
217216

TEKST: SANDER LEMMENS  FOTOGRAFIE:  MART GOOSSENS - FLARE DEPARTMENT

Gwen Hoopman 
Architectural DesignLicht, ruimte en beleving

DE CHARMANTE HAARLEMSE STADSWONING ONDERGING 

IN OPDRACHT VAN STUDIO STRACK EEN GRONDIGE RENO - 

VATIE EN WERD DOOR INTERIEURARCHITECTE GWEN 

HOOPMAN EN DE DEELNEMENDE TOPPARTIJEN GEMETA-

MORFOSEERD TOT EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE, 

HEDENDAAGSE EN OOGSTRELENDE DROOMWONING. HET 

INTERIEUR ADEMT LICHT, RUIMTE, WARMTE EN BELEVING EN 

VERHOOGT DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN DE BEWONERS. 
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Al bij binnenkomst valt het lichte karakter van de woning op. De hoge, 
dubbele deurpartij richting het leefgedeelte is voorzien van veel glas, 
waardoor de entree van de stadswoning ruimschoots wordt verwarmd 
door de natuurlijke lichtinval. De stijlvolle vloer van eikenhout – gelegd 
in een Hongaarse punt-patroon – draagt bij aan het prettige karakter en 
vormt ook de stijlvolle basis van de leefruimtes op de begane grond. Aan 
de straatzijde situeerde Gwen de living, waarin luxe (maatwerk)meubilair 
voor een comfortabele setting zorgt. De organische vormen van de arma-
turen geven de ruimte verfijning en speelsheid.  

LUXE EN NATUURLIJKE MATERIALEN 
Tussen de living en de leefkeuken ontwierp Gwen een bijzondere door-
kijkhaard, die voor geborgenheid in beide ruimtes zorgt, maar tevens een 
grote rol speelt in het open en lichte karakter van de woning. De riante 
harmonicapui – in zijn geheel te openen – zorgt immers dat ook dit ge-

deelte van de charmante woning baadt in het natuurlijke licht. Luxe en 
natuurlijke materialen zoals notenhout en keramiek geven de maatwerk-
keuken een warm en uitnodigend karakter. Net als in de living zorgen 
ronde vormen – te zien in de stoelen en de verlichting – voor een prettige 
zachtheid in het totaalbeeld.  

BADKAMER ALS EYECATCHER 
De eyecatcher op de eerste verdieping is de luxe badkamer, waarin grote 
wandtegels van Porcelanosa, het losstaande bad en het custom made 
wasmeubel op perfecte wijze samensmelten. Het in de horizontale nis en 
op het wasmeubel toegepaste hout zorgt voor extra warmte in de ruimte 
én legt een stijlvolle link met het hout in de maatwerkkeuken. De uitnodi-
gende slaapkamer van de bewoners completeert de woning en ook hier 
genieten ze van een heerlijke verbinding met buiten. 
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Porcelanosa Projecten - Westerdoksdijk 681 Amsterdam - info@porcelanosa.nl

Porcelanosa Projecten - voor architecten & ontwerpers

De voordeligste specialist 
in parket, pvc en laminaat 
van Nederland 

Winkels in Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Capelle a/d IJssel, Eindhoven 
en Helmond!

www.vloerhetzelf.nl

Project van Gwen Hoopman
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Neolith geleverd en 
geplaatst door Jan Reek 

natuursteen 

Jan Reek natuursteen
Neutronweg 9
1627 LG Hoorn
Tel: 0229 - 210341
info@janreek.nl

in samenwerking met

PROJECT: STOCK DUTCH DESIGN  FOTOGRAFIE: PETER BAAS

“Voor al uw 
maatwerk in 
natuursteen, 
keramiek en 
composiet”

/janreeknatuursteen

Gwen Hoopman startte in 2013 haar eigen full service interieuront-
werpbureau. De interieurarchitecte deed ruime ervaring op bij het 
gerenommeerde bureau HIP Studio en werkt thans op regelmatige 
basis voor Porcelanosa Projecten. Gwen is mede bekend van het tele-
visieprogramma Eigen Huis en Tuin, waarbij haar expertise werd ingezet 
om uitdagende ruimtes om te zetten naar een fijn thuis. Ze werkt met 
veel enthousiasme en toewijding en vertaalt de individuele wensen van 
opdrachtgevers naar een warm, verrassend en sfeervol ontwerp. Gwen 
ontwikkelt concepten, ontwerpt complete interieurs – zowel commer-
cieel als residentieel – en begeleidt haar projecten van a tot z, zodat 
kwalitatief hoogstaande droomresultaten ontstaan.

Gwen Hoopman Architectural Design
Tel: 06-46046654
info@gwenhoopman.com
www.gwenhoopman.com

Ton Scholten tegels & sanitair
Westerwerf 2
1911 JA Uitgeest
Tel: 0251-319101
info@tonscholten.nl
www.tonscholten.nl

Porcelanosa
Westerdoksdijk 681
1013 BX Amsterdam
Tel: 020-7372845
info@porcelanosa.nl
www.porcelanosa.nl

Vloer het Zelf 
Willem van Konijnenburglaan 1c
5613 DW Eindhoven
Tel: 040-2468181
eindhoven@vloerhetzelf.nl
www.vloerhetzelf.nl

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

Gwen
HOOPMAN


