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STUDENT EXPERIENCE MINERVAHAVEN

situatie

Student Experience Minervahaven (SEM) is een 

urban activator in een veranderend Amsterdams 

havengebied. SEM beantwoordt aan de groeiende 

vraag van internationale studenten naar extended stay 

overnachtingen in de stad.

Het complex is met een aantal specifieke voorzieningen 

gericht op internationale studenten. Naast bijna 600 

kamers voorziet het in verschillende functies, zoals een 

koffiebar, een zogenaamde wasbar (wasserette met bar), 

gym, lounge, studie-, vergader- en commerciële ruimtes 

én een gelijkvloerse lichte fietsenstalling. Deze ruimtes 

zijn op de begane grond te vinden. SEM biedt zo een 

sociaal veilige en aangename woonplek en een informele 

omgeving waar studenten makkelijk met elkaar in contact 

komen.

Bij het ontwerpen stond het creëren van een third place 

centraal. Een plek waar de jonge bewoners zich snel thuis 

voelen en met elkaar kennis kunnen maken. Die ambities 

worden ondersteund door collectieve ruimtes op de 

groene daken, zoals sportaccommodaties en verschillende 

dakterrassen.

Een half verdiepte parkeerkelder creëert een split 

level en differentieert de collectieve ruimtes voor de 

studenten. De rauwe materialen, in combinatie met de 

zorgvuldige, lichtvoetige detaillering van het interieur, 

stelt de bewoners op hun gemak. De multifunctionele 

plint, met zijn oriëntatie op een toegankelijke en groene 

binnentuin, draagt eveneens bij aan een plezierig en 

prettig leefklimaat. De binnentuin doet door zijn vorm, 

oriëntatie en uitstraling denken aan een kloostertuin. De 

verschillende functies rondom deze groene ruimte zijn 

zichtbaar. Het is zo een plek die uitnodigt tot verblijven en 

ontmoeten.

De Minervahaven is een voormalig havengebied dat zich 

in een transitiefase bevindt. De vroegere havenactiviteiten 

maken geleidelijk plaats voor een groeiend aantal 

internationale bedrijven uit de media en mode-industrie. 

Het gebied zal in de toekomst een deelgebied van de 

grootschalige stedelijke transformatie naar de woonwijk 

Haven-Stad worden. SEM heeft hier een richtinggevende 

positie in. Het activeert de wijk door zijn functies en 

nieuwe gebruikers én bemiddelt tussen de bestaande 

bedrijfsgebouwen en de toekomstige woonbebouwing 

met een hoge dichtheid. 
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1. Meeting spaces for residents on different levels
2. Solar panels in the facade / Kromatix Glass
3. Green roofs
4. Nest box for Peregrine Falcon and Insect hotels
5. Sports and area on the roof
6. Installation-free roofs
7. Comfort through active ventilation and floor heating
8. Light and single-storey bicycle shed
9. Smart grid dimensions also suitable for housing
10. Efficiency through repetitive grid / table construction
11. Underground energy storage in the soil (wko) and
           district heating for peak loads
12. Transport and energy information point
13. Douglas wood facade grayed / maintenance free
14. Concrete / steel / wood rough - background
           for social activities 
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Naast de geboden sociologische benadering is het 

gebouw innovatief op het gebied van energetische 

duurzaamheid. SEM staat momenteel te boek als het 

meest duurzame studentencomplex in Europa. Hiermee 

loopt het ontwerp vooruit op de ambities van de stad 

Amsterdam om verder te vergroenen en de CO2-uitstoot 

van de stad rond 2030 met 55 procent verminderd te 

hebben.

De energieopwekking vindt plaats met PV-panelen die 

op de zuid-, west- en oostgevel zijn aangebracht. Het 

dak is daarmee vrijgespeeld als gebruiksruimte voor de 

bewoners. De panelen zijn voorzien van een selectieve 

glasplaat die alleen bepaalde lichtfrequenties reflecteert. 

Zo wordt een hoge efficiëntie van de gevel gecombineerd 

met een subtiele, levendige kleursensatie. De montage 

van de panelen in een hoek van vier graden versterkt 

de kleurenmelange. Daarbij is overigens het verschil 

tussen actieve panelen op de drie gevels en de niet 

actieve panelen op de noordzijde niet zichtbaar. Met de 

verwachte energieopbrengst kan het gebouw voor een 

groot deel in zijn eigen energiebehoefte voorzien.

Een WKO-installatie en warmtewisselaar zorgen verder 

voor koeling van het gebouw in de zomer en verwarming 

uit de bron in de wintermaanden. Gezamenlijk met, onder 

andere, lage temperatuur-vloerverwarming, energiezuinige 

ledverlichting en andere ecologische maatregelen leverde 

de integrale benadering van duurzaamheid een Certificaat 

BREEAM Excellent op.

Het volume van SEM kenmerkt zich door een carrévorm en 

loopt van de vierde tot de negende verdieping via getrapte 

dakterrassen op. Aan de waterzijde sluit het gebouw aan 

bij de maat van bestaande bedrijfsgebouwen. Een groot 

aantal kamers heeft hier uitzicht over het aangrenzende 

water van de Minervahaven.

De binnen- en buitenring van het gebouw verschillen één 

verdieping in hoogte en zijn afwijkend gematerialiseerd. 

Deze nuance draagt bij aan een verdere verbijzondering 

van het volume. De gevel van de binnenring bestaat 

uit verticaal geplaatste houten latten, de buitenring uit 

horizontale PV-panelen.

Het bijzondere daklandschap speelt, tenslotte, een 

belangrijke rol bij het aanzien en het gebruik van SEM. 

Een voetpad verbindt hier tuinen, sportaccommodaties en 

collectieve- en private terrassen met elkaar. Met dit dak 

biedt het gebouw extra collectieve en sociale ruimte aan 

de stad.

SEM is al met al een veelvoudig gebouw. Het is een 

robuust en stedelijk blok, comfortabele woonplek, 

energiemachine, maar vooral een verbinder van menselijke, 

sociale en stedelijke kwaliteiten.
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PROJECTGEGEVENS

Project  Student Experience 

  Amsterdam Minervahaven

Programma  Extended stay 

  internationale studenten, koffiebar,  

  studieruimte, parkeergarage, 

  fietsenstalling, gym, lounge, wasserette

Opdrachtgever Student Experience

BVO   Circa 25.000 m2, 596 kamers

Adres   Amsterdam Houthavens, 

  Moermanskkade

Realisatie  2015 – 2021

Architect VURB Architects

Aannemer  Pleijsier Bouw

Adviseurs  Installaties - Techniplan 

  Bouwfysica - LBP sight 

  Constructie - Van Rossum

Afbeeldingen VURB Architects

Fotocredits Stijn Bollaert

Team  René Berbee, Jon Eseverri, 

  Martijn Floris, Matthijs Hesta, 

  Ron Jansen, Josje Landman-Bollen, 

  Volker Ulrich, Virginia Yoldi Saez
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