Zo zien de woningen van de toekomst eruit!
24 nul-op-de-meterwoningen
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Tussen het wijkpark en Morgen I verrijst
Goede Morgen. Een woongebied met
in totaal 205 woningen, waarvan 134
koopwoningen. Een groot gedeelte van
de woningen is al gerealiseerd of zijn
in aanbouw. De verkoop van de laatste
fase van Goede Morgen is nu gestart en
bestaat uit 24 nul-op-de-meterwoningen
in 6 woningtypes.

Landelijk wonen met de stad om de hoek

In Geerpark ben je klaar voor de toekomst

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 het nieuwe winkelcentrum van Vlijmen met

hoofdrol voor water en groen. Met de Waterslinger in de buurt

een rijk voorzieningenaanbod en Den Bosch ‘om de hoek’

die hoven en buurten met elkaar verbindt, woon je in Geerpark

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

altijd dicht bij het water of aan het grote wijkpark. Geerpark is
duurzaam en 100% elektrisch. Met nul-op-de-meterwoningen en

Tegelijkertijd kun je er betaalbaar wonen en word je omringd

zonnepanelen op het dak. Hier kun je energiezuinig, comfortabel

door de natuur. Ervaar het buitenleven, geniet van de weidse

én betaalbaar wonen. Door goede isolatie en het zelf opwekken

uitzichten of laat een drukke week van je af glijden tijdens

van schone energie. Duurzaam gaat ook over woningen die hun

een wandeling door de velden.

waarde behouden. Woningen die over honderd jaar nog steeds
aantrekkelijk zijn. En over sámen van Geerpark een thuis maken.
In Geerpark zit duurzaamheid in het DNA.

MIDDEN IN DE NATUUR,
WAAR JE DE ENERGIE
VOELT STROMEN

DE ARCHITECTEN
AAN HET WOORD

In het hart van de duurzame wijk Geerpark wordt Goede Mor-

Het architectenbureau Marquart bestaat binnenkort 30 jaar en heeft in de afgelopen drie decennia veel toonaangevende ontwerpen

gen gerealiseerd. Een prachtig woongebied met een geheel

gemaakt voor nieuwbouwwoningen in de regio. Vanaf het prille begin zijn Hans Marquart en Michal Bernaciak betrokken bij Goede

eigen karakter. Alles wat je van je toekomstige woonomge-

Morgen. Enthousiast vertellen ze over de keuzes die ze gemaakt hebben voor de architectuur van dit nieuwe wijkdeel.
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ving verwacht komt hier op unieke wijze samen. De water-
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slinger die Geerpark zijn waterrijke karakter geeft vervult ook
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hier een hoofdrol. Bijna alle woningen in Goede Morgen fase
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4 liggen heerlijk aan het water of direct aan het grote wijkpark.
Een plek waar kinderen heerlijk kunnen spelen en je met de
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hele buurt kunt genieten van de natuur om je heen. Auto’s
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parkeer je lekker praktisch op de eigen oprit of in een van
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de afgeschermde parkeerkoffers. In het ontwerp van Goede
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Morgen zijn de erfafscheidingen aan de buitengrenzen meegenomen. Hier komen fraaie hagen en afscheidingen die het
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geheel groen omzoomen. Dit sluit naadloos aan bij de groene, landelijke uitstraling van Geerpark.
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LOONSE EN DRUNENSE DUINEN

Architectuur waar mensen zich in thuis voelen

Nul-op-de-meter doet geen afbreuk aan ontwerp

De nieuwbouwwijk Geerpark is opgedeeld in verschillende deel-

De traditionele aanpak in ontwerp staat bijna haaks op het tech-

gebieden, elk met hun eigen karakter. “In de beeldkwaliteitsnotitie

nisch vernuft dat achter de gevels schuilt. Alle woningen voldoen

zijn daarom duidelijke richtlijnen aangegeven voor de ontwerpvisie.

nu al aan de toekomstige normen op het gebied van energiezui-

Vanwege de prachtige ligging direct aan het grote groene wijkpark

nigheid en duurzaamheid. In Goede Morgen zijn alle woningen

en de waterslinger is er voor dit deel gekozen voor een landelijke

gasloos en nul-op-de-meter. “Aan de gevel is daar echter niets

jaren 30-stijl”, vertelt Michal. “Een klassieke, rijke en sfeervolle

van te zien,” vertelt Michal. ”Het enige wat deze moderne aan-

stijl, waar mensen zich in thuis voelen.”

pak verraadt, is het dak. Aan de meest gunstige zonzijde maken
de keramische dakpannen daar plaats voor onopvallend in het dak

Grote diversiteit en toch eenheid

verwerkte zonnepanelen.”

“Qua ontwerp zie je dit terug in de grote dakoverstekken en
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mooie, getimmerde daklijsten die zo kenmerkend zijn voor een

Aantrekkelijke buurt

landelijk karakter. Het metselwerk in drie kleuren, waarvan twee

Het ontwerp in jaren 30-stijl in combinatie met de hoge eisen op

tinten rood, is typisch jaren 30-stijl”, vult Hans aan. “Binnen deze

het gebied van duurzaamheid gaf Michal en Hans ook de nodi-

stijl is veel variatie mogelijk. In totaal zijn er 12 woningtypologieën

ge uitdagingen. “Zo moet je bijvoorbeeld rekening houden met

ontworpen voor Goede Morgen fase 2, 3 en 4. Deze grote ver-

schaduwvorming op het dak bij het toepassen van klassieke ele-

scheidenheid draagt bij aan het individuele karakter van elke wo-

menten zoals een verticale schoorsteen”, vertelt Hans. De po-

ning. Door verschillende stijlelementen toe te passen, zoals grote

sities van deze bijzondere elementen zijn daarom zorgvuldig ge-

erkers, ronde voordeuren of het keimen van de gevels van enkele

kozen. “In Goede Morgen hebben we een mooie hedendaagse

woningen, is er veel diversiteit. Door de duidelijke, kenmerkende

interpretatie kunnen geven van de geliefde jaren 30-architectuur.

stijl blijft de eenheid in de wijk toch behouden”, vervolgt Michal.

Ik ben ervan overtuigd dat dit een hele aantrekkelijke nieuwe

De gemene deler is ook te vinden in de groene hagen die de wijk

buurt zal worden”.

omzomen. Dit versterkt de architectuur.

Hans (directeur / architect) & Michal (architect)

Klassieke charme uit de jaren ‘30, maar dan helemaal van nu
De karakteristieke ontwerpen in jaren 30-stijl typeren dit deel van Goede Morgen. De wijk ademt de sfeer van toen, maar dan in een modern jasje.
Klassiek en modern komen hier perfect samen. Kenmerkend zijn de rode bakstenen, de royale schuine kappen met afgetimmerde goten en de
grote overstekken. Maar ook de rijke detailleringen zoals de ronde voordeuren en zolderramen, nokelementen en metselwerkaccenten geven de
woningen een tijdloze charme. En dit alles gecombineerd met duurzame natuurlijke materialen. Het maakt de woningen helemaal van nu. Met
diverse woningtypes is er volop variatie en heeft iedere straat zijn eigen unieke uitstraling.

‘EEN HEDENDAAGSE
INTERPRETATIE VAN
DE GELIEFDE JAREN
’30- ARCHITECTUUR’
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6 MOOIE WONINGTYPES
IN HET GROENE HART
VAN GEERPARK
(LAATSTE FASE)
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IN GOEDE MORGEN DOE JE HET
IN ÉÉN KEER GOED

NUL-OP-DE-METER UITGELEGD
Hoe werkt nul-op-de-meter?
De naam zegt het al: de energiemeter komt over een jaar genomen

ELEKTRABUNDEL
VOOR WONING

ELEKTRABUNDEL
VOOR HUISHOUDELIJK
GEBRUIK

(verwarming, warm
water, ventilatie,
verlichting)

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

Gebaseerd op EPN

Gebaseerd op uitgangspunten ministerie BZK

bij gemiddeld verbruik uit op nul. Dit komt omdat de zonnepanelen op
de woning voldoende energie opwekken. In de eerste plaats voor de
installaties in de woning zelf: de verwarming, ventilatie, warmwaterAlle woningen in Goede Morgen zijn gasloos en ‘nul-op-

Zelf energie opwekken

installatie en verlichting. Op basis van een wettelijke norm – de zoge-

de-meter’. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel energie

Op iedere woning liggen een groot aantal zonnepanelen, mooi weggewerkt

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

opwekken als ze nodig hebben. De woningen voldoen nu

in het dakvlak. Deze leveren voldoende energie voor verwarming, ventilatie,

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

al aan de beoogde eisen voor 2030. In Goede Morgen doe

warmwater- en stroomverbruik. Dat betekent dat je bij gemiddeld verbruik

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

je het dus in één keer goed.

geen energierekening hebt. Er is geen gasaansluiting; de woning is volledig

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

elektrisch. In zo’n woning ben je dus helemaal klaar voor de toekomst!

nelen energie op. Voor beide soorten energieverbruik geldt: de opgewekte energie is voldoende als je binnen de norm energie verbruikt.

Aangenaam binnenklimaat
Een van de kenmerken van een nul-op-de-meterwoning is de

Mooi meegenomen

uitstekende isolatie. Daardoor gaat in de winter weinig warm-

Omdat je een woning koopt die heel energiezuinig en duurzaam is, kun je

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

voor je nul-op-de-meter-woning een hogere hypotheek krijgen. Sommige

de ventilatie is goed geregeld: er is voldoende frisse lucht

banken bieden bovendien groenhypotheken aan met een aantrekkelijke

Je gezinssituatie, het weer en je verbruiksgedrag bepalen uiteindelijk

zonder tocht. Vloerverwarming en -koeling zorgen voor een

rentekorting. Vraag er eens naar tijdens je hypotheekgesprek.

of je daadwerkelijk op nul uitkomt. Woon je alleen, ben je weinig thuis

gelijkmatige, aangename warmte in de woning.

Wat als de meter niet precies op nul uitkomt?

en heb je alleen maar apparaten met een energiezuinig label? Dan is

ELEKTRABUNDEL
TOTAAL

nul-op-de-meter

er een kans dat je meer opwekt dan je verbruikt. Met de huidige regelgeving verdien je in dat geval zelfs geld met de woning. Andersom is
ook mogelijk. Heb je een groter gezin, is de verwarming overdag vaak
aan, ga je veel in bad of heb je veel oude energieslurpende apparaten

8

9

in huis? Dan heb je waarschijnlijk toch een energierekening aan het


Zonnepanelen, mooi

eind van het jaar. Ook al komt je energiemeter in zo’n geval niet op

verwerkt in het dak via

nul uit; de woning levert je toch nog altijd een flinke besparing op je

een ‘indaksysteem’. Dit

energielasten op.

geeft een rustig beeld
Hoogwaardige vloer-,
dak- en muurisolatie


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

	Duurzame verwarming door een aardwarmtepomp.
Deze haalt voorverwarmde energie uit de bodem rondom
de woning. Eén van de meest duurzame manieren om te
verwarmen en warm water te maken. De warmtepomp staat

GOED VOOR
HET MILIEU

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.

Kies je voor een woning in Goede Morgen dan

De mechanische ventilatie voert automatisch de juiste

kies je bewust voor het wonen in een nul-op-

hoeveelheid binnenlucht af. De roosters zorgen voor de

de-meter woning. Je gebruikt geen gas, maar

aanvoer van frisse lucht

alleen natuurlijke bronnen zoals de zon en aard-

Isolerend HR++glas

warmte. Het milieu ondervindt geen schade aan

Vloerverwarming en -koeling

jouw manier van wonen. Met het duurzame ka-

Elektrisch koken

rakter van je woning draag je zo bij aan een fijn
leefklimaat voor vele opvolgende generaties.

‘WE HEBBEN NU VEEL VRIJHEID,
DAT HEB JE IN DE STAD NIET’
Ze zien het al voor zich. Zondagochtend, de balkondeuren slaan open. Wakker worden met een espresso, genietend van het uitzicht
op een groen park. Saskia en Ruud kozen voor een vrijstaande nul-op-de-meter-woning met ronde erker in Goede Morgen Geerpark
fase 2. Saskia: “We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe woning dicht bij de stad, maar toch vrij. Aan een nieuwbouwwoning

ONTSPANNEN
EN RAVOTTEN
IN HET
WIJKPARK

dachten we niet meteen, maar na het zien van deze plannen waren we snel om.”
Van avontuurlijke leerzones en een buurtstrand tot verschillende
paden die het park doorkruisen waaronder een blotevoetenpad,
Lekker centraal

Een groene oase voor de deur

een laarzenpad en een struinpad. Het wijkpark in het hart van

Saskia: “Ik werk voor een farmaceutisch bedrijf in België, Ruud

Ruud: “We houden van fietsen, wandelen en golfen. Echte na-

Geerpark is een echte plek om te ravotten en te ontspannen. Het

pendelt tot zijn pensioen nog op en neer naar Diemen. We wonen

tuurliefhebbers dus. Dat er letterlijk een park voor onze deur ligt, is

park grenst direct aan Goede Morgen en is ongeveer 415 bij 130

al achttien jaar in Vlijmen en de keuze om hier te blijven is vooral

dan ook een grote plus. Eigenlijk waren we niet op zoek naar een

meter groot. Veel woningen hebben zelfs vrij uitzicht over dit

een praktische. Je bent binnen twintig minuten op het centraal

nieuwbouwwoning. Toen we het plan voor dit huis zagen, dachten

mooie park. Bewoners hebben meegedacht over de invulling.

station in Den Bosch en we rijden ook zo naar familie van Ruud

we al snel: dit is het. Het energiezuinige karakter gaf ons dat extra

Er is een jeu de boulesbaan en er zijn verschillende ‘droge-

in Haarlem. En ik, ik ben zo op de snelweg naar België. We zijn

zetje om ‘ja’ te zeggen. Ook de jarendertigbouwstijl spreekt mij

en natte kamers’ onderling van elkaar gescheiden met mooie

ook in Den Bosch gaan kijken voor een nieuwe woning, maar daar

erg aan. De stijl straalt warmte uit, dat zie je niet altijd bij nieuw-

bomen en groen. Met de kabelbaan en met de vele speelse

heb je veel minder keuze. En als je dan een huis naar je zin vindt,

bouwhuizen. Wat we ook een meerwaarde vinden: de diversiteit

bruggetjes ontstaan er verbindingen. Het park wordt op een

betaal je de hoofdprijs. Hier in Geerpark zijn de prijzen reëel en heb

aan woningen en bewoners in de wijk. Er zijn patiowoningen,

natuurlijke manier vormgegeven en biedt volop ruimte voor

je ook nog eens veel meer vrijheid. De ligging maakt deze woning

twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande huizen zoals dat van

ontmoeting. Zo worden er op diverse plekken zitjes ingericht.

ons. Je vindt hier allerlei mensen, van starters tot gepensioneerden.

En écht ontspannen doe je natuurlijk door met elkaar te

Dat zorgt voor een prettige dynamiek in de wijk.”

picknicken in de boomgaard. Een heerlijke plek waar

echt uniek.”

je zelf je fruit kunt plukken. Water en groen, sport
en ontspanning, binnen en buiten komen perfect
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samen in het hart van Geerpark. Hier kan
iedereen zijn hart ophalen!
Dicht bij de stad, in een groene omgeving en ook nog eens hartstikke duurzaam. Natuurliefhebbers Ruud en Saskia kunnen niet
wachten tot ze van het uitzicht op het park gaan genieten. Ze
zagen de plannen voor de vrijstaande nul-op-de-meter-woning
met ronde erker in Goede Morgen Geerpark en waren meteen
verkocht. Saskia: “Je hebt hier veel meer vrijheid dan in de stad
en het is nog betaalbaar ook.”
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EEN PRACHTIG WIJKPARK,
RECHT VOOR DE DEUR

TUSSENWONINGEN

BEGANE GROND TUSSENWONINGEN

SCHA AL 1:75

14
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TUSSENWONINGEN
Een combinatie van klassieke en landelijke elementen typeert
de tussenwoningen van Goede Morgen. Klassieke elementen
komen terug in de forse kappen met dakoverstek, mooie rode
bakstenen, omkaderde voordeuren en de ronde ramen. De houten gevelbekleding zorgt voor de landelijke knipoog. De woningen hebben mooie verspringende gevels wat zorgt voor een

Perceelgrootte van ca. 119 m 2

gevarieert straatbeeld. Door de prachtige ligging direct aan

Inhoud van de woning ca. 446 m 3

de waterslinger en vlakbij het park geniet je in dit woningtype

Mooi sanitair van Villeroy & Boch

echt van de natuur die in Geerpark overal om je heen aanwezig

Praktische houten berging in de achtertuin

is. Parkeren doe je in de afgeschermde parkeerkoffer vlakbij je

Parkeerplaatsen dicht bij de achtertuin

achtertuin. Via je eigen achterom parkeer je je fiets eenvoudig

Gelegen aan de waterslinger

in de houten buitenberging achter in de tuin.

BOUWNUMMER 381 t/m 383
Er zijn diversen variaties in de plattegronden. Vraag bij de makelaar naar de verkooptekening per bouwnummer.

EERSTE VERDIEPING TUSSENWONINGEN
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SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING TUSSENWONINGEN

SCHAAL 1:75
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HOEKWONINGEN MET GARAGE

BEGANE GROND HOEKWONINGEN MET GARAGE

SCHA AL 1:75
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HOEKWONINGEN MET GARAGE
Echt thuis komen doe je in een ruime hoekwoning in Goede
Morgen. Je auto parkeer je lekker praktisch op de eigen oprit
en de garage kun je gebruiken als bergruimte, hobbyruimte of
betrek deze bij de woning voor extra leefruimte. In het ontwerp
sluit de houten gevelbekleding van de hoekwoningen perfect
aan op de afgetimmerde goot en het dakoverstek wat de woning
zijn karakteristieke jaren ‘30 uitstraling geeft. De hoekwoningen

Perceelgrootte ca. 203 m 2

smoelen extra goed door de mooie raampartijen in de zijgevel,

Inhoud van de woning ca. 564 m 3

wat direct zorgt voor een zee aan licht in het trappenhuis. Ook

inclusief garage

de ligging is werkelijk prachtig, direct aan de waterslinger. Het

Mooi sanitair van Villeroy & Boch

grote wijkpark ligt letterlijk om de hoek en dient als verlengde

Een bad behoort tot de mogelijkheden

van je achtertuin, hier is het heerlijk toeven!

Parkeren op de eigen oprit
Gelegen aan de waterslinger

BOUWNUMMER 380

en

384

Plattegrond zoals getoond betreft kavel 384.
Vraag naar de definitieve uitwerking en de andere woning naar de verkooptekeningen bij de makelaar.

EERSTE VERDIEPING HOEKWONINGEN MET GARAGE
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SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING HOEKWONINGEN MET GARAGE

SCHAAL 1:75
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP

BEGANE GROND TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP

SCHA AL 1:75
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING
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-één-kapwoning is het heerlijk thuiskomen. Met
drie slaapkamers heeft ieder zijn eigen plekje, terwijl de comfortabele woonkamer dé plek is voor gezellig samenzijn. Door
de gunstige plattegrond kun je met de indeling alle kanten op.
Ook aan de buitenkant heeft elke woning haar eigen stijl. Zo

Perceelgrootte variërend van ca. 230

kan je kiezen uit verschillende kleuren warm rood metselwerk,

tot ca. 279 m²

een landelijke uitstraling met houtwerk in de gevel, klassieke

Inhoud van de woning ca. 601 tot ca. 605 m³

raampartijen of juist een mooie erker. Wat je ook kiest, iedere

Inhoud van de garage ca. 65 m³

woning past met haar jaren 30-uitstraling perfect in het ge-

Separaat toilet op de eerste verdieping

varieerde staatbeeld. De openslaande tuindeuren maken de

Mooi sanitair van Villeroy & Boch inclusief bad

achtertuinen extra aantrekkelijk; In de twee-onder-één-kapwo-

Ruime garage en eigen oprit

ningen geniet je sowieso van al het groen om je heen. Het wijk-

Unieke woningen door diversiteit

park ligt letterlijk om de hoek en de woningen liggen tussen

in gevelindelingen

twee waterslingers in. Dubbel genieten dus!

BOUWNUMMERS 370, 371

en

374 t/m 379

De twee-onder-één-kap woningen hebben diverse variaties in raampartijen.
Vraag naar de verkooptekeningen bij de makelaar voor de uitstraling per kavel.

EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP

24

SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP

SCHAAL 1:75
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP XL

BEGANE GROND TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP XL

SCHAAL 1:75

26

27

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING XL
De twee-onder-één-kapwoning XL is de grote broer van de
twee-onder-één-kapwoning. De extra brede kavels zijn optimaal benut. De naar buiten uitgebouwde entreepartij geeft je
maximale vrijheid bij het indelen van de benedenverdieping. Je
komt binnen in een heerlijke lichte en ruime hal en de extra diepe woonkamer biedt je veel mogelijkheden. Er zijn volop mogelijkheden voor indelingskeuzes en uitbreidingen. Lekker buiten

Perceelgrootte ca. 325 tot ca. 340 m 2

ontbijten op een mooie zomerdag? Sla de tuindeuren open en

Inhoud van de woning ca. 618 tot ca. 622 m³

geniet in alle rust van de heerlijke zonnige achtertuin die op

Inhoud van de garage ca. 106 m³

het zuidwesten is georiënteerd! Daarnaast profiteer je bij de

Separaat toilet op de eerste verdieping

XL-woning van een extra brede garage en oprit. De woningen

Volop licht en ruimte door de

hebben een prachtig uitzicht over de waterslinger waardoor je

uitgebouwde entreepartij

optimaal van de vrijheid geniet. Waar kunnen kinderen nu beter

Extra brede garage en oprit voor twee auto’s

opgroeien dan op deze plek, omgeven door natuur en met het

Unieke woningen door diversiteit

park om de hoek?

in gevelindelingen

BOUWNUMMERS 357 t/m 362

De twee-onder-één-kap XL woningen hebben diverse variaties in raampartijen.
Vraag naar de verkooptekeningen bij de makelaar voor de uitstraling per kavel.

EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP XL
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SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP XL

SCHAAL 1:75
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TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP LANDELIJK

BEGANE GROND TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP LANDELIJK

SCHAAL 1:75

30

31

TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP LANDELIJK
Deze bijzondere twee-onder-één-kapwoningen bevinden zich op één
van de mooiste locaties van het plan. Met vrij uitzicht over het wijkpark of direct aan de waterslinger. In een straat waar alleen de parels van het plan een plek kunnen veroveren. Zo’n bijzondere ligging
verdient een bijzonder woningontwerp. Je woont hier weliswaar samen onder een kap, maar het ontwerp wekt de indruk van één riante parkwoning. De grote uitgebouwde topgevel maakt een krachtig
symmetrisch gebaar dat bekroond wordt met een mooi nok-element
uit vervlogen tijden. Tweekappers aan het park hebben een witte topgevel en de tweekappers aan de waterslinger hebben houtwerk in de
gevel wat zorgt voor een landelijke uitstraling. Ook van binnen stelt

Perceelgrootte ca. 230 tot ca. 306 m²

dit type niet teleur. De uitgebouwde topgevel zorgt op alle woonlagen

Inhoud van de woning ca. 643 m³

voor extra ruimte en bijzondere hoekjes die je sfeervol kunt invullen.

Inhoud van de garage ca. 65 m³

Via de openslaande tuindeuren bereik je de brede achtertuin. Door de

Prachtige ligging direct aan het wijkpark

ligging op het zuiden kun je hier tot in de late uurtjes samen genieten

of aan de waterslinger

van de zon, terwijl je geen omkijken hebt naar de kinderen die lekker

Karakteristiek woningontwerp met

spelen in het park of vissen in de waterslinger.

uitge bouwde topgevel
Ruime garage en oprit voor de auto(s)

BOUWNUMMERS 354, 355

en

372, 373

Plattegrond zoals getoond betreft kavel 355.
Vraag naar de verkooptekeningen van deze en andere woningen van dit type bij de makelaar.

EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP LANDELIJK
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SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP LANDELIJK

SCHAAL 1:75
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VRIJSTAANDE WONING ROYAAL

BEGANE GROND VRIJSTAANDE WONING ROYAAL

SCHA AL 1:75
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VRIJSTAANDE WONING ROYAAL
De meest royale en karaktervolle woning van Goede Morgen! Een
woning die anders is dan alle andere vrijstaande woningen in het
plan. Allereerst door zijn oriëntatie op het brede kavel, met zowel
vanuit de woonkamer als de leefkeuken een prachtig uitzicht op
het grote wijkpark en rondom voorzien van raampartijen. Vanuit de
dubbele openslaande tuindeuren geniet je het hele jaar door van
de royale achtertuin op het zuiden. Wat de woning ook uniek maakt

	Perceelgrootte ca. 456 m²

is zijn charmante uiterlijk. De karakteristieke ronde voordeur is een

Inhoud van de woning incl. garage ca. 752 m 3

krachtig symmetrisch gebaar in het midden van de uitgebouwde

Prachtige ligging direct aan het grote wijkpark

voorgevel. Zijn de kinderen wezen spelen in het wijkpark? Neem

Ideale oriëntatie met grote zuidtuin

dan de entreedeur richting de bijkeuken in de extra brede garage.

Dubbel openslaande tuindeuren

Wel zo praktisch voor de modderschoenen. Heb je een groot gezin

Praktische tweede entree met bijkeuken

en niet voldoende aan de drie ruime slaapkamers? Dan is er een

Royale garage met sierlijke daklijst en oprit

mogelijkheid om twee grote dakkapellen te plaatsen op zolder, daar-

voor twee auto’s

mee creëer je een zee aan extra leefruimte. De auto’s parkeer je bij
dit type uiteraard eveneens royaal, op de brede oprit voor de deur.

BOUWNUMMER 356

Vraag naar de verkooptekening en meerwerkmogelijkheden voor dit woningtype bij de makelaar.

INTERIEUR IMPRESSIE
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VRIJSTAANDE WONING ROYAAL
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EERSTE VERDIEPING VRIJSTAANDE WONING ROYAAL
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SCHAAL 1:75

TWEEDE VERDIEPING VRIJSTAANDE WONING ROYAAL

SCHAAL 1:75
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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.

