
Wereldberoemd en alledaags; de tulp in een creatieve
spotlight in nhow Rotterdam
Echt tulpenveld siert lobby van nhow Rotterdam

10 APRIL 2015, ROTTERDAM, NEDERLAND

SAMENVATTING

Wie over de Wilhelminakade loopt zal in het gebouw De Rotterdam een waar tulpenveld
aantreffen. Divers gekleurde tulpen van verschillende formaten staan vrij in de losse aarde en
sieren de beneden etage van het hotel nhow Rotterdam. Dit sluit aan op het Tulpenfestival
dat ook dit jaar in april van start gaat en zal een leuke eyecatcher zijn op de stedelijke
Wilhelminapier dat menig toerist en Rotterdammer zal opvallen.

“Veel Nederlanders waarderen de producten waar Nederland om bekend staat niet. Heel de
wereld associeert Nederland met de tulp, maar in Nederland zelf heeft de tulp een alledaags
en huiselijk imago,” aldus Hermann Spatt, de nieuwe directeur van nhow Rotterdam. Zo startte
nhow Rotterdam een samenwerking met Denise Collignon, wie het tulpenveld in de lobby
ontwierp.

Enige tulpenveld in Rotterdam
Het vraagt om gefotografeerd te worden. Het contrast tussen het gebouw met haar ruwe
materialen en de tederheid en kleuren van de tulpen is prachtig. Bovendien is dit het enige
tulpenveld in Rotterdam. Tot eind april blijft het tulpenveld liggen en het is gratis te bezichtigen.

Steeds een andere lobby
nhow profileert zich behalve als hotel ook als creatieve hotspot. In de lobby het van hotel is het
hele jaar door kunst en design te zien, bijna altijd met een Rotterdams tintje. Het interieur
veranderd elke periode en wordt telkens ingericht door bekende en aanstormende designers.
Voor het tulpenveld hebben designers Sander Bokkinga en Kranen/Gille al eens de lobby
vormgegeven. Vanaf mei zal curator Anne van der Zwaag een nieuwe kunstenaar of
ontwerper uitnodigen om de lobby te sieren.

>>For English; check out the blog
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"Veel Nederlanders waarderen de producten waar Nederland om bekend staat niet.
Heel de wereld associeert Nederland met de tulp, maar in Nederland zelf heeft de tulp
een alledaags en huiselijk imago"
— Hermann Spatt, General Manager nhow Rotterdam
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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 ruim 375 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 over 375 hotels of the NH Hotel Group.
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