AMSTERDAM-NOORD
STUDENT EXPERIENCE
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Bezoek Nautic Living, het splinternieuwe
studentencomplex van Student Experience
in Amsterdam-Noord, en u begrijpt waarom
elke vrijgekomen kamer daar leidt tot een
bescheiden gekte onder woningzoekende
Amsterdamse studenten.
Zonnen op een enorm dakterras, sporten met
uitzicht op Het IJ en ’s avonds ontspannen een
potje poolen of gamen met medestudenten in de
lounge. En roept de studie, dan trek je je terug in
je eigen appartement. Alle 403 appartementen
van ongeveer 24 vierkante meter waren op de
dag van de opening (1 juli 2017) verhuurd. Komt
er een kamer vrij, dan krijgen studenten een
melding op de app van Student Experience en
geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
“De student van vandaag zoekt de combinatie,”
vertelt Letty Verweij van Student Experience,
eigenaar van drie studentencomplexen in de
hoofdstad. “Ze willen een zelfstandige woning,
zodat ze kunnen studeren. Maar ze willen ook
met andere studenten kunnen optrekken.”
Gezellig druk
Nautic Living komt aan beide wensen tegemoet
– en biedt bewoners bovendien nog vele extra’s.
Op de begane grond herbergt het gebouw ruime
loungehoeken met televisie, een tafeltennistafel,
een pooltafel, een dartbord en informele zit- en
werkplekken. Het is dan ook vaak gezellig druk,
vertelt Verweij tijdens een rondleiding. En,
wellicht verrassend: studenten laten het altijd
weer netjes achter. Voor speciale gelegenheden
is er een stijlvolle diningroom beschikbaar.
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De grootste trekpleister vinden we echter
veertien verdiepingen hoger. Daar biedt het
dakterras een indrukwekkend uitzicht over het
IJ en Amsterdam. Voor de sportievelingen is er
op veertien hoog een voetbal- en basketbalkooi.
“Bij de realisatie van het gebouw hebben we
onszelf continu afgevraagd: wat hadden wijzelf
als student willen hebben?”
Badkamer
De appartementen, die uitsluitend worden
verhuurd aan studenten, bestaan uit een
woonruimte en een moderne badkamer.
“Duurzaam en praktisch, uitstekend geschikt
voor de doelgroep,” vertelt Mario Spaans,
accountmanager van GROHE. De studenten zijn
zeer te spreken over hun onderkomen. Verweij:
“Ze hebben het enorm naar hun zin. Regelmatig
houden we enquêtes om te kijken hoe we nog
verder kunnen verbeteren.”
Studenten zijn ook niet te beroerd om
daar het voortouw in te nemen. Een
evenementencommissie organiseert regelmatig
feestjes en borrels. “Eerst was er elke kwartaal
een feest, nu elke maand.” Nautic Living leeft,
zoveel is duidelijk. Het is dan ook geen wonder
dat de woningzoekende student zijn smartphone
scherp in de gaten houdt. Want die volgende
kamer die vrijkomt, die is voor hem.
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De entree van Nautic Living herbergt ook
studieplekken, zithoeken en een gamekamer.
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Een stijlvolle diningroom, uitgerust met de
GROHE Red, biedt volop mogelijkheden voor
diners, borrels en feestjes.
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Nautic Living combineert zelfstandig wonen
met de mogelijkheid voor gezamenlijke
activiteiten, zoals gamen en tv kijken.
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Met een full-court basketbal- en voetbalveld
op het dak profiteren bewoners van een
zowel letterlijk als figuurlijk hoogstaande
sportaccommodatie.
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