
‘Het is een 
uitstekend 

verlopen 
bouwproces’

- Jos Bruining

In het dorp Emmer-Compascuum zijn in opdracht van Lefier Zuidoost 
Drenthe 55 woningen uit 1955 gesloopt om plaats te maken voor 50 
nieuwe grondgebonden woningen aan De Spil. De woningen bieden 
veel comfort voor weinig geld. Aalbers Installatietechniek plaatste een 
bijzonder afzuigsysteem, dat naar behoefte de CO2 meet en afzuigt: 
het ‘DemandFlow systeem’. Aannemersbedrijf Bruining uit Stadskanaal 
realiseerde de uitvoering.
De overgang van oud naar nieuw moest in de wijk 
minder duidelijk worden benadrukt‘, vertelt Henk 
Elting van woningbouwcorporatie Lefier. ‘De wijk 
in Emmer-Compascuum verandert sterk. Er is een 
multifunctioneel centrum gekomen met appartementen 
en er komt hoogstwaarschijnlijk nog een brede school. 
In de omgeving staan grote gebouwen met platte daken. 
Dat was de reden voor welstand om te beslissen dat de 
nieuwbouwwoningen voorzien moesten worden van 
platte daken, ook al waren de daken van de gesloopte 
woningen hellend.’

VERHOOGT COMFORT IN HUURWONING

‘DEMANDFLOW
AFZUIGSYSTEEM‘

Leefbaarheid vergroten
Om de veiligheid, en daarmee de leefbaarheid te bevorderen 
werd de situering van de woningen omgedraaid. Elting: ‘De 
voordeur is nu straatgericht. Er is meer zichtcontact tussen 
de huizen onderling en dit komt de omgeving ten goede. 
Door de mooie kleurstelling van het metselwerk hebben de 
woningen een andere uitstraling gekregen. De woningen - 18 
levensloopbestendige en 32 eengezinswoningen - hebben 
dezelfde typologie, alleen de indeling is iets verschillend. 
Het is een aanwinst voor het dorp, Emmer-Compascuum 
mag trots zijn op dit soort woningen.’
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‘Emmer-
Compascuum 

mag trots zijn 
op dit soort 
woningen’

- Henk Elting

Standaard procedures
Elting gaat verder: ‘Vanuit de woningbouwcorporatie 
is het een vaststaand verhaal. De procedures zijn 
gestandaardiseerd qua vierkante meters en materialisering. 
Er is een rekenmodule en de woningen mogen een 
bepaalde hoeveelheid geld kosten. De woningen waren 
op één na al verhuurd, zodat er een flinke tijdsdruk zat op 
het project. De vervelende winter zorgde dertien weken 
lang voor een verstoord bouwproces.’

Korte bouwtijd
‘Om dit probleem op te lossen werd er op meerdere 
plekken tegelijk gebouwd en werden zo snel mogelijk de 
ruwbouwcasco’s opgetrokken, waarna ze waterdicht waren 
en de buitenschillen eromheen gemetseld werden, legt 
Elting uit. ‘Deze korte bouwperiode was een behoorlijke 
prestatie. 
De samenwerking was goed, prettig en constructief. We 
hebben open alles met elkaar besproken.’ Herman Aalbers 
van Aalbers Installatietechniek: ‘Door de slechte winter 
hebben we wel extra personeel moeten inzetten om de 
strakke datum voor oplevering te halen.’
Jos Bruining van Aannemersbedrijf Bruining is blij 

met het project. ‘Het was superleuk met een mooie 
omvang. Een goede opsteker in deze tijd. De woningen 
zijn bestekmatig precies gebouwd volgens tekening.’

Proces eenvoudig gehouden
Bruining: ‘Alle woningen voldoen qua Rc-waarde aan het 
bouwbesluit. Er is gebruik gemaakt van gemodificeerd 
Accoyahout. Het was een soepel proces dat bewust 
eenvoudig gehouden is. De bouwstroom was goed en 
we hadden het logistieke verhaal op orde. De kosten 
hebben we goed beheerst en het nadeel van het winterweer 
konden we ondervangen. Het is een uitstekend verlopen 
bouwproces.’

DemandFlow systeem
Herman Aalbers van Aalbers Installatietechniek: ‘De 
woningen bieden veel comfort voor weinig geld. Er is een 
bijzonder afzuigsysteem geïnstalleerd, dat naar behoefte 
de CO2 meet: het ‘DemandFlow systeem’. Hoe meer 
CO2 in een vertrek aanwezig is, hoe meer het afzuigt. 
Het is een energiebesparende oplossing. Het was een 
intensief voortraject waarin wij ondersteund werden 
door de fabrikant van het systeem: Rensa Groningen. 
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Opdrachtgever : Lefier Zuidoost Drenthe, Emmen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : Bert van der Ploeg architectuur, 
  stedenbouw, advies, Goutum
Aannemer : Aannemersbedrijf Bruining, Stadskanaal
Adviseur Brandwering : Adviesbureau Munnik, Slochteren
E&W Installatie : Aalbers installatietechniek, Nieuw-Buinen

O&A’S EN LEVERANCIERS
Levering bouwmaterialen : Euregio Steencentrale Hengelo, Hengelo 
Buitenkozijnen : Timmerfabriek Timboco Kozijntechniek, Drachten
Levering Hang- en sluitwerk : Veldmans technische handelsonderneming, Tynaarlo
Bouwmaterialen : Sijperda Verhuur, Sneek
Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel : Remix Droge Mortel, Borger

 SOCIALE WONINGBOUW ACHTER DE SPOEL, 
EMMERCOMPASCUUM 

In de woningen is verder een douche WTW aangebracht. Deze warmtewisselaar verwarmt het 
koude water voor met het afvalwater uit het doucheputje. Ook is er lage-temperatuurverwarming 
in de huizen aanwezig. ’

Coördinatieverplichting aannemer
Aalbers gaat verder: ‘Wij waren erg blij met het werk in onderaanneming. De aannemer had 
een coördinatieverplichting en was verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van alle 
participanten. De aannemer bepaalde wat er ging gebeuren en de sfeer was beter qua samenwerking. 
Niet iedereen ging op zijn eigen strepen staan en de planning en communicatie liepen op rolletjes. 
We hadden geen contract getekend; alles verliep in goed vertrouwen.’ 

Het project werd gestart in september 2012. De levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor 
één- en tweepersoonshuishoudens in alle leeftijden. Deze woningen hebben twee slaapkamers, 
waarvan één slaapkamer en de doucheruimte op de begane grond. De eengezinswoningen hebben 
drie slaapkamers. Alle woningen hebben een tuin en er is genoeg openbare parkeerruimte. Het 
project werd medio mei opgeleverd. Inmiddels zijn bijna alle 50 woningen verhuurd.

‘Veel comfort 
met lage 

investering’

- Herman Aalbers
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