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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: woningen voor circa 200 

studenten en starters op de woningmarkt
• Een ondergrondse parkeergarage 
• Een groene buitenruimte



PLANNING:
d.d. 17 december 2020

• Voorbereidend werk: t/m 15 januari 2021
• Start sloop gebouw: 1 februari 2021
• Afronding sloop: half april 2021
• Start nieuwbouw: najaar 2021
• Afronding nieuwbouw: augustus 2023



VOGELVLUCHTIMPRESSIE:



CAMPUS COMMUNITY:



• 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 
HUGO DE GROOTLAAN - STATENLAAN:



ZICHT OP DE BINNENTUIN VANUIT 
HUGO DE GROOTLAAN - STATENLAAN:



VANUIT DE BINNENTUIN
RICHTING MARKIEZENSTRAAT:



ZICHT VANUIT ONDERWIJSBOULEVARD:



ZICHT VANUIT ONDERWIJSBOULEVARD –
HUGO DE GROOTLAAN:



ZICHT VANUIT BORDESLAAN:



ZICHT OP DE BINNENTUIN
VANUIT MARKIEZENSTRAAT:



VOGELVLUCHTIMPRESSIE 
MET MOGELIJKE UITBREIDING:



BINNENGEKOMEN VRAGEN



• Hoe hoog worden de nieuwe gebouwen 
ten opzichte van Markiezenhof?

• Hoe ruim is straks de Markiezenstraat? 
Hoeveel meter tussen de gebouwen?

• Hoe wordt het uitzicht vanaf 
Markiezenhof?

VRAGEN OVER
HOOGTE EN ZICHTLIJNEN



ZICHT OP BINNENTUIN
VANUIT MARKIEZENSTRAAT:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF:



UITZICHT VANUIT MARKIEZENHOF
BIJ MOGELIJKE UITBREIDING:



• Hoe is het parkeren geregeld? 
• Hoe worden de (extra) verkeersstromen van 

(vracht)auto’s, fietsers en voetgangers?
• Waar is de in- en uitgang van de parkeergarage?

VRAGEN OVER
VERKEER EN PARKEREN:



INGANG PARKEERGARAGE
AAN DE STATENLAAN:



VRAGEN OVER
FIETSENSTALLING:

• Is er voldoende ruimte om fietsen (van studenten) 
te stallen?

• Waar komen de fietsenstallingen?



INGANG FIETSEN:



• Wat doen we om overlast van studenten te voorkomen? 
(o.a. geluid, rommel, fietsen)

• Hoeveel appartementen zijn voor studenten en hoeveel 
voor starters?

• Komen er alleen huurwoningen of ook koopwoningen?
• Hoeveel extra studenten verwachten jullie dagelijks?
• Hoe is de campusgedachte in dit plan?

VRAGEN OVER
STUDENTEN & WONINGEN:



VRAGEN OVER
GROEN & BUITENRUIMTE:

• Is de binnentuin vrij toegankelijk? 
Onderdeel van de looproute?

• Hoe wordt de groenvoorziening?
• Kan er meer groen komen aan zijde Statenlaan?



BINNENTUIN:



VRAGEN OVER
GEMEENTE:

• Wat is het advies van de welstandscommissie (en stedenbouw) 
op dit plan?

• Wie is de contactpersoon voor burgerbelangen bij de gemeente 
‘s-Hertogenbosch? 

• Is er een match met de gemeentelijke plannen voor een 
verkeersluwe Onderwijsboulevard?

• Met het oog op parkeerdruk in de wijk: wat zijn de plannen 
NS-station met o.a. afsluiten Leeghwaterlaan/Magistratenlaan? 

• Hoe wordt omgegaan met de significante afwijking van het 
bestemmingsplan?



• Welke functies komen er nog meer in het nieuwbouwplan, 
behalve onderwijs en woningen? 
Denk aan vergaderruimte huren (ook voor omwonenden)? 
Of theater, bioscoop?

VRAGEN OVER
VOORZIENINGEN:



• Wat is de (bouw)planning?
• Welke bouwoverlast kunnen we verwachten?
• Wat doen jullie om bouwoverlast te voorkomen?
• Hoe is tijdens de bouw het parkeren en de bereikbaarheid?
• Hoe voorkomen jullie schade aan wegen en stoepen?
• Wat gebeurt er bij bouwschade aan mijn woning? 

VRAGEN OVER
BOUWPERIODE / BOUWOVERLAST:



HEEFT U NOG ANDERE VRAGEN, 
OPMERKINGEN OF IDEEËN?

• Klik op het handje:

• Wacht even totdat u het woord krijgt

• Zet uw microfoon aan:



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.


