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Veghel, 20 Januari 2020 – Voortgang & update Ecovat projecten 

Zoals in juli 2019 duidelijk werd heeft SIZA haar opdracht aan Ecovat voor de aanleg van het 

Ecovat systeem op het terrein van “Het Nieuwe Dorp” in Arnhem ingetrokken. Dit heeft 

gezorgd voor vertraging, maar intussen zijn wij druk op zoek gegaan naar alternatieve 

projecten om zo snel mogelijk een eerste commerciële schaal Ecovat systeem in de markt te 

zetten. 

Afgelopen weken heeft dit geresulteerd in een (betaalde) opdracht tot een pre-engineering 

voor het dorp Panningen in de gemeente Peel en Maas. In deze pre-engineering, die in het 

eerste kwartaal van 2020 wordt uitgevoerd zullen wij een voorlopig ontwerp maken voor de 

aanleg van een 5e generatie warmtenet met een Ecovat thermisch opslagvat voor tenminste 

500 tot 750 woningen in Panningen. De Provincie Limburg heeft daarbij gevraagd dit 

onderzoek wat breder te trekken, zodat het ook kan worden aangeboden aan de overige 

Limburgse gemeentes als mogelijke richting voor het gasvrij maken van bestaande 

woonwijken. 

Daarnaast zijn wij tevens in vergaande onderhandelingen met Mijnwater BV in Heerlen over 

een Ecovat thermisch opslagvat ten behoeve van de aanwending van industriële 

restwarmte voor de verwarming van 2000 - 3000 woningen in Heerlen. 

Tevens zijn wij gevraagd om een pre-engineering te maken voor 4.300 woningen in de 

gemeente Apeldoorn. Deze gemeente is in een samenwerkingsverband, genaamd 

“Transform” met de gemeenten Deventer, Zutphen en Zwolle plannen aan het maken voor 

het gasloos maken van in totaal 48.000 woningen. Deze pre-engineering vormt een eerste 

aanzet, waarbij indien dit succesvol wordt uitgevoerd er meerder opdrachten in deze steden 

zullen volgen. 

Tot slot spelen de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen Ecovat in de kaart: er is een 

grote focus om de doelstelling van Parijs te behalen en niet onbelangrijk; de bewustwording 

dat energieopslag de missing link is in het realiseren van een CO2 vrij energiesysteem begint 

steeds verder te groeien zowel bij overheden, bedrijven als bij burgers. Dit heeft onder meer 

de afgelopen periode geleid tot o.a. een enorme vraag naar informatie over Ecovaten 

vanuit projecten in binnen- en buitenland. 

Komende periode gaan we vaker berichten plaatsen om u te informeren over de voortgang 

& update van Ecovat projecten.  

 

 

Aris de Groot  

CEO & Founder 

 


