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Wonen op plek kazerne in trek
JAN WILLEM HORSTMAN

EMMEN De verkoop van woningen
op de plek waar voorheen de Em-
mer brandweer zat, gaat voorspoe-
dig. Ongeveer de helft van de nog te
bouwen dertig huizen is al ver-
kocht.

Dit zegt Marcel Visser van project-
ontwikkelaar Geveke Bouw en Ont-
wikkeling uit Eelde. Hij gaat ervan
uit dat de bouw begin volgend jaar
kan beginnen. Momenteel loopt de
procedure om de bestemming van
het beoogde bouwterrein tussen de
Hondsrugweg, Van Schaikweg en De
Klepel te veranderen. Die is naar ver-
wachting in november afgerond,
waarna Geveke de vergunningsaan-
vraag om te mogen bouwen, kan in-
dienen.

Het nog te bouwen woonbuurtje
tegen het Emmer centrum wordt

Heldenhof genoemd. De naam ver-
wijst naar brandweerlieden en am-
bulancemedewerkers die jarenlang
vanaf deze plek uitrukten om men-
sen in nood te helpen.

De gemeente Emmen schreef een
prijsvraag uit voor de invulling van
dit terrein. Het plan dat Geveke in-
diende, viel het meest in de smaak.
Het gaat uit van dertig energieneu-
trale woningen van verschillende ty-
pes: huizen met twee bouwlagen en
drie slaapkamers en woningen van
drie lagen met vier slaapkamers. De
vraagprijzen lopen uiteen van
265.500 tot 365.000 euro.

Wethouder Jisse Otter (Wakker
Emmen) roemde eerder de speelse
opzet en het feit dat de woningen
voor meerdere doelgroepen ge-
schikt zijn. ,,Niet alleen ouderen
kunnen hier wonen, ook voor gezin-
nen is dit een prima plek.’’

Op het terrein, dat al jarenlang

grotendeels braak ligt, staat nog een
oude ambulancepost. Dit pand, in
oktober vorig jaar met toestemming
van de gemeente versierd met graf-
fiti-kunstwerken, gaat tegen de vlak-
te. Wanneer precies is onduidelijk.

Bijzonder is dat 5 meter onder de
oude ambulancepost een zogeheten
BB-kelder ligt. Deze is in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw gebouwd en
moest in geval van oorlog of ernsti-
ge oorlogsdreiging dienen als com-
mandopost. De letters BB staan voor
Bescherming Bevolking, een dienst
die van 1952 tot 1986 bestond. Vol-

gens de stichting Functioneel Bun-
ker Beheer is de kelder in Emmen
een van de meest originele BB-kel-
ders van ons land. Veel apparatuur
uit de Koude Oorlog is nog aanwe-
zig.

De kelder is geen monument,
maar de gemeente wil de ruimte wel
voor het nageslacht behouden. Als
de oude ambulancepost is verdwe-
nen, komt er daarom een andere en-
tree voor deze kelder. ,,Die wordt op
een mooie manier ingepast in ons
woningbouwplan. We zijn dit nu na-
der aan het uitwerken’’, zegt Visser.

Sinds een jaar of tien is de kelder
in bezit van de Stichting Archeologie
en Monument (SAM). ,,Voor ons is
maar één ding belangrijk. Dat wij
ook straks op een fatsoenlijke ma-
nier in onze kelder kunnen. Er is toe-
gezegd dat wij ons daarover geen
zorgen hoeven te maken’’, zegt
SAM-voorzitter Gerrie van der Veen.

‘BB-kelder onder
bouwterrein wordt
op een mooie
manier ingepast’

Zo gaat het nieuwe woonbuurtje Heldenhof aan de rand van het Emmer centrum eruitzien. ILLUSTRATIE VAN RINGEN ARCHITECTEN


