
De Eindhovense ontwerper Coen van Ham (1971) woont in een bijzonder huis. In deze ‘omgekeerde’ 

woning vind je zijn ontwerpstudio op de begane grond, de slaap- en badkamer op de eerste etage en de 

woonkamer helemaal bovenin, op de tweede verdieping. En daar schuilt ook het bloeiende geheim van zijn 

creatieve werkomgeving. Coen’s slogan ‘design reflects identity’, is op deze bijzondere woonplek vertaald 

door de mensen die er wonen naar een interieur, aansluitend op het exterieur met klaterend groen.
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Huis op z’n kop

Wie is Coen?
 

Coen van Ham is de man  

achter ontwerpbureau 

COEN!; een conceptdenker, 

architectonisch vormgever en creatief inspirator.  

Hij studeerde aan de gerenommeerde Design 

Academy in Eindhoven. De studio van COEN! is al 

vijftien jaar in Eindhoven gevestigd en behoort volgens 

velen bij de top van Nederland door innovatieve 

concepten, spraakmakend ontwerp en inspirerend 

designmanagement. ‘Vanuit Eindhoven verleiden we 

onze klanten door het hele land en daarbuiten. Mijn team 

geeft zichtbaarheid aan identiteit, maakt toepasbare 

ontwerpen en inspireert. Daardoor zien, herkennen en 

beleven meer mensen toegevoegde waarde, ontstaat 

contact en krijgt de wereld kleur.’ Inmiddels heeft COEN! 

een indrukwekkende reeks opdrachtgevers en naam 

gemaakt met interieurontwerpen voor verschillende 

bedrijven. Een impressie van het werk van COEN!  

vind je op www.coen.info

Helemaal boven in het huis bevindt zich de living met 
keuken en het dakterras.

In zijn studio op de begane grond ontvangt Coen van 
Ham zijn opdrachtgevers en werkt hij samen met zijn 
team aan opdrachten. 
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Midden in het centrum van Eindhoven ligt Medina.  

Een goedgekozen naam voor dit appartementen

complex waar de stadswoning van Coen deel van 

uitmaakt. Het complex is ontworpen door de Engelse 

architect Neave Brown en onderdeel van een door 

architect Jo Coenen ontworpen stedenbouwkundig 

plan. Medina betekent ´Lichtende Stad´. 

Veel Arabische steden kennen een stadsdeel omringd 

door muren, dat de Medina wordt genoemd. En 

inderdaad: ook dit wooncomplex oogt als een 

onontdekte enclave, als een diep verscholen dorp in de 

stad. In dit mooie stukje Eindhoven woont en werkt 

duizendpoot Coen van Ham. Uiteraard is het interieur 

van zowel de studio als de woonruimte door hem 

ontworpen. “Door de bijzondere ruimtes en een fraai 

uitzicht over klaterend groene dakterrassen is dit een 

object met uitstraling. Het verleidt je tot inspiratie”, 

aldus Coen.

Stoer en sober
 

Stel je voor. In deze omgekeerde woning bevindt de 

studio zich op de begane grond, terwijl de living en 

het dakterras zich op de tweede verdieping bevinden. 

In de slaapkamer is veel warm hout toegepast. Achter de tussenwand met bloemetjesbehang bevindt zich een open walk-in closet.

Alle meubels in de 
badkamer zijn eigen 
ontwerp, vervaardigd  
van duurzaam bamboe. 
Ook de scheidingswand 
is van bamboe. 
‘Dat zorgt voor een 
behaaglijker gevoel dan 
wanneer hier glas was 
toegepast’, aldus Coen.
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Moeilijk in te richten, Coen? “De materialen die ik 

heb toegepast zijn stoer, warm en authentiek tegelijk. 

Het kleurgebruik is sober en subtiel met kleurrijke 

accenten. Het huis straalt rust en eenheid uit en alles 

is perfect op elkaar afgestemd. 

Alle onderdelen van het interieur krijgen de volle 

aandacht. En daarin voel je je omgekeerd met beide 

benen op de grond.”

Identiteitslaag
 

Coen vertelt gepassioneerd over zijn woning en 

werk. Hij ontwerpt graag een identiteitslaag voor 

zijn klanten. “Een ontwerp zonder verhaal, is als een 

mens zonder ziel.” Dit wordt helder aan de hand 

van zijn eigen woon en werkruimte. Coen: “Ik zie 

de inrichting van een woning vaak als die van een 

hotel. Praktisch, functioneel, comfortabel en in basis 

neutraal. Zo voelt iedereen zich er snel thuis. 

Accenten in de vorm van kunstwerken en bijzondere 

objecten geven nét dat stukje meer. 

Die maken de leefomgeving persoonlijk en geven 

warmte, kleur en identiteit. Die maken het echt ons 

huis.” Het is dus eigenlijk niet meer dan logisch dat 

Coen veel van zijn interieurobjecten, zoals meubels 

en accessoires, zelf ontwerpt. Zijn stijl is krachtig, 

helder en kleurrijk. Op deze manier ligt er die 

identiteitslaag over het gehele interieur. En die voelt 

goed: in balans zonder te schreeuwen, praktisch 

zonder saai te worden.

De woonkamer is lang en smal. Het eigen ontworpen wandmeubel benadrukt deze lengte.

Geinige fauteuiltjes Pallone van Leolux. De schemerlamp is een Art 
Deco lamp van rond 1920, met een eigengemaakte kap in gaas. ‘Wat 
‘s avonds een heel feeëriek licht geeft’, aldus Coen.
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Gastenverblijf met slaapbank en een oer-Hollands landschap van Jan Ros.



Inspiratie
 

Inspiratie haalt Coen vooral uit mensen, de natuur 

en steden. Dat zie je terug in zijn interieur. “Mensen 

vind ik interessant. Wie ze zijn, wat ze doen en hoe 

ze met elkaar omgaan. De schoonheid van de natuur 

vind ik boeiend omdat het zo onvoorwaardelijk is. Het 

ís er gewoon. En ik ga graag naar steden als New York, 

Berlijn en Londen, omdat ze zo compact zijn. In New 

York bijvoorbeeld vind je de hele wereld terug, in één 

stad. Daar vind je natuur, een kleurrijke mensenmassa 

en een decor van hoge gebouwen eromheen.”

Succes 
 

“Volledig jezelf kunnen zijn en goed zijn in wat je doet, 

dat is voor mij succes. Mensen geven dat dan ook aan 

je terug. Uiterlijke zaken zoals een grote auto en een 

duur huis zijn wel leuk, maar het echte succes zit ‘m 

voor mij van binnen. Ik zie mezelf als succesvol omdat 

ik steeds meer doe wat ik leuk en inspirerend vind 

en dat mensen mij om die reden opzoeken met hun 

opdrachten.”

Een groene wereld
 

Coen vindt het dakterras op de tweede verdieping een 

van de meest inspirerende plekken in huis. “Overal in 

de living ervaar je het gevoel van deze ‘zwevende tuin’. 

In de winter kijk je uit op een idyllisch wit landschap. 

In de zomer waan je je in een haast onwerkelijke 

groene omgeving. En dat midden in de stad!  

De prachtig begroeide hangende tuinen zijn dan een 

plaatje. Door een gezamenlijk beplantingsplan zijn 

de dakterrassen als een grote groene zee: een tuin 

met paarse, roze en witte accenten die het hele jaar 

verrassend anders van kleur is. En vanzelfsprekend 

meegaat met de seizoenen. Elke dag geniet ik van deze 

prachtige omgeving. Gewoon even ’s ochtends in het 

groen met een kopje koffie en dan aan de slag in de 

studio. Mijn ideeën krijgen hier vaak vorm en kleur. 

Daarna kan ik weer de hele creatieve wereld aan.”  

Volledig jezelf kunnen zijn 
en goed zijn in wat je doet, 
dat is voor mij succes

De eethoek (Driade) staat lekker in het licht van buiten. De 
schapenvachten over de stoelen zijn behaaglijk warm in de winter 
en koel in de zomer.

K’Do Ding van COEN! kan gebruikt worden als vaas, schaal, bak of 
doos. Gemaakt van waterdicht karton met drukknopen. 
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