Zo zien de woningen van de toekomst eruit
50 nul-op-de-meterwoningen
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Tussen het wijkpark en Morgen I verrijst
de komende jaren Goede Morgen.
Een woongebied met in totaal 205
woningen, waarvan 134 koopwoningen.
De eerste fase omvat 50 nul-op-de-meterwoningen in 9 woningtypes.

INHOUDS
OPGAVE

Inleiding					0 2
Ligging en plankaart				0 4
Nul-op-de-meter				0 6
Woningtypes					0 8
Rijwoning Lijst en Rijwoning Luik		
11
Rijwoning XL					1 6
Geschakelde woning				2 0
Twee-onder-één-kap				2 4
Twee-onder-één-kap XL			2 8
Twee-onder-één-kap XXL			3 2
Patiowoning 					3 6
Vrijstaande woning				4 0
Colofon					4 4
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Landelijk wonen met de stad om de hoek

Goede Morgen

Het Brabantse dorpsleven op een steenworp afstand van de

De meest bijzondere en natuurlijke wijk van Vlijmen is Geerpark.

stad: in Vlijmen bepaal jij zelf wanneer je de rust of de drukte

Een landelijke woonomgeving met een ruimtelijke opzet en een

opzoekt. Met een winkelcentrum dat volop in ontwikkeling

hoofdrol voor water en groen. Een wijk die vooroploopt als het

is, een rijk voorzieningenaanbod en Den Bosch ‘om de hoek’

gaat om duurzaamheid. Wonen zonder energierekening, in een

vind je hier alles wat je nodig hebt voor een actief leven.

nul-op-de-meterwoning, is hier de normaalste zaak van de wereld. In het hart van deze duurzame wijk komt Goede Morgen.

Tegelijkertijd kun je er betaalbaar wonen en is de natuur alom

Een prachtig woongebied met een geheel eigen karakter. Alles

aanwezig. Ervaar het buitenleven, geniet van de weidse uit-

wat je van je toekomstige woonomgeving verwacht, komt hier

zichten of laat een drukke week van je af glijden tijdens een

op unieke wijze samen. En weet je wat zo bijzonder is? Morgen

wandeling door de velden.

is het zover … Ben jij klaar voor een nieuwe toekomst?

MIDDEN IN DE NATUUR,
WAAR JE DE ENERGIE
VOELT STROMEN

In Geerpark woon je buiten, midden in de natuur.
Een heerlijke plek om thuis te komen na een
drukke dag werken. Of om lekker te wandelen, te
ontspannen, de natuur te ontdekken en avontuurlijk
AALBURG

te spelen. Geerpark is geen gewone woonwijk. Het

N267

is een van de meest duurzame van Nederland. De
maakt van mooie duurzame materialen en voorzien

HEDEL

MAAS

woningen zijn comfortabel en energiezuinig, geGENDEREN

A2

AMMERZODEN

N831

HEUSDEN

van zonnepanelen. Een wijk met alleen maar nieuwe
ENGELEN

bewoners, die met elkaar een mooie toekomst in
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HAARSTEEG

een fijne buurt willen opbouwen. En die bijvoorbeeld
samen invulling geven aan de inrichting van de

VLIJMEN

openbare ruimte.

A59

A59
NIEUWKUIJK
WAALWIJK

DRUNEN

’S-HERTOGENBOSCH
REISTIJD
GEERPARK VLIJMENCENTRUM DEN BOSCH
10 AUTOMINUTEN

LOONSE EN DRUNENSE DUINEN

Waterrijk, groen en autoluw
Midden in deze duurzame wijk vinden we Goede Morgen.
De waterslinger die Geerpark zijn waterrijke karakter geeft,
vervult ook hier een hoofdrol. Ruim de helft van de woningen
in Goede Morgen heeft uitzicht op het water. Typerend zijn
de groene hofjes in de wijk, die zorgen voor een sfeer van
geborgenheid en rust. Auto’s voor de deur? Hier niet. Dit is
zo’n plek waar de kinderen weer lekker veilig buiten kunnen
spelen. In het ontwerp van Goede Morgen zijn buitengrenzen
en veel erfafscheidingen meegenomen, met als resultaat fraaie
en hoogwaardige tuinmuren, groene begrenzingen en poorten.
De architectuur van de erfafscheidingen sluit naadloos aan bij
de vormgeving van de woningen. Ook aan de inpassing van
de parkeervoorzieningen is veel aandacht besteed. Auto’s staan
grotendeels uit het zicht, verborgen tussen het groen. Dit alles
geeft Goede Morgen die prettige geborgen sfeer.

LEGENDA
Rijwoning ‘Lijst’		

Twee-onder-één kap XL

Rijwoning ‘Luik’		

Twee-onder-één kap XXL

Rijwoning XL			

Patiowoning			

Geschakelde woning		

Vrijstaande woning		

Twee-onder-één kap

Ontwikkeling Woonveste
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NUL-OP-DE-METER:
COMFORTABEL WONEN
ZONDER ENERGIEREKENING

Alle woningen in Goede Morgen zijn ‘nul-op-de-meter’.

Zelf energie opwekken

Dat betekent dat ze per jaar net zo veel energie opwek-

Op iedere woning liggen zonnepanelen. Deze leveren voldoende energie

ken als ze nodig hebben. Dit is financieel aantrekkelijk,

voor verwarming, ventilatie, warmwater- en stroomverbruik. Dat betekent

maar is vooral ook heel comfortabel.

dat je bij gemiddeld verbruik geen energierekening hebt. Er is geen gasaansluiting; de woning is volledig elektrisch. Een woning die op de toekomst

Aangenaam binnenklimaat

gericht is.

Een van de kenmerken van een nul-op-de-meterwoning is de
uitstekende isolatie. Daardoor gaat in de winter weinig warm-

Mooi meegenomen

te verloren en blijft het in de zomer heerlijk koel in huis. Ook

Je woning voldoet nu al aan de beoogde eisen voor 2030. Dat is gunstig

de ventilatie is goed geregeld: er is voldoende frisse lucht

voor de waardeontwikkeling van je woning. Ook goed om te weten: je

zonder tocht. Vloerverwarming en -koeling zorgen voor een

kunt voor nul-op-de-meterwoningen een hogere hypotheek krijgen.

gelijkmatige, aangename warmte in de woning.

Sommige banken bieden bovendien groenhypotheken met een aantrekkelijke rentekorting. Vraag er eens naar tijdens je hypotheekgesprek.
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Zonnepanelen, mooi
verwerkt in het dak via
een ‘indaksysteem’. Dit
geeft een rustig beeld
Goede vloer-, daken muurisolatie



Slimme bemetering.
Je ziet in één oogopslag
hoeveel energie je hebt
opgewekt en verbruikt.

NUL-OP-DE-METER UITGELEGD
Hoe werkt nul-op-de-meter?

Wat als de meter niet precies op nul uitkomt?

De naam zegt het al: de energiemeter komt over een jaar genomen

Je gezinssituatie, het weer en je verbruiksgedrag bepalen uitein-

bij gemiddeld verbruik uit op nul. Dit komt omdat de zonnepanelen op

delijk of je daadwerkelijk op nul uitkomt. Woon je alleen, ben je

de woning voldoende energie opwekken. In de eerste plaats voor de

weinig thuis en heb je alleen maar apparaten met een energiezui-

installaties in de woning zelf: de verwarming, ventilatie, warmwater-

nig label? Dan is er een kans dat je meer opwekt dan je verbruikt.

winstallatie en verlichting. Op basis van een wettelijke norm – de zo-

Met de huidige regelgeving verdien je in dat geval zelfs geld met

geheten Energie Prestatie Norm (EPN) – is berekend hoeveel energie

de woning. Andersom is ook mogelijk. Heb je een groter gezin, is

hiervoor nodig is. Daarnaast heb je natuurlijk ook energie nodig voor

de verwarming overdag vaak aan, ga je veel in bad of heb je veel

huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld voor de koelkast, de tv en het

oude energieslurpende apparaten in huis? Dan heb je waarschijnlijk

opladen van je mobiele telefoon. Ook hiervoor wekken de zonnepa-

toch een energierekening aan het eind van het jaar. Ook al komt je

nelen energie op. Voor beide soorten energieverbruik geldt: de opge-

energiemeter in zo'n geval niet op nul uit; de woning levert je toch

wekte energie is voldoende als je binnen de norm energie verbruikt.

nog altijd een flinke besparing op je energielasten op.

ELEKTRABUNDEL
VOOR WONING

ELEKTRABUNDEL
VOOR HUISHOUDELIJK
GEBRUIK

ELEKTRABUNDEL
TOTAAL

(verwarming, warm
water, ventilatie,
verlichting)

(bijv. tv, koelkast,
opladen van mobiele
telefoon)

nul-op-de-meter

Gebaseerd op EPN

Gebaseerd op uitgangspunten ministerie BZK

	Duurzame verwarming door een aardwarmtepomp.
Deze haalt voorverwarmde energie uit de bodem rondom
de woning. Eén van de meest duurzame manieren om te

GOED VOOR
HET MILIEU

verwarmen en warm water te maken. De warmtepomp staat
op zolder, in de gang of in de garage.
	Warmwaterboiler. Het water hierin wordt opgewarmd door

Natuurlijke
energiebronnen

de warmtepomp.
	Slimme ventilatie voor een aangenaam binnenklimaat.

Iets goeds doen voor het milieu? Als

De mechanische ventilatie voert automatisch de juiste

bewoner van een nul-op-de-meterwo-

hoeveelheid binnenlucht af. De roosters zorgen voor de

ning doe je dat automatisch. Je ge-

aanvoer van frisse lucht

bruikt geen gas, maar alleen natuurlijke

Isolerend HR++glas

bronnen zoals de zon en aardwarmte.

Vloerverwarming en -koeling

Zo doe je elke dag iets goeds voor

Elektrisch koken

de wereld.
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RIJWONING
‘LIJST’

RIJWONING
‘LUIK’

RIJWONING
XL

Een fijne rijwoning met drie slaapkamers, te

Fraaie onderhoudsarme luiken geven deze

Comfortabel wonen in een rij van drie of vijf: dat

herkennen aan de bijzondere witte omlijs-

rijwoning iets nostalgisch. Ook deze woning

kan in deze extra ruime rijwoning met drie slaap-

tingen in de gevel. Kenmerkend is de oud-

heeft drie slaapkamers en is beschikbaar als

kamers. Met houten berging in de achtertuin en

Hollandse architectuur met een moderne

hoekwoning en tussenwoning, in zowel rode

een parkeerplaats dichtbij. Twee hoekwoningen

touch. Een tussenwoning of een hoekwoning?

baksteen als gekeimd metselwerk.

hebben bovendien een extra brede zijtuin.

Rode baksteen of wit gekeimd metselwerk?
Er is volop variatie.
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TWEE-ONDERÉÉN-KAP XXL

PATIOWONING

VRIJSTAANDE
WONING

Gezinnen die zichzelf wat extra’s gunnen, kiezen

Fantastische vrijstaande patiowoning die gelijk-

Het neusje van de zalm: een vrijstaande wo-

voor deze zeer ruime twee-onder-een-kapwo-

vloers wonen, rust en vrijheid op unieke wijze

ning aan de waterslinger, gekenmerkt door

ning. Door de unieke eigen uitstraling, het water

samenbrengt. Met een centraal gelegen open

metselwerk met wit keimwerk en sfeervol-

aan twee zijden, de diepe tuin, de brede garage

keuken voor extra gezelligheid in huis. De wo-

le onderhoudsarme luiken. Met een tweetal

en de royale oprit met ruimte voor twee auto’s

ning ligt pal aan het water, met een beschutte

openslaande tuindeuren, een grote tuin op het

is de kans groot dat je hier nooit meer weg wilt.

tuin op het westen en de mogelijkheid om maar

zuiden, een grote gemetselde berging en twee

liefst twee auto’s op de eigen inrit te parkeren.

parkeerplaatsen op eigen terrein.

GESCHAKELDE
WONING

TWEE-ONDERÉÉN-KAP

TWEE-ONDERÉÉN-KAP XL

Fraaie geschakelde woning met een brede plat-

Een royale woonkamer, drie flinke slaapkamers,

Ruimte en comfort met uitzicht op de water-

tegrond en grote raampartijen. De afwisseling

een badkamer met bad en douche en een tuin

slinger: dat kenmerkt deze royale twee-on-

in metselwerkkleuren geeft elke woning een

op het zuiden: deze twee-onder-een-kapwo-

der-een-kapwoning. Drie slaapkamers, een

individueel karakter. Openslaande tuindeuren

ning laat niets te wensen over. En dan hebben

badkamer met bad en douche, openslaande

en een badkamer met bad en douche zorgen

we het nog niet eens over de garage, ruime

tuindeuren, een zeer ruime tweede verdie-

voor extra comfort.

oprit en openslaande tuindeuren.

ping en een flinke garage maken deze woning
ideaal voor gezinnen.
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Gevarieerde en sfeervolle
architectuur
Karakteristieke ontwerpen in oudHollandse stijl typeren de architectuur
in Goede Morgen. De wijk ademt de
sfeer van de vorige eeuw, maar dan in
een modern jasje. Met schuine daken,
duurzame natuurlijke materialen en
zachte aardse kleuren gecombineerd
met wit, zwart en antraciet. Maar ook
met bijzondere details zoals luiken en
mooie metselwerkaccenten. Negen
verschillende woningtypes zorgen
voor volop variatie.

ONTSPANNEN EN RAVOTTEN IN
HET WIJKPARK
Van avontuurlijke leerzones en een buurtstrand tot een hardloop-

en skeelerparcours. Het wijkpark in het hart van Geerpark wordt
een echte plek om te ravotten en ontspannen. Het park grenst aan

Goede Morgen en is ongeveer 415 bij 130 meter groot. Bewoners
hebben meegedacht over de invulling. Verschillende soorten
paden doorkruisen het park waaronder een blotevoetenpad en
een pad voor rolstoelers. Er zijn verschillende ‘kamers’, onderling
van elkaar gescheiden met bomen. De centrale ontmoetingsplek
is de Buurtheuvel met uitkijktoren. Het park wordt in fases
ontwikkeld en is eigenlijk nooit af. Het is letterlijk een proeftuin
waar je fruit kunt plukken en waar ruimte is voor steeds weer
nieuwe elementen.
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RIJWONING LIJST

11

RIJWONING LUIK
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RIJWONING LIJST EN LUIK
Een combinatie van moderne en oud-Hollandse elementen
typeert deze rijwoningen. Terugliggend wit metselwerk, doorgestoken kopgevels, luiken en schoorsteenelementen zorgen
voor een karakteristieke sfeer. Het aanbod is gevarieerd; je hebt
keuze uit een hoek- of tussenwoning, rood of gekeimd metselwerk, omlijste ramen of ramen met luiken. De woningen liggen

	Kavelgrootte: tussen 130 m² en 187 m²

in het hart van dit wijkdeel, in rustige, autoluwe hofjes. Vanuit

Inhoud: 407 m³ (tussenwoning), 431 m³ (tus-

de open keuken aan de voorzijde kijk je uit op de hofjes en spe-

senwoning Luik 145), 417 m3 (tussenwoning

lende kinderen. Raak je daar ooit op uitgekeken?

Lijst 137 en Luik 138) en 426 m³ (hoekwoning)
Woonkamer met open keuken
	3 slaapkamers (7, 9 en 13 m²) en mogelijkheid voor een extra ruimte op zolder
	Betegeld toilet en badkamer met sanitair

LIJST:

LUIK:

BOUWNUMMERS

BOUWNUMMERS

135 t/m 137, 143, 144, 146 EN 147

138 t/m 142 EN 145

van Villeroy & Boch; een bad behoort tot de
mogelijkheden; overal een vrijhangend toilet
	Houten berging in de achtertuin
	Parkeerplaatsen dicht bij de achtertuin

BEGANE GROND LIJST EN LUIK

SCHA AL 1:50
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Installaties

Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING LIJST EN LUIK

SCHAAL 1:50

14
Spitsuur in de badkamer...
met heerlijk warm water.
Duurzaam opgewarmd
natuurlijk!

TWEEDE VERDIEPING LIJST EN LUIK

SCHAAL 1:50
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RIJWONING XL
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RIJWONING XL
Je wordt wakker, opent de gordijnen en kijkt uit over het water.
In deze ruime rijwoning kan dit de dagelijkse werkelijkheid zijn.
Een deel van de woningen van dit type ligt aan de waterslinger, het andere deel heeft een fraaie tuin op het zuiden. Twee
hoekwoningen hebben bovendien een extra brede zijtuin. Het
bijzondere metselwerk in de voorgevel, de luiken, doorgestoken kopgevels en schoorsteenelementen geven de sfeer van de
vorige eeuw, maar dan in een modern en onderhoudsarm jasje.

	Kavelgrootte: tussen 148 m² en 228 m²

Natuurlijk is de woning van alle gemakken voorzien: van een

	Inhoud: van 430 m³ tot 448 m³

goed uitgeruste badkamer tot een houten berging en een par-

	Woonkamer met open keuken

keerplaats dichtbij.

	3 slaapkamers (7, 10 en 15 m²) en mogelijkheid voor een extra ruimte op zolder
	Betegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch; een bad behoort tot de mogelijkheden; vrijhangende toiletten

BOUWNUMMERS

	Houten berging in de achtertuin

108 t/m 110, 164 t/m 168 EN 196 t/m 198

	Parkeerplaatsen dicht bij de achtertuin

BEGANE GROND RIJWONING XL

SCHA AL 1:50
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Geldt voor
bouwnummer
108, 109 en 110

Installaties

Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING RIJWONING XL

SCHAAL 1:50
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“Een heerlijke
goede morgen”

TWEEDE VERDIEPING RIJWONING XL

SCHAAL 1:50

Geldt voor
bouwnummer
108, 109 en 110
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GESCHAKELDE WONING
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GESCHAKELDE WONING
Zonlicht is de basis voor een gezond ritme en een energiek gevoel. Door de brede raampartijen en de openslaande tuindeuren ervaar je in deze ruime geschakelde woning extra veel lichtinval. Kan een zonnige dag jou niet lang genoeg duren? Kies
dan één van de woningen met een tuin op het zuiden. Vanuit
de andere woningen van dit type heb je een mooi zicht op de
waterslinger. Door de variatie in de kleuren van het metselwerk

Kavelgrootte: tussen 179 m² en 267 m²

en de individuele daken heeft elk huis een unieke uitstraling. En

Inhoud: van 480 m³ tot 500 m³ (excl. garage)

ook binnen kun je het helemaal naar je eigen smaak indelen;

Woonkamer met open keuken

door de brede plattegrond zijn er tal van mogelijkheden. En wil
je na een lange werkdag even heerlijk relaxen? De badkamer is
standaard voorzien van een bad.

	3 slaapkamers (9, 10 en 13 m²) en mogelijkheid voor een extra ruimte op zolder
	Betegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch inclusief bad en douche; overal
een vrijhangend toilet
	Garage (bij 3 hoekwoningen) of houten

BOUWNUMMERS
120 t/m 124 EN 171 t/m 175

berging in de tuin
	Parkeerplaatsen direct achter de tuin

BEGANE GROND GESCHAKELDE WONING

SCHA AL 1:50

“In de winter lekker warm,
in de zomer heerlijk koel.
Altijd een comfortabel huis.”
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Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING GESCHAKELDE WONING

22

Dit huis is slim
ingedeeld, er is volop
ruimte voor iedereen!

SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING GESCHAKELDE WONING

SCHAAL 1:50
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TWEE-ONDER-EEN-KAP

24

TWEE-ONDER-EEN-KAP
In een druk leven met werken, sport, familie en vrienden wil je
wonen in een baken van rust en ruimte. In deze ruime twee-onder-een-kapwoning is het heerlijk thuiskomen. Met drie ruime
slaapkamers heeft ieder zijn eigen plekje, terwijl de comfortabele woonkamer dé plek is voor gezellig samenzijn. Door de
plattegrond kun je met de indeling van de woonkamer alle kanten op. Ook van buiten heeft iedere woning haar eigen stijl.

	Kavelgrootte: tussen 243 m² en 305 m²

Kies voor een warme rode baksteen of juist een lichte uitstra-

Inhoud: 624 m³ (excl. garage)

ling met een wit gekeimde gevel. De openslaande tuindeuren

Woonkamer met open keuken

maken de tuin op het zuiden extra aantrekkelijk; in de zomer
kun je hier van ’s ochtends vroeg tot in de late uurtjes aangenaam vertoeven.

	3 slaapkamers (10, 11 en 17 m²) en mogelijkheid voor een extra ruimte op zolder
	Separaat toilet op de eerste verdieping
	Betegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch; inclusief bad en douche; overal een vrijhangend toilet

BOUWNUMMERS

	Garage en eigen oprit

100, 101, 125 EN 126

	Extra parkeren direct achter de tuin

BEGANE GROND TWEE-ONDER-EEN-KAP

SCHA AL 1:50

25

Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAP

26

SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAP

SCHAAL 1:50
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“Een volwaardige
extra verdieping,
met volop ruimte
voor hobby’s en
sport.”

TWEE-ONDER-EEN-KAP XL
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TWEE-ONDER-EEN-KAP XL
In deze woning ontdek je de charme van wonen aan het water.
Alle twee-onder-een-kapwoningen van dit type liggen aan de
waterslinger. Door de ruime raampartijen heb je hier bovendien een prachtig uitzicht op. Heerlijk rustgevend! Waar kunnen
kinderen nu beter opgroeien dan op deze plek, omgeven door
natuur? De naar buiten uitgebouwde, ruime entreepartij geeft
je de maximale vrijheid bij het indelen van je woning. Lekker

	Kavelgrootte: tussen 287 m² en 297 m²

buiten ontbijten op een mooie zomerdag? Sla de tuindeuren

	Inhoud: 642 m³ (excl. garage)

open en geniet! Door de diepe tuin is een plekje in de zon de

	Woonkamer met open keuken

hele dag binnen handbereik.

	3 slaapkamers (10, 11 en 17 m²) en mogelijkheid voor een extra ruimte op zolder
	Separaat toilet op de eerste verdieping
	B etegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch, en standaard een ligbad en 2
wastafels; overal een vrijhangend toilet

BOUWNUMMERS
199 t/m 204

	Extra brede garage en inrit van maar liefst 5
meter breed

BEGANE GROND TWEE-ONDER-EEN-KAP XL

SCHAAL 1:50

Installaties
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Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAP XL

30

SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAP XL

SCHAAL 1:50
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“Ruimte genoeg
voor iedereen, maar
soms is het fijn om
even lekker samen op
de bank te hangen.”

TWEE-ONDER-EEN-KAP XXL
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TWEE-ONDER-EEN-KAP XXL
Deze twee woningen bevinden zich op een van de mooiste locaties in het plan, met aan twee kanten water. En hoewel ze aan
elkaar verbonden zijn, hebben allebei de huizen een compleet
eigen uitstraling. De gevel van het ene is wit gekeimd, terwijl
het andere zich kenmerkt door rode baksteen. Bovendien heeft
een van de woningen een dwarskap. De ruimte in huis is ongekend, mede door de speciale positie van de entree, maar ook de
zonnige tuin op het westen, dubbele openslaande tuindeuren,

	Kavelgrootte: 330 m² en 332 m²

brede garage en oprit voor twee auto’s zorgen voor een heerlijk

	Inhoud: 642 m³ en 686 m³ (excl. garage)

gevoel van luxe.

	Woonkamer met open keuken
	Separaat toilet op de eerste verdieping
	3 slaapkamers (10, 11 en 17 m²) en mogelijkheid voor een extra ruimte op zolder
	B etegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch; inclusief bad en douche;

BOUWNUMMERS
169 EN 170

overal een vrijhangend toilet
	Extra brede garage met oprit voor 2 auto’s

BEGANE GROND TWEE-ONDER-EEN-KAP XXL

SCHAAL 1:50

Installaties
33

Ruime dubbele oprit

Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAP XXL
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SCHAAL 1:50

TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAP XXL

SCHAAL 1:50
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“Onze zolder hebben
we ingericht als
ontspanningsruimte,
maar is ook een heerlijk
plekje om je even terug
te trekken.”

PATIOWONING

36

PATIOWONING
Wonen, slapen, koken, eten en douchen; allemaal op de begane grond. Dat is makkelijk voor nu en later. Deze vrijstaande
patiowoning heeft alles in zich voor een onbezorgde toekomst.
Gezellig koken en kletsen tegelijk? Dat kan in de centraal gelegen open keuken. Of lekker buiten een boek lezen? In de tuin
op het westen geniet je ’s middags en ’s avonds heerlijk van
de zon. Wat deze woning verder uniek maakt, zijn de rust en de
vrijheid. Je woont pal aan het water en in een rustige groene
omgeving. Een omgeving waar de oud-Hollandse stijlelemen-

	Kavelgrootte: 227 m²

ten van de woning perfect tot hun recht komen. Alle drie de

	Inhoud: 440 m³

woningen hebben bovendien een eigen karakter door de indi-

	Woonkamer met open keuken

viduele uitstraling.

	1 slaapkamer (16 m²) en mogelijkheid voor
een extra ruimte op de eerste verdieping
	B etegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch; overal een vrijhangend toilet

BOUWNUMMERS

	Houten berging in de tuin

127, 128 EN 129

	Oprit voor 2 auto’s

INTERIEUR PATIOWONING
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BEGANE GROND PATIOWONING

NIET OP SCHA AL
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Installaties

Bij alle woningen zijn
er volop mogelijkheden
voor aanpassingen en
uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING PATIOWONING

NIET OP SCHAAL

“Ideaal, zo’n slaapkamer op
de begane grond, maar ook
boven hebben we nog genoeg ruimte.”
39

VRIJSTAANDE WONING

40

VRIJSTAANDE WONING
In deze ruime woning profiteer je van ultiem wooncomfort.
Het huis kenmerkt zich door wit keimwerk en sfeervolle onderhoudsarme luiken. De diepere voortuin geeft een mooie buffer
naar de straat. Doordat de woning in de breedte op het perceel staat, sluit de achtertuin optimaal aan op de woning. Via
twee dubbele openslaande tuindeuren kom je in de grote tuin

	Kavelgrootte: 326 m²

op het zuiden, die ook nog eens prachtig is gelegen aan de wa-

	Inhoud: 651 m³ (excl. garage)

terslinger. Tuinieren, buitenspelen of barbecueën? Iedereen in

	Woonkamer met open keuken

het gezin kan hier zijn hart ophalen. De achtertuin is aan de

	3 slaapkamers (9, 13 en 17 m²) en mogelijk-

straatzijde voorzien van een tuinmuur in dezelfde kleur als de

heid voor een extra ruimte op zolder

woning, waardoor je er optimaal beschut je vrije uurtjes kunt

	Separaat toilet op de eerste verdieping

doorbrengen.

	B etegeld toilet en badkamer met sanitair van
Villeroy & Boch; inclusief bad en douche;
overal een vrijhangend toilet
	Gemetselde berging in de tuin

BOUWNUMMER

	Tuinmuur aan de straatzijde

99

	2 parkeerplaatsen op eigen terrein

BEGANE GROND VRIJSTAANDE WONING

SCHA AL 1:50

41

“Door de openslaande
deuren wordt de tuin
écht bij het huis betrokken.”

Bij alle woningen zijn er volop mogelijkheden voor aanpassingen en uitbreidingen.

EERSTE VERDIEPING VRIJSTAANDE WONING

SCHAAL 1:50

“In het weekend doen
we lekker relaxed en
hebben we lange
ochtenden met ontbijt
op bed.”
42

TWEEDE VERDIEPING VRIJSTAANDE WONING

SCHAAL 1:50
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“Heerlijk, al die ruimte
op zolder! Zo bespaar ik
tijd en kan ik alles gewoon
laten staan.”

Ontwerp en opmaak: IRX communicatie | Fotografie: Maikel Samuels

Morgen
is het zover
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Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectieftekeningen, plattegronden en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. De weergegeven
impressies kunnen optionele elementen bevatten. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

KIES BEWUST VOOR LAGE WOONLASTEN,
VANAF DAG 1

Bestaande woning

Nieuwbouwwoning

Nul-op-de-meterwoning*

(Jaren ‘90)

(2017)

(Gasloze toekomstwoning)
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*Wie een Nul-op-de-meterwoning koopt is klaar voor de toekomst. Gasloos, met goede isolatie en
een bodemwarmtepomp. Deze zorgt door natuurlijke verwarming en koeling altijd voor een optimaal
woonklimaat. Daarnaast wekt u uw eigen groene energie op, wat aanzienlijk scheelt in de woonlasten.
Wanneer de hypotheek afbetaald is, bent u met een nul-op-de-meterwoning lastenvrij. Kijk voor een
uitgebreid rekenvoorbeeld, toelichting en vergelijking op www.goedemorgengeerpark.nl.

