
In Vlijmen groeit een bijzondere nieuwe wijk, Geerpark. 
Goede Morgen is het nieuwste deel van deze nu al populaire
nieuwbouwwijk.
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Goede Morgen,
dát is duurzaam
wonen!

I n het hart van de landelijke wijk komen in
drie jaar tijd 205 energiezuinige nieuw-
bouwwoningen in Oud Hollandse en jaren
30-stijl. Allemaal zijn ze nul-op-de-meter:

ze zijn gasloos en wekken hun eigen energie op
met behulp van de zon en aardwarmte. Daar-
door zijn ze heel duurzaam en heb je bij
'normaal' verbruik geen energielasten. Goede
Morgen is een gevarieerde wijk voor starters,
gezinnen en 55-plussers. Een plek waar je
heerlijk landelijk woont aan de waterslinger of
het park. Op slechts 15 minuten van het cen-
trum van Den Bosch.

 
In Goede Morgen komt een mix van

verschillende typen nul-op-de-meter-
woningen. Het koopaanbod bestaat uit hoek- en
tussenwoningen, twee-onder-een-kap, patio-
woningen en vrijstaand. De 134 koopwoningen
in Goede Morgen worden gefaseerd gebouwd.
De eerste fase (42 woningen) is begin dit jaar in
de verkoop gegaan. 

TOONAANGEVEND IN NEDERLAND 
Joost Engelkes van Janssen de Jong Projectont-
wikkeling, samen met Hendriks Coppelmans
Ontwikkeling uit Uden de initiatiefnemers van
Goede Morgen, vertelt over het nieuwe plan:
‘Wat ons verbindt, is het geloof in de nieuwe
manier van bouwen. Duurzaam en met de wens
van de bewoner centraal. Samen innoveren en
bouwen we vanuit de visie dat we in
samenwerking met de klant de beste oplossing
willen realiseren. Met de nul-op-de-meter-
woningen gaan we nog een stapje verder. Wij
zitten op een energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
waarde van -0,2 terwijl 0,4 of lager voor
nieuwbouw verplicht is. We werken met een
duurzaamhoutverklaring, zonnepanelen,
bodemwarmtepompen en een goede schil met
de beste isolatie. Natuurlijk moet een huis ook
mooi blijven. Daarom bouwen we de daken op
de maat van de zonnepanelen. Dat bespaart
dakpannen en ziet er mooi strak uit. Het
resultaat van deze werkwijze is een mooie en
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Wilt u weten waar de

energiezuinige

woningen in Vlijmen

worden gebouwd?

Bekijk dan de plankaart

op goedemorgen

geerpark.nl

 

Foto: Joost Engelkes

(rechts) van Janssen de

Jong Projectontwikke-

ling en Geert-Jan van

den Oord, hypotheek-

adviseur bij Rabobank.
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AFSPRAAK MAKEN
In het Rabobank

Hypotheekdossier (de

online tool van Rabobank

waar u de maximale

hypotheek kunt

berekenen) is de

rentekorting van de Rabo

GroenHypotheek niet

meegenomen. Maak voor

een exacte berekening

inclusief uw rentevoordeel

een afspraak met een

hypotheekadviseur van

Rabobank

's-Hertogenbosch e.O.

zuinige woning. Gegarandeerd, want we leveren
deze woningen met garantiecertificaat van
Woningborg. Deze onafhankelijke waarborg-
instelling toetst het ontwerp en de uitvoering.
Daarnaast is speciaal voor deze woningen door
Woningborg een EnergiePrestatieGarantie
ontwikkeld. Wij hebben daarvan de landelijk
primeur. Iedere koper krijgt hiermee een
garantie dat de woning doet wat hij moet doen
en de energie levert die hij moet leveren, 10 jaar
lang. Hiermee is Goede Morgen ook landelijk
een uniek project en een van de duurzaamste in
Nederland. Wat in Vlijmen gebeurt, is echt
toonaangevend.’

 
RABO GROENHYPOTHEEK Geert-Jan

van den Oord, hypotheekadviseur bij Rabobank
’s-Hertogenbosch en Omstreken en gevestigd in
Vlijmen: ‘We zijn een van de grootste hypo-
theekverstrekkers van Nederland. Als
coöperatie voelen we ons ook maatschappelijk
verplicht om te investeren in een beter klimaat.
Woningen zijn verantwoordelijk voor 15% van
de Nederlandse CO2 uitstoot. Verduurzaming
van de woningvoorraad draagt daar dus flink
aan bij. De introductie van de Rabo Groen-
Hypotheek is een concreet voorbeeld van een
van onze initiatieven daartoe. De Rabo
GroenHypotheek stimuleert klanten om nu al de
keuze te maken voor een zeer energiezuinige
nieuwbouwwoning door ze een rentekorting te
geven.’

Geert-Jan van den Oord,

hypotheekadviseur bij

Rabobank ’s-Hertogenbosch

en Omstreken.

BETER KLIMAAT Met de Rabo
GroenHypotheek wil de Rabobank de
verduurzaming van de woningmarkt significant
versnellen. In het Energieakkoord heeft de
Nederlandse overheid vastgelegd dat alle
woningen in ons land vanaf 2050 energie-
neutraal moeten zijn. Dat betekent dat een huis
minimaal zoveel energie opwekt als het
verbruikt. Voor nieuwbouwwoningen wordt
deze norm al gesteld vanaf 1 januari 2021.

Voor het aanvragen van een Rabo
GroenHypotheek heeft u een Groenverklaring
nodig. Deze Groenverklaring wordt afgegeven
voor 10 jaar. U krijgt rentekorting op uw
GroenHypotheek voor de duur van uw
Groenverklaring.

Om een Groenverklaring te krijgen, moet
deze uiterlijk binnen zes maanden na de start
van de bouw aangevraagd worden door een
aannemer of projectontwikkelaar. Uw
nieuwbouwwoning moet daarnaast aan een
aantal voorwaarden voldoen. Een EPC-waarde
geeft de hoeveelheid energie aan die er nodig is
om een woning te verwarmen, ventileren en
verlichten. Hoe lager de EPC-waarde hoe
energiezuiniger de woning en hoe beter de
woning natuurlijk is voor het klimaat. De
woningen die in het project Goede Morgen
worden gebouwd voldoen allemaal aan de
criteria en komen in aanmerking voor de Rabo
GroenHypotheek. Kijk eens op
rabobank.nl/groenhypotheek of maak een
afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek
bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken
via (073) 699 50 00.
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‘Goede Morgen is landelijk een uniek
project en een van de duurzaamste in

Nederland. Wat in Vlijmen gebeurt,
is echt toonaangevend’


