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De Scholencampus te Peer is onderdeel van Scholen van 

Morgen. Het plan heeft een omvang van ca 18.000 m2 en 

behelst een secundaire school, een basisschool, een sport-

complex en een internaat. Het groene middengebied is open-

baar toegankelijk, waardoor de campus een meerwaarde voor 

de stad kan zijn. Het project is vormgegeven als een land-

schappelijk ensemble, waarbij de sportvelden, speelpleinen en 

een openbaar park integraal onderdeel uitmaken van de cam-

pus. Een doorlopende pergola die ook fungeert als overdekte 

speelplaats schermt de schoolterreinen af van het park. Door 

de schakering van gebouwen, overdekte speelpleinen en bui-

tenruimten ontstaat een divers speel- en leerlandschap, met 

ruimte voor een scala aan activiteiten. De volumes zijn uitge-

werkt 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 structuur van de gebouwen is flexibel van opzet, met 

gemeenschappelijke ruimten voor bijeenkomsten, leercentra 

en verschillende vormen van onderwijs. De speciale en geza-

menlijk te gebruiken 

ruimten, zoals de 

centrale hal of de 

polyvalente ruimte, zijn vormgegeven als krachtige 

ruimten die in materiaal, kleur en lichttoetreding de dragers van 

het gebouw zijn. Ze zijn uitgewerkt als expressieve accenten die 

het gebouw verankeren in de omgeving. Een belangrijke compo-

nent 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 cam-

pus verankerd in de sociale en ruimtelijke structuur van Peer. 

Voor deze campus werkte Bekkering Adams architecten samen 

met een Vlaams/Nederlands team van adviseurs: Bureau 

Bouwtechniek uit Antwerpen voor technische ondersteuning, 

ABT Antwerpen voor stabiliteit en Ingenium uit Brugge voor 

technieken. Het landschapsontwerp werd gemaakt samen met 

Bureau B + B Stedebouw en landschapsarchitectuur uit 

Amsterdam. Ook vanuit de gebruikers is er sprake van verre-

gaande samenwerking: naast de Inrichtende Macht heeft de 

stad Peer een belangrijke rol binnen het project: zij zijn geza-

menlijk participant en gebruiker van de nieuwe sporthal. Ook het 

groene middengebied is het resultaat van een gezamenlijke 

inspanning. Bekkering Adams Architecten heeft ook onlangs de 

APA-Architectuurprijs gewonnen voor de brandweerkazerne in 

Doetinchem, en zowel de vak- als de publieksprijs.

www.bekkeringadams.nl 

Groene campus voor kinderen
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Prijsbewust LEDs en armaturen meten? 

info@laser2000.nl - www.lumen2000.nl

Prijsbewust LEDs en armaturen meten?Prijsbewust LEDs en armaturen meten?

Bel 0297-266 191 voor meer informatie.

•	Spectrale lichtopbrengst metingen volgens o.a. LM79
•	Nauwkeurig	meten	door	spectrale	flux	kalibratie	standaard
•	2pi	en	4pi	configuraties
•	Met absorptie correctie lamp en volledige analyse software
•	Sphere diameters 1 - 1.5 - 2 meter
•	Chinese basis prijzen, Europese software en ondersteuning

•	
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