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Interieurarchitect Hoopman:
Hotel Notting Hill Amsterdam, a four star home in the City…

“Elke ervaren reiziger kent het gevoel: in iedere stad waar je komt zoek
je een plek waar je je thuis voelt. Comfort, welkom, warmte. Alles in een
atmosfeer die bij je past als een jas. De intimiteit die je doet vergeten dat je
ver van huis bent. Waar je kunt ontspannen en waar goed voor je gezorgd
wordt”, aldus Wim Hoopman, conceptontwikkelaar en interieurarchitect van
Boutique Hotel Notting Hill Amsterdam.
Het splinternieuwe hotel is gevestigd midden in het bruisende stads
centrum, om de hoek van de Utrechtsestraat, met volop uitgaans
mogelijkheden, maar binnen heerst een serene rust. Het is daarmee de
perfecte uitvalsbasis voor zakelijke besprekingen of gezellige etentjes
in een van de karakteristieke restaurants in de nabije omgeving.
Notting Hill ademt reisplezier in al haar poriën en knipoogt naar de
gelijknamige Londense wijk. De kunst die door het hele hotel hangt en alle
kamers siert onderstreept dat gevoel.
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Van kantoorbunker tot luxe
reis-ambiance
Tijdens de Horecava in 2009 bezocht de eigenaar van Notting Hill de

krant of in je e-mails op je Ipad. Notting Hill koppelt de charme van

stand van Maretti Projectverlichting. Onder de indruk van de

Europa aan het geruisloos hoge serviceniveau uit Azië.

luxueuze en bijzondere verlichtingslijnen liet hij zich uitnodigen voor
een rondleiding in het pand van Maretti. Bij het zien van de aldaar

Het ontwerp begon bij een volledig kaal kantoorgebouw waarin

door Wim Hoopman ingerichte boardroom wist de eigenaar wie

ooit een uitkeringsinstantie gevestigd was. Casco. Het gebouw

zijn hotel zou mogen inrichten en al snel was het contact met Wim

schreeuwde om aandacht en sfeer. Architect Hoopman en zijn team

Hoopman gelegd.

begonnen met tekenen en het bedenken van een totaalconcept.Het
team van de architect mocht, inclusief het bouwproces, het hele

Het team van Hoopman’s interieurarchitectenbureau HIP verzorgde

project invullen. Zowel de grote lijnen als de ogenschijnlijk minuscule

het totaalconcept: stijl, ambiance, servicegevoel, interieur, lay out,

details: alles kreeg de aandacht die nodig was. Onder de bezielende

materialen, meubels en realisatie. Kortom; alle elementen die het

leiding van Wim Hoopman groeide het casco in twaalf maanden uit

hotel tot een unieke pleisterplaats maken. Gebruik van lambriseringen

tot een hotel dat nu al internationaal op de kaart staat. Reeds op de

en houten shutters geven het een chique internationaal karakter

eerste dag waren alle kamers volgeboekt. En die tendens zet zich nog

met ruimtelijke zichtlijnen. Dit wordt nog eens versterkt door de

steeds voort. Een zeer geslaagd project van Hoopman, die hiermee

perfect afgestemde verlichting van Maretti. Met unieke verlichtings

in hartje Amsterdam een droomplek met allure heeft gerealiseerd

toepassingen heeft Maretti in elke ruimte de juiste sfeer weten te

voor diegenen die de wereld als hun huiskamer beschouwen.

creëren. Huiselijk knus in de hotelkamers, stijlvol functioneel in de
openbare ruimtes en trendy maar sfeervol in het restaurant. De
bediening is snel en vriendelijk in Restaurant Londen. Je kunt op

Voor meer informatie: Hoopman Interior Projects (HIP),

je gemak een gesprek voeren, lunchen of rustig verdiept zijn in de

0294 280620l, info@hiprojects.nl

“Hotel Notting Hill Amsterdam,
a four star home in the City…’
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