
DUURZAAM WONEN

Marieke en Adriaan Vos kunnen niet wachten om hun waterwo-
ning aan de Cattenbroekerplas te betrekken. Wonen op een unieke
locatie in Woerden. Gefinancierd met een Groenhypotheek.
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Energiezuinig
wonen aan het
water

V ooral dat uitzicht, hè. Dat doet het ‘m.
Op een zwoele zomeravond op het ei-
gen terras aan het water zitten. Ik kan
niet wachten’, glimlacht Adriaan. Hij

werkt sinds kort in Woerden als commercieel
directeur bij Qbtec; fabrikant van professionele
frituur- en kookapparatuur. ‘Op de fiets ben ik in
drie minuten op mijn werk. Ook goed voor een
meer duurzame samenleving!’

Dat de familie Vos uitkwam bij de Rabobank
is niet vreemd, vertelt Wilfred Boers. Hij is fi-
nancieel adviseur bij Rabobank Rijn en Veen-
stromen. ‘De gemeente Woerden heeft de ambi-
tie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en ener-
giezuinig bouwen hoort daarbij. Dat sluit aan bij
onze manier van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Met de Groenhypotheek nemen
we onze klanten mee in het verduurzamen van
hun woning. We willen niet anders!’
 Boers legt uit dat een nieuwbouwhuis vandaag
de dag een energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
van 0,4% moet hebben. ‘Als bewoners extra

energiezuinige maatregelen treffen aan hun wo-
ning en dat percentage van 0,4 zakt onder de
0,26; dan kunnen wij een Groenhypotheek ver-
strekken. De eigenaar krijgt dan over een lening
van 100.000 euro 0,5% korting op de rente voor
10 jaar. Daalt de EPC zelfs naar 0, dan verstrek-
ken wij een korting van 0,5% over 150.000 eu-
ro.’ 

Voor Marieke en Adriaan was de Groenhypo-
theek reden genoeg om te kijken naar duurzame
aanpassingen in hun huis. Goed voor het milieu
en goed voor de portemonnee. Vos: ‘Er komen
zonnepanelen op het dak, verwarming van het
pand gaat via een warmtepomp en er komt drie-
dubbel dik glas in. We verwachten er veel van en
hopen zelfs energieneutraal te kunnen gaan wo-
nen.’

Een andere reden voor de familie Vos om
voor de Rabobank te kiezen is de aanwezige
specialistische kennis rondom de financiering
van dit soort “bijzondere woningen”. Boers: De
twaalf waterwoningen aan de Cattenbroeker-
plas zijn drijvende woningen. Hiervoor gelden
doorgaans minder courante financieringsvor-
men omdat het “roerend goed” is. Voor dit pro-
ject hebben we vanwege hele specifieke ken-
merken een hypotheek aan kunnen bieden die
hetzelfde is als andere grondgebonden wonin-
gen.’ Adriaan beaamt de kunde bij de Rabobank.
‘Daar ben ik heel content mee. Maar ehh… ik
kijk er vooral naar uit een zomerse duik te ne-
men in de Cattenbroekerplas. Een voortuin die
ik niet hoef te maaien!’ 
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