
     Duurzame LDS-Campus        

 1 

Projectteam Inrichting buitenruimte Lovensdijkstraat   15 december  2014 
 

Visie  Buitenruimte LDS-Campus + beleving. 
 

Na de verbouwing Lovensdijkstraat (LDS) heeft Avans de beschikking over 3 gerenoveerde en 
nieuw ingerichte gebouwen afgestemd op een vooruitstrevende duurzame onderwijs 
voorziening. Deze historische gemoderniseerde gebouwen, beschikken over een inrichting en 
uitrusting afgestemd op een hedendaagse onderwijsontwikkeling die geïntegreerd is met 
onderzoek. 
 
De functie en uitstraling van de nieuwe campus nodigt uit voor expositie en  demonstratie van 

technische thema’s.  De directe buitenomgeving van de campus is geïntegreerd met het 
onderwijs en zorgt voor een prettige werk-, project- en studie-omgeving voor studenten en 

medewerkers. De LDS-campus wordt beleefd in Breda vanuit een  open groene ruimte, 
verbonden met nieuw onderwijs in duurzame technologische ontwikkelingen. 

Het ontmoeten op de Campus van Avans is zichtbaar zodat het leidt tot waardevolle relaties 
verankerd in de maatschappij. 

 
Afbeelding 1 Impressie buitenfaciliteiten 

 
De buitenruimte is een multifunctionele inrichting, welke past bij de ambities en verwachtingen 
in de visie van Avans. De campus zorgt voor een aantrekkelijk verblijf en interactie tussen 
leerlingen, studenten, medewerkers en opdrachtgevers in de kern van hun opdracht en werk. 
De inrichting voorziet in de mogelijkheid van onderwijs activiteiten, communicatie en verblijf 
welke inspirerend, functioneel en uitnodigend is.  
 
Studenten en medewerkers verzorgen vanuit de nieuwe inrichting  demonstraties van actuele 
thema’s in een jaar-event-programmering. Aansprekende exposities vanuit heel Avans in de 
nieuwe LDS-Expo-atrium zijn van buitenaf zichtbaar gemaakt. De Expo op de Campus straalt  
kwaliteit en vitaliteit uit. Bezoekers en projectteams worden ontvangen in een herkenbare en 
representatieve omgeving die past bij de uitstraling van Avans als opleiding- en kennis 
instituut van de regio. 
 
De groene buitenruimte is een plek om te ontspannen, samen of alleen te werken, om rust te 
vinden en inspiratie op te doen. De natuurlijke beleving die je persoonlijke energie vergroot  is 
een doel. Als docent, medewerker en student wil je met meer energie terug naar binnen dan dat 
je naar buiten bent gegaan. 
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Natuur staat hier centraal. We willen de natuur zien, ruiken maar ook voelen en proeven. De 
Campus wil energie geven aan iedereen die er aanwezig is en heeft ook tot doel de verblijftijd 
op de Campus te vergroten. 
 
Innovatief gebruik van groen in bomen in verbinding met de groene corridor (gemeente Breda) 
Groen op daken en gevels. Groen en slimme oplossingen om geparkeerde auto’s uit het zicht 
te verbergen. 
 
Groen zetten we in voor biodiversiteit: ontmoetingsplaats voor mensen in natuurlijke 
diversiteit. Op de Campus willen enkele stilteplekken, vrij gemaakt van omgevingsgeluid om in 
rust te kunnen zijn of werken. 
 
Materialen: Leren van en in het groen: educatie in de buitenruimte, biobased gewassen. Naast 
natuur ligt de focus op duurzame en biobased materialen. Denk aan natuurlijke afscheidingen, 
gebruik van zon- en windenergie. 
 
Kleurstelling; Natuurlijke kleuren en levende kleuren (project) zijn een uitgangspunt en doel. 
 
Bouwteam LDS Avans LD en CoE BBE Margot Verwei 

 
 


