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Met de nieuwsbrief van Het Dorp Vernieuwt informeren we u elke maand over 

de ontwikkelingen rondom Het Dorp. U leest in deze editie onder andere over 

het 1e gebouw en het Ecovat. 

 

Inloopbijeenkomsten voor buurtbewoners 

Tijdens drie bijeenkomsten in juni, kwamen betrokken buurtbewoners langs op Het Dorp 

om over de vernieuwingen te praten. 

De sfeer was gemoedelijk en positief tijdens de bijeenkomsten. Buurtbewoners waren erg 

geïnteresseerd in de plannen. Bijvoorbeeld die voor het gebied. Op grote borden konden zij een 

sfeerimpressie van het stedenbouwkundig bureau zien. Daar werd positief op gereageerd. Ook was 

er bijzonder veel interesse voor het Ecovat: wat is dat nu precies, hoe gaat het in zijn werk en wat 

betekent het als het Ecovat er komt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u de informatie over eerdere bijeenkomsten bekijken? Ga dan naar www.siza.nl/Bibliotheek. 

 

 



 

 

 

 

 

1e gebouw: we gaan verder! 

Tijdens de inloopbijeenkomsten maakten we al bekend dat 

we verwachten na de bouwvak de bouw van het 1e Gebouw 

te hervatten. We kunnen melden dat dit gaat lukken! 

Het lijkt stil rondom het 1e Gebouw, maar dat is het niet. De afgelopen periode werden 

veiligheidschecks uitgevoerd. En op een andere locatie worden de vloeren en staalconstructies 

voor het gebouw geproduceerd. Omdat er niet ter plekke aan gebouw gewerkt wordt zie je het 

niet, maar er wordt hard gewerkt!  

Zoals het er nu naar uitziet gaan we vanaf 21 augustus weer op de bouwplaats aan de slag. Enkele 

weken daarna worden de nieuwe vloeren gestort. Dat gaat door tot en met eind november. Daarna 

worden de gevels geplaatst en starten we met de inrichting van het gebouw. Over ongeveer een 

jaar kan het 1e gebouw worden opgeleverd. 

 

Gemeenteraad Arnhem stemt in met vergunningsaanvraag Ecovat  

De gemeenteraad van Arnhem is unaniem akkoord met het opstarten van de 

vergunningsaanvraag voor de bouw van een Ecovat in het veld bij Het Dorp.  

Na zorgvuldig en langdurig onderzoek lijkt het Ecovat de beste manier om Het Dorp op een 

duurzame en fossielvrije manier van energie te voorzien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bestuursvoorzitter Rob Hoogma van Siza is erg enthousiast: “Het Ecovat is een groot ondergronds 

buffervat. Het wordt gevuld met water, waarmee je zowel warmte als koude kunt opslaan om later 

te gebruiken.’’ Hierdoor wordt Het Dorp mogelijk de eerste wijk in Nederland die gebruik maakt 

van deze innovatieve manier van energie opwekken.  

Uitgekiende en nieuwe manier van energievoorziening 

“Het is een uitgekiende en hele nieuwe manier van energievoorziening in de transitie naar een 

aardgasloze wijk. Door het overschot aan duurzaam opgewekte energie op te s laan en in te zetten 

in tijden van schaarste, wordt duurzame energie optimaal gebruikt. Het energieverbruik van Het 

Dorp wordt met het Ecovat bijna neutraal. Het is bovendien een veilig en simpel systeem dat de 

omgeving niet aantast omdat het in de grond zit. We hopen het Ecovat eind 2019 in gebruik te 

kunnen nemen.” 

Arnhem eerste stad met Ecovat 

Door akkoord te gaan met de vergunningsprocedure voor de bouw van het Ecovat, krijgt Arnhem 

dus mogelijk de eerste wijk in Nederland die gebruik maakt van deze fossie lvrije manier van 

energie opwekken. Deze innovatieve ontwikkeling wordt dan ook in heel Nederland met 

belangstelling gevolgd. 

Kunnen omwonenden ook aansluiten op het Ecovat? 

Op de informatieavond die in juni werd gehouden over het Ecovat werd door omwonenden met 

belangstelling gereageerd. Er zijn meerdere buurtinitiatieven om te onderzoeken of buren van Het 

Dorp in de toekomst ook gebruik kunnen maken van het Ecovat voor hun energievoorziening. Er 

wordt nader onderzocht of de capaciteit van het Ecovat voldoende is om ook naburige woningen 

op het vat te kunnen aansluiten. 

 

  



 

 

 

 

 

Vogelkersweg: een nieuw gebouw voor bewoners van Het Dorp 

Op de Vogelkersweg in Arnhem wordt een nieuwe locatie gebouwd. Een deel van de 

huidige bewoners van Het Dorp gaat hier wonen. Het gebouw aan de Vogelkersweg laat 

al duidelijk zien hoe wonen er op Het Dorp straks zou kunnen uit gaan zien. Een 

bijzondere plek! 

Langzaam maar zeker begint het eindresultaat duidelijk te worden! In de raamopeningen die met 

folie zijn afgeplakt, worden binnenkort de schuifpuien geplaatst. Die geven toegang tot een eigen 

terras op de begane grond en een eigen balkon op de 1e verdieping.  

Bewoners krijgen een 

eigentijds, modern 

appartement mét eigen 

huisnummer.  

In november dit jaar 

verhuist de groep bewoners 

en medewerkers van Het 

Dorp naar de Vogelkersweg. 

 

5 veel gestelde vragen 

De vernieuwing van Het Dorp roept natuurlijk vragen op. Daarom 

beantwoorden we iedere nieuwsbrief 5 veel gestelde vragen. 

 

1. Hoe zit het met de veiligheid van het terrein rondom het 1e gebouw? 

Het terrein is afgesloten met een hek en een slot. Het is verboden voor onbevoegden om het 

bouwterrein te betreden. Mocht u calamiteiten zien, dan kunt u dit melden door te mailen naar 

hetdorpvernieuwt@siza.nl. 

 

2. Wat gebeurt er met de grond bij het 1e gebouw?  

De grond is gereinigd en wordt hergebruikt rondom het 1e gebouw. 
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3. Wat doen jullie aan de wateroverlast in het gebied? 

Op dit moment worden de waterafvoerputten geregeld schoongemaakt, zodat het water goed 

weg kan stromen.  

In de plannen van Het Dorp Vernieuwt is rekening gehouden met waterafvoer zo hoog 

mogelijk in het gebied en op de plek waar het valt (bij de gebouwen), zodat naar beneden 

stromen van het water zoveel mogelijk voorkomen wordt.  

 

4. Ik zie rommel in het gebied liggen. Hoe houden we het netjes? 

Het groen wordt minimaal 2 keer per jaar gemaaid in verband met het stimuleren van 

bloemen in de weide. Bouwafval wordt verwijderd tijdens de grondwerkzaamheden rondom het 

1e gebouw. Wanneer dit plaatsvindt is nog niet bekend. 

 

5. De wegen en paden in het gebied zijn verslechterd. Wat doen jullie hieraan? 

Recent zijn wegen en paden plaatselijk hersteld. De bospaden zijn niet hersteld vanwege de 

komende werkzaamheden in het gebied.  

 

Onderzoek: Waar liggen de leidingen en kabels? 

Voordat we gebouwen gaan slopen moeten we precies weten waar de leidingen 

en kabels liggen. 

Op plekken waar we leidingen verwachten en niet zeker weten waar ze precies liggen, laat Siza 

van maandag 16 juli t/m vrijdag 27 juli sleuven graven (alleen op werkdagen). De sleuven 

worden soms ook op paden en wegen gegraven. Hierdoor kan er overlast ontstaan, omdat 

sommige delen van het gebied tijdelijk niet toegankelijk zijn. Na afloop worden de gaten en wegen 

weer dichtgemaakt.  

Voor bewoners van de appartementen Mariendael en Diependael 

Wanneer onverhoopt een kabel of leiding wordt geraakt, kan elektriciteit, water en/ of internet e.d. 

uitvallen. Dit zal vooral in gebouwen op Het Dorp zelf zijn. Mocht u toch problemen ondervinden, 

neemt u dan contact op met Siza.  

Tijdens kantooruren kunt u calamiteiten melden bij de servicedesk op telefoonnummer 088 -378 

03 00. Na kantooruren via het calamiteitennummer 088 - 378 19 99. 

 



 

 

 

 

 

Nieuwe manager voor Het Dorp: Trea Zeevaart 

Vanaf medio augustus heeft Het Dorp een nieuwe manager: Trea Zeevaart. Zij ziet ernaar uit om u 

te ontmoeten tijdens toekomstige bijeenkomsten voor buurtbewoners. 

 

Inloopbijeenkomst: komt u langs op 19 juli?  

Grote vragen, kleine vragen, of nieuwsgierig naar de stand van zaken? Wij nodigen u graag uit op 

donderdag 19 juli tussen 17.30 en 19.00 uur voor de inloopbijeenkomst. De 

inloopbijeenkomst is bij Academy Het Dorp / de oude Sleutel. 

Contact  

   Mail naar: hetdorpvernieuwt@siza.nl 

  Kom naar de inloopbijeenkomst: 

  Oude Sleutel / Academy Het Dorp, Jachthoornlaan 

  Donderdag 19 juli tussen 17.30 en 19.00 uur 

 

  Meer informatie online 

  Verslagen en presentaties van (voorgaande) bijeenkomsten:  

  www.siza.nl/hetdorpvernieuwt 


