Avans Hogeschool
Breda

Avans Hogeschool Breda Situatie

Renovatie en nieuwbouw
Het project betreft een complete
renovatie en omvangrijke nieuwbouw
van de Avans Hogeschool te Breda. Met de
nieuwbouw wordt de Hogeschool goed
zichtbaar aan de Claudius Prinsenlaan,
een belangrijke toegangsweg naar het
centrum van Breda.
Het bestaande gebouw van Avans
Hogeschool te Breda was anoniem en
ondanks de destijds beoogde flexibiliteit
niet makkelijk aanpasbaar zonder
ingrijpende verbouwing. Het gebouw
lag stedenbouwkundig verborgen en
onzichtbaar voor de rest van de stad.
Met de nieuwbouw en de renovatie is een
complex ontstaan dat functioneel weer
volledig aansluit op de actuele manier
van onderwijs geven. De Hogeschool is nu
ook prominent zichtbaar als één van de
belangrijke instellingen van Breda.
Het hart wordt gevormd door het Xplora.
Dit is een open “studielandschap” met
uitgebreide onderwijsfaciliteiten. Dit
bouwdeel waarin de nieuwe manier
van onderwijs geven gestalte krijgt is
beeldbepalend voor het complex.
Het academiegebouw vormt de
verbindende schakel tussen het Xplora en
de bestaande delen. Hierin bevinden zich
de academies die voorheen elders in de
stad waren gehuisvest.

Nieuwbouw met Xplora

Academiegebouw
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Avans Hogeschool Breda Nieuwbouw

De nieuwbouw van Avans Hogeschool is
noordwestelijk gesitueerd ten opzichte
van het bestaande gebouw. Door deze
positie oriënteert Avans Hogeschool
zich nadrukkelijker op het centrum van
Breda. In de structuur van de nieuwbouw
zijn drie hoofdelementen herkenbaar.
Een opvallend element is het organisch
gevormde Xplora waarmee Avans
Hogeschool zich op een bijzondere wijze
aan de Claudius Prinsenlaan presenteert.
Een tweede element is een
langwerpig gebouw waarbinnen de
onderwijsruimten van de academies
zijn gesitueerd. Dit volume verbindt

Hoofdentree Avans Hogeschool

Hoofdentree en Xplora

het Xplora met het bestaande gebouw.
Als derde element is een transparante
verbinding en een overdekte plaza
toegevoegd. Met dit bouwdeel worden
de huidige noordoost gevels van
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het bestaande gebouw aan het zicht
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onttrokken. Er heerst de sfeer van een
wintertuin. Het interne verkeer tussen
de onderwijsruimten en de verschillende
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verdiepingen vindt hier plaats.
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Legenda
1. hoofdentree
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2. centrale hal
3. Xplora
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4. studentondersteuning
5. plaza en verbindingszone
6. bestaande gebouw
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Begane grond

Entreehal met toegang tot Xplora

Avans Hogeschool Breda Xplora, Leer- en innovatiecentrum

Inspirerende leeromgeving
Het kloppend hart van Avans
Hogeschool in Breda is het Xplora
(Leer- en Innovatiecentrum). Het
Xplora bestaat uit een mediatheek,
grote en kleine studieruimten, een
open studielandschap, internetcafé en
werkplekken voor docenten. Er is een
inspirerende leeromgeving ontstaan
waar studenten en docenten elkaar
formeel en informeel ontmoeten.
Studenten brengen hun studietijd
voornamelijk door in het Xplora. Het
Xplora is 7 dagen per week 16 uur per
dag geopend en is zodanig gesitueerd,
dat het goed zichtbaar ligt naar de

Open studielandschap in Xplora

Xplora (Leer- en Innovatiecentrum)

Onderwijslokalen

Centrale ontsluitingszone in Xplora

stad toe. Passanten zien een levendige
Hogeschool waar doorgaand activiteit is.

Doorsnede Xplora en Academiegebouw
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Avans Hogeschool Breda Renovatie

De hoofdstructuur van het bestaande
gebouw is intact gelaten. Wel is de
indeling van het gebouw aangepast
aan het nieuwe programma. Het
gangenstelsel is vereenvoudigd zodat
er een heldere verkeersstructuur is
ontstaan. De oriëntatie in het gebouw
is hierdoor sterk verbeterd. Ter plaatse
van de oorspronkelijke kantine is de
Plaza gekomen. Het zware houten dak is
verwijderd en er is een transparant dak
ter hoogte van de dakrand van de derde
verdieping gekomen. Het resultaat is een
atriumachtige binnenruimte die voor
vele doeleinden gebruikt kan worden.
Installatietechnisch is het gebouw

Bestaande situatie voor renovatie

Verbinding van entreehal naar Plaza

volledig aangepast met veel aandacht
voor efficiënt energiegebruik.
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Legenda
1. Xplora
2. academies
3. bestaande gebouw
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4. vide plaza
5. verbindingszone

1e verdieping
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Plaza met kantine

Avans Hogeschool Breda Duurzaam en onderhoudsvrij

GPR gemiddeld 7,7
Bij de keuze van materialen is veel
aandacht besteed aan duurzaamheid
en onderhoudsaspecten. Zo is gebruik
gemaakt van glas en gemoffeld
aluminium profielen voor de gevel
van het Xplora. Het dak is uitgevoerd
in onderhousdvrij Kalzip. De gevel
van het academie gebouw heeft
milieurvriendelijke keramische gevel
delen. De puien zijn van onderhoudsvrij
gemoffeld aluminium. De gevel van het
bestaande gebouw is opgeknapt met een
natuurstenen plint. Het gehele gebouw
is voorzien van warmte/koude opslag in
de bodem en heeft een GPR gemiddeld

Loungeplekken onder de trappen

Trappen in verbindingszone

van 7,7.
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Legenda
1. Xplora
2. academies
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3. bestaande gebouw
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4. vide plaza
5. verbindingszone

3e verdieping

Plaza met kantine
7

Avans Hogeschool Breda Structuurplan en studiemodellen

Structuurplan
Het bestaande gebouwencomplex
van Avans Hogeschool aan de
Hogeschoollaan te Breda was opgebouwd
uit een reeks autonome volumes van
21,6 x 21,6 m2. Deze volumes waren met
elkaar verbonden door vloervelden,
vides en loopbruggen. De totale omvang
van het bestaande gebouw is 17.250
m2 bruto vloeroppervlak (bvo). In het
structuurontwerp wordt tegen het
bestaande gebouw aan een nieuwbouw
geprojecteerd van 15.300 m2 bvo.
In deze nieuwbouw zijn het Xplora,
alsmede de academies gesitueerd. In
het structuurontwerp is tevens een
voorstel gedaan voor ingrijpende
modernisering van het huidige gebouw.
In dit gebouw zijn met name de
algemene onderwijsruimten gedacht
in combinatie met werkruimten voor
medewerkers. Het structuurontwerp
geeft een antwoord op de vraag hoe het
bestaande gebouw gecombineerd kan
worden met de nieuwbouw.
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Avans Hogeschool Breda Architectuur

Riant uitzicht op omgeving
De architectuur van de nieuwbouw
is zowel ingetogen als uitdagend.
Het Xplora heeft een vrije vorm. De
architectuur van het langwerpige
volume, dat als een vinger over het
Xplora heen naar voren steekt, heeft
een ingetogen karakter. Door een groot
venster in dit bouwvolume ontstaat
een riant uitzicht op de omgeving. Het
materiaal van deze gevel is keramiek.
Het volume dat oud en nieuw met elkaar
verbindt, is in hoge mate transparant.
Bij de keuze van materialen is veel
aandacht besteed aan duurzaamheid en
onderhoudsaspecten. De architectuur
van het bestaande gebouw blijft intact.
Met beperkte ingrepen, in relatie
tot de nieuwe indelingen, wordt de
architectonische uitstraling van de
bestaande gebouwen verbeterd.

Langsaanzicht academiegebouw

Legenda
1. Xplora
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2. academiegebouw
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3. hoofdentree
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Langsdoorsnede
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Avans Hogeschool Breda Colofon
Locatie:
Hogeschoollaan 1, Breda
Opdrachtgever:
Avans Hogeschool Brabant, Tilburg
Ontwerp:
2002,
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Florian von Behr BNA
in samenwerking met:
Rienks Architecten Breda
Medewerkers:
Marcel Sluis, Bastiaan Harbers
Start bouw en oplevering:
Begin 2006
In fases vanaf 2006 - 2008
Oppervlakte:
17.700 m2 renovatie
15.300 m2 nieuwbouw
Aannemer:
Ballast Nedam/Sprangers, Breda
Constructeur:
Rienks Constructie Advies, Breda
Adviseur installaties:
Rienks Advitek, Breda
Bouwkosten:
33.500.000,- euro
Fotografie:
Iemke Ruige, Amstelveen
Ibelings van Tilburg architecten
Werknummer:
1463
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www.ibelingsvantilburg.nl

