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‘Nieuwbouw heeft 
geeN baat bij

afvalwarmte uit
haveN’

Rotterdam mag zijn duurzaamheidsambities op de 
woningmarkt best wat opschroeven. Door een aantal 
regels is het nu bijna onmogelijk om echt duurzame 

individuele energieconcepten toe te passen.
Klimaatgarant heeft goede hoop dat de Maasstad 

overstag gaat, aldus directeur Gert-Jan ’t Hart.

Klimaatgarant
 GeRt-Jan ’t HaRt, directeur

Klimaatgarant is niet meer de start-up van weleer, 
maar een gevestigde partij die energieconcepten 
levert aan veel gerenommeerde bouwers en 
projectontwikkelaars. Het bedrijf realiseerde in 2019 
duurzame installaties voor verwarmen en koelen voor 
duizenden nieuwbouwwoningen. De directeur verwacht 
dat dit aantal de komende jaren stijgt. ‘Onder andere 
dankzij het gasbesluit in 2018 is onze orderportefeuille 
goed gevuld en wij hebben relatief weinig last van de 
stikstofcrisis omdat weinig van onze projecten in de 
buurt van Natura 2000 gebieden liggen. We hebben 
zelfs volop nieuwe mensen nodig. Werkvoorbereiders, 
uitvoerders en projectleiders met een hart voor techniek 
en duurzaamheid zijn welkom. Wij hebben namelijk ook 
best een beetje groeipijn.

filosofie
Duurzaamheid was het uitgangspunt van het in 2012 
opgerichte bedrijf, vertelt de directeur. ‘Volgens de 
filosofie van onze oprichters Wim van den Bogerd en 
Willem Bastein is een nieuwbouwwoning duurzaam, 
comfortabel en bij voorkeur energieneutraal. Dat 
hebben we al gedaan voor duizenden bewoners van 
nieuwbouwwoningen. In Amsterdam Oostenburg 
realiseren we installaties voor 1.800 woningen met een 

Hiermee dragen we bij aan verbetering van de 
energieprestatie van onze woningvoorraad.’

omsiNgeld
In een van de G4-steden lukt dat tot verdriet van 
Gert-Jan ’t Hart nog niet echt. Uitgerekend in de stad 
die op steenworp afstand ligt van het hoofdkantoor 
van Klimaatgarant in het havengebied van Schiedam. 
‘In Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben we 
een grote orderportefeuille. Rond Rotterdam doen we 
projecten van Spijkenisse, Capelle a/d IJssel, Schiedam, 
Vlaardingen, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk tot 
Brielle, en Westvoorne. Maar in Rotterdam zelf hebben 
we slechts twee projecten. Op Heijplaat realiseren wij 

EPC van 0,15. In Rijswijk-Buiten hebben we inmiddels 
voor ruim 1.000 woningen het energieconcept geleverd 
met een garantie op de energieneutraliteit van 25 jaar. 
Maar ook elders in het land, van Groningen tot Venlo 
en van Heerhugowaard tot Rucphen, zorgen wij voor 
de duurzame verwarming van nieuwbouwwoningen. 

RotteRdam sluit 
stad voor duurzame 
alterNatieveN
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1,2,3_Binck Eiland samen met 

projectontwikkelaar Vorm, Binckkade, 

energie-ambitie EPC <0,2

(1) en Binckplaats energie-ambitie 

EPC 0,0 (2,3)
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met Van Omme & De Groot het energieconcept van 180 
nul-op-de-meterwoningen. En in Park16hoven hebben 
we met Dura Vermeer één project van 17 woningen. We 
hebben Rotterdam als het ware omsingeld, maar moeten 
de verdedigingslinie nog slechten om tot de stad door te 
dringen.’

150 meter diep
Dat Klimaatgarant nauwelijks projecten in de Maasstad 
doet, heeft drie oorzaken, legt hij uit. ‘In grote delen 
van de stad mag je maar tot 80 meter diep in de bodem, 
terwijl wij gemiddeld 150 meter diep willen voor de 
beste energieprestatie. Rotterdam heeft bijna de hele 
stad in concessie uitgegeven aan stadsverwarmers Nuon 
en Eneco, zodat andere partijen er nauwelijks aan te 
pas kunnen komen. Bovendien berekent de stad als 
enige gemeente leges voor het vastleggen van locatie 
van de bodemwarmtewisselaar. Daardoor kan het voor 
de consument zo’n 1.000 euro per woning duurder 
worden.’

Rotterdam kan er niet van beticht worden geen 
duurzame ambities te hebben. Vorig jaar sloot de stad 
zijn eigen klimaatakkoord. In 2030 moet de CO2-
uitstoot 49 procent lager zijn ten opzichte van 1990 en 
in 2050 wil de stad volledig klimaatneutraal zijn. De 
komende vier jaar wil Rotterdam 15.000 woningen 
energiezuinig en 10.000 woningen aardgasvrij maken. 
Het stadsbestuur wil in 2030 op minstens 100.000 daken 
zonnepanelen hebben geplaatst. 

Wonen in Rotterdam -

grote koeltevraag
Over de Rotterdamse duurzaamheidsambities op de 
woningmarkt is Gert-Jan ’t Hart echter niet onder 
de indruk. ‘Als Rotterdam een hoog ambitieniveau 
had, zouden ze de echt duurzame energieconcepten 
moeten omarmen. Nu maken ze die praktisch 
onmogelijk. Voor het duurzamer en gasloos maken 
van de Rotterdamse woningvoorraad, leunt de stad 
grotendeels op afvalwarmte uit de haven. De warmte 
is echter hooguit geschikt voor bestaande woningen en 
bovendien levert het terugdringen van de warmtevraag 
de grootste bijdrage aan de reductie van de CO2. Uit 
onze monitor van meer dan 10.000 woningen met 

de eneRgietRansitie veRgt eeN 
opeN houdiNg vaN de overheid

bodemwarmtepompen blijkt dat de warmtevraag bij 
de huidige nieuwbouweisen per jaar 800 uur is en de 
koeltevraag al 2.500 uur. Een warmtenet brengt hoge 
temperatuur warmte naar woningen die dat niet nodig 
hebben. Consumenten betalen daar 30-40 jaar een hoog 
vastrecht voor, terwijl de consument maandelijks weinig 
gigajoules afrekent.’

CirCulair
In de optiek van Klimaatgarant is dat ‘oude economie’ 
en achterhaald voor nieuwbouw. ‘Het warmtetransport 
kost net zoveel energie als het aan het eind van de 
transportleiding oplevert. Het belang van koeling 
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4_De Brouwerij, Amsterdam, 

projectontwikkelaar: VORM, 

Energieambitie EPC -/- 0,06

5_De Generaal, Rijswijk, project-

ontwikkelaar, IBB Kondor, 200 

appartementen met energie-ambitie 

EPC 0,37

6,7,8,9_Het verborgen geheim, 

Heijplaat, Rotterdam,

projectontwikkelaar: Van Omme 

& de Groot 170 woningen met 

energie-ambitie nul-op-de-meter
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gelijk speelveld te creëren, ook al zijn ze aandeelhouder 
in een warmtebedrijf. Gelukkig zijn we hierover al in 
gesprek met Rotterdam. We hebben ze gevraagd om 
projectontwikkelaars en consumenten de mogelijkheid te 
geven tussen verschillende energieconcepten te kunnen 
kiezen. We zijn blij dat we uitgenodigd zijn en gehoor 
hebben gevonden. Ons verhaal was in elk geval wel een 
eye-opener voor de ambtenaren met wie we spraken.’

batterij
Hij denkt dat Rotterdam op den duur wel overstag 
gaat. ‘Bodem- en zonne-energie zijn veel duurzamer en 
goedkoper. De zon schijnt voor iedereen. En de bodem 
is een geweldige batterij voor warmte, vergelijkbaar met 
honderden thuis-accu’s onder één woning. Alle warmte 
die je ’s zomers opslaat in de bodem haal je ’s winters 
weer naar boven. Ons concept zou geweldig aansluiten 
op de Rotterdamse woningplannen. We hebben bewezen 
dat ons energieconcept werkt in gebiedsontwikkelingen 
met 40 grondgebonden woningen per hectare maar 
ook in binnenstedelijke projecten met een veel hogere 
dichtheid. Maar eerlijk is eerlijk, binnenstedelijk spelen 
meerdere belangen een rol en is het ingewikkelder. 
Er blijft genoeg over om duurzame en comfortabele 
woningen te realiseren. Want uiteindelijk kiest de 
consument met name voor comfort.’ ■

om oververhitting in de zomer te voorkomen wordt 
onderschat. Voor bestaande, slecht geïsoleerde woningen 
is een warmtenet misschien een oplossing. Maar voor 
nieuwbouw is het pure verkwisting van energie en publiek 
geld. Recent heeft de staat aangekondigd om Nederland 
over 30 jaar volledig circulair te willen hebben, dus geen 
afval. Toch laat de overheid nieuwe woningen aansluiten 
op de warmte van een afvalcentrale; warmte die er volgens 
diezelfde overheid over 30 jaar niet meer is. Als wij niet 
snel tot inkeer komen wordt de parlementaire enquête 
2030 “Wat ging er mis bij de energietransitie 2020” 
momenteel voorbereid. Ik zeg weleens: “in Nederland 
wint niet het beste concept maar de machtigste lobby”.’

fiNaNCiële strop
Rekenkamer Rotterdam oordeelt hard over het 
warmtenet. Najaar 2019 publiceerde de rekenkamer 
het rapport ‘Warmte zonder leiding’. Daarin wordt 
omschreven hoe de oplossing van een probleem tot een 
nog groter probleem leidt. Door de woningbouwcrisis 
tussen 2008 en 2014 werd minder warmte afgenomen 
dan voorzien. Om de omzet te vergroten, werd in 2016 
besloten om het leidingnet door te trekken naar Leiden. 
Dat werd een technische en financiële strop. De stad 
heeft 73,5 miljoen kapitaal in het Warmtebedrijf gestort, 
staat voor 104 miljoen euro garant en heeft toegezegd tot 
118 miljoen extra te storten. ‘Rotterdam is herhaaldelijk 
te overmoedig, neemt te veel (financiële) risico’s en leert 
te weinig van fouten’, aldus de rekenkamer. 

opeN houdiNg
De Klimaatgarant-directeur wil zich liever niet 
mengen in deze kwestie. Het enige dat ’t Hart wil, 
is dat Rotterdam openstaat voor alternatieven. ‘De 
energietransitie vergt een open houding van de overheid. 
De overheid moet gaan denken in termen van koelen 
in plaats van verwarmen, afstappen van het collectieve 
dogma (collectiviteit is niet altijd de beste oplossing voor 
het individu) en een knip maken tussen nieuwbouw 
en bestaande woningen. Ik roep gemeenten op een 
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Dura Vermeer en 

Boele van Eesteren
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