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Marc Koehler architects

Marc Koehler (1977) is een Nederlands-Portugese
architect uit Naarden. Hij studeerde Engineering
aan de Hogeschool van Amsterdam en Stedenbouw aan
de Universidade Técnica de Lisboa in Lissabon. In
2003 studeerde hij cum laude af als architect aan
de TU Delft.
In 2005 richtte hij zijn eigen ontwerpstudio op
in Amsterdam, Marc Koehler architects.
Met Marc Koehler zelf als creatieve motor, is
de studio een dynamisch design bureau, dat werkt
binnen een breed scala aan thema’s die samenkomen
in een centraal vraagstuk: het onderzoeken van
de mogelijkheden om een meer persoonlijke en
kleinschalige ontwerp en bouwproces benadering
te combineren met grootschalige en complexe
ruimtelijke bouwopgaven. Bij het vinden van
een verassende ontwerp oplossing voor een
unieke opdrachtgever, maken we altijd gebruik
van de aanwezige potenties van de ruimtelijke,
ecologische, culturele, economische context en
locatie van een project.
Deze werkwijze heeft geresulteerd in een
omvangrijk netwerk van opdrachtgevers en een
uitgebreide portfolio met een diversiteit
aan ambitieuze projecten voor particulieren
en publieke opdrachtgever. Het bureau heeft
zich in de afgelopen jaren uitgebreid tot een
proffessioneel vast team van negen architecten en
tekenaars, met een flexibele ‘schil’van freelance
partners die het gehele ontwerp en bouwproces
integraal kunnen oppakken.

selectie projecten
marc koehler architects

Veel waarde wordt gehecht aan de koppeling tussen
idee en uitvoering. Wij geloven in de kracht van
samenwerken en zijn hierin inmiddels ervaren.
We werken met verschillende ontwikkelaars en
bouwers samen om onze concepten beter in de markt
te zetten, waarbij we leren van de lessen uit
eerdere projecten.
Marc Koehler heeft de afgelopen jaren diverse
internationale prijsvragen voor duurzame openbare
gebouwen gewonnen, zoals het Heuvelland Community
Home in België (2009 - gerealiseerd), het nieuwe
onderkomen voor de Faculteit Bouwkunde van de TU
Delft (2009 – eervolle vermelding), de Vesalius
Campus in Gent (2011 - in aanbouw) en – meer
recent – het Rhijnspoorgebouw van de Hogeschool
van Amsterdam aan de Wiboutstraat (2013, in
ontwikkeling) en de Kastamonu Campus voor 10.000
studenten in Turkije (2013 – 1e prijs).
Projecten en ideeënschetsen zijn veelvuldig
genomineerd en gepubliceerd in de (inter-)
nationale media. House like Garden is onder
andere genomineerd voor de ‘WAN best house of
2008’-award. Dit project heeft daarnaast een
eervolle vermelding gekregen tijdens het World
Architecture Festival Award 2008 in Barcelona.

Corner House
Leyden, The Netherlands 2007 / 2010

House M
Almere, The Netherlands 2003 / 2005

House in House
Almere, The Netherlands 2012

Playroom
Almere, The Netherlands 2006

House like garden
IJburg, The Netherlands 2008

Kaswoning,
Utrecht, The Netherlands 2013 /
ongoing

House like village
Amsterdam, The Netherlands 2011

Beach House
Terschelling, The Netherlands 2010 /
under construction

Villa dutch light
Almere, The Netherlands 2012 / under
construction

Garden pavillion
The Netherlands 2014

Comunity Center in Loker
Heuvelland, Belgium 2012

Campus Velsalius Gent
Belgium 2010 / on going

TU Delft Faculty of Architecture
(Honourable Mention) Delft, the
Netherlands 2008

Superlofts
Amsterdam, The Netherlands 2012 / on
going

Rhijnspoorgebouw Faculty building HvA
The Netherlands 2012 / on going
(with Powerhouse-Company & de
architekten Cie)

Marcs werk werd onder andere tentoongesteld bij
Arcam, het NAi, Bureau Europa en het Centraal
museum in Utrecht.

Marc Koehler architects werkt aan projecten die
allemaal dezelfde klantgerichte benadering kennen,
wat resulteert in een grote verscheidenheid
binnen het portfolio. Marc Koehler is initiator
van ‘De Hoofden’, een collectief van vier
architectenbureaus dat een viertal grote,
duurzame woongebouwen met ruim 90 womingen binnen
de zogenaamde methode CPO 2.0 realiseert.
Met de opdrachtgevers van onze particuliere
woningbouwprojecten sparren onze medewerkers
van onze interieurafdeling ‘homelab’veelvuldig.
Minutieus worden de eisen en wensen van de
opdrachtgevers bekeken en meegenomen in het
ontwerp, wat resulteert in unieke en transparante
objecten.
De meeste kwaliteit in onze ontwerpen bereiken
wij door een integrale ontwerpbenadering waarbij
verschillende disciplines en adviseurs vanaf het
begin aan tafel zitten en wij bij alle fasen van
het ontwerp betrokken zijn.

Het Dune House ligt half verzonken in de
duinen van Terschelling en kijkt uit over
zee. De contouren van de woning doen denken
aan de lokale architectuur van het zadeldak
en het schilddak, toch oogt de woning
geenszins traditioneel. Het concept van het
huis is geïnspireerd op de beleving van het
duinlandschap. De bijzondere ervaring zoals
bij een duinwandeling wordt gevormd door een
aaneenschakeling van intieme en open ruimtes
en uitzichten op verschillende niveaus, in
een spiraalvormige split-level plattegrond.
Wij
maken
gebruik
van
de
innovatieve
bouwsystemen ´Lenotec´ en ´Kerto´ - kruislings
verlijmde massief-houten platen, waardoor
het huis als bouwpakket op het vaste land
kan worden geprefabriceerd en in korte tijd
op het eiland in elkaar gezet kan worden.
Om de houten delen te beschermen tegen het
agressieve zeeklimaat combineren we de houten
constructie met het aluminium Reynaerds onwood beglazingssysteem.
Het bijkomend voordeel is een zeer energiezuinig huis met een natuurlijke uitstraling
en een minimale ecologische ‘footprint’.
Door het dak en de gevel zoveel mogelijk
eenzelfde houten materialisering te geven,
krijgt het ontwerp een homogene, natuurlijke
en levende uitstraling die aansluit bij de
kleuren van het duinlandschap. Hierop zijn
ook de kleuren en materialen van het interieur
afgestemd.
Onder
de
sprekende
gevelen
dakvorm
schuilt een loftachtige ruimte waarin alle
activiteiten binnen het huis aan elkaar
geschakeld zijn. Een doorlopende trap in de
vorm van een spiraal koppelt de verschillende
split-level niveaus.

Deze niveaus zijn rond een kern (openhaard
en
schoorsteen)
georganiseerd
waardoor
de
meest
intieme
(ondergrondse)
privévertrekken verbonden worden met de woon-,eeten ontspanningsruimtes die zich bovengronds
bevinden. Verzonken in de duinen kijk je door
smalle ramen net boven het landschap uit, in
de woonkamer zit je op maaiveldniveau.
Het grote, schuine raam maakt dat je vanuit
verschillende punten de natuur steeds op een
andere manier ervaart. Eenmaal bovenin gekomen
heb je een adembenemend uitzicht en zie je over
de duinkop de zee in de verte.
De overige,
kleinere, ramen zijn strategisch gepositioneerd
aan de hand van de activiteit van de ruimte; zo is
het raam in de keuken aan de voorkant geplaatst
op stahoogte en in de tv-kamer op de iets hoger
gelegen etage op zithoogte. Het hoekraam biedt
een prachtig panorama uitkijkend over de duinen.
Op de bovenste etage, in de lounge, is een ander
hoekraam bijna op vloerniveau geplaatst, zodat
de gebruiker zelfs in ligpositie van het uitzicht
geniet. De ramen zijn voorzien van lamellen die
voor schaduw en privacy zorgen. Tegelijktijd
zorgen de lamellen ervoor dat de ramen opgenomen
worden in de houten dakbedekking.
Kastenwanden, keuken, badkamermeubels en los
meubilair worden vervaardigd van noten hout.
Deze warme toevoeging refereert qua kleur aan
de duinbegroeiing in het landschap, maar ook
aan het oude ambacht in de scheepsbouw. Het
groen van het helmgras keert terug in zachte
elementen als kussens en kleden.

Dune house

+ ++
Het ontwerp “bemiddelt” tussen het lokale, natuurlijke - en gecultiveerde (bebouwde) landschap en
de leefstijl van de bewoners van het huis en het eiland.

+ ++

Ruimtelijke diagrams

Het Dune house is een zeer energie-zuinig huis met een natuurlijke uitstraling en een minimale
ecologische ‘footprint’

De openhaard en schoorsteen vormen het ruimtelijke en symbolische centrum van het huis waar het
vakantieleven op verschillende split-level niveaus letterlijk omheen draait.

visualisatie - de leefruimte

Dune house in relatie met de omgeving

Dune house in aanbouw
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Dune house in aanbouw

De dunne scheiding tussen omgeving en interieur wordt benadrukt in het kozijndetail. Het Reynears On-Wood systeem
scheidt het aluminium aan de buitenzijde en het hout aan de binnenzijde van elkaar. De glaslijn is het punt waar de
materialen elkaar raken en daarmee vormt het de letterlijke scheiding tussen omgeving en interieur.

Opbouw Bu/Bi:
-Houten delen 19x95
-Verduurzaamd regelwerk
-Regelwerk onder dakbedekking
-Dakbedekking bitumineus
-Dakplaat multiplex
-Regelwerk 38x89
-Isolatie
-LENO dakelement 189mm

Dubbele multiplex plaat 22mm,
overlappend verlijmd t.b.v.
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Vliesgevel CW50 Onwood-systeem

Koker 60x40_5 h.o.h. 1200

Door het houten dakvlak als zonwering door te laten lopen voor het glas wordt de scheiding tussen binnen en buiten
opgerekt. Ondanks de grote glasvlakken is het interieur intiem en van menselijke schaal.
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Aluminium zetwerk kap
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Reynaars Ventalis ventilatierooster.
Vliesgevel CW50 Onwood-systeem

Opbouw Bu/Bi:
-Stepstones
-Zand
-Dakbedekking bitumineus
-Under layment
-Regelwerk
-Isolatie
-Beton
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073.8202.01

034.0538.XX

Dune house in aanbouw.

Het dak en de gevel hebben een zelfde houten afwerking die opgaat in het omliggende duinlandschap. Voor de aluminium
profielen van Reynears zijn drietonen uit hetzelfde kleuren pallet gebruikt, waardoor er een link wordt gelegd met de
omgeving.

Opbouw Bu/Bi:
-Houten delen 19x95
-Verduurzaamd regelwerk
-Regelwerk onder dakbedekking
-Dakbedekking bitumineus
-Dakplaat multiplex
-Regelwerk 38x89
-Isolatie
-LENO dakelement 189mm
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Stalen rond buisprof iel

Stalen kokers opnemen
t.b.v. opvangen lamellen.
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Houten lamellen
op maat gemaakte stalen dragers
tegen stalen kokers.

het hoekraam
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