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Projectgegevens

Architectenbureau	 	 : COURAGE architecten
	   	 	   	    Veenhuizerweg 207,  7325 AL Apeldoorn
	   	 	  	    055-360 55 63, post@courage.nl, www.courage.nl  

Naam project	 	 	 : Woning Hermans, Almere

Adres project	 	 	 : Helenusstraat 6
  	    	 	  	   71363 VC Almere

Architect	 	 	 : COURAGE architecten

Projectteam	 	 	 : Lars Courage, Roel Bloemberg

Gemeente                                                                  : Niels ten Wolde, dhr. Van Deursen, dhr. Adri Duivesteijn

Jaar oplevering		 	 : december 2011

Aannemer, stad		 	 : Roelofs & Haase, Rijssen

Constructeur, stad	 	 : Bartels Ingenieursbureau, Apeldoorn

Staalconstructie, stad	 	 : Ten Have Metaalwerken, Apeldoorn

Stichtingskosten		 	 : € 300.000,= all in (incl. btw, installaties, grond, leges, honoraria, etc)

Bouwkosten per m2	 	 : ca. € 1000,=/m2 (excl. BTW) 

Fotografie	 	 	 : Ian Beck
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|   WONING HERMANS   |

...STAAL, ULTIEM (VOOR) LICHT...!

...buren direct binnen 2m zijdelings op je lip, bijna geen tuin, 9m hoog en dan toch vrijstaand...? ...Nou, dan bouw je toch een woning zonder ramen...!

Hoe start je dus met mooiere uitdagingen aan een daglicht-trip dan onder deze voorwaarden? Als architectenburo spelen wij vaak en graag met glas en daglicht, maar deze 
opgave is in zijn grootte en eenvoud een pareltje. 
Peter en Ilse zijn heel bevlogen en bijzondere opdrachtgevers, die samen met hun 'kind en schoothondje' de deense dog ʻKaatjeʼ deze loftwoning bewonen. Het beperkende 
budget van € 300.000,00 all in vroeg direct vanaf het begin om extra inventiviteit.

De crux achter dit concept ligt in het sluiten van de gevels, ten gunste licht via het dak binnen te halen. Donker van buiten, licht van binnen. Op deze wijze kunnen de bewoners 
optimaal gebruik maken van daglicht en is zijn privacy maximaal gewaarborgd. 
Om het daglicht diep de woning in door te laten dringen zijn een open vloer constructie en weinig sluitende wanden een must. Daar hoort dan ook de juiste opdrachtgever 
bij....en staal en glas!

De woning bestaat uit een open draagconstructie van warmgewalst staal. De wanden op de 1e en 2e zijn gesloten met hoogwaardig geisoleerde stalen sandwichpanelen, 
behalve de straatzijde. Die zijde is voorzien van een 6x6m vlak met translucent polycarbonaat panelen. Verbluffend is het ʻomkeer-effectʼ van het gevoel van ʻgeslotenʼ buiten 
naar ʻopen, fris en helderʼ binnen.
De dichte vloeren bestaan uit een staalplaatbetonvloer op houten liggers, de open vloeren bestaan uit thermisch verzinkte persrooster. Het dak is opgebouwd is samengesteld 
uit akoestisch geprofileerde en geperforeerde staalplaten. Het daglicht vindt zijn weg via een hele serie te openen Velux elementen langs de wanden.

Vanuit elk ʻvertrekʼ is er zowel horizontaal als mede vertikaal contact mogelijk. De badkamerruimte krijgt indirecte daglichttoetreding via de reflectie van de binnenzijde van de 
sandwichpanelen door de glazen wanden.
De enige zicht opening in de woning is aan de achterzijde op de begane grond aan de tuinzijde. Hier treffen we de enige glaspui van de woning aan, met brandwerende 
beglazing in de zijkant. 

Het beperkte accumulerend vermogen van de stalen woning in combinatie met de duurzame installatie techniek van snel en langzaam reagerende installaties, leidt tot een 
verbluffend wooncomfort. 

Deze opgave is de som van een intensieve samenwerking van de gehele bouwkolom, beginnend bij de gemeente, via de opdrachtgever, architect, adviseurs, naar de bouwer en 
diens onderaannemers.  

....dit project is een voorbeeld van volledig en onorthodox losgaan met de kracht en stoerheid van daglicht, middels staal en glas in een woning met een zeer beperkt budget... 
Het kan dus toch!!

Inspirerend opdrachtgeverschap en moedige medewerking van de gemeente Almere in optima forma.

Zonder ‘het samen’ van opdrachtgever, overheid, architect, adviseurs en de juiste bouwer was deze opgave niet geslaagd. 
Hulde en Dank!

Overige opmerkingen/toevoegingen
Middels het art. 1.5 van §1.3 'Gelijkwaardigheidsbepaling van het bouwbesluit heeft project paden geëffend voor vele toekomstige particuliere initiatiefnemers. Samenwerking 
tussen architect en gemeente maakten 'onmogelijk -> mogelijk'.
Adri Duivensteijn is met dit project naar de 2e kamer gegaan en heeft hierdoor meer vrijheid bedongen voor de particuliere bouwer in het bouwbesluit. De reden van de 
vertraging van 1 januari 2012 naar 1 april 2012.
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BEGANE GROND 1E VERDIEPING
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