
    

  

  

GreenDrinks @ Do-Re-Mi-Fa  
(van muziekschool naar duurzaam appartementencomplex) 

Kapelstraat 121, Emmen 

12 mei 2016, 17:00-19:00 uur    

  

 
Maandelijks wordt een "GreenDrinks” georganiseerd bij een bedrijf/organisatie die 
zich op het gebied van duurzaamheid wil presenteren. Het gastbedrijf heeft 
daardoor de mogelijkheid om zich met diens duurzame aanpak of producten te 
profileren en de deelnemers krijgen de gelegenheid om “een kijkje te nemen in de 
keuken van een ander”.  
Dit keer zijn we te gast bij “Van Nie Beheer” en “Room Ontwerp en Bouwadvies” in 
het in ontwikkeling zijnde appartementencomplex aan de Kapelstraat, de 
voormalige CQ-muziekschool. Namens beide gastbedrijven wordt u van harte 
uitgenodigd voor de GreenDrinks bij: 
   

  Do-Re-Mi-Fa in Emmen   

  

 
De voormalige muziekschool is na het faillissement van CQ aangekocht door Van 
Nie Beheer. Doelstelling: Ombouwen naar 36 appartementen, maar dan wel met 
heel veel aandacht voor duurzaamheid, op basis van het “passief bouw”-principe. 
Daardoor is het ook meer dan projectontwikkeling an sich en vervult Van Nie 
Beheer een voorbeeldfunctie voor collega-investeerders/ontwikkelaars. 
In 2015 is een GreenDrinks georganiseerd met thema “Passief Bouw, Nieuwbouw”, 
nu dus specifiek voor Bestaande bouw, inclusief ingrijpende bestemmingswisseling. 
De transformatie van de muziekschool is begin 2016 voortvarend gestart en op 31 
maart is het 1e (Do-) deel van het complex met 8 appartementen opgeleverd in 
aanwezigheid van wethouder Jisse Otter.  
 
In het verslag daarvan in het DvhN noemt Ruud Room dit project “Het meest 
energiezuinige getransformeerde complex van Emmen en mogelijk van Drenthe”. 
Opvallend is het ontbreken van een gasaansluiting, van CV-radiatoren en zelfs 
(m.u.v. de badkamers) van vloerverwarming. De appartementen zijn “all-electric”, 
waarin ventilatoren zorgen voor 24/7 naverwarming van de lucht. Zonnepanelen, 
drie-laags glas en extreem isolerende maatregelen zijn standaard. 
 
U hoort en ziet daar meer (alles) over op 12 mei. 
 
Zie vervolg op pagina-2   



  

Programma: 
 
16:45 uur Ontvangst en welkom 
 
17:00 uur Presentatie door Ruud Room en Roderick van Nie 
 
17:30 uur Rondgang door het gebouw 
 
Aansluitend GreenDrinks met hapjes en drankjes (verzorgd door “De Gastery” uit 
Oosterhesselen) om de contacten met uw bestaande relaties te verstevigen en 
nieuwe er aan toe te voegen 
 
19:00 uur Einde 
   

  Hoe aan te melden?   

  

 
Ook nieuwsgierig naar de transformatie van een muziekschool naar een duurzaam 
appartementencomplex op basis van het “Passief Bouw”-principe en hoe je dat op 
aangename temperatuur krijgt en houdt? 

Meld u dan via een mail aan bij info@greendrinkszod.nl. 

Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 50, dus wees er snel bij, want 
VOL=VOL. Zoals bekend hebben leden bij aanmelding een preferente positie. 
 
Wij zien er naar uit u op donderdag 12 mei 2016 te mogen begroeten bij  
Appartementencomplex Do-Re-Mi-Fa 
Kapelstraat 121 
7811 XZ Emmen 
 
 
  Met vriendelijke groeten, 
 
Geert Huitema Roderick van Nie Ruud Room 
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