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NIEUWSBRIEF

Interieurspecialist op

Yust Antwerpen
In de nieuwsbrief van februari heeft u kunnen lezen dat wij bezig waren met het project
in uitvoering, genaamd Yust in Antwerpen. Inmiddels heeft Yust (Young Urban Style),
haar deuren geopend voor haar nieuwe bewoners. Het is een heel vernieuwend woonproject, waarbij er een concept is gevonden van een ho(s)tel met stijlvolle loftappartementen
voor langere verblijven.
Het project bevindt zich pal naast de bierbrouwerij De Koninck in Antwerpen. Dit ‘woonhotel’ beschikt over 130 bedden, het totale project beslaat zo’n 8.300 vierkante meter. Voor een
maandje Yust moet je wel rekenen op minimum 700 euro. Het idee voor Yust komt uit de
koker van Stéphane Verbeeck, CEO van projectontwikkelaar Gands Group. “Met YUST willen
we het gemeenschapsgevoel stimuleren en sociaal isolement in onze samenleving op een
atypische manier tegengaan. YUST betekent vrijheid onder de vorm van flexibiliteit,” aldus
Stéphane Verbeeck. De inrichting van het pand is een mix van trendy en klasiek. Terrazzo
vloeren, marmeren eettafels en houten kasten in getinte spaanplaat. Bijna alles werd speciaal ontworpen voor Yust.
Hoogendoorn is vanaf het begin zeer intensief betrokken geweest in ontwerp van het totale concept en vormde deel van het bouwteam dat door de hoofdaannemer Vanhout is
gevormd. Elke partij binnen het bouwteam had als taak planmatig en prefabricerend bij te
dragen aan een zo’n efficiënt mogelijk. Het ontwerp van de meubels is dan ook grotendeels
in eigen huis gedaan. Het eindresultaat mag er zijn.
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Kimpton de Wit
Onlangs heeft Hoogendoorn Maritieme betimmeringen en interieurbouw in opdracht van Salverda Bouw
voor het Kimpton De Witt Amsterdam de voormalige
Housebar vervangen voor een hoogwaardige 3D gevormde bar, geheel vervaardigd van gebogen Corian
in combinatie met RVS bladen en flessenrekken.
Het gaat hier om totaal nieuw barconcept; “Super
Lyan”. Super Lyan is een all-day bar met overdekte
binnentuin waar je wakker kunt worden met een kop
koffie en een vegan donut, rustig kunt werken met
een perfect gezette thee, maar ook kunt kiezen voor
eigenzinnige cocktails. Zo serveert Super Lyan als een
van de eerste bars in Amsterdam een aantal cocktails
van de tap.

ALLE FOTO’S BEKIJKEN

Maritiem project

Mps. Plancius
In slechts 3 weken tijd is Hoogendoorn er in geslaagd aan boord van de mps. Plancius de refit te realiseren van de superior hutten op
dek 5 & 6. Tevens zijn op dek 3 diverse ruimtes voor de crew voorzien van nieuwe meubels en zijn er een aantal openbare ruimtes voorzien van nieuwe stoffering. 16 mei is het schip met passagiers vertrokken voor een expeditie naar Spitsbergen. Hoogendoorn Maritieme
betimmeringen en interieurbouw wenst Oceanwide Expeditions opnieuw een mooi seizoen.
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