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In een voormalige universiteit aan het Oosterpark in 
Amsterdam huist sinds 16 maart de eerste vestiging in 
Nederland van design hostelketen Generator. ‘Design, 
betaalbare luxe en onvergetelijke sociale ervaringen. Een 
nieuwe generatie hostels waarbij de gast een hotelervaring 
beleeft’, zegt general manager Gönül Uyanik.

Generator, 
Amsterdam

Design
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Bij Generator Amsterdam is al vanaf 
€18 een slaapplek te boeken op een 
trendy en comfortabele vierper-
soonskamer. ‘Alle 168 kamers 

hebben speciaal voor Generator ontworpen 
bedden, een badkamer met een regendouche 
en gratis internet. Verder zijn er events en 
een 24-uursreceptie. Dit alles gecombineerd 
met een interieur dat niet onderdoet voor 
eersteklas hotels.’ aldus Uyanik. De investe-
ring: ‘Dat gaat vanzelfsprekend over enkele 
nullen.’ 

Labratoriumflesjes
Het hostel heeft verschillende bijzonder in-
gerichte gemeenschappelijke ruimten: Audi-
torium, Nescio en Library. Zo is een voorma-
lige collegezaal van de universiteit veranderd 
in een lounge en bar Auditorium, compleet 
met collegebankjes en schoolbord. De lesse-
naar heeft plaatsgemaakt voor een bar. De 
barverlichting is gemaakt van laboratorium-
flesjes, gevonden in het gebouw tijdens de 
renovatie. ‘Verlichting is een belangrijk ele-
ment in het design van Generator. Een scala 
aan lampen, oud en nieuw, humeurig en 
speels versterken de eigenzinnige sfeer in 
Generator’, aldus Uyanik. Honderden arma-
turen zijn afkomstig van Blom & Blom uit 
Amsterdam. Het bedrijf verzamelt, restau-
reert en herontwerpt industriële verlichting 
en meubilair. 

De voormalige universiteitsbibliotheek is 
omgetoverd tot een ontspanningsruimte, de 
Library, waarbij de originele donkerbruine 
boekenkasten intact zijn gebleven. Nescio is 
het kloppend hart van Generator met diverse 
eet- en loungezitjes. Dit café-restaurant- 
gedeelte is vernoemd naar de Nederlandse 
schrijver Nescio. 

Het hostel richt zich op een mix van 
gasten, zoals de locals, de individuele 
reiziger, de creatieve- en culturele industrie, 
alsook sportgroepen en  festivalgangers. ‘De 
nieuwe hotspot is met zijn onderscheidende 
bars en restaurant ook echt voor de Amster-
dammer’, zegt Uyanik. ‘Die kan lekker 
genieten van Stooker-koffie, een biertje, 
cocktails, ontbijt, lunch, brunch of diner.’   

‘GAST BELEEFT 
EEN ONBETAAL-
BARE SOCIALE 
ERVARING’
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Iedere Generator is uniek. Wat be-
treft design wordt gekeken naar de 
locatie, de stad, het land en de cul-
tuur. ‘Binnen Generator vinden we 
lokale partnerships erg belangrijk. 
In Generator Amsterdam hebben we 
naast onze vaste designer Anwar 
Mekhayech van DesignAgency uit 
Toronto, onder meer gewerkt met 
kunstenaars, bedrijven en designers 
uit de omgeving als Studio Job (be-
hang), Blom & Blom (lampen), Pieter 
Ceizer (muurschildering lift- 
schacht), Hans van Bentem (totem- 
palen bij entree), Kamphorts (muur-
schilderingen gangen), Graphic 
Surgery (muurschildering Auditori-
um Bar), Gino Bud Hoiting (muur-
schildering trapgangen) en Dtile 
(betegelde bar). Art-samenwerkin-
gen zijn belangrijk en voegen ener-
gie, ‘local flavour’ en sociale inter-
actie toe.’ Ook focust Generator zich 
op lokale leveranciers. Zo werkt het 
samen met Stooker Roasting Com-
pany uit Amsterdam-Oost voor de 
koffie en Amsterdamse bierbrou-
wers, zoals Two Chefs Brewing,  
Oedipus Brewing en Brouwerij ’t IJ.

4
GASTEN IS HET 
MAXIMALE AANTAL 
OP EEN KAMER
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