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Hoe zou ,e het 11\teneur kunnen omschr•J'-er>' Do ",.,.,,.Ion d"' 

liJn t~ zo)ll stoer. \\arm en 4Utllentoek. Het kl<!urie~J<tnk 

;. 50bef ma.v zeker met S<lil1. Het ~cheeiiS subtoet met kleurriJke 

accenrcn. 1\Jies Is perfect op elk&u afgestemd. l iet hul\ str(lalt rust 

uit. en alle onderdelen \'an het Interleur knJgen de volle Mndacht 

oe omgekt'Cfdc \\Ming heel! een ~rootateloef op de ~ane 

gtond. tn d +l •ccr.er tS ZIJn buredU YOOf vormgeo.•ng COEN• tf'VeS· 

ugd. H~e~ ontv.angt hij ZIJn opdr.achrgcven. ontv.erpt hiJ 5clmen 

met lijn cteatiet ~ss.lstcnten producten lmeneurs. kunstv.Nken 

en graflsthe producten als logo sen huisstijlen. Op de eerste 

·~· bc>indcn llCh de slaapkamer het gastenve<bl Jf en de b.td· 

kamer. vw de loch te en rUime hal t.om je op de bovenste \O<dre

pong. Op dezel<l<lg 00/lndt ziCh deiMng met keuken. bergons en 

specta<:u1411r dakterras. 
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Coen vertelt tiJdens onze roodle•d•ng gepass•oneecd over ZIJO 

woning en z•jn werk. waarmee Coen zlth duideliJk profileen is 

ZIJn g.ave om een ' Kientiteltslaag te creêren in Zijn omwerpe.n. 

Het prachtig vormgeven van een interieur of product. of een 

corparate identity is m1jn ktac.ht. Dat kan Ik g,oed. Maar dat kun· 

nen n1eerdere ontwerpers. Oe tdentitelt:s.laag vormgeven: sfeer 

en gevoel in een ruimte toevoegen nld<Jkt m•jn ontwerpen 

u1l1ek. zo <reêef •k voor tedere opdrachtgever de •dennteltsiMg 

die pastalseen mdatpak.~ 

Dit wordt ons helder aan de hand van lijn eigen woon· en 

werkrurmte. Cocn: Ik z1e de lnrichrmg van deze worl•ng; v<k)k 

diS d•e vc~n een horel. Pfaktlscll, functioneel. comrortabel en'" 

basis neutraal. Zo voelt iedereen ziCh er snel thuis. Acccnren 

in de vorm van ktmstwcrken en biJzondere objecten geven de 

id~ntircitsJaag aan een notel. en In dtt gevat a.an miJn huts. Oie 

mc1ken de leefomgevmg persoonlijk en geven warmte, kleur en 

identileit." Het is eigenlijk nier meer dan logisch dat coen dus 
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\-eef van l ljO IO(('I'ICUrOCJ(!Cttn rrlt OIU"-Ct'PI lO I~ In het 1mert 

eur de StiJl van <:oen re onldck~en kr.teht1q.. hrlc:k:r en kJeournJk. 

BIJna alle meubeb liJO 'w.ln ZIJn hand. op c:kue mdn1er t1gt er 

een ldenhu~uSJi1Jq ove1 het q<•hcln lntt1f~UL Fn d1c voelt warm 

en st•Jtvol aan. 

He-t meest biJZonde-re tl.ln <k-1('1' won·n~ I\ het dakterras op~ 

(V.eede verd~epen~. In df' helic-1Mn9 Cf\""' Je het tjeYOel van 

deze ZVt-e\'eflde run • tn dl' v. nttf l1J'-.,: IJ topeen d) lsch 

\"E!fSOid Vtlt landschap. Inde l()mCf v..»n fC ~in <"CC h.l.lst 

""'"''b>l ,le ~~""""~'"'!· Do P<.Kh<><! ~Jet!roo.d< ""'g"" 
de twnen \dn de rerra~\\ont"'cn a.Jn 6e O'werzttck' z'l" dan een 

p&.ldqe. Door een ctt>Zdmenl jl. bepL1n11~~n z•Jn de dclktc-r· 

ras~en als een gtote gt()("l'll' J('f" ('("0 cum•tWt Pd•J'~· rO'Je en 

wln e accemen die het hele ).la' 'ICH.Js~nd lllldC'I~ van kfcuJ ;s. 

·me dag geniet ik v•n do ze pr~chtlqo on>qevlnq. Met een 

pttti'lc espres!tO kan •k •edc;orc od\1Cnd hek!maat ~aan in de 

srecds. wissetende sfeer van miJn dJ.a..tcuas. D.ln zv.'CCf tic In 

m•sn Wtn vof gedachten MIJn Kk"frCn kttJq,tn vorm en kleur 

Ocl.Jrn., kan tk ~\eer dl' hf>lfo Cft'dhf'\l" \\trt>k:I.Wn. 
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Mldden In herceml\lm van Eindhoven ligt Medina. Een goedgeko· 

zen naam voor dit ëtppartementencomplex waar de stadswoning 

van coen deel van uitmaakt. flet complex Is ontworpen dOO< de 

vermaarde Engelse architect Neave Brown en is onderdeel van een 

door architect JO Coencn ootworpen stedenbouwkundig plan. 

Medina betekent Ltchtende Stad ·. veel Arabische steden ken· 

nen een stadsdeel omringd door muren, die de Medina ~cnocmd 

wordt en inderdaad: ook dit wooncomplex oogt als een onont· 

dekte enclave. als een diep verschOlen dorp In de stad. 

Coen van Ham feea en '"erkL In dit nieuwe ~tukje te.ntrum van 

E•OOhoven. Het gehele inteneur van zowet ateher aJs de wooo.ru1m· 

te 1s door hem ontworpen. DOOf de biJzondere ruimtes en een fraai 

ultz•Chl Ovef zwevende dakterrassen •s dit dan ook een object met 

uitstraling. Deze stadswoning Straalt rust. warmte en ruimte ult. 
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