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Op een vrij smal stuk grond naast het spoor 
een prettige verblijfsplaats creëren voor een 
groot aantal, zowel binnen- als buitenlandse, 
studenten is een uitdaging die om een 

inventieve en sensitieve invulling vraagt. 

De nieuwe studentenhuisvesting op de campus 
van het Science Park in Amsterdam Oost haalt 
het maximale uit het gebruik en de locatie. Op 
verschillende manieren is het betrokken op zijn 
omgeving; daarnaast kenmerkt het zich door een 
liefdevolle detaillering met gevoel voor sociale 
context. Die onderstreept de huiselijkheid en 
stimuleert ontmoetingen tussen de 605 bewoners.
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Carolina MacGillavrylaan

  1  - commerciele ruimte
  2 - entreehal toren
  3  - fietsenstalling over 2 lagen
  4 - 2 persoons woningen
  5 - entreeplein laagbouw

verklaring nummers
  6  - entreehal laagbouw
  7  - achtertuin
  8 - 1 persoons woningen
  9 - Pocketplein
10  - corridor

De bouwdelen sluiten aan op het ritme 
van de naastgelegen complexen en 

hebben ook een eigen dynamiek. 

Zo wordt de massaliteit van het pand 
doorbroken en zijn de functies zichtbaar. 
Het entreegebouw in het midden 
verspringt iets naar achter en het eerste 
bouwdeel is een toren. Deze landmark 
van het Science Park markeert het 

stationsgebied. 
De kleur van het complex is opvallend 
groen. Met behoud van zijn kracht gaat 
het een complementaire relatie aan met 
het pand van geroest cortenstaal aan de 
overkant en ook de groengrijze accenten 
van nabijgelegen gebouwen sluiten erop 

aan.  
Betonnen bankjes aan de voorzijde maken 
deel uit van de gevel en nodigen uit tot 
contact met de straat en andere bewoners. 
De entreehal heeft een transparante 
gevel waardoor de achtertuin zichtbaar 
is en de gebruikte tegels en patronen 
van de vloerbedekking sluiten aan op de 

bestrating in het Science Park.

de ingrediënten

33     STUDENTENHUISVESTING,  AMSTERDAM |    LOCATIE : SCIENCE PARK   |    PROJECTCODE :  09-ADS



Een goed huis heeft een tuin
Dit achtergebied wordt de tuin van de studenten. Het is 

goed bezond, privé en grenst aan het groene talud.
De ruimte wordt ingericht als continuering van de 

entreehal: met groene velden, pick-nick tafels, bomen, 
verlichting en tredes naar het water

44     STUDENTENHUISVESTING,  AMSTERDAM |    LOCATIE : SCIENCE PARK   |    PROJECTCODE :  09-ADS



In de toren zijn dubbelhoge plekken 
gemaakt met bankjes. Twee verdiepingen 
hebben op deze manier contact.en 
bovendien fantastisch zicht over het 
IJsselmeer en IJburg.

In de wasruimte zijn bankjes en 
tafeltjes aanwezig. Een groot raam 
geeft zicht op de entreehal

De fietsenstalling bevindt zich over 2 
verdiepingen. Deze verdiepingen zijn door 
middel van vides met elkaar verbonden. De 
fietsenberging maakt deel uit van de keten van 
ontmoetingsplekken

Aan weerszijden van het 
setbackplein zijn zitjes 
gemaakt.

De entreehal is ontworpen als grote huiskamer. 
Met banken, tafels en wifi. De huiskamer is 
direct verbonden aan de grote achtertuin. De 
tuin is ingericht met grote tafels en banken en 
ligweiden met tredes naar het water.

In het midden is de corridor breder en donker. 
De lengte van de gang wordt hierdoor 
gebroken en er ontstaat een mysterieuze plek

keten van ontmoetingsplekken

Omdat iedere student  zijn eigen keuken en 
badkamer heeft, is het belangrijk dat er ook 

gemeenschappelijke plekken zijn.

In de binnenkant van het huis komt de zorgvuldige wijze 
van detailleren terug. Op uiteenlopende manieren is 
hier een huiselijke sfeer gecreëerd. In de grote entreehal 
kunnen studenten elkaar ontmoeten, samen werken, 
eten of even bijkletsen op speciaal daarvoor ontworpen 
meubels. Weer andere specifiek ontworpen zitelementen 

zijn geplaatst in de gangen waaraan de kamers liggen 
en de entrees daartoe. Zo ontstaan er verschillende 

‘huiskamers’. 

Bijzondere aandacht is ook geschonken aan de 
verlichting. Overal is met indirect licht gewerkt wat een 
warme uitstraling geeft. In de gangen wordt deze nog 
versterkt door de wandbekleding. De zachtgele platen 
laminaat met vezel worden op de gemeenschappelijke 
plekken afgewisseld door donkere met een lichte glitter; 

een knipoog naar het ultieme studentenhuisgevoel.
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de huiskamer

‘het is een beetje zoals het thuis was; als je 
contact wilt, kijk je even in de huiskamer en 
bij mooi weer is er altijd wel iemand in de 

achtertuin’ 

De studententijd is vaak de eerste stap naar 
zelfstandig wonen. Een spannende tijd waarin, 
naast studeren, de studenten zichzelf ontwikkelen 
en veel behoefte hebben elkaar te ontmoeten.
Voor ons bestond de opgave eruit een huis 
te ontwerpen waarin 605 studenten samen 

wonen. 
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trappenhuis

De wandeling vanaf het entreeplein naar je eigen 
voordeur, leidt je door verschillende sferen. 

Alle algemene ruimtes zijn zo ontworpen dat ze een 
verschillend gevoel oproepen, waardoor de grote maat 
van het gebouw wordt teruggebracht een kleinere 

schaal die aansluit bij de beleving van de bewoners.

entreehal toren
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trappenhuis
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trappenhuis entreehal toren met doorzicht naar de fietsenberging
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door het donkere en bredere middengedeelte, wordt de corridor opgebroken

Zorgvuldige behandeling van betaalbare 
materialen en verlichting, maakt de  

verkeersruimtes royaal en prettig.

De wanden van de gangen bestaan 
hoofdzakelijk uit deuren: de toegangsdeuren 
van de woningen en de meterskastdeuren. 
De meterkastdeuren worden blind 
opgenomen in de wanden en zijn voorzien 
van geintegreerde, indirecte verlichting. 
Hierdoor is geen verlichting nodig aan het 
plafond. Door  materiaal- en kleurgebruik, 
verbredingen in de gang en gebruik van 
daglicht, wordt de lengte van de gangen 
gebroken en ontstaan prettige ruimtes waar 

je elkaar informeel kunt ontmoeten.
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 ritmiek en kleurgebruik
Binnen de grote maat zijn duidelijk kleinere maten 
te onderscheiden. Zo is het gebouw opgebouwd 
uit herkenbare, kleinere bouwdelen, die de ritmiek 
van de MacGillavrylaan overnemen. In de gevels 
tekenen zich grotere eenheden af: door het clusteren 
van grotere ramen of door middel van kleurgebruik.

Door de verschillende eisen die aan de gevels gesteld zijn, 
is er een groot contrast tussen de straat- en de spoorgevel.

. 

gevel spoorzijde gevel Pocketpark

gevel Polderplein gevel MacGillavrylaan

spoorgevel: dubbele, glazen gevel met gekleurde borstweringen

gevel MacGillavry laan
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WKO, warmte studentenhuisvestingWKO, koeling AUC

 duurzaamheid
WKO

De studentenhuisvesting Science Park II is voorzien van WKO. 
Vanwege het onregelmatig woongedrag van studenten, zijn de 
kamers voorzien van radiatoren. De koude wordt gebruikt door 

het tegenover gelegen Amsterdam University College.

sedumdaken
50% van het dakoppervlak is voorzien van sedumdaken. De 
sedumdaken bufferen het regenwater waardoor de riolering 
minder belast wordt. Bijkomend voordeel is de langere 
levensduur van de dakbedekking en het geluiddempend 

effect.

verlichting
De algemene verlichting is hoofdzakelijk uitgevoerd als LED. In 
de gangen zijn bewegingsmelders toegepast, waardoor het 

energieverbruik zeer laag zal zijn.

Gevels zonder extra eisen; 
overwegend noord-orientatie

Dubbele gevel / geluidsscherm;
overwegend zuid-orientatie

 gevels 
Een groot gedeelte van het gebouw is voorzien van een dubbele 
gevel i.v.m. de geluidbelasting van het spoor. De buitenste 
schil moet niet alleen het geluid weren, maar ook frisse lucht 
doorlaten. De hiervoor benodigde suskasten zijn volledig 

geïntegreerd ontworpen in de glazen gevel. 
De overige gevels zijn uitgevoerd met groene panelen 
van polyesterbeton met een verticaal reliëf. Doordat hier 2 
verschillende maten reliëf zijn toegepast, zal een subtiele 

kleurschakering ontstaan.

zonwerend glas

waterhuishouding

geluidsgevel 
met gedempte 
ventilatie
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programma:
Studentenhuisvesting 

Bedrijfsruimte

differentiatie:
605 studenteneenheden

530m2 commerciele ruimte
605 fietsenstallingsplaatsen

projectarchitect:
Naud Schroeder

Rozemarijn de Jong

opdrachtgever:
 Stichting Duwo

aannemer :
Waal Bouw

constructeur:
van Rossum constructie

opdracht verleend in het jaar:
2009

oplevering:
v.a. aug. 2013

terreinoppervlak:
5050 m2

Bruto vloeroppervlak:
Woningen 21500 m2

Kantoor 500 m2h

Bruto VloerOppervlak totaal:
29700 m2

GeBruiksOppervlak per element:
25 m2 per eenheid

foto’s
Primabeeld - Marcel van der Burg


