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Zwarte verrekijker aan de dijk

Guido en Anneloes.....leer ze kennen. Bijzondere opdrachtgevers, een zeer spontaan stel met een onstuitbaar enthousiasme om zelf te bouwen. 
Onze kennismaking met Guido en Anneloes is bijzonder geweest. De dag dat zij op de stoep stonden met hun plakboek met wensen, had dit zo onze 
collage kunnen zijn. Hoe kunnen twee elkaar nog nooit ontmoette gezinnen zo op 1 lijn zitten...zelfs tot het enge af...zelfde laarzen, tassen en kleding bij 
de dames, dezelfde auto’s, motoren en fiets bij de heren. Heel bijzonder.....

En ja, dan start je je project. De opdrachtgever wilde een ‘kopie’ van onze prive woning, maar dan even in Almere, op een bijzondere plek aan het water. 
Tja, dat water lag wel aan de andere zijde van de dijk, 6 meter hoger. ‘Nou’, zeiden Guido en Anneloes, ‘wij hebben slechts twee uitgangspunten te 
weten:’

1) Een huis met veel ruimte, niet in de vorm van veel kamertjes maar een huis dat aanvoelt als een loft, grote open ruimtes die met elkaar in 
verbinding staan. 

2) Een woonkamer aan de voorkant van het huis op de bovenste etage zodat er optimaal van het uitzicht genoten kan worden, het unieke aan deze 
plek. 

En als de klant dan ook nog met een 3D sketchup file komt, waarbij je als architect je achter je oren wrijft...oei, hoe kan ik hier nog overheen, dan is de 
uitkomst des te leuker als uiteindelijk de klant EN de architect aangenaam verrast zijn met de uitkomst. 

De stalen woning heeft een ‘verrekijker-dek’ op de bovenste verdieping. Staal leent zich dan bij uitstek om hier grote partijen glas te monteren. De 
woning, die vandaag de dag zijn eindstatus als tussenwoning heeft gekregen, goed uitgevoerd wordt is wonen op deze bijzondere plek een genot. 

De constructie bestaat uit warmte gewalste staalprofielen. De vloeren en dak bestaan uit ribcassettevloer met monolitisch afgewerkt beton, een staalplaat 
betonvloer als verdiepingsvloeren en een profiel perfodak met isolatie. De wanden bestaan uit sandwichpanelen gevuld met PIR isolatie, de binnenwanden 
zijn opgebouwd uit metalstud. De middenschacht omvat het trappenhuis. Deze is opgebouwd uit thermisch verzinkte profielen met thermisch verzinkte 
persroosters. 

Door de grootte van de ruiten in het pand, met dito daglichttoetreding, is het interieur aan de binnenzijde in zwart uitgevoerd. Dit als ‘lichtdemper’ 
overdag en als intimiteit ‘s avonds.

Wij zijn trots op Guido en Anneloes voor het vertrouwen in ons als architect! Zij hebben wederom laten zien dat steeds meer mensen WEL willen en 
durven te wonen in staal. Chapeau!
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Projectgegevens

Architectenbureau	 	 : COURAGE architecten
	   	 	   	    Veenhuizerweg 207
	   	 	   	    7325 AL Apeldoorn
	   	 	  	    Tel:   055-360 55 63     Fax:  055-360 55 62

Naam project	 	 	 : Woning Ripken

Adres project	 	 	 : Stopperknoop 2
                                                                             1319 GK Almere

Architect	 	 	 : COURAGE architecten

Projectarchitect		 	 : Lars Courage

Jaar oplevering		 	 : 2010

Aannemer, stad		 	 : Roelofs & Haase, Rijssen

Constructeur, stad	 	 : Bartels, Apeldoorn

Staalconstructie, stad	 	 : Ten Have Metaalwerken, Apeldoorn

Bouwkosten	 	 	 : € 185.000,00 bouwkosten excl. btw, incl installaties.

Bouwkosten per m2	 	 : 190m2

Fotografie	 	 	 : P. Kers
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