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Het

huis

omgekeerde
IN HET HART VAN DE BINNENSTAD

VAN EINDHOVEN WOONT EN

WERKT ONTWERPER COEN VAN

HAM. ZIJN UITZONDERLIJK PAND

ONTWORPEN DOOR NEAVE BROWN,

KENMERKT ZICH DOOR DE BIJZONDERE

INDELING, FRAAIE INRICHTING EN

EEN WEERGALOOS UITZICHT.

Tekst: Hanneke van den Nieuwenhof / Foto’s: Dré Wouters
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De ingetogen kleurstelling,

strakke vormgeving, weloverwogen

materiaalkeuze en de moderne

meubels zijn perfect op elkaar

afgestemd

Het is een prettige straat waar Coen van Ham en zijn man Peter

wonen. Het Medinacomplex ligt midden in het centrum van

Eindhoven, maar het is er rustig. Er komt geen verkeer en ook

winkels ontbreken. Bedrijvigheid is er wel omdat de panden, die deel

uitmaken van een stedenbouwkundig plan van Jo Coenen, de

mogelijkheid bieden om er te wonen en te werken. Gecombineerd

met de centrale ligging was dat vijf jaar geleden de reden voor Coen

en Peter om zich hier te vestigen. 

Ontwerpen
Een omgekeerd huis is de benaming van Coen voor zijn pand in de

binnenstad. Daarmee refereert hij aan de ongewone indeling: een

atelier met pantry op de begane grond, slaapkamer, logeerkamer en

badkamer op de eerste verdieping en woonkamer met halfopen

keuken en prachtig terras op de tweede. In het atelier annex kantoor

ontvangt hij zijn opdrachtgevers, ontwerpt hij producten en complete

interieurs en bereidt hij zijn creatieve coaching en workshops voor.

“Daarom heb ik gekozen voor een neutraal interieur, waar mijn

gasten zowel aan tafel als in een fauteuil kunnen zitten.” In 1998,

na zijn afstuderen aan de Design Academy, is Coen voor zichzelf

begonnen met COEN! bureau voor vormgeving. Inmiddels werkt hij

door heel het land, heeft hij onder meer opdrachten verzorgd voor

KRO, radio 3FM, Veronica en de Publieke Omroep, zijn er diverse

producten van hem op de markt verschenen en geeft hij creatieve

coaching. Ook in zijn woonhuis vallen heel wat eigen oplossingen en

ontwerpen te ontdekken. Van de archiefkasten en het bureau in de

werkruimte, tot de CD-kast in de woonkamer en de bamboe-inrichting

in de badkamer. “Als ontwerper vind ik het heerlijk om met mijn

eigen omgeving bezig te zijn”, zegt Coen. “Alles wat er al is, hoef ik

uiteraard niet zelf te bedenken. Maar wanneer wij niet kunnen vinden

wat we zoeken, maak ik zelf een ontwerp en dat laat ik vervolgens

uitvoeren.” 

Stijlbreuk
In balans, zo zou je het interieur van Coen en Peter het beste kunnen

omschrijven. De ingetogen kleurstelling, strakke vormgeving,

weloverwogen materiaalkeuze (veel staal, leer en hardsteen) en de

moderne meubels zijn perfect op elkaar afgestemd. Het huis straalt

een weldadige rust uit. Alles heeft zijn plaats. Niets is aan het toeval

overgelaten. Toch is het interieur absoluut niet kil of gespeend van

humor. De ouderwetse pronkkast van oma is daar een prachtig voor-

beeld van. De liefdevolle herinnering en stevige stijlbreuk in de strak

en modern ingerichte woonkamer heeft een komische noot gekregen

door de aankleding met Delftsblauwe beelden overgoten met

rubber. Ze lijken te zeggen dat je niet alles even serieus hoeft te

nemen...... 
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Historisch besef
Peter en Coen houden van een moderne inrichting maar wel met

een historisch besef. Dat zagen ze ook in de foto van Margriet

Smulders die in hun woonkamer hangt. Ze waren meteen verkocht

toen ze die tegenkwamen in een galerie in Den Bosch. “Peter houdt

nog meer dan ik van modern klassiek. Van mij mag het vaak wat

extravaganter en kleurrijker zijn”, vertelt Coen. “Ik zie onze

inrichting wel eens als die van een hotel. Sober, praktisch, functioneel

en heel comfortabel. Neutraal zodat iedereen er zich thuis kan voelen.

De basis is terughoudend met her en der accenten in de vorm van

kunstwerken. Deze geven als het ware een identiteitslaag aan het

huis. Voor mij is dat precies goed. Ik heb mijn bureau aan huis, ik

werk thuis en wil niet afgeleid worden. Deze inrichting geeft me rust

en houdt me neutraal in mijn denken.“ 

Wie boven komt en de deur naar

de woonkamer opent, staat versteld

van de groene omgeving op deze hoogte

Daktuinen
Het meest bijzondere aan het pand, naast het prachtige licht en de

opmerkelijke rust, is het uitzicht op de tweede verdieping. Wie

boven komt en de deur naar de woonkamer opent, staat versteld van

de groene omgeving op deze hoogte. De enorme glazen schuifpui

geeft een bijna panoramisch zicht op de prachtig begroeide hangende

tuinen van de terraswoningen aan de overzijde. “Als bewoners

hebben we gezamenlijk besloten hoe de begroeiing aan de voorzijde,

dus aan de buitenste rand, van de terrassen eruit zou komen zien.

Die wordt bijgehouden door een hovenier. Er is veel variatie in de

aanplant, maar het heeft een heel eenduidige lijnvoering waardoor

het er zo harmonisch uitziet. Dat maakt het voor ons pas echt een

omgekeerd huis: onze woonkamer met een prachtige tuin ligt op de

tweede etage, diep verscholen in de binnenstad.”
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