
Wegdromen aan de waterslinger...
36 nul-op-de-meterwoningen

fase 2



Landelijk wonen met de stad om de hoek

Het Brabantse dorpsleven op een steenworp afstand van de 

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

opzoekt. Met het winkelcentrum van Vlijmen met een rijk 

voorzieningenaanbod en Den Bosch ‘om de hoek’ vind je hier 

alles wat je nodig hebt voor een actief leven. 

Tegelijkertijd kun je er betaalbaar wonen en word je omringd 

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

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

wandeling door de velden.

In Geerpark ben je klaar voor de toekomst 

De meest bijzondere en natuurlijke wijk van Vlijmen is Geerpark. 

Een landelijke woonomgeving met een ruimtelijke opzet en een 

hoofdrol voor water en groen. Met de waterslinger in de buurt die 

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

dicht bij het water en het grote wijkpark. Geerpark is duurzaam 

en 100% elektrisch. Hier kun je energiezuinig, comfortabel 

én betaalbaar wonen. In nul-op-de-meterwoningen die goed 

geïsoleerd zijn en schone energie opwekken. Duurzaam gaat 

ook over woningen die hun 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.
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Aan de noordkant grenzend aan het groene wijkpark verrijst 
het nieuwe wijkdeel Tot Morgen. Het woongebied telt in 
totaal 155 woningen: koopwoningen, zelfbouwkavels, 
woningen van koperscollectief ‘samenbouwen.in’ en 
huurwoningen. De bouw van de koopwoningen verloopt 
in fases. De verkoop van de tweede fase is nu gestart. Die 
bestaat uit 36 nul-op-de-meterwoningen in 5 woningtypes.
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Ten noorden van het park wordt Tot Morgen gerealiseerd. 

Een prachtig woongebied met een eigen karakter. Alles 

wat je van je toekomstige woonomgeving verwacht 

komt hier op unieke wijze samen. De waterslinger die 

Geerpark zijn waterrijke karakter geeft vervult ook hier een 

hoofdrol. Een deel van de woningen in Tot Morgen fase 

2 ligt heerlijk aan het water. Het wijkpark is vlakbij. Een 

plek waar kinderen fijn kunnen spelen en waar je met de 

hele buurt kunt genieten van de natuur om je heen. Auto’s 

parkeer je lekker praktisch op de eigen oprit of op een van 

de besloten parkeerplekken in de buurt van je woning.  

In het ontwerp van Tot Morgen zijn de erfafscheidingen aan 

de buitengrenzen meegenomen. Hier komen fraaie hagen 

en gaashekwerken waartegen klimplanten kunnen groeien, 

zodat het geheel straks groen omzoomd is. Dit sluit naadloos 

aan bij de groene, landelijke uitstraling van Geerpark.

Anoul, waardoor heb je je laten inspireren?
“De landelijke Brabantse woonomgevingen vormden de grootste 

inspiratiebron voor dit ontwerp. Die stijl zie je dan ook terug, maar 

niet op een manier die het letterlijk overneemt. Dat vind ik heel  

belangrijk: met herkenbare elementen toch een geheel eigen 

sfeer neerzetten.”

Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
“In landelijke omgevingen lopen het binnen- en buitenleven in el-

kaar over. Dat contact met buiten, de straat, het plein, het water, 

komt in elke woning op een passende manier terug. Bijvoorbeeld 

door een veranda of grote ramen. Met de keuze voor laagbouw 

halen we bovendien veel licht de wijk in. Wat weer ruimte geeft 

voor openbaar groen. Typisch Brabants is bovendien het kleurge-

bruik. Aardse tinten in het metselwerk gecombineerd met zwart 

en spierwit kunsthout – niet van echt te onderscheiden trouwens. 

Dat soort contrasten zie je hier op het platteland ook veel.”

Welke rol speelt duurzaamheid in het ontwerp?
“De duurzaamheid zit natuurlijk voor een groot deel in de techniek. 

De woningen zijn volledig elektrisch, supergoed geïsoleerd, heb-

ben een warmtepomp en zijn van zonnepanelen voorzien. Waar 

ik als architect echt een belangrijke bijdrage aan kan leveren is het 

functioneren van de wijk. Wat ik hoop, is dat mensen door de aan-

trekkelijke, gezellige woningen van de wijk gaan houden. Want als 

dat zo is, doorstaat de buurt de tand des tijds en dat is heel duur-

zaam. Verder is voor materialen gekozen die enerzijds een beperk-

te druk geven op het milieu en anderzijds lang meegaan.”

Welke uitdagingen ben je tegengekomen bij het ont-
werpen van de woningen?
“Goede vraag. Dit project verliep eigenlijk uitzonderlijk soepel. Ik 

had al meteen het idee in mijn hoofd en binnen een week waren 

alle betrokkenen het erover eens: dit moest het worden. Dan ben 

je als architect snel op stoom. Vervolgens konden we ons binnen 

afzienbare tijd buigen over de details.”

Tot slot: wat wens je de toekomstige bewoners toe?
“Zelf woon ik op een paradijselijk plekje met leuke buren. Dat gun 

ik iedereen: een huis waarin je je thuis voelt in een wijk waar men-

sen van alle kleuren, leeftijden en welvaartsklassen harmonieus 

met elkaar samenleven.”

Architect Anoul Bouwman

‘DAT CONTACT MET BUITEN,  
DE STRAAT, HET PLEIN, HET 

WATER, KOMT IN ELKE WONING 
OP EEN PASSENDE MANIER 

TERUG. BIJVOORBEELD DOOR 
EEN VERANDA OF 
GROTE RAMEN.’

De woningen van Tot Morgen fase 2 zijn (net als die van fase 1) ontworpen door Anoul Bouwman – onder andere bekend van 

Villa Pardoes in de Efteling. Trots is de architect van bureau Visser en Bouwman op het ontwerp, dat hij omschrijft als ‘uniek en 

tegelijkertijd herkenbaar’.  
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ENERGIEZUINIG WONEN: 
IN TOT MORGEN DOE JE HET 
IN ÉÉN KEER GOED
Alle woningen in Tot Morgen zijn gasloos en ‘nul-op-de-meter’. Dat betekent dat ze per jaar net zo veel energie opwekken als 

ze nodig hebben. De woningen voldoen nu al aan de beoogde eisen voor 2030. In Tot Morgen doe je het dus in één keer goed.

 Hoogwaardige vloer-, 

dak- en muurisolatie.

Zonnepanelen op de don-

kere dakpannen of op het 

platte dak. Met een app 

zie je hoeveel energie je 

zonnepanelen opwekken.

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

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 en warmwater-

installatie. Op basis van een wettelijke norm – de zogeheten  

BENG-Norm – is berekend hoeveel energie hiervoor nodig is.  

Daarnaast heb je natuurlijk ook energie nodig voor huishoudelijk gebruik. 

Bijvoorbeeld voor de koelkast, de tv, verlichting en het opladen van je 

mobiele telefoon. Ook hiervoor wekken de zonnepanelen energie op.  

Komt de meter ook echt op nul uit?

Je gezinssituatie, het weer en je verbruiksgedrag bepalen uiteindelijk 

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

en heb je alleen maar apparaten met energielabel A? Dan is 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, douch je lang of heb je veel oude 

energieslurpende apparaten in huis? Dan heb je waarschijnlijk toch een 

energierekening aan het eind van het jaar. Ook al komt je energiemeter 

in zo’n geval niet op nul uit; de woning zorgt toch nog altijd voor een 

flinke besparing op je energielasten. 

Hoe zit dat per jaar?

Vanaf het tweede jaar profiteer je het meest van je zonnepanelen. 

Het eerste jaar in een nieuwbouwwoning verbruik je waarschijnlijk 

wat meer energie, omdat je de ruimtes eerst moet droogstoken. De 

zonnepanelen op je woning degraderen naarmate de tijd vordert.  Dat 

betekent dat de opwekcapaciteit zakt. Na 25 jaar heb je gemiddeld 

15% minder opwekcapaciteit.

Natuurlijke energiebronnen

Kies je voor een woning in Tot Morgen dan kies 

je bewust voor wonen in een nul-op-de-meter-

woning. Je gebruikt geen gas, maar alleen na-

tuurlijke bronnen zoals de zon, lucht- en aard-

warmte. Zo minimaliseer je de milieuschade 

van jouw manier van wonen. Met jouw keuze 

voor deze woning draag je bij aan een fijn leef-

klimaat voor vele volgende generaties.

GOED VOOR  
HET MILIEU

NUL-OP-DE-METER UITGELEGD

 Duurzame verwarming. Bij de meeste woningen door een 

 aardwarmtepomp. Deze haalt voorverwarmd water uit de 

 bodem rondom de woning. Eén van de meest duurzame 

 manieren om te verwarmen en warm water te maken. 

 De aardwarmtepomp staat in de hal of de eerste verdieping.

 De beneden- en bovenwoningen worden 

 verwarmd door een duurzame luchtwarmtepomp, 

 die warmte uit de lucht haalt.

  Warmwaterboiler. Het water hierin wordt opgewarmd 

 door de warmtepomp.

 Slimme ventilatie voor een aangenaam binnenklimaat. 

 De mechanische ventilatie voert automatisch de juiste 

 hoeveelheid binnenlucht af. De roosters zorgen voor 

 de aanvoer van frisse lucht.

 Isolerend HR++glas.

 Vloerverwarming (alle woningen) en -koeling 

 (alle woningen m.u.v. beneden- en bovenwoningen).

 Elektrisch koken.

ELEKTRABUNDEL  
VOOR WONING 

(verwarming, warm  
water, ventilatie) 

Gebaseerd op BENG

ELEKTRABUNDEL  
VOOR HUISHOUDELIJK 

GEBRUIK

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

Gebaseerd op uitgangs-
punten ministerie BZK

 

ELEKTRABUNDEL  
TOTAAL

 
nul-op-de-meter

Aangenaam binnenklimaat

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

uitstekende isolatie. Daardoor gaat in de winter weinig warmte 

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

ventilatie is goed geregeld: er is voldoende frisse lucht zonder 

tocht. Vloerverwarming en -koeling op alle woon- en slaapver-

diepingen zorgen voor een gelijkmatige, aangename tempera-

tuur in de woning.

Zelf energie opwekken

Op iedere woning liggen zonnepanelen. Zoveel dat er vol-

doende energie wordt opgewekt voor verwarming, ventilatie, 

warmwater- en stroomverbruik. Dat betekent dat je bij een 

gemiddeld verbruik (afgezien van je vastrecht) geen ener-

gierekening hebt. Er is geen gasaansluiting; de woning is  

volledig elektrisch. In zo’n woning ben je dus helemaal klaar 

voor de toekomst!
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Midden in het groen en toch overal dichtbij

Na wat omzwervingen door onder andere Elshout en Waalwijk, 

werd het jonge gezin door een familielid getipt over het project 

Goede Morgen in Vlijmen. “We waren op zoek naar een groter 

huis met een fijne tuin voor de kinderen”, vertelt Dennis. “Aan de 

bestaande huizen die we op het oog hadden, moest veel gebeuren. 

Dus besloten we voor nieuwbouw te gaan. Eigenlijk helemaal 

niet de planning, maar nu zijn we er heel blij mee.” Marieke vult 

aan: “Wat ons in eerste instantie aantrok, was vooral de ligging. 

Je zit midden in het groen, maar bent ook zo op de snelweg. En 

de school van Daan ligt op vijf minuutjes fietsen.”

Geen energierekening

Dat hun twee-onder-een-kapwoning superduurzaam is, is volgens 

Dennis een mooie bijkomstigheid. “In de winter zitten we er lekker 

warm bij en in de zomer blijft het koel. Heel comfortabel. En boven- 

dien hebben we geen energierekening meer. De 42 zonnepane-

len op ons dak leveren zelfs geld op.” Leeft het gezin dan ook 

heel zuinig? “We letten er in elk geval niet heel bewust op”, zegt  

Marieke. “Zonder dat je je leefstijl moet aanpassen ben je dus 

toch heel milieuvriendelijk bezig. Dat vind ik echt een pluspunt 

van onze woning.”

Het thuisgevoel

Marieke weet nog goed wanneer ze zich voor het eerst echt 

thuis voelde in haar nieuwe huis. “We waren ergens op bezoek 

en de kinderen konden niet wachten om weer naar huis te gaan. 

Toen wist ik: oké, nu is het echt ons plekje.” Het stel geniet 

ook van het contact met de buurt. Dennis: “Het is een wijk in 

wording. We leren steeds meer mensen kennen. Daan en Luuk 

hebben ook veel vriendjes en vriendinnetjes in Geerpark. Dit is 

echt een plek om samen een mooie toekomst op te bouwen.”

Hoe is het om te wonen in een van de meest duurzame wijken van Nederland? Dennis Pessers en Marieke Cornelisse weten er alles 

van. In januari 2019 betrokken zij samen met hun zoontjes Daan en Luuk (nu 5 en 4 jaar) hun droomhuis aan de Haagwinde in Geerpark.

‘ECHT EEN PLEK OM SAMEN   
EEN MOOIE TOEKOMST OP  
TE BOUWEN’

DENNIS EN MARIEKE VOELEN ZICH HELEMAAL THUIS IN GEERPARK

ONTSPANNEN 
EN RAVOTTEN 
IN HET WIJKPARK
Van avontuurlijke leerzones tot verschillende paden die het park doorkruisen 

waaronder een blotevoetenpad. Het wijkpark in het hart van Geerpark is een ideale 

plek om te ravotten en te ontspannen. Het grote park grenst direct aan Tot Morgen en 

is ongeveer 415 bij 130 meter groot. Bewoners hebben meegedacht over de invulling. 

Er is een jeu-de-boulesbaan en het groen en de waterslinger bieden een thuis aan 

diverse vogels, insecten en waterdieren. De kabelbaan en vele bruggetjes zorgen voor 

speelse verbindingen. Het park ademt natuur en biedt volop ruimte voor ontmoeting. 

Zo zijn er op diverse plekken zitjes ingericht. En écht ontspannen doe je natuurlijk 

door met elkaar te picknicken bij de boomgaard. Een heerlijke plek waar je zelf je fruit 

kunt plukken. Water en groen, sport en ontspanning, binnen en buiten komen perfect 

samen in het hart van Geerpark. Hier kan iedereen zijn hart ophalen!
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Eigenlijk woont François nét niet in Geerpark. “Maar ik vind het 

leuk om mee te denken over wat er in mijn ‘achtertuin’ gebeurt.” 

Peter woont er wel. Samen met zijn vrouw kocht hij hier drie 

jaar geleden een duurzame woning. Beide heren maken deel 

uit van het bestuur dat zich met diverse werkgroepen op allerlei  

manieren inzet voor het welzijn van de buurt. “De buurt is van 

ons allemaal. Daarom vinden we het belangrijk dat er mensen 

uit elk deelgebied van Geerpark meedoen met Buurt Bestuurt”, 

vertelt François. “Met elkaar zorgen we voor een fijne leefom-

geving waar mensen naar elkaar omkijken en samen activiteiten 

ondernemen. En waar we samen – als dat nodig is met steun 

van de gemeente en Woonveste – zoeken naar mogelijkheden 

om het wonen en leven hier nog fijner te maken.”

Appels en peren plukken

Een van de successen is de Groenbrigade, een werkgroep onder 

aanvoering van Peter. “Met een groep bewoners onderhouden we 

de appel- en perenbomen, allemaal zeldzame oud-Nederlandse 

rassen. En als het oogsttijd is, plukt de hele buurt letterlijk de 

vruchten. Zo komen mooie verbindingen tussen mensen tot 

stand. Dat zie je op zo’n plukdag heel mooi.” Dit voorjaar heeft 

de Groenbrigade een kruidentuin aangeplant. Peter: “Het is het 

winnende idee van een wedstrijd in het kader van ‘De Dag van de 

Duurzaamheid’. Er zijn 8 plantenbedden met elk een eigen thema: 

van zenuwstelsel en ademhaling tot magische kruiden. De krui-

dentuin brengt mensen bij elkaar. Samen in de buitenlucht, wer-

ken in de tuin. Of zomaar elkaar ontmoeten en even bijpraten.”

Gesprekspartner voor gemeente

François vult aan: “Naast de Groenbrigade organiseren we 

nog veel meer. Van een paaspuzzeltocht, parkconcert en 

buitenspeeldag tot een welkom voor nieuwe bewoners en  

opschoonacties waarbij we zwerfvuil opruimen. Daarbij doen 

ook de bouwers, Woonveste, de gemeente en de landschapsar-

chitect mee.” Een ander voordeel van Buurt Bestuurt is het  

nauwe contact met wijkregisseur Astrid Pieters van Woonveste 

en Judith Daelmans, klantcoördinator wijkgericht werken van de 

gemeente. “Wij hebben inmiddels een goed netwerk opgebouwd 

en de gemeente beschouwt ons als een serieuze gespreks- en  

samenwerkingspartner. Zo zijn we in staat om kleine kwesties 

snel op te lossen en kunnen we onze visie geven over bijvoor-

beeld de veiligheid in de wijk.”

Tip!

Peter heeft nog een goede tip voor nieuwe bewoners van 

Geerpark. “Ga een keer mee met een wijkwandeling onder 

begeleiding van landschapsarchitect Thomas Jansen. Die kan 

geweldig vertellen over de natuur, de waterslinger en het land-

schap. Echt een aanrader als je je woonomgeving nog beter 

wilt leren kennen.”

Wie in Geerpark komt wonen, kan rekenen op een warm welkom van Buurt Bestuurt. Deze groep actieve buurtbewoners steekt de 

handen uit de mouwen voor een sociale, veilige en aangename leefomgeving. Een initiatief dat wordt toegejuicht door de gemeen-

te Heusden en wooncorporatie Woonveste, die op de achtergrond betrokken zijn. In gesprek met twee leden van Buurt Bestuurt: 

François Goedhart en Peter Wagenaar. “Bewoners moeten elkaar nog leren kennen in zo’n nieuwe wijk. Dat stimuleren wij.” 

BUURT BESTUURT, ACTIEF 
VOOR VERBINDING IN DE WIJK

IN GEERPARK 
BELEEF JE
VAN ALLES
Een greep uit de activiteiten die Buurt Bestuurt organiseert:

 Burendag

 Nationale Buitenspeeldag

 Festiviteiten met Kerst, Sinterklaas, Pasen, 

 Halloween en andere feestdagen

 Informatie- en meedenkavonden over alles wat er in de buurt speelt

Informatiecentrum Morgenland

Hoofdkwartier van de activiteiten is informatiecentrum Morgenland, 

dat centraal in de wijk ligt. Ook vind je daar de buitenlocatie van 

de Bosbessenschool, waar kinderen les krijgen in en over de natuur.

Op de hoogte blijven van alle buurtactiviteiten? 

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via het 

formulier op www.geerpark.nl/buurtbestuurt 
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 Perceelgrootte: 269-288 m2

 Woonoppervlak: 133 m2 (incl. garage)

 Inhoud: 496 m3 (incl. garage)

 3 slaapkamers en een zolder

 Badkamer met daglicht 

 Sanitair van Villeroy & Boch

 Mogelijkheid voor veranda voorzijde 

 Tuin op het zuiden of noorden

 Brede oprit met 2 parkeerplaatsen 

 en eigen achterom

 Aardwarmtepomp voor verwarming 

 en koeling

Gezinshuis met voor ieder z’n eigen plekje

In deze sfeervolle twee-onder-een-kapwoning met garage vindt 

elk gezinslid zijn plekje. Aan de achterzijde een ruime woonkamer 

waar je ’s avonds lekker met z’n allen kunt neerploffen voor een 

filmpje. Overdag heb je hier dankzij de grote pui lekker veel 

licht. Hier geniet je in alle seizoenen ook binnen van je tuin. De 

keuken aan de voorzijde heeft aan twee zijden een raam. Fijn al 

dat daglicht terwijl je staat te koken. Ondertussen heb je zicht 

op de omgeving en contact met de buurt. Boven heeft ieder zijn  

eigen kamer. En de zolder? Die richt je in als chillruimte, thuis-

werkplek of je eigen gym. Als extraatje is er buiten aan de voor-

zijde de mogelijkheid voor een veranda. Hier strijk je ’s zomers 

heerlijk beschut neer met zicht op de waterslinger even verder-

op. De kinderen ravotten ondertussen met hun vriendjes aan de 

groene waterkant. Zie je het al voor je?

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING

BOUWNUMMERS b67 t/m b76
Vraag de makelaar naar de verkooptekeningen en de keuzemogelijkheden om de woning aan te passen.

BEGANE GROND TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING SCHAAL 1:75
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EERSTE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING SCHAAL 1:50 TWEEDE VERDIEPING TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING SCHAAL 1:50

“Onze zolder hebben we 

ingericht als chillruimte. 

Heerlijk om je hier even 

terug te trekken.”

1716



TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGINTERIEURIMPRESSIE

18 19



 Perceelgrootte: 124-129 m2

 Woonoppervlak: 95 m2

 Inhoud: 329-341 m3

 1 slaapkamer (extra slaapkamer mogelijk op 

 de verdieping)

 Badkamer met apart toilet op begane grond

 Sanitair van Villeroy & Boch

 Tuin op het zuiden

 Tuinberging

 Aardwarmtepomp voor verwarming en koeling

Sublieme ligging aan het water

Met een gelijkvloerse woning ben je helemaal klaar voor de toe-

komst. Eten, wonen, douchen en slapen: alles kan hier op de 

begane grond. De ligging is subliem: pal aan de waterslinger. 

Kan het beter? Door de mooie raampartijen in de voorgevel heb 

je een prachtig zicht op alles wat er rondom de waterslinger 

leeft en bloeit. De kopwoning kijkt via een extra zijraam ook op 

het water. Hier beleef je echt overál natuur om je heen. De tuin 

is ideaal om vooral te genieten van het buitenleven. Lekker op 

het zuiden, dus bij elk zonnestraaltje een fijne plek. De zeven  

woningen vormen samen één geheel, met halverwege een speels 

sprongetje in de gevel. En als terugkerend ‘familietrekje’ de  

charmante tuitgevels aan de zijkanten. De verticale metselwerk-

accenten geven elke woning een individueel karakter.

GELIJKVLOERSE WONING

BOUWNUMMERS b107 t/m b113
Vraag de makelaar naar de verkooptekeningen en de keuzemogelijkheden om de woning aan te passen.

BEGANE GROND GELIJKVLOERSE WONING SCHAAL 1:75

2120



EERSTE VERDIEPING GELIJKVLOERSE WONING SCHAAL 1:50

22

“Ideaal, zo’n slaapkamer op

de begane grond, maar ook 

boven hebben we nog ge-

noeg ruimte.”

HEERLIJK KLIMMEN
EN KLAUTEREN AAN
DE WATERSLINGER!
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GELIJKVLOERSE WONINGINTERIEURIMPRESSIE

2524



HOEK- EN TUSSENWONING

 Perceelgrootte: 119-179 m2

 Woonoppervlak: 113 m2

 Inhoud: 420 m3 (tussenwoning) 

 en 439 m3 (hoekwoning)

 Open keuken aan de voorzijde

 3 slaapkamers en ruime zolder

 Ruime badkamer met daglicht

 Sanitair van Villeroy & Boch

 Tuin op het zuiden, oosten of noorden

 Tuinberging

 1 hoek- en 1 tussenwoning met veranda

 Aardwarmtepomp voor verwarming 

 en koeling

Voor elk wat wils

In het hart van dit wijkdeel vind je verdeeld over drie woonplek-

ken een gevarieerd aanbod aan hoek- en tussenwoningen met 

verschillende gevelontwerpen en tuinoriëntaties. Volop keus 

dus! Maak jouw thuis van een stoere tussenwoning met accen-

ten van zwarte onderhoudsarme houtlookplanken. Ultiem van 

het buitenleven genieten? Ga dan voor een hoekwoning met 

veranda. Eigenlijk is buiten in elke woning heel dichtbij. Door 

de grote ramen aan de voorzijde kijk je vanuit de keuken op de 

autoluwe straat. En dan heb je – naast de fijne tuin – ook nog 

eens het groene park en de waterslinger op loopafstand. Wat 

wil je nog meer?

BOUWNUMMERS b77 t/m b87, b103 t/m b106
Vraag bij de makelaar naar de verkooptekening per bouwnummer en de keuzemogelijkheden om de woning aan te passen. 

BEGANE GROND HOEK- EN TUSSENWONING SCHAAL 1:75
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Spitsuur in de badkamer ...

met heerlijk warm water. 

Duurzaam opgewarmd  

natuurlijk!

EERSTE VERDIEPING HOEK- EN TUSSENWONING SCHAAL 1:50 TWEEDE VERDIEPING HOEK- EN TUSSENWONING SCHAAL 1:50
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HOEK- EN TUSSENWONINGINTERIEURIMPRESSIE
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 Perceelgrootte: 114 en 125 m2

 Woonoppervlak: 57 m2

 1 slaapkamer

 Badkamer en toilet gelijkvloers

 Sanitair van Villeroy & Boch

 Open keuken

 Tuin op het oosten

 Tuinberging

Compact en gezellig

Een knus en makkelijk te onderhouden appartement in een fijne 

omgeving. Meer heb je toch niet nodig als je alleen of met z’n 

tweeën bent? Of wacht … Een zonnige tuin is vast ook welkom, 

om lekker te barbecueën, tuinieren of te ontspannen. En opberg-

ruimte, bijvoorbeeld door een bijkeuken en een berging in de 

tuin, is zeker handig. Je raadt het al: de twee benedenwoningen 

hebben dit allemaal. Dat alles gelijkvloers is, maakt het wonen 

hier heel relaxed. Eropuit trekken kan altijd, maar ook als je thuis-

blijft zie je van alles. Vanuit het grote raam in de woonkamer heb 

je zicht op het groene buurtpleintje.

BENEDENWONING

BOUWNUMMERS b99 en b100
 Vraag de makelaar naar de verkooptekeningen en de keuzemogelijkheden om de woning aan te passen.

BEGANE GROND BENEDENWONING SCHAAL 1:75
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 Woonoppervlak: 78 m2

 Open keuken 

 2 slaapkamers

 Toilet op woonverdieping

 Badkamer met toilet en dakraam 

 op slaapverdieping

 Sanitair van Villeroy & Boch

 Dakterras van 12 m2 op het oosten 

 Tuinberging

Proosten op het dakterras

De highlight van dit woningtype: het royale dakterras. Hier voelt 

elke zomerdag als vakantie. Pak de eerste zonnestralen mee als 

je buiten ontbijt. Geniet van je eigen relaxhoek en maak er ’s 

avond een eet- en borrelplekje van. Hoog en vrij kijk je de buurt 

in. En de woning zelf? Die is verrassend ruim van opzet. Je hebt 

de beschikking over maar liefst twee verdiepingen, waarbij de 

eerste is ingericht voor koken en leven. De badkamer en de twee 

slaapkamers vind je op de tweede verdieping. Vanuit de woon-

kamer heb je uitzicht op het groene pleintje waar straks de buurt 

samenkomt. En wil je eens een ander uitzicht? In een oogwenk 

sta je met een volle picknickmand midden in het centrale wijk-

park of aan de waterkant.

BOVENWONING 

BOUWNUMMERS b101 en b102

EERSTE VERDIEPING BOVENWONING SCHAAL 1:50

Vraag de makelaar naar de verkooptekeningen en de keuzemogelijkheden om de woning aan te passen.
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KLAAR VOOR 
DE VOLGENDE STAP?
TOT MORGEN!

TWEEDE VERDIEPING BOVENWONING SCHAAL 1:50
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“In het weekend doen

we lekker relaxed en 

hebben we lange  

ochtenden met ontbijt  

op bed.”
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BOVENWONINGINTERIEURIMPRESSIE
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ONTWIKKELING EN REALISATIE:
GEERPARK B.V.

TOTMORGENGEERPARK.NL

Loopkantstraat 11

5405 NB Uden

 www.hendrikscoppelmans.nl

VERKOOP & INFORMATIE:

Plein 9

5251 AS Vlijmen

 073 - 511 19 99

 nieuwbouw@zande.nl

Plein 7A

5251 AS Vlijmen

  073 - 782 09 82

 nieuwbouw@staete.nl

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 weer-
gegeven 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. 

Science Park Eindhoven 5049

5692 EB Son en Breugel 

 www.jajo.com
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Morgen  
is het zover


