Voormalige CQ wordt energiezuinig
appartementencomplex
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Het pand wordt onder de naam Do Re Mi onderverdeeld in 25 woningen. © Nie Beheer

Emmen – Het voormalige kunstencentrum CQ aan de Kapelstraat wordt omgebouwd tot extreem
energiezuinig appartementencomplex.
Bewoners gebruiken straks ruim 10 procent minder energie dan in een traditionele woning. Het pand
wordt onder de naam Do Re Mi onderverdeeld in 25 woningen. Nog deze maand wordt begonnen met de
sloop van de binnenkant. De buitenkant van het complex blijft grotendeels in oude staat. De verwachting
is dat halverwege volgend jaar de eerste bewoners er hun intrek in kunnen nemen. Dit maakt
projectontwikkelaar Roderick Van Nie van Nie Beheer bekend. Sinds afgelopen zomer is hij de nieuwe
eigenaar van de voormalige muziekschool. ‘De naam Do Re Mi is gekozen als herinnering aan CQ. Of de
muziekschool, zoals de meeste Emmenaren het gebouw nog steeds aanduiden, aldus de eigenaar.

Starters

De appartementen met een gemiddelde vloeroppervlakte van zestig vierkante meter moeten ook voor
starters betaalbaar zijn. ‘Je hebt als bewoner van Do Re Mi daarom geen recht op woonkostentoeslag. Elke
woning krijgt een eigen balkon, parkeerplaats en berging. Sloop van de oude muziekschool was voor de
Emmer projectontwikkelaar, die ook eigenaar is van de voormalige Zuiderkerk, nooit een optie geweest.
‘Het is mijn passie om oude, vaak afgeschreven gebouwen weer een tweede leven te geven. Groot voordeel
is dat het pand heel degelijk gebouwd is. Stevige muren, bijvoorbeeld. Die waren ook wel nodig om het
geluid binnen te houden.’

Extreem geïsoleerd
Diezelfde muren houden straks de warmte binnen. Ze worden, net als het dak, extreem geïsoleerd.
Bovenop het gebouw komen bovendien nog zonnepanelen. Volgens Van Nie wonen mensen straks in het
energiezuinigste appartementencomplex van de gemeente Emmen. ‘Je komt lachend de winter door, want
stoken is er niet meer bij. Dankzij hergebruik van warmte ontstaat er een comfortabel binnenklimaat. Je
woont er erg voordelig en bovendien ook nog eens bijzonder milieuvriendelijk.’

