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Bart Coenen

Bart Coenen (°05/10/1974)

studie: 

1992-1997 Henry Van De Velde Instituut Antwerpen, Architectuur

1996-1996 Bouwfaculteit Delft, Erasmus

1997-1999 Stage bij Jo Crepain Architect nv, Antwerpen

werk:

1999-2003 Jo Crepain Architect nv, projectarchitect

2003-2004 Jo Crepain Architect nv, architect teamleider

2004-2006 Eenmanszaak zelfstandig architect

2006-heden Oprichter en zaakvoerder van Architectenburo Bart Coenen bvba

Architectenburo Bart Coenen bvba is opgericht in 2006 en is een voortzetting van een 

architectuurpraktijk die zijn aanvang nam in 1997. Het kantoor is actief op het vlak van 

hedendaagse architectuur en interieurvormgeving. Het jonge ontwerpteam telt tien leden: twee 

interieurarchitecten, zeven architecten plus de zaakvoerder-architect. Het portfolio bestaat 

uit particuliere nieuwbouwwoningen, -villa’s, appartementen maar ook renovatie- en utilitaire 

projecten. In alle projecten tracht Architectenburo Bart Coenen “het maximale te realiseren in een 

hedendaagse, sobere en minimale vormgeving, uiteraard rekening houdend met het budget en 

de geldende en steeds evoluerende normen, zoals de energieprestatieregelgeving”. Het bureau 

volgt alle projecten van a tot z op van ontwerp tot oplevering.

De bouwheer, een gezin met drie kleine kind-

jes, wilde een mooi, modern huis met een 

praktische inrichting. Omdat beide ouders een 

drukke job uitoefenen diende er extra woon-

ruimte te zijn voor een eventuele au pair. De 

gezinswoning moest voorts een vakantiege-

voel uitstralen. De bouwheer verlangde een 

overdekt terras aan de keuken en de woonst 

moest een optimaal zicht op de tuin geven. 

Energiezuinigheid was ook een heel belangrijk 

item en ’s zomers mocht de woning niet te fel 

opwarmen. Dit programma kon worden gere-

aliseerd op een breed maar vrij ondiep terrein 

van 60 x 35 meter, een groot stuk villagrond.

De oplossing door de architect:  

doordachte eenvoud

Voor Bart Coenen en zijn team kwam het er 

op aan om een zuivere, moderne esthetica 

te rijmen met een hoge functionaliteit en 

energiezuinigheid. Een vrij lang balkvor-

mig hoofdvolume werd in de breedte op het  

perceel geplaatst, waardoor alle ruimtes aan 

de achterkant maximaal tuingericht zijn. Aan 

de discrete voorkant werd een kleiner volu-

me met garagefunctie voorzien als een apart 

blok buiten het beschermd hoofdvolume. De  

garagepoort zelf is in de zijkant van dit  

kleinere volume geplaatst om visuele hinder 

te voorkomen. Tussen hoofd- en garage- 

volume in ligt de entree. Die geeft toegang 

tot de woning via een schuifdeur in getint 

glas. Aan de buitenkant van het traditionele  

metselwerk kwam 15 cm Top 32-isolatie, waar 

de witte crepi rechtstreeks tegen is beves-

tigd. De woning is ook onderkelderd, waar-

door veel plaats vrijkwam voor technieken en 

bergruimte.

DE OPDRACHT VAN DE BOUWHEER

ARCHITECTENBURO BART COENEN 
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Dit is geen passiefwoning maar ze scoort 

wel heel erg goed met een E-peil van E14. 

Deze prestatie is mogelijk dankzij de goede 

oriëntatie in combinatie met driedubbel glas 

(Ug = 0,6 W/m2K), een heel goede isola-

tie en luchtdichtheid, en een warmtepomp 

gekoppeld aan photovoltaïsche zonnepa-

nelen. Door alle details tot in de puntjes te 

verzorgen en de isolatie en het pleisterwerk 

zeer goed te doen aansluiten op de ramen, 

konden extra dure ingrepen zoals passief-

slabben worden vermeden en kon er toch 

een bijna-passief E-peil worden gehaald. 

Tegelijk werd oververhitting tegengegaan. 

Bart Coenen: “De driedubbele beglazing 

is al deels zonwerend. Verder hebben we 

de ramen aan de achterzijde, de zuid-oost-

kant, 1,20 meter dieper geplaatst zodat we 

geen buitenzonwering hoefden aan te bren-

gen. Dankzij deze oversteek achteraan is 

er voldoende schaduw tegen oververhitting 

tijdens de zomermaanden.” De eenvoud en 

soberheid van deze doordachte aanpak is 

bovendien zeer esthetisch uitgewerkt aan de 

achterzijde, waar de ritmiek van de ramen 

boven en beneden perfect overeenkomt. De 

verdieping geniet van een balkon over de 

gehele breedte met een glazen balustrade 

die visueel niet hindert. De zwarte aluminium 

ramen vormen een tijdloos contrast met de 

witte crepi en de daarop afgestemde dakran-

den in wit aluminium. Het vele wit brengt als 

vanzelf een vakantiegevoel mee. De keuken 

kijkt uit op het gevraagde overdekt terras 

achteraan. Dankzij de tuinaanleg ontstond 

ook een vrij grote voortuin aan de westkant 

waar de bewoners van de avondzon kunnen 

genieten. Het avondterras in gepolijste beton 

is omgeven door grind.

Lay-out en routing

De harmonie van buiten is ook binnenin de 

woning meticuleus doorgetrokken. Niets is 

aan het toeval overgelaten: overal is een 

kloppend lijnenspel terug te vinden, kasten 

en tabletten zijn mooi uitgelijnd en schake-

laars en deurkrukken zijn overal op dezelfde 

hoogte geplaatst. Het hoofdvolume bevat 

een aaneenschakeling van ruimtes die de  

logica volgt. De bewoners komen thuis met 
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de wagen via het garagevolume, waarna ze 

hun boodschappen kunnen deponeren in de 

eerste ruimte die ze in huis tegenkomen: de 

berging. Die zit aan de koudere noordkant van 

de woning en vormt daar een buffer. De andere 

ruimtes van het gelijkvloers, keuken, eetkamer, 

zitruimte, tv-hoek en bureau, behouden een 

goede circulatie. Koken en eten gebeurt hier 

in één grote, open ruimte die is aangesloten 

op de tuin. Boven liggen de master unit en een 

reeks slaapkamers op één lijn aan de nacht-

hal. De kleerkasten van de kinderen zijn ter 

hoogte van hun kamers ingewerkt in de gang-

muur, waardoor de nachthal een functionele 

inloopdressing voor de kinderen wordt. Tussen 

twee kastvolumes in zijn telkens de toegangs-

deuren naar de kamers verwerkt. Precies op 

die plaatsen zijn er lichtkoepels voorzien, 

waardoor de nachthal baadt in het daglicht.  

’s Avonds brengt één lange ledlijn over de hele 

breedte van de woning hier licht. De ouders 

hebben een aparte dressing met zwarte kas-

ten. Hun toegangsdeur naar de nachthal is 

in één grote spiegel verwerkt als ‘verborgen 

deur’. De berging beneden en de badkamer 

en het toilet op de verdieping zijn op elkaar ge-

plaatst, waardoor er achter het toilet een grote, 

verdieping-overschrijdende schacht voor alle 

ventilatie- en andere leidingen kon worden 

gemaakt. De badkamer heeft geen raam naar 

buiten, maar er is wel een grote lichtkoepel  

boven het bad geplaatst: zenitaal licht geeft 

drie keer meer licht dan een raam, en de  

privacy in de badkamer is altijd gegarandeerd.

Materiaalgebruik

De harmonie wordt doorgetrokken tot in het 

kleinste detail. Alles is op het bureau van 
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ARCHITECTENBURO BART COENEN BVBA

Kruikstraat 24 | 2018 Antwerpen

t +32 (0)3 231 74 56 | f +32 (0)3 297 74 56

info@bartcoenen.be | www.bartcoenen.be

Bart Coenen ontworpen: verlichting, maat-

kasten en maatmeubilair. Continuïteit van  

lijnen, materialen en kleuren speelt de hoofdrol. 

De kleuren wit en zwart van buiten lopen door 

naar binnen, waar ze worden aangevuld met 

meer warme tinten en materialen. Parketvloe-

ren en kastwerk in gelakt mdf brengen hui-

selijk comfort. Het parket loopt door van het 

gelijkvloers over de trap naar boven, tot zelfs 

in de master badkamer toe. De witte verf van 

muren en plafonds sluit aan op het keuken-

tablet in witte kwartscomposiet van Silestone 

en de grote keukentegels uit hetzelfde materi-

aal. De douche in de master badkamer is ook  

bekleed met witte Silestone, heeft passend 

wit kraanwerk en is bevloerd met zwarte glas-

mozaïek, terwijl de tweede badkamer volledig 

in witte glasmozaïek is uitgevoerd. Alle scha-

kelaars en kranen bevinden zich op dezelfde 

hoogte, en in beide douches is een handig 

nisje op gelijke hoogte en met dezelfde afme-

tingen ingewerkt. Ook het zwevend kastje, de 

spiegel, de ingebouwde luidsprekers en nog 

andere details zijn op mekaar afgestemd. 

Visie op architectuur

Architectuur wordt een steeds complexere 

aangelegenheid met een wirwar aan EPB- en 

andere regelgeving. Binnen deze labyrint wil 

Architectenburo Bart Coenen creatief om-

springen met de regels en beperkingen om 

toch pure architectuur met strakke lijnen en 

grote glasoppervlakken te kunnen brengen. 

Bart Coenen: “Het is steeds moeilijker om 

dit uitgangspunt te integreren in het EPB- 

verhaal. Dat leidt soms tot frustraties: je kunt 

toch geen bunkers met schietgaten maken? 

Ik ben het ermee eens dat een woning ener-

giezuinig moet zijn, maar het moet leefbaar 

blijven, esthetisch zijn tot in de details én 

functioneel. De goede mix van dit alles in 

combinatie met een totaalaanpak van archi-

tectuur, interieur en tuin maakt een project 

geslaagd.” 

0.01 inkom
0.02 toilet
0.03 berging
0.04 overdekt terras
0.05 keuken
0.06 eetruimte
0.07 zitruimte
0.08 tv/speelhoek
0.09 bureau
0.10 garage

1.01 nachthal
1.02 toilet
1.03 badkamer
1.04 terras
1.05 dressing
1.06 slaapkamer
1.07 slaapkamer 2
1.08 slaapkamer 3
1.09 slaapkamer 4
1.10 badkamer 2

Gelijkvloers Verdieping

foto's: Hendrik Biegs
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