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HIP Studio

Sfeervolle grandeur in
monumentale woning
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Maxine Hoopman is de bevlogen eigenaar van het door haar familie gestarte HIP
Studio. Na haar studie aan de Nyenrode Business Universiteit begon ze onder aan de
ladder en groeide de creatieve vakvrouw binnen het bedrijf. “Een fantastische kans, die
ik met beide handen aangrijp. Samen met het creatieve team bouwen we verder aan de
goede naam van HIP Studio en blijven we opdrachtgevers verblijden met prachtige en
verrassende interieurs.”
HIP Studio is een ontwerp- en interieurarchitectenstudio; het creatieve proces wordt
volledig begeleid, waarbij een totale projectorganisatie mogelijk is. In zijn ontwerpen
is HIP Studio provocerend, verrassend en gedurfd. Maar opdrachtgevers kunnen
rekenen op stabiliteit, betrouwbaarheid en een resultaat dat de massa ontstijgt. Het
onderscheidend vermogen zit hem voornamelijk in eigenheid, intensiteit en kennis.
HIP Studio maakt zijn concepten op basis van de wensen en ideeën van de klant.
Schetsen, plattegronden, 3D-tekeningen en moodboards vormen een belangrijk
onderdeel van het creatieve proces. Met tientallen jaren ervaring in hospitality weet het
bedrijf als geen ander wat de kracht van gastvrijheid is, ook bij de mensen thuis.

Luxe, comfortabel en verrassend. Geheel naar wens van de opdrachtgeefster en afgestemd op het leven van de bewoners.
Een toonbeeld van oogstrelende elegantie en creatief vakmanschap. Sfeervol hedendaags wonen, waarin het rijke verleden
van het monumentale pand op prachtige wijze is verweven. Een uniek thuis in het hart van Utrecht.
FOTOGRAFIE: PATRICK MEIS
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De opdrachtgeefster schakelde het gerenommeerde HIP Studio in om het
voormalige kantoorpand van vier verdiepingen – zowel het exterieur als
het interieur is monumentaal – te transformeren naar een warme, rijke,
persoonlijke en unieke leefomgeving, waarbij klassieke elementen die het
pand rijk is in ere hersteld dienden te worden. En dus ontwaren we tijdens
onze ontdekkingstocht door de royale woning onder meer een terrazzovloer op de begane grond, sierlijk lijstwerk en prachtige lambriseringen.
Oogstrelende elementen die worden versterkt door de grote hoogtes van
de verdiepingen en de royale lichtinval in het pand. Ronduit indrukwekkend is het open trappenhuis, dat is verrijkt met een fabelachtige hanglamp van Maretti, die samen met Maxine Hoopman – eigenaresse van HIP
Studio – is ontworpen. Het designobject is in de nok van de woning bevestigd en beslaat meerdere verdiepingen. Een waar kunstwerk.

RIANTE LEEFKEUKEN
Aan de voorzijde op de begane grond ontwierp HIP Studio een royale leefkeuken, waarin marmeren bladen, donker eikenhout en warme
bronstinten samen voor een heerlijk sfeerbeeld zorgen. Het zitgedeelte
aan het kookeiland, de wijnklimaatkast en het luxe barretje maken van
de exclusieve keuken de perfecte setting voor een gezellige avond met
familie en vrienden. De sierlijke wandbekleding bij de eetkamer en het
comfortabele meubilair en de prachtige stoffen in de living maken het
prachtige plaatje op de begane grond compleet. De diverse toiletten met
elk een andere verrassende en kleurrijke uitstraling geven het interieur
een vrolijke toets.
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ADVERTENTIE
X
ZICHTLIJN ALS PRACHTIG CADEAU
Het indrukwekkende trappenhuis – de muren zijn voorzien van een spannend behang – leidt onder meer naar het privédomein van de opdrachtgeefster. Aan de tuinzijde situeerde Maxine de slaapkamer, in het hart van
de verdieping de dressing en aan de straatzijde de luxe badkamer met
een prachtige natuurlijke lichtinval. Als de opdrachtgeefster de schuifdeuren tussen de vertrekken opent, ontstaat een fraaie zichtlijn van de achternaar de voorgevel. Een sublieme touch in het toch al zo indrukwekkende
interieur.

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
HIP Studio
Hollandse Kade 34
1391 JM Abcoude
Tel: 0294-280620
info@hipstudio.nl
www.hipstudio.nl
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Porcelanosa
Westerdoksdijk 681
1013 BX Asterdam
Tel: 020-7372845
info@porcelanosa.nl
www.porcelanosa.nl

Groeneveld & Poirot
Interieurbouw BV
Ampèrestraat 32
2952 AA Alblasserdam
Tel: 0184-686173
info@groeneveldpoirot.nl
www.groeneveldpoirot.nl

