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Middelbare school, basisschool, sport complex, internaat, schoolpleinen en park
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SCHOLENCAMPUS PANHOVEN PEER: 4 GEBOUWEN, SCHOOLPLEINEN & SPORTPARK

Bestaande gebouwen

Pergola als samenbindend element

Schoolpleinen rond groene hart

Bouwvolumes en park
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De Scholencampus te Peer is een groene oase in de stad, waar 

geleerd, gespeeld, gesport en uitgerust kan worden. Het is onderdeel 

van Scholen van Morgen, een inhaalslag van de Vlaamse regering 

om in korte tijd 200 scholen te vernieuwen. Het plan heeft een 

omvang van ca 18.000 m2 in totaal 4 gebouwen: een middelbare 

school, een basisschool, een sport complex en een internaat. Het 

project is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen 

verschillende partijen, zowel in ontwerp als in uitvoering, en 

stimuleert ook tijdens de  gebruiksfase meervoudig ruimtegebruik. 

De campus is gelegen in de directe nabijheid van het centrum 

van Peer. Het groene middengebied is openbaar toegankelijk, 

waardoor de campus een meerwaarde voor de stad heeft. Het 

project is vormgegeven als een landschappelijk ensemble, waarbij 

de sportvelden, speelpleinen en een openbaar park integraal 

onderdeel uitmaken van de campus. De groene ruimte in het hart 

van het gebied is publiek en na schooluren vrij toegankelijk. Rondom 

dit groene hart zijn de gebouwen gegroepeerd. Een doorlopende 

pergola die ook fungeert als overdekte speelplaats schermt de 

schoolterreinen af van het park. Door de schakering van gebouwen, 

overdekte speelpleinen, en buitenruimten ontstaat een divers speel- 

en leerlandschap, met ruimte voor een scala aan activiteiten. 

De volumes zijn uitgewerkt als een sculpturaal ensemble, 

waarbinnen elk gebouw een eigen identiteit met een karakteristiek 

silhouet heeft. De materialisering en detaillering zijn zowel robuust 

als verfijnd. De buitenzijde is opgebouwd uit een natuurstenen 

plint van hardsteen, die als stapelstenen gemetseld zijn en een 

bovenbouw van een lichte baksteen met extra brede voegen 

die vol gevoegd zijn, zodat een monolithisch uiterlijk verkregen 

wordt. Sculpturale betonnen kolommen, op strategische posities, 

dragen de grote overstekken. Kozijnen, kozijnelementen en 

afscherming van de schoolpleinen zijn uitgevoerd in RVS kleurig 

aluminium. De materialisatie van de 4 gebouwen is gelijk 

gehouden zodat de gebouwen een eenheid vormen, terwijl door 

de specifieke vorm en strategische plaatsing van de sculpturale 

kolommen alle gebouwen ook hun eigen karakter hebben. 

De interieurs van de gebouwen zijn uitgewerkt met houten 

lambriseringen, lichte natuurstenen trappen van Jurasteen, 

wit stucwerk en kleuraccenten. Vestiaires, kastenwanden en 

lockerwanden zijn integraal ontworpen als een onlosmakelijk 

onderdeel van de gebouwen. De structuur van de gebouwen 

is flexibel van opzet, met gemeenschappelijke ruimtes voor 

bijeenkomsten, leercentra en verschillende vormen van onderwijs. 

De speciale en gezamenlijk te gebruiken ruimtes zoals de centrale 

hal of de polyvalente ruimte, zijn vormgegeven als krachtige 

ruimtes die in materiaal, kleur en lichttoetreding de dragers van 

het gebouw zijn. Ze zijn uitgewerkt als expressieve accenten die 

het gebouw markeren in de omgeving. Een belangrijke component 

van het plan is de duidelijke zonering van de gebouwen 

waardoor meervoudig gebruik mogelijk is en de campus zowel 

overdag als ’s avonds te gebruiken is. Hierdoor wordt de 

campus verankerd in de sociale en ruimtelijke structuur van Peer.

Sportvoorzieningen in het park staan in direct verbinding met de scholen Wandelpaden door het groen verbinden de gebouwen in het park Hoofdentree sportcomplex gelegen aan autoluw binnengebied park

GROENE CAMPUS VOOR KINDEREN



Zuidgevel middelbare school (AGN)

Zuidgevel basisschool school (BAS)

Noordgevel sportcomplex (SPO)

Entree sportcomplex gemarkeerd door sculpturale kolom (SPO)

Markante kop middelbare school bij entree park (AGN)

Oostgevel internaat (INT)

EIGEN IDENTITEIT MET KARAKTERISTIEK SILHOUET



Betonnen sculpturale kolommen markeren de gebouwen

Uitkraging multifunctionele ruimte wordt gedragen door de sculpturale kolommen

Een familie van vier gebouwen 

SCULPTURALE KOLOMMEN



Pergola en gebouw integraal ontworpen (BAS)

Schoolgebouw en Pergola;  één vormentaal (BAS)

Pergola, bankjes en afscherming in één (BAS) Overdekte speelplaats voorzien van daglichtkoepels (BAS)

1

2

3

2. Pergola met bankje en hek -  scheiding speelplaatsen leeftijdsgroepe

3. Pergola overdekte speelplaats - bescherming tegen regen en zonlicht

1. Pergola met overdekte (fietsen)berging - scheiding prive en openbaar

PERGOLA’S EN (OVERDEKTE) SPEELPLEINEN



Doorsnede over centrale hal - duurzaam en innovatief (AGN)

Open leercentrum (AGN) Multifunctionele ruimte en kantine (AGN)Centrale hal (AGN)

CENTRALE HAL ALS HART VAN HET GEBOUW



Centrale hal AGN

Daglichttoetreding via patio in centrale hal

Feest in centrale hal AGN

MARKANTE TRAP



Zicht vanaf tribune op grote sportzaal (SPO)

Sport & spel onder de overdekte speelplaats BAS)

Sportzaal basisschool (BAS)

Basketbalveld op speelplaats basisschool (BAS)

Doorsnede over sporthal en buitentribune met podium in het park

SPORT & SPEL - BINNEN & BUITEN



Samenwerking: Voor de Scholencampus te Peer werkte Bekkering Adams 

architecten samen met een Vlaams/Nederlands team van adviseurs: Bureau 

Bouwtechniek uit Antwerpen voor technische ondersteuning, ABT Antwerpen 

voor constructie en Ingenium uit Brugge voor installatietechnisch advies. Het 

landschapsontwerp werd gemaakt samen met Bureau B + B Stedebouw en 

landschapsarchitectuur uit Amsterdam. Door de bijzondere DBFMO constructie 

van Scholen van Morgen waren er in de uitvoeringstraject nieuwe partners, 

zowel voor uitvoering als uitwerking van het ontwerp. Veel attentie is besteed 

aan een goede samenwerking tussen de vele verschillende partners. De campus 

is mede daardoor zowel binnen de zeer krappe tijdsplanning opgeleverd 

als dat het een hoge kwaliteit heeft. Aannemer Strabag is voor 30 jaar 

verantwoordelijk voor het onderhoud.  Een verregaande samenwerking was er 

ook vanuit de gebruikers: naast de Inrichtende Macht heeft de Stad Peer een 

belangrijke rol binnen het project: zij zijn gezamenlijk participant en gebruiker 

van de nieuwe sporthal. Ook het groene middengebied is het resultaat van 

een gezamenlijke inspanning. Hierdoor is er een openbaar toegankelijk en 

groen hart gerealiseerd, wat zowel voor de stad als de scholencampus een 

meerwaarde is.
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SCHOLENCAMPUS PEER - TEAMWORK


