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‘Ons energiecOncept maakt 
nieuwbOuw hartstikke circulair’

Matthijs Raak, de nieuwe directeur van Klimaatgarant, heeft geen geringe 
ambities. Iedereen moet wat hem betreft in een gezond, energiezuinig en 

comfortabel huis kunnen wonen. Dat de stikstofcrisis de bouw van duurzame, 
zelfvoorzienende woningen vertraagt, vindt hij doodzonde.

Matthijs Raak is sinds september Klimaatgarant-
directeur. Raak, opgeleid als ingenieur en afkomstig 
uit de bouwwereld, hoefde niet lang te aarzelen. ‘Er 
was gelijk een goede klik tussen mij en de raad van 
bestuur. Ze zochten iemand die de bouw begrijpt, 
processen kan stroomlijnen en grip op projecten kan 
versterken. Al sinds ik het vak Milieukunde volgde 
op de TU Delft, heb ik een intrinsieke motivatie voor 
duurzaamheid. Klimaatgarant-oprichter Wim van den 
Bogerd had al heel vroeg een all-electric-visie. Met 
de bodemwarmtepompen van ons zusterbedrijf Itho 
Daalderop heeft dit bedrijf gewoon het beste, slimste en 
meest efficiënte systeem. Belangrijker: we dragen flink 
bij aan verbetering van de energieprestatie van onze 
woningvoorraad.’

amsterdamse prOjecten
De nieuwe directeur kan gelijk zijn mouwen opstropen. 
‘Klimaatgarant groeit explosief. We zijn in 2012 
begonnen als een start-up met een nieuw product, 
maar zijn mede door het gasbesluit uit 2018 in een 
stroomversnelling gekomen. Klimaatgarant garandeert 
een duurzame, energieneutrale, comfortabele en goed 
betaalbare energievoorziening. Dat willen we bereikbaar 
maken voor iedereen. De komende tien jaar zullen 
naar verwachting zo’n 70.000 nieuwbouwwoningen 
per jaar worden gebouwd. Het aandeel woningen met 
bodemwarmtepompen gaat flink groeien. Als wij als 
marktleider ons aandeel behouden, groeien wij hard 
mee. Ook in Amsterdam zijn we enorm actief. We 
leveren ons energieconcept aan projecten met ongeveer 
5.500 woningen. De grootste zijn Oostenburg met 
1.800 woningen, Centrumeiland op IJburg met 1300 
woningen, projecten Crossroads en Sluishuis met elk 
400 woningen en een project op Zeeburgereiland met 
300 woningen.’

klimaatgarant
MatthIjs RaaK, directeur

gevulde OrderpOrtefeuille
Klimaatgarant zit nu al stevig in de lift, vult Raak 
aan. ‘Dit jaar leveren we energiesystemen voor zo’n 
5.000 nieuwe woningen. In 2020 zal dat tussen 6.000 
en 8.000 woningen liggen. Onze orderportefeuille is 
ook voor 2021 goed gevuld. De basis hiervoor is de 
goede relatie die we hebben met onze klanten van het 
eerste uur. Onze grootste uitdaging is het vinden van 
voldoende technisch geschoold personeel met een drive 
voor duurzaamheid en die bereid zijn de mouwen op 
te stropen. Hoeveel personeel we nodig hebben, hangt 
ook af van de aard van de projecten. Bij een project 
van 10 woningen doorlopen we dezelfde processen 
als bij een project met meer dan 100 woningen. Ook 
moeten onze partners genoeg capaciteit hebben, zoals 
bronnenboorders en warmtepompeninstallateurs. 
Gelukkig zijn dit langlopende samenwerkingen. Met hen 
kunnen we snel schakelen en projecten onder druk tot 
een goed einde brengen.’

kleine impact stikstOfcrisis
Dat projecten steeds groter worden, is in het voordeel 
van Klimaatgarant, vervolgt de directeur. ‘Gemiddeld 
heeft ons project een omvang van zo’n 50 woningen. 
Maar we zien een beweging naar steeds grotere en 
complexe projecten. Daar kunnen we met onze 
vijfdegeneratie-warmtepompen goed op inspelen. Ze zijn 
zeer geschikt om meerdere woningen op een samenstel 
van bronnen aan te sluiten, waarmee we het gebruik 
van de warmtewisselaars kunnen optimaliseren. Maar 
we blijven ook kleinere projecten van grote bedrijven 
doen. Want onze trouwe klanten – veelal  bouwers en 
ontwikkelaars uit de top20 – willen we altijd bedienen.’

Hoeveel bodemwarmtepompen Klimaatgarant 
volgend jaar kan installeren, is ook afhankelijk van de 
uitkomst van de stikstofcrisis. ‘De vergunningverlening 
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is vertraagd. We inventariseren nu alle projecten in 
onze portefeuille en maken een best-case en een worst-
case-scenario. Het ziet er niet ongunstig uit. Onze 
projecten liggen niet dicht bij Natura2000-gebieden. 
We zitten veelal op binnenstedelijke locaties met een 
hoge bebouwingsdichtheid. Deze grote projecten lijken 
daarom minder hard te worden geraakt.’

hartstikke circulair
Dat woningprojecten mogelijk vertraging oplopen, 
vindt de directeur doodzonde. ‘Tijdens de bouw 
stoten we beperkt stikstof uit. Zodra opgeleverd, 
zijn onze woningen hartstikke circulair. Met onze 
warmtepompen  onttrekken we per saldo niks uit de 
bodem; we halen er evenveel energie uit, als we er weer 
in stoppen. Wij halen de energie uit de bodem onder 
de woning en de zon die onze panelen voedt, schijnt 
voor iedereen. Energietransport over grote afstanden 
– zoals bij een warmtenet - vinden wij een slecht idee. 
Door de grote afstand verlies je tientallen procenten 
van de oorspronkelijke energie, het is opgewekt via 
vuilverbranding en kost handenvol belastinggeld.’

zakelijk
Mooiste gebouw: 

Golfclubhuis the International 

in Badhoevedorp; een hidden 

gem naar ontwerp van 

Mecanoo

eeRste heRinneRing aan 

aMsteRdaM: 

Met mijn ouders de 

Nachtwacht in het 

Rijksmuseum bekijken.

persOOnlijk
Passie vooR: 

honkbal; deze zomer ben ik 

met mijn zoon nog naar een 

wedstrijd in Londen tussen de 

Yankees en Red sox geweest.

dit Raakt Mij PeRsoonlijk: 

Ik kan niet tegen mensen 

die met grote woorden 

toezeggingen doen, maar die 

niet nakomen.

bestaande wOningmarkt
Een andere droom van Matthijs Raak is het 
energieconcept van Klimaatgarant ook toe te passen 
op de bestaande bouw. ‘Wat is er nu mooier dan een 
17e eeuws Amsterdams grachtenpand energetisch de 
21e eeuw in te brengen. Het blijft niet bij een droom. 
Onze Climate For Life-holding heeft als uitgangspunt 
dat iedereen gezond, energiezuinig en comfortabel 
moet kunnen wonen. Dat betekent dat we ook de 
bestaande markt op gaan. Met Climate For Life zetten 
we daartoe een aparte business line op. We willen grote 
woonblokken uit de jaren 50, 60 en 70 aanpakken. 
We zijn daarom met woningcorporaties in gesprek en 
zullen dat ook met institutionele beleggers doen. Om 
oudere woningen energieneutraal te maken, zal er wel 

Mijn insPiRatiebRon: 

architect Renzo Piano; 

zijn gebouwen zoals het 

muziekgebouw in Rome 

voelen zo goed en warm.

ultieMe ontsPanning: 

Rondje golven op de Royal 

Country Down in Noord-

Ierland, de mooiste golfbaan 

ter wereld.

beste sPoRtPRestatie: 

De van Dam tot Dam Loop in 

1 uur en 26 minuten met 28 

graden.

welke kRant lees je: 

FD en NRC.

eerst stevig moeten worden geïsoleerd. Als die keuze 
gemaakt is, is ons kleine collectieve systeem de meest 
duurzame en economische manier om gebouwen gasloos 
te maken.’

50 man Op r&d
Is Raak niet bang dat grote bedrijven de techniek van 
de Itho Daalderop-pompen kopiëren en goedkoper 
aanbieden? ‘Wij hebben nog steeds het beste product. 
Concurrenten zie ik niet als een bedreiging. Sterker: ik 
heb liever een paar goede concurrenten die hetzelfde 
doen als wij. Dat houdt ons scherp en dan kunnen we 
de Nederlandse woningmarkt in een sneller tempo 
verduurzamen. Klimaatgarant blijft zich bovendien 
doorontwikkelen. We hebben bij binnen de Climate for 
Life holding 50 man op Research & Development zitten. 
Klimaatgarant zelf monitort duizenden woningen en kan 
directe feedback leveren. We nemen nu data-analisten 
aan die de gedragspatronen van warmtepompen nog 
beter in kaart gaan brengen. Binnenkort leveren we 
slimmere warmtepompen, die kunnen anticiperen op 
weersveranderingen.’ ■

1_ Aan ’t IJ, tegen-

over het Centraal 

Station komt BOLD 

op de toekomstige 

hoogbouwstrip van 

Overhoeks. Een in-

novatieve woontoren 

bestaande uit 25 

verdiepingen met in 

totaal 158 apparte-

menten en penthouses.

2_ Sluishuis, is een 

ontwikkeling van de 

Nederlandse ontwik-

kelaar, belegger en 

bouwer 

VORM Ontwikke-

ling en BESIX Real 

Estate Development 
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Sluishuis wordt hét 

nieuwe architectoni-

sche landmark van 

Amsterdam en een 

juweel voor stadsdeel 

IJburg, direct aan 

het Ij

3_ Oostenburg kavel 

4 en 5 in samenwer-

king met VORM

4_ State in samen-

werking met Vorm

5_ Blok Elzenhagen, 

in Amsterdam-Noord 

ontwikkelen we sa-

men met de Gemeente 

Amsterdam, De Key 

en Eigen Haard 

Startblok Elzenhagen.


