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Voorwoord 
 
Duurzaamheid, Sustainability. Het is een woord dat anno 2022 niet meer weg te denken is uit onze maatschappij. 
Zowel bij lokale besturen, bedrijven als individuen is het een absoluut streefdoel om de eigen leefomgeving te 
sparen voor de toekomstige generaties. En terecht. 
 
Als buurtontwikkelaar heeft Matexi een grote impact op de maatschappij en het milieu. Daar zijn we ons ten volle 
van bewust. Voor Matexi is duurzaamheid daarom een essentieel onderdeel van onze buurtontwikkelingen en onze 
bedrijfscultuur. ‘Planet People Profit’, dat is ons ethos. We creëren duurzame buurten die voldoen aan de noden 
van het heden, zonder dat ze de noden van de toekomstige generaties in gevaar brengen. Daarnaast stellen we ons 
duurzaam op in de relaties met al onze stakeholders én houden we de zorg voor een rendabel, betrouwbaar bedrijf 
steeds in het achterhoofd. 
 
Het groen thesauriebewijzenprogramma (Green Bond) ter waarde van 50 miljoen euro dat we eind 2021 op poten 
zetten, gebaseerd op het Matexi Green Finance Framework, is een perfect voorbeeld van de manier waarop we 
duurzaamheid verweven in onze organisatie. Het is onze groeiende bijdrage aan een groenere, inclusievere planeet. 
Maar je mag er zeker van zijn dat we onszelf zullen blijven uitdagen. Matexi is uniek gepositioneerd om bij te dragen 
tot de realisatie van niet alleen ecologische, maar ook sociaalmaatschappelijke doelstellingen. Die uitdaging grijpen 
we met beide handen aan. Nu en in de toekomst. 
 
 

Philip Goris  
Chief Financial Officer Matexi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Over Matexi 
Matexi, Welkom in de buurt 

Matexi Group NV is het moederbedrijf van Matexi NV, marktleider in residentiële vastgoedontwikkeling in België en 
daarnaast ook actief in het Groothertogdom Luxemburg en Polen. Opgericht in 1945 vond het bedrijf zichzelf steeds 
opnieuw uit: van handelaar in landbouwgrond tot verkavelaar, van woningbouwer tot buurtontwikkelaar met een 
focus op duurzame, stadsvernieuwingsprojecten voor gemengd gebruik. Matexi is een private onderneming met een 
sterke vermogensbasis en langdurige, stabiele aandeelhouders. Anno 2022 werken er meer dan 300 gedreven 
professionals, verantwoordelijk voor de acquisitie, ontwikkeling, constructie en verkoop van 420+ projecten en aldus 
een omzet van meer dan 400 miljoen per jaar. 
 
De collega’s bij Matexi zijn doordrongen van de just cause: ‘Everybody deserves a great place to live.’ We weten dat 
een huis een plek is waar onze klanten hun leven opbouwen, een plek die van hen is, waar ze zichzelf kunnen zijn. In 
een buurt met aantrekkelijke groenzones, lokale diensten en voorzieningen, een goed doordachte mix van privé- en 
openbare ruimtes waar mensen comfortabel kunnen wonen, werken, hun vrije tijd doorbrengen en vrienden maken, 
en een toekomst voor hun kinderen kunnen creëren. 
 
Onder het motto “Welkom in de buurt” wil Matexi met elk project bijdragen tot buurten die inspireren om samen 
meer van het leven te maken. Matexi heeft ervaring met de ontwikkeling van kernversterkende buurten, 
binnenstedelijke gemengde reconversie, assistentiewoningen, kinderdagverblijven, kantoorgebouwen en PPS-
projecten. 
 



     

Als marktleider wil Matexi afdoende antwoorden bieden op evoluties en uitdagingen in de woningmarkt. Met 
projecten als ’t Groen Kwartier (Antwerpen, reconversie van militair hospitaal), Antwerp Tower (reconversie van 
kantoortoren met 26 bouwlagen), Leopold Views (Evere, reconversie van kantoortoren), de Kazerne (Gent, 
reconversie militair complex tot stadsbuurt), Bétons Lemaire (Ottignies, reconversie van industriële site), Quartier 
Bleu (Hasselt, aanleg van nieuw stadsdeel aan het water), I-Dyle (Genappe, eerste ‘eco-quartier’ in Wallonië) en 
Kolska od Nowa (Warschau, ontwikkeling appartementencomplex) neemt Matexi het voortouw wat betreft grote 
binnenstedelijke ontwikkelingen, reconversie, en duurzaam bouwen. 
 

Ethos: Planet, People, Profit 

‘People Planet Profit’ is een term die in 1994 bedacht werd door John Elkington, een expert op het vlak van 
duurzame ontwikkeling. Reeds vele jaren is dit een onderdeel van de Matexi Ethos. Het heeft alles te maken met de 
lange termijn. Als we willen streven naar een duurzame toekomst, dan zijn zorg voor de planeet en zorg voor onze 
samenleving essentieel. We draaiden wel de volgorde om: ‘Planet People Profit’. De draagkracht van de planeet 
staat voorop, anders is er ook geen toekomst voor de mensen.  
 
PLANET 
Bij Matexi geloven we dat de zorg voor onze planeet op de eerste plaats komt. Als familiebedrijf willen we bijdragen 
aan een intelligent en minimaal verbruik van de natuurlijke rijkdommen van onze planeet.  
 
PEOPLE 
Wij geloven dat mensen ten volle tot leven komen door interactie met de mensen en de wereld rondom hen. Wij 
beschikken over de kennis, de middelen en de motivatie om antwoorden te zoeken op de vraag hoe je buurten kan 
ontwikkelen waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien en sociaal verbonden zijn.  
 
PROFIT 
Verantwoord ondernemen betekent dat winst een resultaat is en nooit een doel op zich. Streven naar financiële 
middelen om bij te dragen tot een gezondere planeet en een betere samenleving is niet alleen absoluut 
noodzakelijk, maar volgens ons ook een lovenswaardige ambitie.  
 
Matexi kiest ervoor om deze drie thema’s hand in hand te laten gaan. Volgens Matexi zijn de beste initiatieven én 
goed voor het milieu, én voor de mens, én dragen ze bij tot een gezonde financiële basis en meerwaarde voor al 
onze stakeholders, onder wie onze klanten.  
 
Daarom creëren we duurzame buurten die voldoen aan de noden van het heden, zonder dat ze de noden van de 
toekomstige generaties in gevaar brengen. We stellen ons duurzaam op in de relaties met al onze stakeholders én 
houden de zorg voor een rendabel, betrouwbaar bedrijf steeds in het achterhoofd.  
 
 

Matexi’s duurzaamheidsaanpak 

 
Matexi focust al meer dan 25 jaar op duurzame buurtontwikkeling en is uniek gepositioneerd om bij te dragen tot de 
realisatie van niet alleen ecologische, maar ook sociaalmaatschappelijke doelstellingen. Om onze positieve impact op 
‘Planet People Profit’ te kunnen meten, riepen we de ‘Matexi Sustainability Matrix’ in het leven. Dit 
meetinstrument bevat 60 concrete initiatieven om onze buurten verder te verduurzamen. En omdat we als bedrijf 
willen voorlopen op de strenge regelgeving die de Europese Unie in de nabije toekomst zal opleggen, houden we in 
de Sustainability Matrix al maximaal rekening met de criteria van de EU-taxonomie.  
 
De matrix definieert zowel absolute must-do’s als nice-to-haves – en wel op vier niveaus: de buurt, de woning, 
appartement of retailunit, de organisatie en onze partners – en schetst de positieve impact op de planeet (Planet), 
op de mens (People) en op de meerwaarde (Profit). Op het einde van de rit krijgt elk project zo een 
duurzaamheidsscore met bijbehorend label: ‘sustainable’ of ‘very sustainable’. 
 
Omdat we het belangrijk vinden onze inspanningen te koppelen aan doelstellingen die wereldwijd erkend zijn, 
vertrekt de duurzaamheidsaanpak van Matexi vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 



     

Naties. Op dit moment heeft Matexi impact op tien van de zeventien SDG’s, waarvan SDG 11 ‘Sustainable Cities and 
Communities’ het nauwst aansluit bij onze kernactiviteiten. We dragen bij tot de ontwikkeling van inclusieve, veilige 
en duurzame buurten, creëren een hoge levenskwaliteit en sociale stabiliteit voor onze klanten, terwijl wij ernaar 
streven onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. 
 

 
 
 
Daarnaast verweven we onze zorg voor de planeet via vijf ecologiethema’s in onze projecten en Matexi als bedrijf. 
Zo willen we een grote impact realiseren op het vlak van Biodiversiteit, Circulariteit & Afvalbeheersing, 
Energietransitie, Zachte Mobiliteit en Waterbeheer. De komende jaren zullen we onszelf bovendien blijven 
uitdagen met het oog op steeds duurzamere buurtontwikkelingen en een duurzamer bedrijf.  
 

 
 

Matexi’s Green Finance Framework 
Matexi ontwikkelde het Green Finance Framework om specifieke financiering aan te trekken voor groene activa en 
vastgoedprojecten die bijdragen tot zijn duurzaamheidsstrategie. Binnen dit kader kan Matexi verschillende groene 
financieringsinstrumenten uitgeven, zoals Green (Retail) Bonds, Green Notes, Green Commercial Paper, Green 
Private Placements, Green (Syndicated) Loans. 
 
Het kader biedt een duidelijke en transparante reeks criteria voor door Matexi uitgegeven groene 
financieringsinstrumenten en is in overeenstemming met de richtlijnen van de Green Bond Principles (GBP - zoals 
uitgegeven door de International Capital Market Association (ICMA) en laatst bijgewerkt in juni 2021) en de Green 
Loan Principles (GLP- van de Loan Market Association LMA, laatst bijgewerkt in februari 2021). Deze richtlijnen 
worden ontwikkeld met meerdere belanghebbenden, waarbij uitgevende instellingen, investeerders, financiële 
instellingen en ngo's betrokken zijn, met als doel de ontwikkeling en integriteit van de duurzame financiële markt te 
bevorderen. Matexi is ook bereid zijn kader af te stemmen op de beste marktpraktijken en toepasselijke 
marktrichtlijnen, voor zover mogelijk. 
 
Lees het volledige Matexi Green Finance Framework : 
 
 
 
 
 



     

Rapportering Green Bond 2022 
 
Zoals vermeld in het Green Finance Framework, zal Matexi jaarlijks -tot de volledige toewijzing van de netto-
opbrengsten- rapporteren over de toewijzing van de groene financieringsinstrumenten alsook over de impact ervan 
op de betrokken vastgoedprojecten. Dit document wordt daartoe ook transparant gepubliceerd op de website van 
Matexi onder het luik investor-relations.  
 
De groene financiering werd aangewend voor de realisatie van onderstaande groene projecten die voldoen aan het 
EPB A criterium (Tickmark A): 

• Antwerpen – Antwerp Tower 

• Deurne – Eksterlaer 

• Vilvoorde – 4 Fonteinen 

• Boechout – Zuiderdal 

• Blankenberge – Parkville 
 

Rapportering toewijzing netto-opbrengsten (Tickmark A) 

    

Project 

Bedrag aan 
investeringen voor 

Eligible Green Projects 
(2021-2022/11 YTD) 

Verhouding nieuwe 
financiering en 
herfinanciering 

Saldo niet-
toegewezen 
opbrengsten 

Antwerpen - Antwerp Tower  €  36.662.547,35   €  36.662.547,35   €   20.472.452,65  

Deurne - Eksterlaer  €  20.141.477,44   €  20.472.452,65   €          330.975,21  

Vilvoorde - 4 Fonteinen  €  16.645.193,78     €  -16.314.218,57  

Boechout - Zuiderdal  €    5.221.948,05     €  -21.536.166,62  

Blankenberge - Parkville  €    2.387.227,35     €  -23.923.393,97  

TOTAL € 81.058.393,97   € 57.135.000,00   

  

Amount  of proceeds 
30/11/2022  

 
Deze tabel met toewijzing van de groene financieringsinstrumenten werd beoordeeld door EY Bedrijfsrevisoren BV. 
Het volledige verslag van 20 december 2022 is te lezen achteraan dit document. 
 
 

Impactrapportering 

De residentiële units van deze vijf projecten voldoen aan de energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw 
(EnergiePrestatie en Binnenklimaat - EPB) zoals voorzien door de Vlaamse overheid. Deze EPB-eisen zullen 
resulteren in een Energieprestatiecertificaat (EPC) score A, zoals vereist in het Matexi Green Finance Framework.  
 
Aangezien het EPC pas na voltooiing van de werken aan de eindklant uitgegeven wordt, verwijzen we in dit 
document naar de EPB-score. 
 
Voor de impactrapportering van de Green Bond worden de 5 vastgoedprojecten verder ook besproken aan de hand 
van de volgende ecologiethema’s:  

• Energietransitie: gebruik van hernieuwbare energie en de gekoppelde CO2-besparing  

• Biodiversiteit: oppervlakte gebouwde groendaken, gemeenschappelijke groenzones en aantal nieuw 
geplante bomen 

• Slim watermanagement: volume regenwaterinstallaties  

• Zachte mobiliteit: aantal laadpalen voor wagens en fietsen en/of aantal afsluitbare fietsbergingen  
 



     

 

Antwerp Tower – Een duurzaam icoon 

Dat de Antwerp Tower van Matexi middenin het hart van de stad een nieuwe landmark vormt in de cityscape van 
Antwerpen? Dat is een fijn gevoel. Weten dat de toren ook tot de nok vol zit met duurzame keuzes, dat maakt ons 
pas echt trots. 
 

 
Antwerpen - Antwerp Tower kort 

 
240 luxe-appartementen en penthouses 
26 verdiepingen 
Circulair materiaalgebruik van beton 
Klaar om aan te sluiten op stedelijk warmtenet 
Voldoet aan EPB- eisen (Tickmark A) 
 

 
 
Duurzaam verwarmen: zon en stadsnet 
Op het dak van de Antwerp Tower zit de centrale stookplaats die de bewoners van de toren voorziet van 
comfortabele warmte. We vinden er onder andere 41 zonnecollectoren die zorgen voor warm water. Zonnepanelen 
bezorgen de bewoners dan weer hernieuwbare energie. Wanneer de stad Antwerpen overstapt op een stedelijk 
warmtenet, sluit de Antwerp Tower daar moeiteloos op aan, want alles is daar nu al voor voorzien. 
 
Een torenhoog groendak 
Bovenop de 100 meter hoge toren ligt een uit de kluiten gewassen groendak van 452m2. Een groendak zet CO2 om 
in zuurstof, draagt bij aan de lokale biodiversiteit, absorbeert regenwater en verlaagt de omgevingstemperatuur.   
  
Regenwater opvangen 
In twee watertanks van respectievelijk 37.000 liter en 40.000 liter, vangt de Antwerp Tower regenwater op voor 
huishoudelijk gebruik (toiletten en wasmachines). Dat betekent een fikse besparing op het verbruik van stadswater. 
 
Alternatieve vervoersmiddelen welkom 
In de transformatie van de Antwerp Tower werd bijzonder veel aandacht besteed aan duurzaamheid, ook wat 
betreft de voertuigen. Zo zijn er maar liefst 80 laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien in de ondergrondse 
parking. Daarnaast zijn er fietsbergingen voor 551 fietsen. 
 
Een statement boom 
Bomen halen elk zo’n 25kg CO2 per jaar uit de lucht. Matexi onderzoekt bij elk project of het mogelijk is om extra 
bomen aan te planten, zowel binnen het project als op de openbare weg eromheen. Bij de Antwerp Tower ligt dat 
moeilijk. De ligging – midden in het stadscentrum – is uitdagend om groenruimte aan te leggen of bomen te planten. 
Toch kreeg de Antwerp Tower een boom. Midden in de imposante inkomhal die baadt in een zee van daglicht 
plantten we een echte binnenboom. Want alle beetjes helpen. 
 

 

 

 

  



     

Eksterlaer – Een woonbuurt met groene aderen 

Deurne kreeg er met Eksterlaer een impressionante woonbuurt bij waar de aandacht voluit gaat naar 
woonkwaliteit. En voor Matexi betekent dat: véél groen in de directe omgeving, vlotte toegang tot zachte 
transportmiddelen en openbaar vervoer, maar ook energietransitie en doordachte waterhuishouding. 
 
 

 
 
Deurne - Eksterlaer kort 
295 huizen 
68 appartementen 
1.100 m² commerciële ruimtes 
Aardgas al sinds 2016 uitgefaseerd  
dankzij warmtepompen 
Voldoet aan EPB- eisen (Tickmark A) 
 
 

 
 
 
Duurzame collectieve warmte 
Alle woningen worden maximaal voorzien van slimme oplossingen rond hernieuwbare energie. Op die manier 
voorkomen we jaarlijks 726 ton CO2-uitstoot. Ook in Eksterlaer faseren we aardgas uit en maken we gebruik van 
warmtepompen – waar mogelijk geothermische pompen – voor verwarming en koeling. Duurzame elektriciteit 
opwekken, dat doen we in Eksterlaer met zonnepanelen op de daken. 
 
Royaal aantal groendaken 
Doorheen de woonbuurt legden we 3.446 m2 groendaken aan. Elk groendak absorbeert regenwater, zet CO2 om in 
zuurstof, verlaagt de omgevingstemperatuur en geeft een boost aan lokale biodiversiteit. 
 
Slimme waterrecuperatie 
Het regenwater dat op de reguliere daken van Eksterlaer valt, wordt dan weer volop opgevangen voor huishoudelijk 
gebruik. De buurt kan rekenen op een totaalvolume van 478.000 liter aan regenwaterputten, waardoor het verbruik 
van stadswater aanzienlijk daalt. 
 
Zachte mobiliteit voorop 
Bewoners van Eksterlaer worden volop aangemoedigd om de fiets te nemen. In de overdekte stelplaatsen kunnen ze 
in totaal 470 fietsen veilig en droog stallen. Wagens parkeren ondergronds en rijden stapvoets in de buurt. Er zijn 
oplaadpunten voorzien voor 106 EV-wagens.  
 
Groene ader 
Een buurtpark van 3 hectare loopt als een groene ader door de buurt. De doordachte aanleg van wandel- en 
fietsassen maakt het voor zachte weggebruikers veilig en autoluw. 
 
Bomen op het openbaar domein 
Eén boom is in staat om 25kg CO2 op een jaar weg te werken. Dat motiveert ons om in elke buurt extra bomen toe 
te voegen. In Eksterlaer werden dat 40 nieuwe bomen op het openbaar domein. 

 

 
 
 
 

  



     

4 Fonteinen – Autoluwe woonbuurt aan de waterkant 

Tussen het Zeekanaal en de Zenne in Vilvoorde ontwikkelt Matexi 4 Fonteinen, een volledig nieuwe en duurzame 
buurt, waar de dynamiek van het stadsleven en de rust van het groen een harmonieus geheel vormen.  
 

 
 
Vilvoorde – 4 Fonteinen kort 
3 residenties: ’t Sas, ’t Brughuis & Waterzicht 
Meer dan 1.000 woningen aan de waterkant 
Eerste private mobipunt van België  
Grond afgevoerd via kanaal ipv over de weg 
Voldoet aan EPB- eisen (Tickmark A) 
 

 
 
 
Aandacht voor biodiversiteit 
In 4 Fonteinen creëerden we tijdelijke natuur in samenwerking met OVAM en Natuurpunt. Er werden paden 
gecreëerd met boomschors, een bloemenmengsel werd ingezaaid en een insectenhotel is geplaatst. Verder laten we 
de natuur haar gang gaan. Pas nadat het nieuwe park is aangelegd zal de tijdelijke natuur plaatsmaken voor 
woningen, zodat de insectenpopulaties de tijd hebben om zich te verplaatsen. 
 
Pilootproject slim waterbeheer 
Tot januari 2021 liep hier een tweejarig onderzoeksproject voor het recycleren en hergebruiken van afvalwater. Het 
water wordt opgevangen en gezuiverd via een innovatief systeem. Het water kan worden gebruikt voor toiletten, 
wasmachines, schoonmaak en zelfs stadslandbouw of voor de productie van drinkwater. 
 
Schoolvoorbeeld zachte mobiliteit 
De site heeft een mobipunt met een bushalte, vijf deelfietsen, een fietsenstalling, twee elektrische deelwagens en 
een laadpaal. Dit was het eerste mobipunt in België dat werd geplaatst door een private ontwikkelaar. De site is 
autoluw, en een nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal de buurt vanaf 2023 verbinden met het natuurgebied 3 
Fonteinen aan de andere kant van het Zeekanaal. 
 
3 hectare groen 
In 4 Fonteinen leggen we 3 ha aan groenzones aan, met daarnaast ook verkeersvrije fiets- en wandelpaden en 
bruisende stadspleinen. Dankzij die unieke combinatie biedt 4 Fonteinen de perfecte mix van wonen, werken, 
winkelen en ontspannen. 
 

 

 

 

 
 

  



     

Zuiderdal – Gezinnen in het groen 

Het groene karakter en de autoluwe straten maken van het Boechoutse Zuiderdal een perfecte thuis voor jong en 
oud. Bovendien is deze kindvriendelijke buurt meer dan klaar voor een duurzame toekomst. 
 

 
 
 
Boechout – Zuiderdal kort 
 
90 appartementen en meer dan 160 woningen 
Ook sociale appartementen  
Groene buurt met wadi’s en speelbos 
Al in 2014 duurzame keuze voor zonneboilers  
Voldoet aan EPB- eisen (Tickmark A) 
 
 

 
Energiezuinig verwarmen 
Al in 2014 maakten we in dit project duurzame keuzes. 90% van alle reeds gerealiseerde woningen in Zuiderdal 
verwarmt intussen met een lucht-water-warmtepomp. Zo’n pomp zet de buitenlucht op een energiezuinige manier 
om in warm water, dat gebruikt wordt voor het sanitair en de centrale verwarming. Alles samen betekent dat voor 
de buurt een jaarlijkse besparing van zo’n 1 miljoen kWh aan gas. Anders gezegd: dankzij de warmtepompen 
voorkomt deze buurt de uitstoot van 200 ton CO2 per jaar. 
 
Weidse groendaken 
Planten vangen regenwater op, bieden voedsel aan insecten en werken verkoelend in de zomer. Daarom beplantte 
Matexi in deze woonbuurt ook de daken van de appartementsgebouwen. In totaal tooit maar liefst 4950 m² aan 
groendaken deze duurzame buurt. 
 
Hemelwater goed besteed 
In Zuiderdal heeft elke woning een regenwaterput van 5000 liter. Om de was en de plas te doen, gebruiken de 
bewoners dus geen kostbaar drinkwater, maar wel 530.000 liter van het water dat gratis uit de hemel valt.  
 
Omringd door groen 
Zuiderdal is als groene oase haar naam waardig. Bovenop de private tuinen, omarmt zo’n 9.000 m² gras de 
woningen. Ook werd 5212 m² van de buurt aangeplant, waarvan 2.223 m² langsheen de straten en 2.989 m² in eigen 
parkzones. Meer dan plaats genoeg dus, om te spelen en te genieten.  
 
Verkeersluwe straatjes 
De buurt Zuiderdal kenmerkt zich door een evenwichtig straatbeeld, met verkeersluwe straatjes en groene pleinen 
die uitnodigen tot ontmoeting. In 2021 realiseerden we er ook het Mussenplein, waar de prioriteit wordt gegeven 
aan zachte weggebruikers. Alle appartementen beschikken over een fietsenstallingen, met in totaal plaats voor 270 
fietsen.  
 
Een boom per woning 
Matexi streeft er in elke buurt naar om per woning één boom te planten. Op Zuiderdal slaagt het daar met glans in: 
deze woonbuurt kreeg reeds 109 nieuwe bomen, waarvan 30 in de parkzones. 
 

 

 

 

 



     

Parkville – Duurzaam wonen aan zee 

Parkville in Blankenberge zouden we kunnen omschrijven als not your average appartementen-aan-zee. De 112 
appartementen, verspreid over vijf gebouwen, werden future proof ontworpen door CAAN-architecten. Badend in 
het groen en met aandacht voor sociale cohesie is Parkville een toonvoorbeeld van duurzaamheid. 
 
 
 
 

Blankenberge – Parkville kort  
 
112 appartementen  
5 elegante gebouwen 
Volledig aardgasvrij dankzij collectieve geothermie 
Voldoet aan EPB- eisen (Tickmark A) 

 
 
 
 
 
Collectieve geothermische warmte en koeling 
Opvallend toekomstgericht is het collectief geothermiesysteem van Parkville. Elke bewoner kan dankzij een 
individuele warmtepomp de temperatuur van de vloerverwarming en het warm water aansturen. In de zomer 
kunnen de woningen ook gekoeld worden met dit systeem. Parkville is op die manier aardgasvrij en produceert geen 
CO2. Een voorbeeld! 
 
Groendaken als klimaatbuffers 
Ook beschikt Parkville over 550m2 groendaken. De impact van groendaken is groot: ze zetten CO2 om in zuurstof, 
dragen als groeneiland bij aan lokale biodiversiteit en verlagen de omgevingstemperatuur. 
 
Proper regenwater vervangt stadswater 
Parkville beschikt over regenwaterputten die in totaal 30.000 liter water kunnen stockeren voor huishoudelijk 
gebruik. Goed voor een flinke besparing van stadswater.  
 
Baden in het groen 
De aanwezigheid van groene ruimte is in dit project opvallend – de naam Parkville is dan ook niet uit de lucht 
gegrepen. In totaal beschikken de bewoners er over 1.218 m2 aan gemeenschappelijke groene zones: een 
binnentuin en een groen toegangsplein.  
 
Een lans voor alternatieve mobiliteit 
Ook in de duurzame buurt Parkville breekt Matexi een lans voor alternatieve mobiliteit. Op vraag wordt voor 
elektrische fietsen een laadpunt geïnstalleerd. Ook laden voor elektrische voertuigen is een optie, met reeds 63 
laadpalen op het plan. 
 
Bomen voor zuurstof 
Omdat elke boom jaarlijks 25kg CO2 wegwerkt, onderzoekt Matexi in elk project of er extra bomen aangeplant 
kunnen worden. Bij Parkville slaagden we erin om 15 nieuwe bomen aan te planten. 
 

 

 

 

 

  



     

Controleverslag door onafhankelijke auditor 
 
Het Matexi Green Finance Framework voorziet in een externe beoordeling van de groene financieringsinstrumenten 
die in dit kader worden uitgegeven, en dit jaarlijks, tot de volledige toewijzing van de netto-opbrengsten. De 
Rapportering Groene Obligatie 2022 werd extern beoordeeld door EY Bedrijfsrevisoren BV, die hun verslag 
gedateerd hebben op dinsdag 20 december 2022.  Dit verslag omvat (1) controle op het groene karakter van de 
projecten waaraan de groene fondsen toegewezen werden (op basis van de energiecertificaten) en (2) de effectieve 
toewijzing van de groene fondsen aan deze projecten, zoals aangeduid via “Tickmark A”. 



     

 



     

 



     

 
 

 
 

 


