
M E E T I N G  ROT T ER DA M

STROOM is gevestigd op de hippe 
Lloydpier in een historisch pand 
met industriële details. Het urban 

hotel is de locatie voor wie een bijzonder 
verhaal heeft te vertellen. STROOM Rot-
terdam is relatief kleinschalig. Het hotel 
beschikt over verschillende ruimtes die 
voor events kunnen worden gebruikt. Het 
vaste team staat bekend om de vriendelijke 
en persoonlijke service. Het heeft al menig 
organisator ontzorgd. STROOM maakt 
maatwerk voor groepen van 10 tot 150 men-
sen. Vergaderen in de grootste zaal kan met 
circa 45 mensen. 

STROOM is alles behalve een standaard 
hotel-met-restaurant. Hier vind je weinig 
gebaande paden. STROOM mag best een 
tikje eigenwijs worden genoemd. Warm, 
verfrissend en informeel. Het is een stijl 
van leven. Met een eigenzinnige huiska-
mer met bakkerij en brasserie als centrale 
ontmoetingsplek, waar de gehele dag kan 

worden genoten van duurzame producten. 
In een urban setting krijgen oude verhalen 
nieuw leven ingeblazen. In de lobby van 
STROOM hangt op tien meter hoogte nog 
een oude kraan die werd gebruikt om de 
transformatoren te onderhouden. Stoere sta-
len balken als getuige uit de tijd dat hier de 
stroom voor de eerste elektrische straatlan-
taarns van Rotterdam werd opgewerkt. 

Om dat verleden extra te belichten schiep 
kunstenares Ka-Lai Chan een grafisch 
lijnenspel van schier eindeloze elektrici-
teitsdraden die langs de wanden van de 
fabrieksruimte hun weg zoeken. Thijs 
Kelder van Ruwe Data maakte stoere beeld-

ontwerpen en lichtbakken voor de 10 meter 
hoge lobby en voor de gangen van het hotel.

Het kleinschalige hotel met 21 kamers voert 
al jaren een onderscheidend concept, waarbij 
de badkamers een centrale plaats hebben 
ingenomen. “70 procent van de tijd dat je niet 
slaapt in een hotel, breng je door in de badka-
mer.” Deze gedachte gebruikten de ontwer-
pers van STROOM als uitgangspunt bij het 
design van de Studio’s en Lofts. Ze zijn strak 
vormgegeven met hardsteen, gegoten vloe-
ren, weldadige douches en ruime baden. De 
bedden, volledig opgebouwd uit natuurlijke 
materialen, komen van Coco-Mat.
www.stroomrotterdam.nl

SUITE HOTEL PINCOFFS

Suite Hotel Pincoffs is een perfecte 

locatie voor bijeenkomsten in stijl voor 

veeleisende, kleine groepen. Het service-

gerichte boutiquehotel is gevestigd in 

een oud douanegebouw op de Kop van 

Zuid aan de Nieuwe Maas met uitzicht 

op de Erasmusbrug. Dit hotel is tevens 

voor een exclusieve setting te boeken. 

Duurzaamheidscertificaat: Green Key Gold.

www.hotelpincoffs.nl 

Energieke ontmoetingen 
en events in STROOM
Ontmoeten in een oude 
energiefabriek – daar raak je 
pas opgeladen van. Met z’n 
eigenzinnige zalen, hoge plafonds, 
lichte entresol, sfeervolle lounge 
en ruime dakterras is STROOM 
Rotterdam de sprankelende 
lifestyle-locatie voor elk event. 
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