KLINGELBEEK

Bygg 1, Forest Apartments, står
for seg selv mellom de store eiketrær ne,
med verandaer som åpner mot landskapet i
alle retninger. Bygg 2, Pond House, og bygg 4
definerer et nytt tun ved den eksisterende villaen,
mens 5, 6, 7 og 8 danner et tun rundt parsellhagen.
Eiendommen avgrenses av Rhinen i sørvest.

Forest Apartments og Pond House, Nederland
DY VI K KA H LE N
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Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
LARK:
Entreprenør:
RIB:
Leverandør:
Ferdigstilt:
Areal:

Klingelbeekseweg 23, Arnhem, Nederland
Schipper Bosch
Dyvik Kahlen Arkitekter
Buro Harro
Karbouw
Snetslaar
betongelementer: Vanden Berg Beton Elementen
teglstein: Wienerberger
2020
Forest Apartments: 3200m 2 – Pond House 700m 2

Bæresystem:
Energi:

betong og murverk
solceller, biomasse varmesystem, pellets.

Forest Apartments og Pond
House er de to første av i alt
åtte bygninger designet av
Dyvik Kahlen for Klingelbeek,
en park med en gammel hvit
herskapsvilla i utkanten av
Arnhem i Nederland.
Parken ligger vakkert til med
utsikt til Rhinen og v åtmarkene
på motsatt side av elven.

I begynnelsen av forrige århundre ble
villaen omgjort til et kloster med parsell
hage og dam, elementer som inngår i det
nye landskapet hvor husene er plassert.
Vår masterplan består av en samling
bygninger plassert rundt to tun; ett rundt
parsellhagen og ett ved den eksisterende
villaen, samt et leilighetsbygg som står

for seg selv mellom de store eiketrærne
og dammen.
Anlegget består av rekkehus, leiligheter,
villa, badehus, verksted og restaurant,
hvor ideen er å skape felleskap og liv til
alle døgnets tider. Parken er delt mellom
alle beboerne, og det er ingen gjerder
mellom de ulike boenhetene. Vi ville

bevare følelsen av å bo i en stor vakker
park, hver bygning har derfor ulike private
uterom som balanserer overgangen fra
det private til den åpne parken. Noen har
store verandaer, noen har terrasser plas
sert i landskapet eller et uterom som er
trukket inn i bygningen for å skape mer
intime og private rom.
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Sett fra øst: Pond House med Forest Apartments i ba kgrunnen
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Søylene støtter en generøs veranda hvor
man kan sirkulere fritt

Forest Apartments sett fra sørøst

Hjør net mot sørvest. Leilighetene har åpne og fleksible planløsninger
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Bygg 1 – Forest Apartments
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Forest Apartments er definert av en
søylerad som går rundt hele huset.
S øylene støtter en generøs veranda hvor
man kan sirkulere fritt.
Fire like fasader åpner bygget mot
utsikten i alle retninger. En søylerad
innvendig inngår i bærekonstruksjonen,
mens fire vegger strukturerer planen for
å danne et åpent og fleksibelt skjelett.
Bygningskroppen er hevet opp fra bakken
for å skape en utvendig garasje som
forlenger opplevelsen av landskapet inn
under huset.

Hovedinngangen på nordsiden

Huset er hevet for å gi plass til en åpen garasje
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Snitt bygg 1 – Forest Apartments
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Plan 1. etasje

Plan 2. og 3. etasje

Pond House: Uterommene definerer en terskel mellom tunet og det private Interiøret

Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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Bygg 2 – Pond House
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Pond House er et rekkehus med tre leilig
heter som sammen med den eksisterende
villaen former et nytt tun i parken.
Fasaden mot tunet har en serie rek
tangulære og runde åpninger. Bak disse
åpningene finner man utvendige rom, som
definerer en terskel mellom tunet og det
private Interiøret. Planen preges av en
enfilade av klassiske rom som gradvis
trappes ned med landskapet mot dammen
bak huset.
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Pond House – fasade mot sørvest
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Dyvik Kahlen
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Fasade mot dammen i sørvest
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Sett fra Forest Apartments: Pond House med herskapsvillaen i ba kgrunnen

er et kontor som ble etablert av Max
Kahlen og Christopher Dyvik i London,
2010.
Siden 2020 er vi nå i tillegg etablert i
Porto og Oslo. Vi opererer på tvers av
ulike skalaer i samarbeid med offent
lige institusjoner, museer, utviklere og
privatpersoner. Vi søker en komfortabel,
gjennkjennelig arkitektur, med en
fasinasjon for rasjonell og nøytal form.
Vår ambisjon er å skape gode rom som
forbedrer livskvaliteten, det kan være
seg gjennom et møbel, en bygning eller
en byplan. I tillegg er vi aktive under
visere gjennom vårt mastergradkurs på
Royal College of Art i London
www.dyvikkahlen.com

Med alle bygningene i Klingelbeek var
målet å skape bygninger med en klar
underliggende formell logikk som tegner
en klar kontrast til det fascinerende land
skapet. Intensjonen var å tilføre kvalitet
og tilpasning, fremfor brudd og kontrast
til det eksisterende. De sjenerøse interiø
rene med gode romlige kvaliteter kan lett
brukes på forskjellige måter av de som
flytter inn.

