
MARTINI-ARCHITEKTEN, DAMSTERDIEP 237, 9713 ED GRONINGEN - TEL. 050 3182330 - WWW.MARTINI-ARCHITEKTEN.NL
KAMER VAN KOOPHANDEL GRONINGEN NR. 02041750 

m
a

rt
in

i-
a

rc
h

it
e

kt
e

n
Bureau voor 

Architektuur &
Ruimtelijke Ordening

Martini bv

EDITIE 12

NIEUWSBRIEF

Emmeloord - renovatie
De renovatie van 140 appartementen in Emmeloord
Een duurzaam complex

Aan de Urkerweg staan vier flats, Nijenbeek, Hulkestein, Verlehorst en Old Putten. Deze flats waren toe aan 
onderhoud en een toekomstbestendige update. Een omvangrijke klus, uitgevoerd door Talen 
Vastgoedonderhoud, waarbij de woningen aan de buitenzijde volledig zijn vernieuwd en toekomstbestendig 
gemaakt. De vier gebouwen staan aan een toegangsweg van Emmeloord op een beeldbepalende locatie. 
Woningcorporatie Mercatus wilde de flats een tweede leven geven met veel aandacht voor duurzaamheid, 
woonkwaliteit en een esthetische opwaardering. De nieuwe buitenschil van de gebouwen voldoet aan het 
karakter van toen, het DNA van de Noordoostpolder. De woningen worden heel goed geïsoleerd en luchtdicht 
gemaakt, waardoor het wooncomfort aanzienlijk verbeterd wordt.

All-electric duurzaam opgewekt 

De flats worden, naar ontwerp van Trecodome, adviseur duurzaamheid, all-electric uitgevoerd. Er vindt 
onderzoek plaats om de benodigde elektriciteit hiervoor duurzaam op te wekken. Daartoe worden de 
mogelijkheden onderzocht om in de toekomst, door middel van elektrolyse de opgewekte energie van de 
zonnepanelen en windmolens om te zetten in waterstof. Het (groene) waterstof wordt opgeslagen en later weer 
gebruikt om elektriciteit mee te maken. Op deze wijze is het in de toekomst mogelijk het tekort aan duurzame 
stroom in de wintermaanden op te vangen zonder gebruik te maken van stroom uit het net. Een perfect 
voorbeeld van een duurzame oplossing, waardoor bewoners comfortabel kunnen wonen.

CEES BOER MET PENSIOEN
Cees Boer, bestekschrijver-calculator is per 1 mei jl. 
met pensioen gegaan. Na 34 jaar ‘Martini’, gaat hij nu 
volop genieten van het vervolg!
Wij wensen Cees een mooi pensioen!

WONINGEN NIEUW-RODEN 
36 woningen aan de Burg. Bloemersstraat en Madelief in 
Nieuw-Roden waren aan vervanging toe. Woonborg te 
Vries heeft ons de opdracht gegeven voor het ontwerp 
van 17 eengezins- en 19 levensloopbestendige 
woningen. Na een intensief voorbereidingstraject zijn de 
woningen in twee fasen in 2020/2021 gerealiseerd door 
Hunebouw. Woningen die goed zijn afgestemd op het 
karakter en de aard van de wijk en uiteraard zijn de 
woningen zeer duurzaam en nagenoeg energie- en 
CO2 neutraal.

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN MIDDELSTUM
In Middelstum worden 8 twee-onder-een-
kapwoningen gebouwd aan de Coendersweg, in 
opdracht van Woningstichting Wierden en Borgen. 
De bestaande woningen zijn gesloopt en 
inmiddels is gestart met de uitvoering in 
staalframebouw. Door toepassing van dit systeem 
voldoen de woningen ruim aan de zwaarste eisen 
ten aanzien van aardbevingsbestendigheid, 
duurzaamheid en circulariteit. Bouwbedrijf 
Vuurboom en M-frame Staalframebouw verzorgen 
de uitvoering.

APPARTEMENTEN APPINGEDAM 
In het kader van herstructurering heeft Woonstichting 
Groninger Huis een architectenselectie uitgeschreven 
voor het ontwerp van 38 appartementen aan de Burg. 
Klauckelaan e.o. in de wijk Opwierde in Appingedam. In 
de selectiecommissie zaten naast de corporatie, ook de 
bewoners en de gemeente. De woningen zullen geheel 
aardbevingsbestendig en duurzaam worden uitgevoerd. 
De verwachting is dat de bewoners medio 2022 hun 
nieuwe woning kunnen betrekken.
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