
 Thomas More 
 verbouwt voor jou 

 Campus 
 De Vest 

De verbouwingen worden zo 
georganiseerd zodat ze voor 
zo weinig mogelijk hinder zor-
gen voor jou als student. De 
planning van de werken houdt 
rekening met examens of be-
langrijke momenten in jouw 
academiejaar. Daarnaast kocht 
Thomas More de gebouwen 
van de voormalige jeugdher-
berg, vlak naast Campus De 
Vest. Zo heb jij, ook tijdens de 
verbouwperiode, voldoende 
ruimte. Naast een tijdelijk stu-
dentenrestaurant, komen er les-
lokalen en ontmoetingsplekken 
om samen te werken of te leren.

Kom ontdekken en beleven. 
Kom vrienden maken voor 
het leven. Kom thuis bij 
Thomas More. Tot snel!

 Zo weinig 
 mogelijk hinder 

V.U.: Thomas More, Mia De Wilde, 
Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen



Thomas More plant een 
renovatie en nieuw-
bouw van Campus De 
Vest in Mechelen. Je 
campus is niet enkel de 
plaats waar je les volgt. 
Je gaat er ontdekken 
en beleven. Je maakt 
er vrienden voor het le-
ven. Hier mag je jezelf 
zijn. Thomas More wordt 
jouw thuis. 

Thomas More 
verbouwt voor jou
 Campus De Vest 

Samenwerken met je medestu-
denten doe je straks in nieuwe 
aula’s en leslokalen, helemaal 
afgestemd op het onderwijs 
van morgen. Het leercen-
trum en studentenrestaurant 
worden verbouwd tot fijne 
plekken om samen te eten, 
te studeren of te ontspannen. 
Je fiets zal je kunnen stallen in 
een ondergrondse en afgeslo-
ten fietsenparking. Er komen 
ook zonnepanelen, daktuinen 
en ledverlichting. Duurzaam-
heid voorop!

De werken starten in de zomer 
van 2022. Na dat eerste jaar 
bevinden verschillende stu-
dentendiensten (International 
Office, lokale ICT, studenten- 
administratie …) zich in het 
hart van de campus, van jouw 
studentenleven.  In de zomer 
van 2023, verdwijnen het hui-
dige studentenrestaurant, de 
aula’s en het leercentrum. En 
komt er een nieuwbouw met 
leslokalen, aula’s en gezellige 
plekken om samen te zijn met 
je vrienden. In 2025 vieren we 
de nieuwe Campus De Vest. 

 Een verbouwing 
 in fases 

 De mijlpalen 
 van het project 

 Klaar voor het 
 onderwijs van 
 morgen 

Zomer 2022
Start verbouwingen

Zomer 2023
Servicedesk James 
te midden van jouw 

studentenleven.

Zomer 2023
Start afbraak aula’s & 
studentenrestaurant

2023 - 2025
Opbouw studentenres- 

taurant, aula’s en nieuwe 
blok met leslokalen

2025
We vieren de nieuwe

Campus De Vest


