
Personalia

Mijn naam is Bart van Wijk. In- en exterieurontwerper, productontwerper en 
kunstenaar.

Ik ben ontwerper & vormgever in hart en nieren en groeide op met potlood en papier. 
Mijn vrienden tekende dingen na, ik verzon mijn eigen creaties: boten, auto’s, graffiti, 
huizen, enzovoort.
Op mijn 14de startte ik met mijn studies in de creatieve sector. De eerste studie was een 
opleiding in Antwerpen, tegenwoordig het CAMPUS CADIX genaamd. Een studie van 
zes jaar waarin o.a. de vakken fotografie, reclame, schilderen, etalage en publiciteits-
tekenen aan bod kwamen. De bekende kunstenaar Jan Fabre heeft deze zelfde studie 
gevolgd.

Na deze opleiding volgde ik voor vijf jaar, na een strenge selectie en een 
toelatingsexamen, de ‘Design Academie’ in Eindhoven en koos voor de richting 
‘automotive design’. Schilderlessen heb ik op deze opleiding gekregen van o.a. 
Teun Hocks, internationaal bekend en één van mijn inspiratiebronnen.
Na een stage van zes maanden op de ‘European Design Centre’ van G.E. 
(General Electric) in Bergen op Zoom waar ik auto’s en producten ontwierp, 
ben ik uiteindelijk beland in de architectuur.

Een beetje raar misschien omdat ik hier geen opleiding voor gevolgd heb 
maar uiteindelijk gaat alles in de ontwerpwereld om de visie. Het 
ontwerpen en realiseren van bijzondere interieur- én exterieurarchitectuur 
is in mijn ogen het mooiste beroep dat er bestaat. Het WOW-gevoel dat 
hiermee opgewekt kan worden, geeft me een ‘kick’. Ik zie architectuur & 
design als kunstvormen waar mensen blij van kunnen worden. Het 
ontwerpproces is een spel op zich, niet tussen maar in samenwerking 
met mijn opdrachtgevers. 

In de eerste 16 pagina’s van dit boek staan mijn meest recente bijzondere 
projecten. Een boek met 10 eerder gerealiseerde projecten in Nederland, 
België en Spanje is verkrijgbaar.
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Herengrachtenpand Amsterdam:

Voor deze opdrachtgevers had ik al een project 
gerealiseerd aan de Noordzee. Van twee 
appartementen hadden we één gemaakt. Door een grote 
vide te maken ontstond één geheel, met een zee van 
licht. Een ‘vuurtorenkastenwand’ die door de vide stak 
versterkte nog een keer deze eenheid.

Het tweede project was een nog grotere opdracht 
(foto’s op deze pagina’s). Een Herengrachtenpand 
met zeven kantoren moest omgetoverd worden tot een 
gezinswoning. Ook hierin hebben we een grote vide met 
een loopbrug gecreëerd wat in dit voormalige donkere 
pand voor een zee van licht zorgt. 

Alle muren en verdiepingen zijn tijdens de verbouwing 
gesloopt. Er is met een staalskeletconstructie gewerkt 
om een nieuwe structuur op te bouwen. Eigenlijk is het 
een nieuwbouw in een bestaand pand. Geen kamers 
maar horizontale en verticale, open, geschakelde ruimtes 
zorgen voor een spannende architectuur van aslijnen en 
doorzichten.

Alles in dit project is tot op de millimeter op maat 
ontworpen. Bijvoorbeeld de keukenapparatuurkasten 
lopen verticaal door in de slaapkamer waar ze als 
kledingkasten dienen. Mijn inspiratie voor de keuken 
waren iPod’s en een glazen motorkap van een Ferrari. 
Twee losliggende elementen, met elektrisch bedienbare 
laden en waar het aanrechtbladen volledig rondom 
lopen, dienen voor het spoel- en kookgedeelte. In het 
spoelgedeelte zit een lederen bank verscholen die 
elektrisch bediend wordt. De glazen deksel boven de 
kookunits van Gaggenau dient tevens als spatwand in 
open toestand.

Het schilderij links onder is van eigen hand: een 
verzonnen personage, berekend volgens de  
‘Gulden Snede’ en 1/3 verhoudingen. Reproducties  
in verschillende formaten en materialen leverbaar.
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In het dak van de woning is een grote glasplaat 
ingebouwd die op elke verdieping bij de trap wordt 
herhaald waardoor ook hier weer een zee van licht 
binnenkomt. Na 30 trapvoorstellen zijn we tot een 
uniek trapontwerp gekomen (met rubber bekleed) 
waarbij er geen leuningen nodig zijn vanwege de 
glazen platen en de minimale hoogte. Het rechts-
oplopende gedeelte loopt, op zijn kop, als bakvorm, 
weer verder door aan het linker hogere gedeelte. 

Het volledige interieur is opgebouwd als een 
soort boetseerwerk met niveauverschillen en een 
spannende vormentaal. Over de loopbrug lopend, 
zorgt dit voor hele mooie ruimtelijke beelden. 
De ramen hebben geen profielen waardoor ze 
nauwelijks zichtbaar zijn, wat het ruimtelijke effect 
nog versterkt.

Het verlichtingsplan is zo ontworpen dat het ook 
mooi is als de verlichting uitstaat. De hele woning 
kan indirect en direct opgelicht worden. Met domoti-
ca kunnen er talloze scenes gecreëerd worden.

Op de volgende pagina’s zie je de badkamer 
met een ligbad ingewerkt in de vloer en met een 
inloopdouche waar men door het raam naar 
verschillende verdiepingen kan kijken (afsluitbaar 
door luxaflex in het dubbel glas). Het zwevende 
zitgedeelte zorgt voor een mooi uitzicht over de 
door mij ontworpen tuin.

Een woonprofessional van ‘EDHA interieur’ 
uit Amsterdam zei bij het zien van het project 
‘Verbouwing grachtenpand Amsterdam’: “Dit 
interieur mag nooit meer afgebroken worden”. 
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Nieuwbouwontwerp:

Eén van mijn laatst ontworpen woningen is bestempeld geweest 
door ‘Homify International’ als één van de mooiste huizen van 
Nederland. 

Het ontwerp van deze woning is een vergrote versie van een 
ontwerp dat ik voor mijzelf had ontworpen. Frank Lloyd Wright is 
één van mijn grote inspiratiebronnen door de mooie horizontale 
belijningen en de sterke integratie met de natuur.

Eigenlijk was het niet de opdracht om een nieuwbouwwoning 
te ontwerpen maar een bestaande jaren 70-woning te restylen. 
Maar door mijn werkwijze is hier toch voor gekozen.

Ik stel altijd bij elke opdracht drie totaal verschillende concepten 
voor om de mogelijkheden te bekijken met de gedachte: Stel dat 
dit mijn woning zou zijn, wat zou ik hier zelf mee doen?

Pas na de presentatie hiervan wil ik van mijn opdrachtgevers horen 
wat zij in gedachte hadden. Vaak wordt het uiteindelijke plan een 
combinatie van de verschillende plannen maar in dit project is er 
gekozen voor mijn nieuwbouwvoorstel. 
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Deze woning heb ik ontworpen als een soort sculptuur dat 
omringd wordt door de mooi aangelegde tuin. Interieur en 
exterieur lopen in deze woning naadloos in elkaar over, enkel 
gescheiden door ‘glazen vliezen’. Zo loopt de hoge gebrokkelde 
muur bij de entree door naar binnen en in de achtertuin weer 
verder in de tuinarchitectuur. 

Het is een split-level-interieur met trappen van maximaal  
1,5 meter hoog en 1,5 meter breed zodat mensen naast elkaar 
trap kunnen lopen. De woonkamer zweeft op 1,5 meter hoogte 
boven de verdiepte terrassen van de logeerkamers wat voor een 
spectaculair blik over de tuin zorgt.

De grote oversteken boven de ramen zorgen in de zomer voor 
voldoende schaduw en in de winter wanneer de zon laag staat, 
voor voldoende opwarming.
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Nieuwbouwontwerp appartement:

De opdrachtgevers hadden twee naast elkaar liggende appartementen 
gekocht en tot één appartement gemaakt. Wat een uitzicht over de stad!

De woonkamer, keuken, hal, badkamer en slaapkamer lopen naadloos in 
elkaar over en kunnen afgesloten worden middels schuifwanden. Maar 
meestal staat alles open om van de enorme ruimtelijkheid te kunnen genieten.

Wanden en vloeren zijn bekleed met glanzend Carrara marmer wat met de 
indirecte RGB-verlichting een prachtig effect geeft.

Het bad staat tegen de (openslaande) ramen wat voor een unieke ervaring 
zorgt tijdens het baden.
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Verbouwing van een 
oude leerlooierij tot 
kantoor:

Alle verdiepingen zijn in deze 
verbouwing verwijderd en opnieuw 
opgebouwd met een staalstructuur in 
een trapezium opbouw.

Bij binnenkomst kijkt men door deze 
opbouw over de volledige ruimte tot in 
de achterste nok van het dak wat voor 
een spectaculaire blik zorgt.

Vloeren zijn van glas voorzien om dit 
effect te versterken en om de houten 
structuur van het pand optimaal tot zijn 
recht te laten komen.

De ziel van het gebouw komt optimaal 
tot zijn recht door het materiaal en 
kleurgebruik in combinatie met de 
zwarte opbouwspots. De schoonmaak-
kast en de elektriciteitskast zijn voorzien 
van licht transparant glas om niets van 
het gebouw te ‘verstoppen’.

Zelfs de aantekeningen van de 
aannemer op het betonnen plafond 
en aantekeningen op de staalstructuur 
van de trappenmaker mochten niet 
verwijderd worden.

Omdat het een leerlooierij was, hebben 
we veel leer toegepast. Lederen 
vloeren, burelen, jaloezieën, meubelen 
en decoratie zijn hierin verwerkt.

Het is een uniek geheel geworden met 
een enorme ruimtelijkheid.
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bart van wijk
ontwerp & vormgeving

De auteurs-architecten beoefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze onafhankelijkheid ook 
bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.
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