
HET SPIEGELHUIS, ALMERE

Projectgegevens 

Adres De Eenvoud 9, 1319 EL Almere

Opdrachtgever R. van Dijk, Almere

Ontwerp Johan Selbing & Anouk Vogel

Projectarchitect(en) Johan Selbing & Anouk Vogel

Medewerkers n.v.t.

Adviseur constructie Buro voor Bouwadvies BV, Dalfsen

Adviseur installaties Earth Energie Advies BV, Boskoop

Adviseur akoestiek n.v.t.

Aannemer Bouwbedrijf Jadi BV, Genemuiden 

Slump Fictorie, Hoogeveen (gevel)

Bruto vloeroppervlakte 120 m2

Netto vloeroppervlakte 102 m2

Bruto inhoud 400 m3

Netto inhoud 266 m3

Programma Wonen

Voorlopig ontwerp Maart 2006 (prijsvraag)

Definitief ontwerp December 2010

Aanvang bouw Maart 2012

Oplevering Juni 2013 (laatste opleverpunten verwerkt)

Bouwsom incl. installaties ca. € 216.000 excl. btw

Bouwsom excl. installaties ca. € 183.500 excl. btw

Bouwsom incl. installaties ca. € 257.000 incl. btw

Bouwsom excl. installaties ca. € 218.400 incl. btw

Product- en materiaalgegevens

Dakbedekking EPDM dakbedekking, gelijmd

Wanden Kalkzandsteen (buiten), berken multiplex bekleding + 

houtskeletbouw (binnen)

Plafonds Gestuct gipsplaat + tengelwerk + balklaag

Vloeren Geïsoleerde kanaalplaatvloer met gevlinderde 

constructieve druklaag

Isolatie Minerale wol

Ramen Alcoa aluminium kozijnen, zwart gepoedercoat

Deuren Alcoa aluminium kozijnen, zwart gepoedercoat



Kozijnen Alcoa aluminium kozijnen, zwart gepoedercoat

Hang –en sluitwerk Alcoa (buiten), Hewi (binnen)

Gevelbekleding AGC Stopsol Super Silver Gray 8mm 

gelijmd gerhard glas, Dibond Mirror gelijmd 

spiegelende composietplaat, Alcoa aluminium 

vliesgevelsysteem

Omschrijving

De Eenvoud is in 2006 begonnen als prijsvraag, en is de opvolger van de

experimentele woningbouw wijkjes de Realiteit en de Fantasie in Almere.Deelnemers 

werden gevraagd voor relatief weinig geld een vrijstaande,maar eenvoudige woning 

te ontwerpen waarin hun eigen wensen en fantasieën doeltreffend tot uiting 

kwamen. De winnaars kregen demogelijkheid om hun ontwerp te realiseren op een 

open plek in het bos inNoorderplassen-West, maar moesten hiervoor zelf bewoners 

vinden. 

Het Spiegelhuis is een huis van 120 m2 bruto vloeroppervlakte, waar vanuitgezien 

kan worden zonder gezien te worden. Door de spiegelende gelijmdeglasgevel wordt 

de bosrijke omgeving gereflecteerd zodat het huisnauwelijks aanwezig lijkt te zijn, 

terwijl van binnen ongehinderd van het uitzicht genoten kan worden. Het gebouw 

staat iets opgehoogd en zorgtdoor zijn compacte plattegrond voor een minimale 

aantasting op deomgeving.

In de uitwerking is het oorspronkelijke winnend ontwerp gedeeltelijkaangepast in 

overleg met de opdrachtgever. De woning is daarmee in detailuitgewerkt met oog 

op optimale toegankelijkheid en compact wonen.Hiervoor bleek het oorspronkelijk 

concept, met de lichte ophoging (voor beter uitzicht), de schuifdeuren, de 

ingebouwde kasten en de éénlaagseplattegrond zeer gepast. Lange zichtlijnen 

vergroot de binnenruimte, enverankert het huis in de omgeving. Voor het interieur 

van het huis is er voorberken multiplex beplating gekozen, die met zijn natuurlijke 

en warme uitstraling met de elegante en strakke glazen buitengevel contrasteert.
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