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Energy Bridge is een nog jong bedrijf, 
dat in 2019 werd opgericht. Vanaf het 
prille begin is Jan-Maarten Elias de 
directeur.

Handige huisarts
Zijn vader was huisarts, “maar wel erg 
handig”. Zo kwam Elias al op jonge 
leeftijd in aanraking met techniek. Hij 
raakte direct gefascineerd. Na zijn mid-
delbare school studeerde Elias Civiele 
Techniek. Vervolgens werkte hij in de 
baggersector, de maakindustrie en 
kwam hij zo’n 15 jaar geleden terecht in 
de gebouwde omgeving.

Impact maken
“Een fantastische en boeiende sector”, 
zegt hij enthousiast. “Wat me vooral 
trekt, is de enorme verscheidenheid 
aan mensen waar je mee te maken 
krijgt: van makers tot eindgebruikers. 
Daarnaast blijf ik me erover verbazen 
hoeveel impact gebouwen hebben op 
het welzijn van de gebruikers en het 
milieu.”

Trends
Volgens Elias zijn er drie trends die nu 
een belangrijke stempel drukken op 
de bouwkolom. Ten eerste de prijs-
stijgingen die voortvloeien uit de 

Met deze rubriek willen we alle 
vakmensen in het zonnetje zetten. 
Om de maand laten we staaltjes 
onvervalst vakwerk zien, ingezon-
den door onze lezers.

schaarste aan materialen. Daarnaast is 
efficiency een belangrijk thema om zo 
goed mogelijk met bestaande arbeid en 
grondstoffen om te gaan en verspilling 
te voorkomen. Tot slot wordt er steeds 
meer gestuurd op CO2-uitstoot, onder 
andere vanuit de EPBD III.

Adviseur en installateur
Energy Bridge is zowel een adviseur als 
installateur. “In principe pakken we het 
gehele traject. Van consultancy tot rea-
lisatie. Maar de klant kan ook beslissen 
om ons slechts in te schakelen voor één 
van beide.”

Nichespeler
Het bedrijf richt zich op een niche: het 
verduurzamen van collectieve instal-
laties. “Vaak gaan er lange besluit-
vormingsprocessen vooraf aan het 
realisatieproces. Energy Bridge wil een 
toonaangevende speler worden die op 
termijn ook steeds meer gestandaardi-
seerde producten en prefaboplossingen 
kan aanbieden.”

Project
Het bedrijf schakelt het liefst zoveel 
mogelijk over op all-electric installaties 
bij verduurzamingsopgaven. Maar dat is 
niet altijd haalbaar. In Spijkenisse werd 
er daarom gekozen voor een hybride 
installatie met twee HT-warmtepompen 
van ieder 55 kW. Hiermee kan het 
aardgasgebruik met bijna 80 % worden 
teruggebracht.

Uitdagingen
“We werden ingeschakeld om de col-

lectieve ketelinstallatie van een gale-
rijflat van woningcorporatie Woonbron 
met 10 verdiepingen en 90 woningen te 
verduurzamen”, vertelt Elias. Hij kreeg 
daarbij te maken met twee grote uitda-
gingen. Ten eerste was de aansluiting 
op het elektriciteitsnet ontoereikend 
voor de nieuwe installatie. Ten tweede 
moesten de nieuwe warmtepompen 
op het dak worden gekoppeld aan de 
ketels en het buffervat beneden op de 
begane grond.

Oplossingen
Het project ging afgelopen mei van 
start en heeft een doorlooptijd van circa 
6 maanden. “We hebben de aansluiting 
op het net verzwaard”, vertelt Elias. 
“De nieuwe aanvoer- en retourleidingen 
van de warmtepompen naar de buf-
fervaten laten we via een aparte schacht 
naast de lift lopen. Om het transport-
verlies zoveel mogelijk te beperken 
worden de leidingen geïsoleerd.” Op 
het dak komen 140 PV-panelen te lig-
gen, daarmee is het complex nog niet 
zelfvoorzienend. Bovendien blijft gelijk-
tijdigheid een issue. De warmtepom-
pen draaien vooral als de PV-panelen 
weinig opbrengen. Met een buffervat 
ondervangt Energy Bridge dit probleem 
grotendeels.

“As a service”
Na oplevering wordt de installatie via 
remote access continu gemonitord. 
Mocht er onderhoud en service nodig 
zijn dan kan de servicemonteur overal 
bij, mede dankzij nieuwe plateaus bij de 
leidingen in de lange schacht. Energy 
Bridge blijft verantwoordelijk voor de 
thermische en energetische prestaties, 
want de warmte wordt “as a service” 
aangeboden.
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Energy Bridge verduurzaamt col-

lectieve installaties van wooncom-

plexen en kantoren. Een gat in 

de markt. Vandaar dat het bedrijf 

flink doorgroeit. Directeur Jan-

Maarten Elias legt aan de hand 

van een project in Spijkenisse uit 

hoe Energy Bridge te werk gaat.
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