
INRotterdam - 93

- Werken in Rotterdam -

92 - INRotterdam - tekst Petra Pronk - beeld Marcel Krijger

Klimaatgarant loopt
al jaren voor de troepen uit 

Toen het woord verduurzaming nog nauwelijks bestond, zette dit bedrijf al zijn eerste 
stappen in het verduurzamen van woningen. Die expertise leidt niet alleen tot

energiezuinige, maar ook tot comfortabele woningen. Want: ‘Een bewoner wil gewoon 
prettig wonen’, stelt Gert-Jan ’t Hart. Kennismaking met een gedreven pionier.

Klimaatgarant
GErT-Jan T’ HarT,  commercieel directeur

rotterdam
‘Mijn eerste herinnering aan Rotterdam dateert uit de 
tijd rond mijn 8e, toen ik bij mijn opa en oma in Pernis 
ging logeren. Opa had daar een groothandel in groente 
en fruit en was bananenrijper.

‘s Morgensvroeg ging ik met hem op de vrachtwagen 
mee naar de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder, 
de citrusveiling op het Marconiplein en de haven, 
waar de bananen gelost werden. Down town is het 
sindsdien enorm veranderd, met grote gebouwen en 
stedelijke allure. Maar de beleving van de gemiddelde 
deelgemeente is nog hetzelfde. Het voelt nog steeds 
vertrouwd, als thuiskomen.’

technologie
‘De belangrijkste techniek van de laatste jaren is IoT, the 
Internet of Things. Wij maken daar bij Klimaatgarant 
dankbaar gebruik van. Zo zijn onze warmtepompen 
uitgevoerd met een IoT-technologie, waardoor wij de 
prestaties op afstand kunnen inzien. Daardoor zien wij 
een storing eerder dan de consument het merkt. Dat 
is voor ons belangrijk, omdat wij een prestatiegarantie 
geven op de energieprestatie van onze installaties. 
Doordat we alles monitoren, weten we precies in welke 
omgeving een warmtepomp het best presteert.’

innovatie
‘De belangrijkste innovatie in de bouwsector is de 
voortschrijdende industrialisatie. Als het gaat om 
projectmatige nieuwbouw koersen we af op prefab 
woningen. Een huis wordt steeds meer een bouwpakket. 
En in dat pakket neemt het aandeel van installaties 
steeds verder toe. Degene die dat proces op een slimme 
en kostenefficiënte manier vorm kan geven, gaat de 
wedstrijd winnen.’

SamenwerKen
‘Als iedereen vanuit zijn toegevoegde waarde werkt, is de 
som van al die waardes een mooi product. De overheid 
speelt in die gewenste samenwerking een belangrijke 
rol. We hebben behoefte aan een slagvaardige overheid 
die een goede visie op de stad ontwikkelt en de partijen 
faciliteert die deze visie gaan realiseren. Daar valt nog 
wel winst te behalen. Zo stuiten we bij de realisatie 
van 180 nul-op-de-meter woningen op Heijplaat op 
onnodige hobbels in de vergunningverlening. De hele 
procedure rondom de WKO’s (warmtekoudeopslag) 
in de grond kan echt efficiënter. Bodemenergie is een 
nieuwe tak van sport waar wij als Klimaatgarant al veel 
ervaring mee hebben. Wij gaan graag met de gemeente 
in gesprek om te kijken hoe wij onze expertise in kunnen 
zetten om Rotterdam op dit dossier verder te brengen.’

toeKomSt
‘Steden hebben een blijvende aantrekkingskracht op 
mensen. De stad is niet alleen the place to be, maar 
wordt ook steeds meer the place to stay. Daarbij moeten 
we wel oppassen dat we niet alles ‘in de stad’ willen 
oplossen. We zullen ook in de weilanden moeten blijven 
bouwen. Al was het alleen maar omdat de gemiddelde 
Nederlander zich daar bijzonder gelukkig voelt. Voor een 
gezonde toekomst moeten we niet alle pijlen op de stad 
richten, maar breed blijven kijken.’ 

ambitie
‘Mijn ambitie is zoveel mogelijk woningen te voorzien 
van een energieconcept van Klimaatgarant. Daarbij 
maken we optimaal gebruik van wat de natuur ons geeft. 
Dat is de bodem waar we warmtekoudeopslag toepassen, 
en de zon waar we elektriciteit mee opwekken. We 
realiseren ons onvoldoende dat we op een enorme 
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Welke 3 mensen maken in 

RotteRdam echt het veRschil met 

hun daadkRacht en plannen? 

•  Beau van Erven Dorens 

met het programma “Het 

rotterdam project”.

•  Harry-Jan Bus van Theater 

Walhalla

•  Steven Manhave aan 

de Kruiskade en Karel 

Doormanstraat

Beste RestauRant in de stad?

HMB in De Rotterdam

de lekkeRste koffie?

Op kantoor bij Raymond van 

der Ploeg van PRSC

favo puBlic space?

Bergse Voorplas

favoRiete Winkel?

Oger aan de Kruiskade

Welke seRie kijk je nu op netflix?

Black List

favoRiete locatie? 

Theater Walhalla

mooiste geBouW?

Maaskant gebouw waar Vorm 

naar toe verhuist

perSoonlijK
geRt-jan t’ haRt

batterij leven. Eentje die vele malen efficiënter is dan de 
batterijen van menselijke makelij.’

Verduurzaming
‘Bij verduurzaming van woningen moet je verschil maken 
tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Mijn zorg is 
dat we alle ouwe meuk uit de jaren 60 en 70 overeind 
laten staan en eraan gaan knutselen om er een ander 
energielabel aan te hangen. Dat is een slecht plan. 
Voor nieuwbouw zou de lat op energieneutraal moeten 
liggen. Maar naar bestaande bouw moeten we wat minder 
dogmatisch kijken. Verduurzaming van woningen staat of 
valt met een goed geïsoleerde schil, en dat is bij bestaande 
bouw vaak moeilijk te realiseren. In plaats van je te 
vergalopperen aan enorme verduurzamingsslagen, kun je 
vaak beter voor sloop-nieuwbouw kiezen. Dat doet even 
pijn, maar het is uiteindelijk wel een stuk duurzamer.’

trots
‘Zoals elke ouder ben ik trots op mijn gezin. Maar ik ben 
ook trots op ONS, de politieke partij in Spijkenisse die 
ik in de jaren negentig heb helpen oprichten. Nu, 26 jaar 
later, is ONS still going strong. Dat ik met vrienden en 
vriendinnen waarmee ik op school of de sportclub heb 
gezeten, later de stad heb bestuurd in een succesvolle 
lokale partij, dat voelt als een jongensboek. Daarnaast 
ben ik trots dat we met Klimaatgarant in korte tijd 
zijn uitgegroeid van pionier tot een serieuze partner in 
duurzame nieuwbouw.’

Kwaliteit
‘De kwaliteit van een woning zit hem niet alleen in het 
duurzame karakter, maar vooral ook in het comfort. Een 
bewoner gaat niet voor duurzaamheid, die wil gewoon 
prettig wonen. De manier waarop wij in de wedstrijd 
zitten, garandeert dat beide aspecten aan bod komen. 
Wij realiseren een duurzame woning, warm in de 
winter, koel in de zomer, een gezond binnenklimaat en 
voldoende warm tapwater. Dat is wat mensen willen en 
dat is wat wij leveren.’ 

inSpiratie
‘Ik heb enorme bewondering voor mijn collega Wim 
van den Bogerd, oprichter van Klimaatgarant. Een 
bescheiden man, maar op het gebied van verduurzaming 
van woningbouw echt een genie. Technisch en financieel 
goed onderlegd, en een echte ondernemer. Hij stelt 
zijn deskundigheid volledig in dienst van duurzame 
energieconcepten voor de woningbouw. In de Duurzame 
top 100 staat hij voor mij op 1!’ ■

nieuWe hotspot?

restaurant Goud

mooiste WoonstRaat? 

Heemraadlaan

jouW peRsoonlijke city secret?

locatie die bijna niemand kent Het 

verborgen geheim op Heijplaat

de tafel van….geRt-jan t haRt

stel, je mag drie mensen zakelijk 

uitnodigen voor een diner die werkzaam 

zijn in rotterdam, die je nog niet kent 

maar wel graag zou willen ontmoeten, 

om eventueel mee samen te werken. Wie 

zouden er dan aan die tafel zitten? en wat 

zou je met hen willen bespreken? 

Graag 3 mensen en hun bedrijven noemen.

•  Gedeputeerde Han Weber 

van de Provincie Zuidholland. 

Om te bespreken waarom 

een warmterotonde voor 

nieuwbouwwoningen een 

slecht idee is en er voor de 

consument betere en goedkopere 

oplossingen zijn.

•  Cees de Bruin van Indofin om 

over Bergen aan Zee te praten.

•  Henk Fraser van Sparta om Sven 

Mijnans zo snel mogelijk in Sparta 

1 te krijgen en Sparta weer in de 

eredivisie.
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1_180 nul-op-de-

meter woningen op 

Heijplaat

2-6_ Artistieke 

impressie van ‘Het 

Verborgen Geheim’

‘ verduurzaming van woningen Staat of 
valt met een goed geïSoleerde Schil, en 
dat is Bij Bestaande BouW vaak moeilijk 
te RealiseRen.’
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