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Klimaatgarant is onderdeel van het 
overkoepelende Climate for Life. Fabrikant Itho 
Daalderop, leverancier van de klimaatinstallaties, 
maakt ook deel uit van deze holding. Evenals het 
onlangs opgerichte Trans ID. Klimaatgarant richt 
zich uitsluitend op nieuwbouw, Trans ID biedt een 
ontzorgingspropositie voor de renovatiemarkt. 

Tien jaar geleden was ‘van het gas af’ nog 
niet aan de orde. Toch groeide de aandacht voor 
duurzaamheid. Climate for Life liep daarin voorop 
en zag met Klimaatgarant mogelijkheden om 
de woningmarkt grootschalig te verduurzamen. 
Niet met losse producten, maar via geïntegreerde 

systeemoplossingen. Het gaat om de combinatie 
van warmtepomp, zonnepanelen, ventilatiesysteem, 
douche wtw en bouwkundige randvoorwaarden.  
‘We bedachten een energieconcept, speciaal voor 
de Nederlandse nieuwbouw met installaties die 
hier worden gefabriceerd.’ Doel? ‘Alle nieuwbouw 
energieneutraal.’

Met de hoogwaardige klimaatinstallaties van 
zusterbedrijf Itho Daalderop is Klimaatgarant 
inmiddels één van de belangrijkste spelers van 
Nederland als het gaat om energieneutraal bouwen. 
Ze is betrokken bij zo’n vierhonderd projecten, 
variërend van sociale huurwoningen tot het Sluishuis 
op de Zuidas; van appartementencomplexen tot 
vijftienhonderd energieneutrale woningen in Rijswijk 
Buiten. Het gaat erom alle woningen, zowel in het 

‘��Alle
�nieuwbouw��
�energie-
�neutrAAl’

Peter van Gameren
directeur Klimaatgarant

Energieneutraal bouwen was een nog nagenoeg onontgonnen 
terrein toen Klimaatgarant in 2012 de eerste duurzame integrale 
klimaatsystemen realiseerde in nieuwbouwprojecten. Met 
garantie op de energieprestatie won zij het vertrouwen van de 
markt. ‘We willen duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar 
maken ’, zegt Peter van Gameren. 
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hoge als het lage segment, energieneutraal te maken. 
Voor de robuuste klimaatinstallaties steekt het bedrijf 
zijn handen in het vuur. Woningeigenaren kunnen 
het systeem kopen of leasen. ‘Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid en zijn bereid risico’s te dragen 
door eigenaar te blijven.’ 

Hoe groot is de belangstelling voor dit concept?
‘Sinds drie jaar geleden duidelijk werd dat alle 

nieuwbouw van het gas af moest, zijn we explosief 
gegroeid. Wij richten ons niet op particuliere 
woningen, maar op nieuwbouwprojecten en 
werken in opdracht van projectontwikkelaars, 
bouwbedrijven, corporaties en beleggers. We bieden 
een slimme combinatie aan van kwalitatief goede 
klimaatinstallaties die voor iedereen betaalbaar 
moeten zijn. Dat werkt. Steeds meer ontwikkelaars 
weten ons te vinden en blijven bij ons terugkomen.’

Waarmee onderscheidt Klimaatgarant zich?
‘Met de garantie die we geven op de 

energieprestatie en onze jarenlange kennis en 
ervaring met warmtepompen. De eerste zijn twintig 
jaar geleden geïnstalleerd. Tijdens de vorstweek 
afgelopen winter hebben ze zich opnieuw bewezen. 
In tegenstelling tot veel cv-ketels gaven ze nauwelijks 
storingen. Wij zetten niet alleen warmtepompen 
in om woningen te verwarmen en te koelen, maar 
combineren dat met zonnepanelen, een goed 

ventilatiesysteem en een douche wtw. Consumenten 
kunnen dat volledig duurzame klimaatsysteem huren 
of kopen. Daarnaast is het mogelijk om, binnen de 
looptijd, het contract af te kopen en de installatie in 
eigendom te nemen. De garantie op het systeem blijft 
gewoon van kracht.

Ook monitoren we voortdurend de prestaties van 
onze installaties. Dat levert een schat aan informatie 
op die we inzetten bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten. Het toont ook overtuigend aan hoe goed 
ze presteren. Daarom durven we daar gerust 25 jaar 
garantie op te geven.’

Waarom beperken jullie je tot de Nederlandse 
markt?
‘Die is groot genoeg. Ons concept is specialistisch 

en echt afgestemd op de Nederlandse situatie. We 
krijgen steeds meer opdrachtgevers en zijn de laatste 
jaren sterk aan het uitbreiden. Goed gekwalificeerd 
personeel leiden we zelf op, maar is schaars. We 
hebben onze handen vol aan de Nederlandse markt.’ 

Wat kan beter in ons land als het gaat om 
duurzaam bouwen?
‘Kiezen voor het hoogst haalbare. We zijn op de 

goede weg, maar het kan altijd beter. Gemeenten 
kunnen daarin sturen. Gelukkig weten zij ons 
steeds vaker te vinden. Wij kiezen voor het hoogste 
duurzaamheidsniveau wat niet per definitie ook de 

‘�Duurzaam�
Denken�zit�
in�ons�Dna’���

‘�ik�geloof�
in�een�all�
electric�
society’

Binck Eiland, Den Haag, in samenwerking met projectontwikkelaar 
Vorm: Elke woning krijgt een warmtepomp voor verwarming en 
warm water. Binckkade, energie-ambitie EPC <0,2 en Binckplaats 
energie-ambitie EPC 0,0 

State, Amsterdam 
De woontoren 
State is met haar 
hoogte van maar 
liefst 70 meter 
Amsterdams 
nieuwste 
landmark. In 
samenwerking 
met Vorm. 262 
koop- en huur-
appartementen 
met een 
energieambitie van 
epc 0,15.

Rijswijk Buiten, Energie-ambitie EPC 0, in 
samenwerking met  projectontwikkelaar 
Dura Vermeer en Boele van Eesteren
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duurste oplossing is. Een hoog ambitieniveau verdient 
zichzelf uiteindelijk terug. Het levert bewoners een 
lagere energierekening op en meer comfort in hun 
woning. Je bereikt dat met het gesloten systeem van 
een water-water warmtepomp. De bron is dan alleen 
met ‘schoon’ water gevuld, dus geen chemicaliën. 
Duurzaam denken zit in ons DNA. Wij kijken ver 
vooruit en denken volgens de principes van Total Cost 
of Ownership. Dat levert voor de toekomst absoluut 
meerwaarde op. Het zorgt voor minder onderhoud, 
minder storingen en bij vervanging voor minder 
afval.’ 

Welke misverstanden bestaan er rond 
klimaatneutraal bouwen?
‘Goed geïsoleerde woningen worden nog te vaak 

voorzien van een hoog temperatuur aansluiting, 
onnodig en zonde voor een goed geïsoleerde woning. 
Daarnaast mis je hierdoor de mogelijkheid om passief 
te koelen, terwijl in de toekomst de energiebehoefte 
aan koelen groter zal zijn dan aan verwarmen.’

Wat spreekt jou zelf aan in jullie concept?
‘Ik geloof in een all electric society. De 

energievoorziening gaat er in de toekomst heel anders 
uitzien. Woningen worden niet alleen energieneutraal, 
maar energie leverend en producerend. Onze 
installaties kunnen daaraan bijdragen. Op slimme 
manieren zet je dan de energie die je opwekt in voor 
eigen gebruik. Het is de uitdaging producten zo te 
ontwikkelen dat ze klaar zijn voor die toekomst. 
Daarom passen we nieuwe inzichten toe in de huidige 
ontwerpen en voeren we constant verbeteringen 
door. We monitoren onze systemen continu, zodat 
we kunnen aantonen hoe ze werken en kunnen leren 
van de geleverde prestaties. Deze informatie geeft 
bewoners inzicht in hun energieverbruik. Monitoren 
helpt ons ook om mogelijke storingen eerder aan te 
zien komen. Het ambitieniveau komt steeds hoger 
te liggen; daar moeten we tijdig op inspringen met 
toekomstbestendige installaties. Die overtuiging leeft 
hier sterk. We streven altijd naar beter, scherper, 
robuuster…’

Op welke projecten zijn jullie trots?
‘Op allemaal. Het is mooi om op de Zuidas luxueuze 

penthouses te voorzien van ons klimaatsysteem, maar 
ik ben net zo trots op de sociale huurwoningen in de 
polder die we er van voorzien. Ooit hoorde ik op een 
verjaardag iemand nietsvermoedend vertellen over 
ons vernuftige systeem in zijn nieuwe woning. Hij wist 
niet dat ik bij Klimaatgarant werkte. Toen voelde ik wel 
trots, omdat het een bewoner, de eindgebruiker, was 
die er zo enthousiast over vertelde. Wij maken geen 
onderscheid tussen dure en betaalbare woningen, 
maar streven naar een comfortabel, energiezuinig en 
gezond binnenklimaat voor iedereen.’

NoEm EEN VooRDEEl VooR DE 

wooNoNtwIkkElINg DooR 

CoVID-19 EN EEN NADEEl:

Voordeel: 

mensen zijn zich door de thuiswerk 

maatregel bewust geworden van 

een goede balans tussen werk en 

privé. ook na de Covid-19 verwacht 

ik dat meer mensen vanuit huis 

gaan werken en juist dan wordt een 

gezond, comfortabel en energiezuinig 

binnenklimaat steeds belangrijker. 

Nadeel: 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid 

om een goede thuiswerkplek in 

zijn woning te creëren. Vooral 

binnenstedelijk is dit vaak een 

probleem. Dit is overigens een nadeel 

waar een mooie kans ligt. Immers een 

werkplek hoeft niet veel ruimte in te 

nemen.

wElkE DISCuSSIE IS RElEVANt oP 

HEt gEBIED VAN woNEN:

op dit moment gaat de 

verduurzaaming van bestaande 

woningen te langzaam. Helaas is in 

mijn ogen de discussie over hoe we 

dit het beste kunnen doen de grootste 

vertragende factor. terwijl we nu 

al kunnen starten met ‘no regret’ 

oplossingen.

wAt IS EEN mooI VooRBEElD VAN 

EEN gESlAAgD wooNPRojECt mEt 

DE juIStE mIx:

Project Rijswijk Buiten, is voor 

ons de duurzame proeftuin van 

Nederland. In samenwerking met 

Dura Vermeer worden er tot 2026 

ruim 3.500 nieuwe duurzame 

woningen gerealiseerd. ongeveer acht 

jaar geleden begonnen 

we in Rijswijk in de wijk Sion met 

de ontwikkeling en realisatie van 

de eerste energieneutrale woningen en 

nu werken we aan de ontwikkeling en 

realisatie van de deelgebieden 

Parkrijk en Pasgeld. Het mooie van 

een lange duurzame samenwerking, 

is dat wat we geleerd hebben in 

eerdere deelprojecten, nu en in 

de toekomst kunnen toepassen in 

nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor 

kunnen we onze duurzaamheids-

ambities blijven aanscherpen.

Project wonion:

Het renovatieproject in terborg van 

de woningcorporatie wonion, waarbij 

een aantal woningen in een jaren ‘60 

wijk van het gas zijn gehaald. Hiermee 

is het eerste warmtepompnet-project 

een feit geworden. Het unieke van 

dit project is dat één diepe bron voor 

meerdere woningen wordt ingezet. 

maar dat is niet het enige bijzondere 

aan dit project: door het slim upgraden 

van de bestaande schil, in combinatie 

met een grondgebonden warmtepomp, 

wordt een Nom-renovatie bij 

opschaling tot wel 40% goedkoper.

ZIjN jE EIgEN wooNwENSEN 

IN ANDER PERSPECtIEf 

gEkomEN DooR CoVID-19 EN HEt 

tHuISwERkEN:

Zeker, ook bij mij thuis ontbrak het 

aan een goede werkkamer. Inmiddels 

hebben we twee prima werkplekken 

ingericht.

wAt IS ER NoDIg om PREttIg tE 

woNEN IN DE ComPACtE StAD:

Doordat er steeds meer kleinere 

appartementen gebouwd gaan worden 

is het noodzakelijk dat het vertier 

buiten kan plaatsvinden: in de stad, de 

natuur en het groene buitengebied.

wAt woRDt HEt BElANgRIjkStE 

kENmERk VAN woNEN IN DE 

toEkomSt:

Het groeiende bewustzijn van mensen 

over het gebruik van energie, stelt 

ook direct eisen aan een duurzaam 

binnenklimaat. Het moet een 

combinatie zijn van èn goedkoper, 

comfortabeler en beter voor de 

wereld. En wij kunnen die combinatie 

al maken.

wAt IS DE gRootStE uItDAgINg:

De grootste uitdaging is het 

opschalen van het bouwvolume om de 

woningnood in Nederland op te lossen.

wAt ZouDEN PARtIjEN oP DE 

NEDERlANDSE woNINgmARkt 

ANDERS EN BEtER kuNNEN DoEN:

om het bouwvolume te kunnen 

vergroten moeten partijen 

samenwerken. langdurige 

samenwerking zorgt voor betere 

kennisoverdracht en meer begrip voor 

elkaars processen.

wAt VAlt oP AlS HEt gAAt om DE 

wooNwENSEN:

mensen die eenmaal gewend zijn 

aan een duurzaam, comfortabel en 

betaalbaar binnenklimaat willen in de 

toekomst niet anders meer. 

wElkE INNoVAtIES gAAN HEt 

VERSCHIl mAkEN:

Nieuwe oplossingen die op een slimme 

manier de energietransitie steeds 

betaalbaarder maken en daarnaast 

steeds meer comfort bieden.

‘�Wij�streven�
naar�een�
comfortabel,�
energiezuinig�
en�gezonD�
binnenklimaat�
voor�ieDereen’

wonen op oostenburg, 
Amsterdam, in 
samenwerking met 
projectontwikkelaar 
Vorm

Europarei in 
uithoorn, 190 
woningen in 
samenwerking met 
Heddes Bouw en 
ontwikkeling i.o.v. 
Eigen Haard

Peter van 
gameren


