
Zwevende tuin in nhow Rotterdam geopend
String Gardens van Fedor van der Valk nieuw pop-upkunstproject.

In de lobby van nhow Rotterdam, het hotel gesitueerdin het iconische pand ‘De
Rotterdam’, is een nieuw kunstproject onthuld. Dekomende weken is ‘String Gardens’ te
bewonderen. Kunstenaar Fedor van der Valk ontwierp de zwevende tuin speciaal voor
nhow. String Gardens is hiermee, na een heus indoor tulpenveld en de Nieuwe Stijl pop-
up shop, het volgende tijdelijke kunstproject dat in de lobby van nhow geëxposeerd
wordt.

Creatie bij toeval
Ontwerper Fedor van der Valk creëerde String Gardens bij toeval toen hij voor een
videoproject wereldbollen met echte begroeiing maakte. Sindsdien wijdt de kunstenaar zich
volledig aan de ontwikkeling en samenstelling van de meest geschikte aarde en mossen voor
zijn String Gardens, afhankelijk van het jaargetijde, het type plant en de omgevingsfactoren.
Het effect is bijzonder: tegen een achtergrond van ruwe materialen en structuren die zo
kenmerkend zijn voor het gebouw ‘De Rotterdam’ van OMA/Rem Koolhaas, komen de
zwevende planten in al hun kwetsbaarheid prachtig tot hun recht. Door samenwerking met
Susanne Vuyk van Niche Rotterdam, “wereldberoemd” in de Rotterdamse creatieve scene en
vaste leverancier van bloemwerk voor nhow Rotterdam, is het kunstobject nu in zijn volle
glorie te bewonderen.  

nhow: Elevate Your Stay 

nhow Rotterdam van NH Hotel Group is sinds de opening in januari 2014 eenhotspot voor
zowel lokale als internationale bezoekers. De lobby van nhow Rotterdam is eenwisselend
expositieplatform dat gasten, bewoners van De Rotterdam en passantenverrast en inspireert.
Een verblijf in nhow prikkelt de zintuigen en dompelt debezoekers onder in de laatste trends op
het gebied van kunst en cultuur. Ook BAR/KITCHEN op dezevende etage is, mede door het
unieke uitzicht, het zonovergoten terras aan deMaas en de programmering van Rotterdamse
dj’s, een populaire plek om tevertoeven. Naast de String Gardens is ook de Nieuwe Stijl pop-up
shop, vol metechte Rotterdamse producten en souvenirs, nog tot na de zomer geopend in de
lobby van nhow.



“Het is een bijzonder effect; de ruwe materialen van De Rotterdam
gecombineerd met de kwetsbaarheid van de zwevende planten.„
— Hermann Spatt, Hotel Director nhow Rotterdam
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Fotografie: Olga van Dijk.
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OVER NHOW ROTTERDAM

Over nhow Rotterdam

nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het designhotel is
gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het is het eerste en enige hotel dat
zowel van binnen als van buiten is ontworpen door gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe
kamers, negen flexibele meeting zalen, een levendige BAR/KITCHEN met uniek dakterras en een adembenemend
uitzicht, is nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale (zaken)reiziger, maar ook een
populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate Your Stay’ is een verblijf in nhow
Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die in deze omgeving van Kunst, Architectuur en
Hospitality stapt. 
De BAR van nhow is in 2014 verkozen tot ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ en kreeg een award voor 'Best Hotel
Design'.
nhow Rotterdam is één van de bijna 400 hotels van de NH Hotel Group.

About nhow Rotterdam

After Berlin (2010) and Milan (2007), nhow Rotterdam is the third nhow hotel worldwide. This unique design hotel is
situated in the iconic ‘De Rotterdam’ building at the Wilhelminakade. It’s the first and only hotel in the world that is
completely designed by renowned architect OMA/ Rem Koolhaas, both the interior as the exterior. With its 278
luxurious rooms, nine flexible meeting rooms, a lively BAR/KITCHEN with unique rooftop terrace and breath-taking
views, nhow Rotterdam is the perfect destination for international (business) travellers and a popular hotspot for the
local community. With the slogan ‘Elevate Your Stay’, staying in nhow Rotterdam is a guaranteed sky-high
experience of Art, Architecture and hospitality. 
nhow’s BAR was awarded as the ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ and the hotel design was awarded later that
year as ‘Best Hotel Design’.

nhow Rotterdam is one of the nearly 400 hotels of the NH Hotel Group.
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