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FOTOGRAFIE: MART GOOSSENS (FLARE DEPARTMENT)

Gwen Hoopman 
Architectural Design EEN THUIS 

om van te houden

“DANKZIJ GWEN IS DE WOONKAMER PRECIES ZO GEWORDEN ALS WE 

HOOPTEN. HET IS EEN PRACHTIGE PLEK, WAAR WE SAMEN MET ONZE 

KINDEREN KUNNEN GENIETEN. ZIJ ZIJN ENORM BLIJ MET HUN EIGEN 

SPEELPLEKJE EN WIJ ZIJN ZEER TE SPREKEN OVER DE EENHEID DIE HET 

MAATWERKINTERIEUR UITSTRAALT”, COMPLIMENTEREN DE TROTSE 

BEWONERS VAN DE NIEUWBOUWWONING DE CREATIEVE DESIGNER GWEN 

HOOPMAN. “NOG ELKE DAG WORDEN WE BLIJ VAN ONZE WONING.”
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Gwen raakte in de bouwfase van de nieuwbouwwoning – gelegen aan 
de rand van een bos en een heidegebied – betrokken bij het proces. Op 
basis van moodboards en de leefwijze en de samenstelling van het gezin 
maakte ze een totaalontwerp van het interieur en goot die tekeningen in 
3D-renderingen. “De woning was nog niet gebouwd, dus dan is het voor 
opdrachtgevers vaak lastig om tekeningen goed te kunnen doorgronden. 
3D-renderingen spreken veel meer tot de verbeelding”, aldus Gwen. De 
bewoners: “Of ze onze wensen en eisen al direct goed wist in te schatten? 
De 3D-renderingen die ze in het begin van onze samenwerking aan ons 
presenteerde, zijn volledig tot leven gekomen.”



177176

FRAAI LIJNENSPEL
Via de fraaie hal – verrijkt met een maatwerkmeubel en -wandbekleding 
– en de stalen taatsdeur bereiken we het royale leefgedeelte op de be-
gane grond. Aan de linkerzijde is de keuken gepositioneerd en aan de 
rechterzijde vinden we de stijlvol ingerichte living. “Om beide ruimtes van 
elkaar te scheiden, hebben we de ovale eettafel in het hart van de woning 
geplaatst”, aldus Gwen die wijst op de lange wand op de begane grond. 
“Ik zag al direct dat ik iets met die wand moest doen om sfeer en beleving 
in de woning te krijgen en koos ervoor om aan de tuinzijde een speelhoek 
met bureautje voor de kinderen te creëren en richting de living een zwe-
vende en meterslange wandkast te ontwerpen. De maatwerkkast en het 
bureau zijn op dezelfde hoogte uitgevoerd, waardoor een fraai lijnenspel 
zichtbaar is. Het kunstwerk en de eikenhouten latjes voegen warmte toe 
aan de lange wand”, aldus Gwen.

MadeBySarina
Bij MadeBySarina kunt u terecht voor honderden soorten hoogwaardige interieurstoffen. Het hele proces van advies, inmeten, confectioneren en plaatsen wordt in eigen beheer 
verzorgd. “In de getoonde woning hebben we in samenwerking met Gwen gekozen voor rustige en tijdloze stoffen van het merk Romo. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers graag 
met de hoogste kennis van zaken en nodigen iedereen van harte uit in onze mooie showroom in Laren”, aldus de specialist in volledige interieurstoffering en -inrichting.
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Gwen Hoopman Architectural Design
Tel: 06-46046654
info@gwenhoopman.com
www.gwenhoopman.com

Maretti Lighting 
Bolderweg 7 
1332 AX Almere 
Tel: 036-5326612 
postbus@maretti.com 
www.maretti.com 

Quooker
www.quooker.nl 

MadeBySarina 
Atelier/magazijn
Walnootberg 2
3755 BP Eemnes
Tel: 06-29051133
info@madebysarina.nl
www.madebysarina.nl 

Showroom 
Covet-House
Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 19
1251 KD Laren

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:

Gwen
HOOPMAN

CONTRAST EN EENHEID 
In de fraaie living – voorzien van enkele designklassiekers – contrasteert 
de organisch vormgegeven bank op prettige wijze met de strakke en 
krachtige salontafel. Vanaf de stijlvolle bank kijken de bewoners naar het 
oogstrelende maatwerkobject, waarin Gwen onder meer de haardpartij 
verwerkte. Het ranke hout van de kastpartij loopt net als de spiegel in de 
hal door tot aan het plafond, waardoor eenheid in het totaalbeeld ont-
staat. Een verdieping hoger vind je onder meer de stijlvolle badkamer, 
waarin marmer, het ovale bad, het minimalistische lijnenspel, het stuc-
werk en het wasmeubel – voorzien van donker hout – samen voor een 
aantrekkelijk sfeerbeeld zorgen.

Met een Quooker kun je de heerlijkste gerechten bereiden, verfrissende drankjes maken 
of snel een eitje koken. Je hebt altijd direct 100 °C kokend, gekoeld en bruisend water bij de hand. 

Wil je zien welke Quooker-kraan het beste past in jouw keuken? Scan de QR code en plaats 
door middel van augmented reality een virtuele Quooker-kraan op jouw aanrecht. 

Met een Quooker maak je jouw keuken compleet.

De kraan die alles kan
100 °C KOKEND, GEKOELD EN BRUISEND




