ontwerp blokkeert deels de 
zichtlijn van entree Avans richting wijk / 
waterpartijen en daarmee de verbinding 
van Avans met de wijk. 
Is overwogen om deze zichtlijn te 
behouden? 

VRAGEN OVER
ONTWERP, HOOGTE EN ZICHTLIJNEN (2)



HOOGTES ZIJDE ONDERWIJSBOULEVARD:



HOOGTES ZIJDE STATENLAAN:



ZICHT OP BINNENTUIN
VANUIT MARKIEZENSTRAAT:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF
BIJ MOGELIJKE UITBREIDING:



DOORKIJK ZIJDE STATENLAAN:



• Waar is de ingang en uitgang van de parkeergarage?
• Waar zijn de fietsenstallingen? 
• Hoe wordt de infrastructuur rondom de nieuwbouw?
• Hoe wordt de studentenstroom van de scholieren 

verbeterd die dagelijks van en naar het station lopen? 
Komen er verkeerslichten bij oversteekplaats aan de 
Hugo de Grootlaan? Of een loopbrug?

VRAGEN OVER
VERKEER EN PARKEREN:



INGANG PARKEERGARAGE
AAN DE STATENLAAN:



INGANG FIETSEN:



WANDELROUTE:



• Wat voor soort woningen komen er?
• Hoe voorkomen jullie overlast van studenten? 

(fietsen die buiten de stallingen staan / geluid / rommel)

VRAGEN OVER
STUDENTEN & WONINGEN:



• 24 zelfstandige 1 persoonsstudio’s 
van elk 37 m2 op de begane grond

• 202 onzelfstandige wooneenheden in 101 appartementen 
(2 kamers op 1 appartement, je deelt zitkamer, keuken 
en sanitair). Per appartement (2 x 27m2 = 54 m2) op alle 
verdiepingen

• In de kelderlaag -1 zijn de bergingen voor opslag / eigen 
fiets

WOONPROGRAMMA VASTGESTELD (1):



• Toewijzing via WoonService Regionaal aan ingeschreven 
Bossche hbo-studenten (via module studentroomsbrabant) 

• Verhuur aan studenten via campushuurcontract 
BrabantWonen

• Vaststellen huurprijzen en start procedure toewijzing 
vanaf voorjaar 2024

• Op langere termijn is (gedeeltelijke) omzetting van 
studenten naar starters in sociale huur mogelijk

WOONPROGRAMMA VASTGESTELD (2):



VRAGEN OVER
GROEN & BUITENRUIMTE:

• Blijven de bomen op het terrein behouden?



• Wat is de planning? Wanneer start de nieuwbouw? 
Hoe lang gaat het ongeveer duren?

• Hoe wordt overlast beperkt gedurende de bouw? 
Wat doen jullie om stofaanslag op onze ramen en kozijnen 
te voorkomen?

• Wat zijn de aanvangstijdstippen van de 
bouwwerkzaamheden? Wordt er in het weekend gewerkt?

• Hoe wordt het terrein gebruikt tot aan de start van de 
nieuwbouw?

VRAGEN OVER
BOUWPERIODE / BOUWOVERLAST:



• Welke functies komen in welk gedeelte van het gebouw? 
• Komen er ondergrondse containers voor de diverse 

gescheiden afvalstromen en waar worden ze geplaatst?

VRAGEN OVER
VOORZIENINGEN:



• Krijgt de kunstacademie een prominente plek bij de 
nieuwbouw? 

• Vanaf wanneer is het mogelijk planschade te claimen 
i.v.m. mijn vrije uitzicht dat met de bouw verdwijnt?

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de 
omgevingsvergunning en de bestemmingsplanwijziging?

• Info over toekomstgerichte onderwijsmogelijkheden & 
ontmoeten voor studenten en ontmoeten met de wereld om 
hen heen.

• Wat zijn de vernieuwingsaspecten ofwel de langetermijnvisie 
op onderwijs met vertaalslag naar het gebouw / het 
architectonisch project?

VRAGEN OVER
OVERIG:



HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN, 
OPMERKINGEN OF IDEEËN?

• Klik op het handje:

• Wacht even totdat u het woord krijgt

• Zet uw microfoon aan:

• Of zet uw vraag in de chat:



TOT SLOT 
2 KORTE VRAGEN 



BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID

MEER INFORMATIE? GEBOUWEN.AVANS.NL
VRAGEN? GEBOUWEN@AVANS.NL 

Wilt u op de hoogte blijven, maar 
staat u nog niet op onze verzendlijst? 
Mail dan naar gebouwen@avans.nl.

gebouwen.avans.nl
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