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elke onderneming een eigen identiteit

Bad Hoophuizen ligt direct aan het Veluwemeer, tussen Harderwijk 
en Nunspeet. Dankzij de ligging is dit vakantiepark geschikt voor 
lange wandelingen over de Veluwe en diverse watersporten. Het 
park beschikt sinds kort over een nieuw overdekt zwembad met 
verwarmd binnenbad, een kinderbad en wellnessvoorzieningen zoals 
een bubbelbad, Turks stoombad en sauna. De opdrachtgever van 
het project, Andries Bruil, is zeer te spreken over de samenwerking 
met het stylingbureau en het uiteindelijke resultaat: “Els Willemse 
van SomethingELS is betrokken geweest bij dit project vanaf het 
moment dat we het programma van eisen hebben opgesteld. Ze 
had regelmatig contact met de verschillende uitvoerders, wat heeft 
gezorgd voor een goede onderlinge afstemming.”

exclusief gevoel
De keuzes die gemaakt werden voor materiaal- en kleurgebruik zijn 
exact afgestemd op de ligging van het park, aan de kust van de 
oude Zuiderzee. Els vond dat het zwembad en de omgeving nauw 
op elkaar moesten aansluiten, in alle seizoenen van het jaar. Bruil: 
“Vanuit het zwembad heb je uitzicht over het Veluwemeer met zijn 
stranden. Als het weer minder is, moet de zwemaccommodatie nog 
steeds een warm gevoel uitstralen.” Dit warme gevoel komt tot stand 

door de houten spanten in het dak, het kleurgebruik in de tegels en 
de modulaire verlichting. Hierdoor wordt een bepaalde sfeer opge-
roepen, al naar gelang het moment. “’s Avonds wordt bijvoorbeeld 
een serene sfeer gecreëerd, wanneer er veel volwassenen komen 
zwemmen. Die willen rustig in het zwembad of het bubbelbad lig-
gen. Zelfs de muziek is daarop aangepast”, vertelt Bruil.
Als basis werd gekozen voor een warme aarde teint op de vloer 
en wanden, gecombineerd met sprankelend mozaïek in de bassins 
dat terugkeert in een patroon op de wanden. Het mozaïek in 
het zwembad is aquamarijn met heel zacht roze en blauwgrijze 
accenten. Dankzij dit materiaal- en kleurgebruik geven niet alleen 
de wellnessfaciliteiten, maar ook het grote bad en het kinderbad 
een exclusief gevoel. “Het is meer dan alleen maar een gewoon 
zwembad”, aldus Bruil. De bijpassende moderne meubels 
versterken dit gevoel nog eens. SomethingELS koos voor moderne 
meubels die niet alleen mooi, maar vooral ook comfortabel zijn. 
Bruil: “De meubels zijn in Frankrijk speciaal voor ons op kleur 
gemaakt, wat ervoor zorgt dat ze exclusief zijn. Ergens anders in 
Nederland is deze uitstraling niet terug te vinden. Daarnaast heeft 
SomethingELS gezorgd voor decoraties en beplanting die matchen 
met het interieur. Het geheel is compleet af.”

Het uiterlijk van een bedrijf heeft invloed op klanten, 
relaties en medewerkers. Het uiterlijk bestaat niet alleen 
uit het interieur, maar uit de totale ‘visual identity’: 
alles waarmee een organisatie zich laat zien aan de 
buitenwereld zoals product- en dienstenaanbod, website, 
huisstijl, gedrag, taalgebruik en kleding. Stylingbureau 
SomethingELS ondersteunt bedrijven bij het versterken 
van de visuele bedrijfsidentiteit. Op de twaalf locaties van 
Droomparken voorzag SomethingELS eerder al vakantie-
bungalows, horeca, zwembaden en recepties van een 
eigen gezicht. Voor Droompark Bad Hoophuizen ontwierp 
SomethingELS het interieur van het nieuwe zwembad dat 
onlangs in gebruik werd genomen.
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eigen mening
Op 15 juli 2013 werd het nieuwe zwembad van Droompark Bad 
Hoophuizen in gebruik genomen. Volgens Bruil zijn zowel de gasten 
als de opdrachtgever enorm blij met het resultaat. Zo blij zelfs, 
dat SomethingELS ook het volgende project onder handen mag 
nemen; het zwembad van Droompark De Zanding in Otterlo. Het 
casco van dit bad is gelijk aan het bad in Hoophuizen, maar er 
komen meer wellnessfaciliteiten en door de ligging in de Veluwse 
naaldbossen is de omgeving heel anders. De bouw start in de winter 
van 2014. Op dit moment wordt er al overlegd over het kleur- en 
materiaalgebruik. Bruil: “door de eerdere projecten leren we steeds 
bij. We weten nu wat we beter en anders kunnen doen. Doordat 
we al langer samenwerken met SomethingELS, weten we dat Els 
Willemse een brede kennis en een eigen mening heeft en ze kan 
zich verplaatsen in de consument. Ze denkt constructief en goed 
mee. Bij Bad Hoophuizen is alles binnen het budget gerealiseerd. 
Het is leuk om op zo’n manier samen te werken met elkaar.” 
Volgens Bruil luisteren de medewerkers van SomethingELS goed 
naar de opdrachtgever en waar nodig wijzen ze op andere zaken 
en invalshoeken. Het bedrijf werkt constructief en flexibel. “Zo krijg 
je een verrassend eindproduct.”

SomethingELS doet het op haar manier
De oprichtster van stylingbureau SomethingELS is Els Willemse. 
Naast Els en de vaste medewerkers beschikt het bureau over een 
groot netwerk van ervaren partners en leveranciers, die per project 
kunnen worden ingeschakeld. SomethingELS ontwikkelt visuele 
concepten, die worden afgestemd 
op de bedrijfsidentiteit. Ook as- 
pecten als routing, duurzaamheid, 
akoestiek, zitcomfort en gebruiks-
gemak krijgen veel aandacht. De 
creatieve stijl van SomethingELS 
wordt vooral gekenmerkt door 
bijzondere kleurcombinaties die 
zorgen voor een prettige en 
warme uitstraling. SomethingELS 
heeft inmiddels al diverse pro-
jecten afgerond bij hotels, res-
taurants, bars, vakantieparken 
en vergaderaccommodaties.«
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www.something-els.nl

www.something-els.nl


