
Revalideren 
in helende 
hotelsetting

— advertorial

De gasten worden ontvangen in een entree met lobby, in de 

revalidatielocatie bevinden zich een grand café en een restau-

rant waar gasten kunnen ontbijten, lunchen en dineren, en 

op de verdiepingen bevinden zich koffiehoeken. Tijdens hun 

verblijf kunnen gasten gebruik maken van wifi en roomservice.

Tegelijkertijd is Intermezzo Zuid een zorginstelling, gericht op 

een specialistisch en breed aanbod aan geriatrische revalida-

tie: van revalideren na orthopedische ingrepen tot revalideren 

vanwege een neurologische aandoening. 

 Naast de setting is de locatie anders dan bij een gewoon-

lijk revalidatiecentrum of verpleeghuis met revalidatie, legt 

architect Martijn Verhagen van HD Groep | Architectuur uit. 

Evenmin is het concept vergelijkbaar met de zorghotels, zoals 

we die nu kennen. “Het project biedt de balans tussen voorzie-

ningen voor revalideren en de uitstraling en services van een 

hotel”, zegt Verhagen. Opdrachtgever Laurens, de grootste 

aanbieder van zorgdiensten in Rotterdam en omstreken, stelde 

bij dit project hospitality voorop; de onderneming wilde een 

gastvrije omgeving als basis voor een healing environment.

In haar nieuwe ‘revalidatielocatie’ wil de 
Rotterdamse zorgorganisatie Laurens excellente 
geriatrische revalidatie aanbieden in een 
excellente hotelsetting. Een volledig nieuw 
concept, waarvoor architectenbureau 
HD Groep | Architectuur in Rotterdam Zuid 
een passend gebouw met gastvrije omgeving 
heeft ontworpen. De toepassing van vinyl 
vloerbekleding van Tarkett is welhaast symbolisch: 
functioneel in gebruik, warm in uitstraling.

De iD Inspiration vinyl 
vloer van Tarkett is in 
allerlei dessins leverbaar, 
waaronder die van 
sfeervolle houten vloer.
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opdrachtgever hier gekozen voor vinyl-

vloerbekleding. Met het oog rolweer-

stand bij rolstoelen is op de gangen en in 

de kamers iD Inspiration 70 van Tarkett 

toegepast. Met de TopClean XP PUR 

oppervlaktebehandeling is de vinyl vloer 

ongevoelig voor vlekken en laat deze zich 

eenvoudig onderhouden, aldus Tarkett. 

Daarbij is de slijtlaag van 0,7 millimeter 

bijzonder slijtvast en indrukbestendig. 

Tegelijkertijd sluit het warme houtdes-

sin van het gekozen product aan bij het 

inrichtingsconcept. Ook in de sani-

taire ruimtes is vinyl toegepast: Optima 

Multisafe van Tarkett. Dit is een speciale 

vloer voor natte ruimtes; ze biedt een 

goede grip, zelfs als er op de vloer water 

en zeep ligt. Bovendien zorgt het dichte, 

ondoordringbare oppervlak van de 

Gastvrije omgeving
Intermezzo Zuid biedt onderdak aan 

160 hotelkamers, uitgevoerd als eenper-

soonskamers met eigen sanitair. Verder 

beschikt het gebouw over behandel-

kamers, fysiozalen en verschillende 

recreatieve functies. Vanzelfsprekend is 

in alle ruimten rekening gehouden met 

rolstoelgebruikers en zijn er aanpassin-

gen gedaan voor revalidatie bij ernstig 

functionele beperkingen. 

 Het verblijf in Intermezzo Zuid is 

altijd tijdelijk; alle revalidatie is gericht 

op terugkeer naar de thuissituatie. De 

gasten – zoals ze, in plaats van patiënten, 

cliënten of bewoners worden aange-

duid – verblijven van circa zes weken tot 

maximaal een jaar in het revalidatieho-

tel. Uitgangspunt van Laurens is dat een 

omgeving waarin de gasten zich prettig 

voelen het revalidatieproces bevordert. 

De omgeving moet dan ook geenszins 

klinisch overkomen.

 Om een sfeer van rust en geborgen-

heid te creëren is in het interieur gekozen 

voor de toepassing van vele natuurlijke 

materialen en in kleurgebruik voor 

warme aardetinten. Dit is bijvoorbeeld 

herkenbaar in het gebruik van hout voor 

lambrisering, meubels en wandafwer-

king bij de trappen, liften en balkons. 

In met name de ontmoetingszones zijn 

natuursteen en kopshout toegepast als 

vloerafwerking. Het gebruik van warme 

en kwalitatief hoogwaardige materialen 

is doorgezet op de verdiepingen en in de 

individuele kamers. Vanuit functionele 

en hygiënische overwegingen heeft de 

Het atrium vormt het 
kloppende hart van 
het revalidatiehotel.

>
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Enerzijds zorgt dit voor herkenning in 

het gebouw, anderzijds zetten de beelden 

aan tot interactie en onderzoek, door de 

nieuwsgierigheid op te wekken.”

Rust en activiteit
De hospitality binnen het concept van 

Laurens en HD heeft een tweeledig, 

schijnbaar tegengesteld doel. De gasten 

moeten zich op hun gemak voelen en 

rusten, maar tegelijkertijd moeten ze 

worden uitgedaagd tot activiteit en 

ontmoeting met andere gasten. In het 

ontwerp heeft HD daar door het hele 

gebouw, ook op de kamerverdiepingen, 

Optima Multisafe voor een hygiënische 

en goed schoon te maken vloer. In de 

natte ruimtes heeft de vloer een gemar-

merd dessin.

Daglichtstroken
In zijn gebouwontwerp heeft HD, met 

het oog op een geborgen omgeving, 

gekozen voor organische vormen. Zo is 

de vorm het atrium geïnspireerd op een 

boomblad en zijn de vrijstaande kolom-

men rond uitgevoerd.

 “Ook hebben we gebruik gemaakt 

van de kleuring van het daglicht in het 

revalidatiehotel”, vertelt Verhagen. De 

stedenbouwkundig vastgestelde rooilij-

nen in combinatie met de hoogterestric-

ties bepaalden de strakke contouren van 

het revalidatiehotel. De randvoorwaar-

den resulteerden in een diepe bouwen-

velop en ongelijke hoekverdraaiingen. 

Het architectenbureau heeft daarom 

gebruikgemaakt van een wigvormige 

verdraaiing om daglicht diep in het 

gebouw te brengen. Geïnspireerd op 

het natuurlijke voorbeeld van Antelope 

Canyon, een diepe en smalle kloof in de 

Amerikaanse staat Arizona, heeft het ar-

chitectenbureau strategisch daglichtstro-

ken in de gevel en het dak ontworpen.

Daglichtstroken splitsen het gebouw op 

in drie delen, die onderling via ‘brug-

getjes’ zijn verbonden. Het atrium 

fungeert als middel- en oriëntatiepunt, 

legt Verhagen uit. Het architectenbureau 

heeft gezorgd voor zichtrelaties vanuit 

zowel de lift als vanaf de trappartij. Dit 

stuurt de routing en zorgt er voor dat 

gasten altijd snel weten waar zij zich in 

het gebouw bevinden. Ook op de begane 

grond en behandelverdieping maken 

zichtlijnen de plek en routing helder. Dat 

draagt bij aan een gerust en geborgen 

gevoel van de gasten. 

 “Tevens zijn er door het gehele 

gebouw grote visuals in de vorm van 

oude Rotterdamse foto’s te vinden”, 

vertelt de ontwerper. “Elke verdieping 

heeft een eigen thema en hoofdbeeld. 

Boven
Vanwege de kleine 
footprint van het 
gebouw is als 
buitenruimte gekozen 
voor een daktuin.

Onder
De individuele kamers 
zijn ingericht als 
hotelkamers.
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vlakbij het Rotterdamse Zuidplein. Het 

rommelige bedrijventerrein uit de jaren 

vijftig van de vorige eeuw, waarop het 

gebouw staat, is momenteel weer sterk 

in ontwikkeling. “Belangrijk was in het 

exterieur een sfeer na te streven die recht 

doet aan de bijzondere gebouwen uit de 

Rotterdamse wederopbouwperiode”, 

zegt Verhagen. Als voorbeeld daarvan 

geeft hij het tegenover gelegen Verzamel-

gebouw Zuid van Huig Maaskant.

 HD heeft gekozen voor een helder 

en rustig, lichtgetint gevelraster als ba-

sis. Dit grid heeft een invulling van naar 

voren liggend baksteen in donkerbruine 

nuances. Daarmee biedt het gevelont-

werp volgens Verhagen een hedendaagse 

interpretatie van de architectuur in de 

omgeving, maar sluit het exterieur ook 

nadrukkelijk aan bij het concept van 

het revalidatiehotel. De opdrachtgever 

en de architect wilden een zorggebouw 

realiseren dat ook aan de buitenzijde 

warmte en geborgenheid uitstraalt. Ver-

hagen: “Een gebouw voor hotelgasten in 

een kwetsbare fase van hun leven, een 

gebouw voor mensen.” —

elementen voor gecreëerd. “Overal 

bevinden zich ontmoetingsruimten in 

alle denkbare gradaties”, zegt Verhagen. 

“Kleine en grote, zoals de koffiebalkons 

aan het atrium en het restaurant op de 

begane grond. Maar ook besloten en 

open nissen en hoekjes, zoals de stilte-

ruimte en de entresols in de lichtstrook. 

De ruimtelijke opzet vormt een uitnodi-

ging tot verkenning van het gebouw.” 

 Terwijl ruimtes als het restaurant, 

de binnentuin, de entreelobby, de brug-

getjes en de fitnessruimtes uitnodigen 

tot activiteit, vinden de gasten rust in 

bijvoorbeeld de stilteruimte, nissen bij 

de lichtstrook of de lift, verblijfsplekken 

met een erker, de salons op de zesde en 

zevende verdiepingen en de daktuin. De 

indeling van boven naar beneden staat 

uiteindelijk symbool voor een geslaagd 

revalidatietraject: het is de weg van pas-

sief naar actief, van rust naar levendig-

heid, van privacy naar openbaar, feitelijk 

van intramuraal naar huis.

 

Stedenbouwkundige 
context 
De kwalitatieve binnenomgeving van 

het gebouw vormt een contrast met 

de locatie, die volgens de architect, 

“niet echt als een healing environment 

werkt.” Het gebouw is gerealiseerd in 

een zakelijke, binnenstedelijke omgeving 

Boven
Het exterieur van 
Intermezzo Zuid 
verwijst naar de 
wederopbouw-
architectuur in de 
omgeving.

Rechts
Informeel zitje aan het 
atrium op een van de 
verdiepingen.

Onder
De Optima Multisafe 
vinylvloer van Tarkett 
in de sanitaire ruimtes 
biedt onder alle 
omstandigheden 
goed grip.

Meer informatie
Tarkett
Denariusstraat 21
4903 RC Oosterhout NB
076 5780 786
vloeren.projecten.tarkett.nl
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