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“De ontwikkeling van deze stad staat nooit stil”, zegt 
Linda van den Berg, director of sales van Inntel Ho-
tels Rotterdam Centre. “Elke vijf tot tien jaar zie je het 

beeld veranderen.” Daar openbaart zich de mentaliteit van 
‘aanpakken’, die de Rotterdammers zo typeert. Ze namen 
de uitdaging aan om hun stad na de bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en vandaag 
de dag proef je in de straten de trots op wat deze doeners 

bereikt hebben. Als je dat ergens in één oogopslag waar-
neemt, dan is dat wel op de twee hoogste etages van dit 
viersterren-plushotel, gelegen aan de voet van de Erasmus-
brug. De van beneden naar boven doorgetrokken ruiten 
bieden een waanzinnig panorama, dat bijna 360 graden 
rondloopt. De indrukwekkende skyline sorteert het effect 
van een metropool met een bloeiende economie, vormge-
geven in talloze architectonische hoogstandjes. 

AFSTAND VAN HECTIEK
Binnen enkele tientallen seconden krijg je de Kop van 
Zuid, het multifunctionele torengebouw De Rotterdam, 
de Willemsbrug, de Leuvehaven en de Euromast in het 
vizier. “Kijk”, wijst Van den Berg, “met dit mooie weer zie 
je ginds zelfs De Kuip liggen.” Ondertussen meren in een 
gestaag tempo indrukwekkende schepen aan en af bij de 
cruiseterminal. “Je kunt hier blijven staren, het verveelt 
nooit; altijd is er die dynamiek van het waterverkeer.” 
Vanaf het balkonterras op de zestiende etage hoor je de 
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‘On top of the world’, dat gevoel maakt zich van je meester 
wanneer je vanaf de vijftiende of zestiende etage van Inntel 
Hotels Rotterdam Centre uitkijkt over de indrukwekkende 
skyline van de Maasstad. Zakelijke meetings vinden 
letterlijk op hoog niveau plaats en dat werkt inspirerend. Het 
panorama is hier altijd groots, maar nooit hetzelfde, dankzij 
de dynamiek van de havens en het intensieve waterverkeer. 

Tekst Aart van der Haagen

Waanzinnig panorama
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Uitzicht bij Inntel Hotels Rotterdam Centre nooit hetzelfde
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zware motoren zachtjes dreunen, binnen 
heerst een serene rust en neem je afstand 
van de hectiek die zich ver beneden je vol-
trekt. De toevoeging van de donkerblauwe 
panoramatoren in 2010 gaf Inntel Hotels 
Rotterdam Centre, dat dit jaar zijn 30-jarig 
jubileum viert, duidelijk een extra dimen-
sie. Hij helt enigszins naar voren, precies in 
lijn met De Boeg, een herdenkingsmonu-
ment voor de gevallen koopvaarders in de 
Tweede Wereldoorlog. 

VRIJE INDEELBAARHEID
Alle negen ruimtes voor zakelijke meetings 
zijn verheven boven de stad en bieden een 
ongeëvenaard uitzicht. Op de vijftiende ver-
dieping bevinden zich vier zalen met flexi-
bele wanden en een vrije indeelbaarheid. 
“Heel geschikt voor kleinschalige bijeen-
komsten tot maximaal honderd mensen”, 
aldus de director of sales. “De zestiende 
verdieping, met vijf zalen en verplaatsbare 
wanden op een totale oppervlakte van 375 
vierkante meter, leent zich het best voor 
grotere gezelschappen tot 300 personen en 
zelfs 350 bij recepties. Een sit down dinner 
voor 250 mensen behoort ook tot de moge-
lijkheden; de etage beschikt over een eigen 
keuken en bar. Hier vinden meetings in alle 
denkbare vormen plaats, tot en met brui-
loften, kerstborrels en nieuwjaarsrecepties. 
Moet je je voorstellen wat zich hier afspeelt 
met Oud en Nieuw, als iedereen vanaf het 
balkon naar Het Nationale Vuurwerk staat 
te kijken.” Vanzelfsprekend heeft Inntel 
Hotels Rotterdam Centre voor zakelijke pre-
sentaties alle moderne apparatuur beschik-
baar. Verder verzorgt het een aankleding 
naar wens, ook qua meubilair, bijvoorbeeld 

afgestemd op een thema of de huisstijl van 
de opdrachtgever. Moodverlichting helpt de 
juiste sfeer te bepalen. 

WATER ALS RODE DRAAD
Inntel Hotels Rotterdam Centre ademt de 
sfeer van de stad, met ‘water’ als rode draad. 
Dat komt terug in de kleuren en de afwer-
king, maar ook in elementen als een bar in 
de vorm van een zeecontainer en druppels 
aan het plafond op de begane grond. Daar 
bevindt zich ook de brasserie, waar gasten 
bijvoorbeeld van een ontbijt, lunch, bor-
rel of high tea kunnen genieten. Van den 
Berg: “Je kijkt hier uit op de Leuvehaven, 
de oudste haven van Rotterdam.” Dezelfde 
aanblik krijg je vanuit de helft van de 150 
hotelkamers in het Maasgebouw, terwijl de 
andere helft uitzicht biedt op het stadshart. 

“Die worden dit jaar allemaal gerenoveerd. 
Daarnaast hebben we 115 kamers met een 
fantastisch panorama in de toren.” Inntel 
Hotels Rotterdam Centre ligt op een mooi 
centrale plek in de stad, dicht bij de belang-
rijkste winkelstraten en de Markthal, maar 
is volgens de director of sales toch gemak-
kelijk bereikbaar. “De metro en de tram 
stoppen hier voor de deur en twee grote par-
keergarages met gezamenlijk duizend plaat-
sen bevinden zich in de directe nabijheid.” 
Die afstand valt totaal in het niet bij het 
indrukwekkende uitzicht over de skyline 
van een bruisende havenstad. Vooral voor 
gasten op de vijftiende en zestiende etage 
laat Rotterdam zich van zijn meest dynami-
sche en internationale kant zien. 

www.inntelhotelsrotterdam.nl
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