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Nieuw groen hart
voor Peer
Voor de scholencampus in Peer creëerde
Bekkering Adams architecten een landschap
waar spelen, sporten en leren in elkaar
overvloeien.
De nieuwe scholencampus ligt dichtbij het centrum van Peer,
en beslaat 45.000 m2 met daarop vier gebouwen: een basisschool, een middelbare school, een sportcomplex en een
internaat, met een totale vloeroppervlakte van 18.500 m2.

“Dit complex vervangt in één keer alle gebouwen van het
vrije onderwijs in Peer”, aldus Monica Adams. “De leerlingen
kunnen zo vanaf de leeftijd van 2,5 tot hun 18e op dezelfde
plek blijven.” De campus maakt onderdeel uit van Scholen van
Morgen, een inhaalslag van de Vlaamse regering om in enkele
jaren tijd tweehonderd nieuwe scholen te bouwen of te renoveren. “De scholencampus was een integrale opdracht waarbij
we zowel de campus, de gebouwen als het interieur hebben
ontworpen.Voor de buitenruimte hebben we samengewerkt
met Bureau B+B Stedebouw en landschapsarchitectuur.”

FOTO LINKS
De centrale hal van
het Agnetencollege.
FOTO BOVEN
Het Agnetencollege.
De entree van de
campus wordt
gemarkeerd door
sculpturale betonnen
kolommen.
FOTO ONDER
Bekkering Adams
ontwierp de
buitenruimte
i.s.m. Bureau B+B
Stedebouwkunde
en Landschapsarchitectuur. Er worden
nog meer bomen
aangeplant.
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De campus is een mooie groene omgeving geworden met een
duidelijke zonering. Een echt ‘speel- en leerlandschap’ met
een park, sportvoorzieningen, speelpleinen en bergjes waarin
‘afschuiven’ (glijbanen) zijn geïntegreerd. De gebouwen liggen
aan de randen van de campus, rondom het groene hart. De
sporthal is verzonken in de grond, met daaroverheen een talud
met een tribune en een podium. De doorlopende pergola die

de schoolterreinen afschermt van het park, fungeert tegelijkertijd als overdekte speelplaats. “In België is het wettelijk
verplicht voor scholen om overdekte speelplaatsen te hebben.”

Flexibel
De volumes van de gebouwen vormen een sculpturaal ensemble, waarbinnen elk gebouw een eigen identiteit met een

FOTO BOVEN
Het kunstwerk in de hal
is afkomstig uit het oude
schoolgebouw van het
Agnetencollege.
FOTO ONDER
De lockerkasten zijn in de
wanden verwerkt; iedere
leerling heeft zijn eigen
locker.
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FOTO BOVEN
Polyvalente
ruimte in het
Agnetencollege.

karakteristiek silhouet heeft. De materialisering en detaillering van de gebouwen zijn zowel robuust als verfijnd. Juliette
Bekkering: “We hebben de materialisering voor alle gebouwen gelijk gehouden, zodat deze een eenheid vormen.Voor
de plint van de gebouwen hebben we hardsteen gebruikt en
voor de bovenbouw baksteen.” De kozijnen, kozijnelementen
en de afscherming van de schoolpleinen zijn uitgevoerd in
rvs-kleurig aluminium. Op strategische posities ondersteunen
sculpturale betonnen kolommen de grote overstekken. Deze
markeren tevens de verschillende entrees. “De scholen hebben
een U-vorm, waarbij de karakteristieke ruimten in de koppen
liggen. Het middendeel hebben we vrij neutraal gehouden, de
gebruiker kan hier eventueel zelf nog kleuraccenten toevoegen.” De structuur van de gebouwen is flexibel van opzet, met
gemeenschappelijke ruimten voor bijeenkomsten, leercentra en
verschillende vormen van onderwijs. De gezamenlijke ruimten
zoals de centrale hal en de polyvalente ruimte zijn met hun
krachtige vormgeving in materiaal, kleur en lichttoetreding
de dragers van het gebouw. Ze zijn uitgewerkt als expressieve
accenten, die het gebouw in de omgeving verankeren.

FOTO ONDER
Trap in basisschool
De mAgneet.
Beige tegels en wit
stucwerk zorgen
voor een rustig
beeld.

Rustig
Rondom de centrale hal van de middelbare school Agnetencollege ligt de open leerruimte, en in zowel de onder- als
de bovenbouw heeft ieder zijn eigen polyvalente ruimte.
Adams: “Voor de interieurs hebben we houten lambriseringen
toegepast, de trappen zijn van lichte Jura-steen, het stucwerk
is wit.” In combinatie met de beige vloertegels zorgt dit voor
een licht en rustig beeld, een neutrale basis waarbij bepaalde
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gebieden met kleuraccenten zijn gemarkeerd. Deze ruimtelijkheid en rust worden nog versterkt door de brede gangen,
waar de kasten in nissen staan en de lockers in de wanden zijn
opgenomen. “De lockerwanden zijn afgewerkt met patronen;
alle 750 leerlingen hebben hun eigen locker.” In de centrale hal
valt het oog op een groot mozaïek aan de wand. “De school
kwam uit een betonnen jarenzestiggebouw, waar dit kunstwerk
hing. Het schoolbestuur wilde het graag meenemen naar het

FOTO BOVEN
De sporthal wordt na schooltijd gebruikt
door vele sportverenigingen.
FOTO ONDER
Plattegrond van de Scholencampus.

nieuwe gebouw, dus zijn de 897 keramiektegels stuk voor stuk
losgehaald.”

Trots
Dankzij het groene middengebied dat na schooltijd vrij toegankelijk is, vormt de campus ook een waardevolle toevoeging
aan de publieke ruimte. “De campus wordt zowel overdag als ’s
avonds gebruikt, en is op die manier verankerd in de sociale en ruimtelijke structuur van Peer”, verklaart Bekkering.
De campus kwam tot stand in nauwe samenwerking met de
gemeente Peer, die betrokken was bij de inrichting van het
middengebied en zowel participant als eindgebruiker is van de
nieuwe sporthal. Het café van de sporthal, dat goed zichtbaar in
de plint van het gebouw ligt, wordt druk bezocht en er sporten
na schooltijd zo’n twintig verenigingen in de hal. Dat de
inwoners van Peer trots zijn op hun nieuwe campus, bleek wel
uit de enorme belangstelling tijdens de feestelijke open dag op
2 oktober. “Toen werd de campus overspoeld door meer dan
5.000 bezoekers,” aldus Bekkering.
www.bekkeringadams.nl
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