
Verslag bewonersbijeenkomst  
 
Maandagavond 26 september 19.30 uur 
Locatie: KKC 
Onderwerp: Energie en Waterbeheersing 

 
Welkom door Carla Smedema 
Carla opent de avond. De ontwikkelingen op Het Dorp volgen elkaar in rap tempo op. Met enige 
regelmaat informeren wij u over de stappen die gezet worden in de bouw en gebiedsontwikkeling 
in het kader van Het Dorp Vernieuwt. Zoals u weet is de sloop van de gebouwen van de Meentweg 
en Enkweg afgerond en is gestart met de grondwerkzaamheden en het nieuwe gebouw. 
 

Bekijk hier de voorgangsfilm van de bouw van gebouw A (Rock en Rolstoel producties). 
 
Waarom zijn we hier? 
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarom willen we deze avond u 
informeren over de laatste stand van zaken, maar ook een paar keuzes die binnen het projectteam 
nu voorliggen. Deze keuzes liggen op een ander vlak dan de bouw, maar ze zijn van invloed op 
heel Het Dorp. Er zijn dus nog geen definitieve besluiten maar we willen deze informatie met u 

delen nog voor zaken definitief worden. 
 
Ik wil u graag mijn collega’s voorstellen: Harry van Heeswijk. Meester bouwer gebouw A en 
verantwoordelijk voor alle innovatieve ontwikkelingen op dat vlak. 
 
Wat zijn we aan het doen?  

door Harry van Heeswijk 
 
Dank voor komst en dank voor gelegenheid hier iets te mogen vertellen. In het nieuwe gebouw 
werken we met innovatieve bouwmethoden. Voor de ontwikkelingen op Het Dorp hebben wensen 
en voorwaarden geformuleerd.  
 
Als we bouwen dan willen we dat duurzaam & groen doen , Energieneutraal, Veilig , Minimale 

aantasting omgeving. Ik noem heel bewust energieneutraal. Want naast de bouw van het gebouw 
moeten we ook nadenken over de energievoorziening. We willen een mooie en groene wijk 
bouwen, dan zullen we ook afscheid moeten nemen van fossiele energiebronnen.   
 

Verder moet het ook veilig en gebruikszeker zijn en geen overlast voor de buurt en omgeving.  
 
Wat is het? 

Op dit moment staan we binnen het projectteam voor een aantal keuzes. We hebben goed en lang 
onderzocht wat het beste en meest functioneel is. En we zijn uitgekomen op een nieuwe 
energievoorziening die de naam ECOVAT draagt.  
 
Een Ecovat moet je je voorstellen als een weckpot met energie. Een thermosfles in de grond. 

Vergelijk het met een zonnepaneel: je slaat er energie in op als de zon schijnt en de energie wordt 

afgestaan als je de verwarming aanzet.  

Deze thermosfles in de grond is anders dan andere warmteopslag. Ecovat verpompt geen water. 

Traditionele warmteopslag verpompt het opslagmedium. Ecovat verpompt niet, maar laad en 
ontlaad via warmtewisselaars in de wanden. Hierdoor ontstaat een stuurbare thermocline en 
stratificeert het vat. Thermocline klinkt heel ingewikkeld, maar we hebben het allemaal wel eens 
gevoeld. Als je de zee in loopt bijvoorbeeld. Op een bepaalde diepte voel je het verschil in warmte 
tussen de lagen water. Dat is thermocline.  

 
Voordeel is verder dat er hoge temperatuur verwarming mogelijk is voor water, dit is belangrijk 

voor de bestrijding van legionella in de wooneenheden van Siza. 
 
Voordelen Ecovat  

 Grote opslag capaciteit voor langere perioden > 6 maanden 
 Hoge laad- en ontlaadsnelheid met bestaand kopernet 
 Hoge energie- en exergie efficiëntie (40% efficiënter dan bestaande oplossingen)< 10% 

thermisch verlies 

https://youtu.be/Jd7EfIawz-E


 Geen gevaar voor milieu en omgeving  

 Geheel ondergronds (niet zichtbaar, geen kostbaar ruimtebeslag)  

 Concurrerende kostprijs  Lage exploitatiekosten 
 Levensduur >100 jaar  

 

Als we besluiten dit te gaan doen, wat ik erg hoop, dan heeft dat natuurlijk consequenties. Meteen 

maar met de grootste beginnen. Het vat, de enorme thermosfles moet worden ingegraven. Het 

voordeel is dat je hem daarna nooit meer ziet, maar om iets te begraven moet je eerst een gat 

maken. En dat is een flink gat. We hebben daar een plek voor gevonden die leidt tot minimale 

overlast en waarbij geen bomen hoeven te sneuvelen. Die plek is hier.  

Ik geloof dat het ecovat voor de toekomst is dit de beste oplossing. En op termijn is ook de 

mogelijkheid voor de buurt om hierop aangesloten te worden. Dat is nog echt toekomstmuziek en 

de knoop moet nog worden doorgehakt  

Planning/tijdspad 
Januari 2018 willen wij gaan beslissen of het Ecovat iets is voor Siza, maar de vergunning moet 
eerst worden aangevraagd. De gemeente is heel enthousiast over het initiatief. Om te voorkomen 
dat we, wanneer we besluiten om dit te gaan doen, in tijdnood komen, willen we de komende 

weken de vergunning gaan aanvragen.  
 

Bij positief besluit is de bouwstart februari/maart 2018. De bouwtijd is circa 5 à 6 maanden. En het 
doel is dat dit gelijk loopt met de oplevering van gebouw A (zomer 2018). 
 
In het 1e kwartaal 2019 moet alles klaar zijn in dit gebied en het veld opnieuw ingedeeld en moet 
je niets meer van het Ecovat kunnen zien.  
 
Vragen uit de zaal 

 
 Zomer 2018 zijn er dus werkzaamheden in het Veld? 

Ja dat klopt 
 

 Is de grond wel eigendom van Siza? 
Ja, de grond is eigendom van Siza 

 

 Wat is de capaciteit van het vat en is dit opschaalbaar?  

Er is nu berekend dat er circa 5 gebouwen (met de omvang van gebouw A) aangesloten 
kunnen worden op 1 Ecovat. Siza wil starten met 1 Ecovat waarbij het Ecovat zich kan 
bewijzen en mogelijk in de toekomst kan er besloten worden om nog een 2e Ecovat aan te 
sluiten voor de rest van de gebiedsontwikkeling van het Dorp.  
Verder wordt er onderzocht om dit Ecovat in een Esco onder te brengen. Hoofddoel van 

Siza is om voor haar bewoners betaalbare energie te leveren voor de lange termijn! 
 

Paragraaf Watermanagement 
 

Uitgangspunten van duurzaam waterbeheer is: 
1: voorkomen van hemelwaterafvoer 
2: benutten of infiltreren van hemelwater 

3: vertraagde afvoer hemelwater naar oppervlaktewater. 
 

Ambitie van Siza is: overtollig hemelwater  afvoeren d.m.v. infiltratie in de grond van het 
terrein.   

 

Verder zijn de onderstaande uitgangspunten meegenomen in de waterafvoer van het Dorp;  
 

• Hemelwater opvangen op eigen terrein.  
• Afstromend hemelwater parkeerplaatsen, wegen en gebouwen infiltreren in de grond. 
• Afstromend hemelwater zo hoog mogelijk in vallei of veld opvangen. 
• Oplossing afwatering Amsterdamse weg 
• De opvang voorziening moet voldoende capaciteit hebben om een grote bui 

te kunnen verwerken 

 



 Weet u dat er heden nog steeds problemen zijn op het laagst gelegen gedeelte bij de Tra? 

Bij een grote regenbui loopt dit deel onder en de 3 jaar geleden aangelegde Wadi kan dit 

qua capaciteit niet aan.  
Er wordt door Harry aangegeven dat hij dit aan de collega’s van gebiedsontwikkeling zal 
aangeven bij de verdere uitwerking van de plannen.  
 

 Gebouw A klopt in perspectief niet qua grootte in vergelijking tot het Veld?  
Harry geeft aan dat dit door een landschapsarchitect is gemaakt en dat hier een schaalfout 

in kan zitten maar dat dit zeker niet bewust is gedaan. 
 
Einde 
Carla Smedema bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en geeft aan dat er een verslag van deze 
avond wordt gemaakt en deze op internet is in te zien.  


