
“Wij willen zo graag laten zien dat duurzaamheid niet 
gepaard hoeft te gaan met soberheid en zuinigheid”, 
aldus Edwin van der Meijde, eigenaar Suitehotel Pin-

coffs. “Het gaat juist geweldig samen met een luxueus hotel 
als het onze omdat je als gast het gevoel krijgt dat je op een 
bijzondere plek bent.” En zijn vrouw Karen Hamerlynck 
beaamt: “In onze vergaderarrangementen zitten biologi-
sche broodjes met biologisch vlees en serveren we biologi-
sche melk en karnemelk. Mensen proeven dat verschil echt 
wel en voelen dus dat onze groene bedrijfsvoering niet ten 
koste gaat van hun comfort. Het voegt juist iets toe.”

Meest Markante Horecaondernemer 
Suitehotel Pincoffs, dat met een eigen bos in Panama aan 
CO2-reductie doet, wordt al jaren onderscheiden met de 
gouden Green Key, het hoogste niveau van het internatio-

nale ecolabel en ontving van de reizigerswebsite Tripadvisor 
het predikaat Eco-leader 2014. Ook werd Van der Meijde 
onlangs genomineerd voor de titel Meest Markante 
Horecaondernemer van Nederland 2015 vanwege het inno-
vatieve karakter van zijn twee hotels Pincoffs en Stroom.
“Natuurlijk spreekt het inmiddels vanzelf dat je als duur-
zaam bedrijf werkt met groene stroom, Fair Trade en lokale 
producten en verantwoord omgaat met papier, water en 
stroom”, zegt Van der Meijde. “Maar groen denken bete-
kent ook bijvoorbeeld niets onnodig weggooien. Wat nog 
goed en mooi is, kan met enige creativiteit een nieuw leven 
gegeven worden. Onze inrichting bestaat uit een combinatie 
van design en antiek, maar ook recycling is in vrijwel elke 
ruimte van het hotel terug te vinden. Toen we in 2007 dit 
oude Douanegebouw omvormden tot hotel bleef er bijvoor-
beeld een flink aantal prachtige deuren over. Daarvan heb-
ben we door een artistieke timmerman meubels laten maken 
zoals een buffetkast, een groot bureau en een daybed.”

In de ontbijtzaal zijn vooral de vijf stilstaande antieke 
klokken een eyecatcher. Van der Meijde grijnst: “Je ziet wel 
eens in grote hotels van die klokken hangen met de tijd in 
New York, Londen, Hong Kong en Sydney. Daar word je 
toch alleen maar onrustig van? Onze antiquair had nog 
wat klokken die het niet meer deden. We hebben ze alle-
maal op de smiley-stand gezet, om tien voor twee. Onze 
boodschap is: Relax, hier staat de tijd even stil.” 
www.hotelpincoffs.nl
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Schommelstoelen van postzakken, 
lampenkappen van oude zeekaarten of 
nachtkastjes van fietsbanden: in Suitehotel 
Pincoffs zorgen de duurzame accenten in 
de inrichting vaak voor een glimlach van de 
gasten. En dat is precies de bedoeling van 
de eigenaren van het Rotterdamse boutique 
hotel op de Kop van Zuid. 

Groen met een glimlach
Duurzaamheid en luxe gaan geweldig samen in Rotterdams hotel


