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Landleven

2

‘Wie woont op Providentia proeft van het genoeglijke leven op het platteland. De natuur, 

de gemoedelijkheid, de rust en ruimte. Toch wordt Providentia zeker niet alleen een rurale 

idylle weg van het moderne hectische bestaan van de stad. Wie op Providentia woont  

doet dit met alle gemakken van de huidige tijd in een omgeving die je kent uit wervende  

brochures. Het Landleven anno nu.

Wie kiest voor Providentia doet dit bewust. Verbondenheid en wederzijds respect staan  

hier centraal. Privacy is essentieel, maar bewoners vormen ook een gemeenschap, een 

buurt. Ze genieten van het landleven en van het contact met elkaar. En profiteren van een 

prachtige locatie, een comfortabele woning en aantrekkelijke voorzieningen. Providentia  

is een open leefmilieu, met een dynamische woonomgeving en een duidelijke identiteit. 

Ingebed in, en open naar de maatschappij’.

We hebben het proces naar de daadwerkelijke totstandkoming van deze woon omgeving  

een naam gegeven, te weten: de ‘Vrije Ruimte van Providentia’. Een naam die ons  

inziens recht doet aan het proces. De opbouw van de naam geeft ruimte om binnen het 

gegeven ‘vrijheid’ te variëren. De Vrije Ruimte is namelijk het gebied dat we samen met  

de toekomstige klanten invulling willen geven. Het onderschrift ‘van Providentia’, zie ook 

voorzijde, speelt een ondergeschikte rol maar houdt de verbinding in leven.

De woongemeenschap wordt de komende jaren herontwikkeld. De eerste bouw  werk   

zaamheden zullen in 2013 starten. Het is een belangrijk doel om levendigheid in dit  

natuurlijk gebied te creëren. De doelstelling is om naast huisvesting voor de originele  

bewoners, circa 180 marktwoningen aan de locatie toe te voegen. Deze marktwoningen 

kennen een differentiatie, van rijwoningen tot tweekappers en van patiowoningen tot  

vrije kavels. In dit boekwerk willen we u een beeld geven over de mogelijkheden van  

de vrije kavels in dit gebied.
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Inhoud Inleiding

De ‘Vrije Ruimte van Providentia’ wordt de komende jaren herontwikkeld. Naast nieuwe 

huisvesting van de originele bewoners van Kempenhaeghe is een belangrijk doel van 

de herontwikkeling het creëren van meer levendigheid. Dit door middel van openstelling 

van het terrein voor bewoning door derden, door u. De doelstelling is om maximaal 

180 marktwoningen aan de locatie toe te voegen en de voorzieningen daar waar nodig 

uit te breiden. 

Van een geïsoleerde instelling naar een kleinschalige levendige woonwijk waarin mensen 

met en zonder (verstandelijke) beperkingen samen kunnen optrekken. Het is belangrijk 

om hiervoor de ideale omstandigheden te creëren. Er is dan ook naast aandacht voor de 

woningen en het profiel van hun toekomstige bewoners, vooral ook aandacht voor de 

omgeving. De omgeving moet uitnodigen om te verblijven, een wandeling te maken en 

mensen te ontmoeten. De omgeving vormt het verbindend element tussen de verschillende 

functies op het terrein en leidt op een natuurlijke wijze naar de kern van de nieuwe 

woonwijk. 

De ontwikkeling van deze woonwijk heeft afgelopen jaar concrete vormen aangenomen.  

Er is een stedebouwkundig plan bedacht met bosschages, brinken, lanen, straatjes en 

parkeren. Daarnaast zijn de kavels voor de woningen ingetekend. Een mooie onderlegger 

waarbinnen u uw eigen woonwens kunt waarmaken. Om een idee te krijgen wat er allemaal 

mogelijk is in dit nieuwe dorp hebben enkele architecten een ontwerp voor een woonhuis 

(op een vrij kavel) gemaakt. Deze ontwerpen kunt u zien in dit boekwerk.
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1. Vrije kavels

20132015

13 vrije kavels

6 tweekappers

10 rijwoningen

8 kopwoningen

▲N

Geniet van de rust en de ruimte in dit bosrijke gebied van Brabant. Geniet van

de beschutting van uw eigen tuin... Kies voor een riante kavel in Providentia, 

want zelden was zelf bouwen zo aantrekkelijk. Het uitkiezen van uw ideale 

kavel, het dromen van uw eigen huis dat aan al uw wensen en eisen voldoet... 

Nog voordat de eerste steen gelegd is voelt u zich thuis.

Op Providentia kan een nieuwe bewoner van een vrij kavel opdrachtgever worden van zijn eigen 

woning. Dit in nauw overleg met de gemeente HeezeLeende. 

Koop nu een vrij kavel van Providentia. De vrije kavels kennen verschillende afmetingen, maar 

zijn er bijvoorbeeld al van 540 m2 tot bijvoorbeeld kavelgroottes van 1250 m2 (samenvoeging). 

Voldoende ruimte dus om een prachtige villa op te bouwen. Een aantal architecten hebben 

hun ideeën al vormgegeven in gevelbeelden en plattegronden, maar laten u ook reeds gereali 

seerde projecten zien. Zo kan het hier ook worden..! Op de volgende pagina’s ziet u enkele 

mogelijkheden zoals het zou kunnen. Zit uw droomwoning er niet bij? Ga dan met een van deze 

architecten, of een architect naar eigen keuze, aan de slag voor uw ideale droomwoning.

De volgende hoofdstappen zullen doorlopen worden in dit proces:

Keuze kavel

De eerste stap op weg naar de verwezenlijking van uw droom is de keuze van het kavel. Heel 

moeilijk is deze eerste stap niet. Alle kavels zijn prachtig gelegen, ruim bemeten en allemaal 

even landelijk. Natuurlijk zijn er wel wat verschillen tussen de kavels. Maak uw keuze en neem 

een optie op de kavel waar uw villa het best tot zijn recht zal komen. Heeft u hierover al vragen? 

De makelaar staat u graag te woord, 040  22 33 345

Ideale huis

Op de kavels bent u vrij om het huis van uw dromen te bouwen. Ga dus aan de slag en 

bedenk hoe uw ideale huis er uit moet zien. Uiteraard dient u rekening te houden met 

het beeldkwaliteitsplan waarin enkele bepalingen zijn vastgelegd en de eisen van de 

welstandscommissie en supervisor van de gemeente HeezeLeende, met name met 

betrekking tot het algemene karakter van de woningen. Zo zijn er enkele regels gesteld 

over de uitstraling van uw droomhuis op het perceel, en dienen voor het ontwerp enkele 

basale kenmerken in acht te worden genomen.

Architectuur of eigen ontwerp

Samenwerken met een architect biedt grote voordelen. Hij kent de regels en weet daar 

creatief mee om te gaan. Met alle ontwerpvrijheid maakt hij samen met u uw droomwens 

waar. Enkele architecten tonen u hier al verschillende mogelijkheden. U heeft de vrijheid 

om te werken met een eigen ontwerp of te kiezen voor de samenwerking met een van de 

Na fase 1 zullen er nog diverse andere woningtypes komen, waaronder ook vrije kavels.
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architecten. Een architect kan uw woondromen vertalen naar realiteit; hij kan u helpen 

het maximale uit uw huis en kavel te halen. Met originele ontwerpideeën, creatieve 

indelingsmogelijkheden en praktische tips. Heeft u hierover vragen? Eén van de architecten 

staat u graag te woord.

Vrijblijvend advies van de kwaliteitscoach

Zodra u een optie heeft over de aankoop van een bouwkavel, geeft onze kwaliteitscoach graag 

een toelichting op het specifieke karakter van het nieuwe dorp en de verschillende deelgebieden 

om het ontwerp van uw woning sterker te maken en te laten aansluiten op het specifieke 

karakter van het nieuwe woongebied. Daarbij is haar rol tweeledig; coaching en sturing, ten 

behoeve van een goede afstemming op het specifieke karakter van het nieuwe dorp en de 

samenhang tussen de individuele ontwerpen én advisering voor bouwplannen op hoofdlijnen aan 

de welstandscommissie.

Gesprek met de aannemer

Nadat het werk van de architect erop zit, komt de aannemer in beeld.

Na de creatieve fase van ontwerpen volgt nu het praktische gedeelte: het uitwerken van het 

ontwerp tot een concreet bouwplan. De architect kan u hierbij uitstekend helpen en zorgt 

ervoor dat er een duidelijk bestek ligt waarop een aannemer de prijsopgave kan baseren. 

Oplevering

De oplevering nadert. Samen met de architect en de aannemer controleert u of al het werk 

correct is uitgevoerd. De laatste puntjes worden op de i gezet. Nog heel even en dan is het 

zover: na de sleuteloverdracht kunt u genieten van uw nieuwe droomvilla!

Kavelgroottes

De eerste 10 kavels kennen de volgende oppervlaktes. Deze kunnen in overleg ook eventueel 

samengevoegd worden:

•  Kavel 1 verkocht

•  Kavel 2 verkocht

•  Kavel 3 verkocht

•  Kavel 4 verkocht

•  Kavel 5 verkocht

•  Kavel 6 verkocht

•  Kavel 7 verkocht

•  Kavel 8 ca. 500 m2

•  Kavel 9 ca. 633 m2

•  Kavel 10 ca. 622 m2

•  Kavel 11 ca. 515 m2 

•  Kavel 12 ca. 385 m2 

•  Kavel 13 ca. 550 m2 
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Uw droomwoning?

[A] Engelman architecten, Roermond

‘U, als koper, bepaalt in samenspraak met CRA vastgoed en Engelman Architecten, in welke 

omvang, materialen, indeling, prijs/kwaliteit, etc. uw woning zal worden gerealiseerd.

Wij zien het samen realiseren van die ‘op maat gesneden’ woning als een extra uitdaging, 

een proces dat we menig maal en met succes hebben doorlopen. We zouden dan ook 

graag met u de hoofdstappen zoals omschreven in hoofdstuk 1, op pagina 9 en 11, 

willen doorlopen.’

Plattegrond
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voorgevel linkerzijgevelachtergevel rechterzijgevel

Doorsnede en gevels Impressies
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Referentie

Patiowoningen Egelbroek, 

Roermond

Referentie

Villa Verheesen, Echt

Referentie, dit zijn voorbeelden van gerealiseerde projecten van de betreffende 
architect maar dienen niet als voorbeeld ter realisatie voor het project De Vrije 
Ruimte aangezien hier een specifiek beeldkwaliteitplan geld.
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Uw droomwoning?

[B] Grosfeld van der velde architecten, Breda

‘Ons vak bestaat uit het realiseren van goede gebouwen. 

Het zoeken naar de essentie staat daarbij voor elke opgave centraal. Hieruit ontstaan eenvoudige 

en krachtige concepten die zo kritisch en consistent als mogelijk worden uitgewerkt.

We streven naar gebouwen met een eigen karakter, een bijzondere ruimtelijkheid en een 

zorgvuldige, duurzame afwerking.

Als architect heb je samen met de opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid voor de 

gebouwde omgeving, voor de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven. De dialoog 

met de opdrachtgever en een zorgvuldige inpassing in de omgeving spelen daarom een 

belangrijke rol in ons werk. 

We geloven in architectuur, in het belang van de kwaliteit van gebouwen.

We zouden dan ook graag met u de hoofdstappen zoals omschreven in hoofdstuk 1, 

op pagina 9 en 11, willen doorlopen.’

Plattegronden
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Gevels

voorgevel achtergevel

Impressies
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Referentie

Woonhuis KvD, Teteringen

Referentie

Woonhuis O, Breda

Referentie, dit zijn voorbeelden van gerealiseerde projecten van de betreffende 
architect maar dienen niet als voorbeeld ter realisatie voor het project De Vrije 
Ruimte aangezien hier een specifiek beeldkwaliteitplan geld.
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Uw droomwoning?

[C] Versleeuwen ontwerpers en bouwadviseurs, Heeze

‘Versleeuwen ontwerpers en bouwadviseurs BV is een bureau dat met u meedenkt en u in alle 

fases van ontwerp tot en met de uitvoering kan begeleiden.

Wij hebben ten behoeve van de vrije kavels in ‘De Vrije Ruimte’ een conceptstudie gedaan naar een 

woning in “jaren30 stijl”. Het hier gepresenteerde concept van plattegronden en gevels is uiteraard 

volledig aan te passen aan uw wensen. Versleeuwen ontwerpers en bouwadviseurs is lid van de 

Bond van Nederlandse Architecten. Versleeuwen zou graag met u de hoofdstappen zoals omschreven 

in hoofdstuk 1, op pagina 9 en 11, willen doorlopen.’

Plattegronden

begane grond

eerste verdieping

tweede verdieping
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Gevels

voorgevel linkergevel achtergevel rechterzijgevel
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Referenties

omgeving Heeze

Referentie, dit zijn voorbeelden van gerealiseerde projecten van de betreffende 
architect maar dienen niet als voorbeeld ter realisatie voor het project De Vrije 
Ruimte aangezien hier een specifiek beeldkwaliteitplan geld.
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Uw droomwoning?

[D] WillemsenU, Eindhoven

‘Persoonlijk

Wij ontwerpen met aandacht voor mensen en met mensen. Dit geldt zowel voor onze manier van werken  

als voor onze gebouwen. Wij maken geen confectie, maar maatwerk. Gebouwen die passen bij de mensen 

die er wonen en werken. Wij ontwerpen karakteristieke gebouwen waarvan je ziet en voelt dat ze met 

betrokkenheid tot stand zijn gekomen. En vooral door intensieve samenwerking met en aandacht voor de 

gebruikers en bewoners.

Vakmanschap

In onze projecten combineren wij traditionele met innovatieve materialen en technieken. Vakmanschap  

bestaat voor ons uit ervaring en kennis gemengd met een vernieuwende houding en een blik op de toekomst 

Voor het beste resultaat zoeken wij vol overgave naar verrassende en innovatieve oplossingen. Vakmanschap  

zit in de details. Uit liefde voor het materiaal passen wij het dan ook met vakmanschap toe in onze gebouwen.

WillemsenU zou graag met u de hoofdstappen zoals omschreven in hoofdstuk 1, op pagina 9 en 11, willen 

doorlopen.’

Plattegrond
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Schets en impressie Plattegrond, schets en impressie
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Referentie

Landhuis in Natuurmonument

Referentie 

Buitenhuis Gijzenrooi

Referentie, dit zijn voorbeelden van gerealiseerde projecten van de betreffende 
architect maar dienen niet als voorbeeld ter realisatie voor het project De Vrije 
Ruimte aangezien hier een specifiek beeldkwaliteitplan geld.



 genieten van de basics van het leven

Ontmoeten
Wie en waar men wilt

Landleven

Van het drukke leven dat men leidtOnthaasten

Onderdeel zijn van het geheelSamen

Zinvol leven
Elkaar een handje helpen
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2. Locatie

38

De woningen worden gebouwd op het terrein van Providentia, onderdeel van Kempen haeghe. 

Dit terrein ligt in de kern Sterksel. Een prachtig, landelijk gelegen gebied. Sterksel is één van 

de kernen van de gemeente HeezeLeende met circa 1350 inwoners. Parkachtig en ingebed in 

typisch Brabants landschap. Landelijk wonen op maximaal 20 minuten fietsen van Heeze en 

Leende en een half uur met het openbaar vervoer van Eind hoven. Rust en ruimte aan huis en 

de wereld binnen handbereik.
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3. Kernwaarden Providentia

‘Wie kiest voor Providentia doet dit bewust. Verbondenheid en wederzijds

respect staan hier centraal. Privacy is essentieel, maar bewoners vormen ook 

een gemeenschap, een buurt. Ze genieten van het landleven en van het contact 

met elkaar. En profiteren van een prachtige locatie, een comfortabele woning 

en aantrekkelijke voorzieningen. Providentia is een open leefmilieu, met een 

dynamische woonomgeving en een duidelijke identiteit. Ingebed in en open  

naar de maatschappij.’

Diversiteit en keuzevrijheid staan centraal. Mensen bepalen zelf hoe zij willen wonen en leven 

en hoe zij de kernwaarden die zij het belangrijkst vinden – ontmoeten, zinvol leven, landleven, 

onthaasten en samen – willen invullen. 

Deze kernwaarden vormen de ruggengraat van het concept Providentia en leggen samen met 

een vijftal randvoorwaarden – omgekeerde intergratie, een hoogwaardige openbare ruimte, 

differentiatie van woonmilieus, services en voorzieningen en betaalbaarheid - de basis voor een 

andere en nieuwe manier van leven.

Omgekeerde integratie

Omgekeerde integratie, of ook wel de herontwikkeling van instellingsterreinen tot een 

woongemeenschap waarin mensen met en zonder beperking samenleven. Dat gebeurt ook in 

Providentia. Omgekeerde integratie biedt de instelling, haar bewoners en medewerkers kansen 

en uitdagingen. Voor bewoners en medewerkers betekent het een aanzienlijke verlevendiging 

van de woon- en werkomgeving en vergroot het de mogelijkheden van nieuw sociaal contact.

De sleutel tot succesvolle omgekeerde integratie ligt in zijn algemeenheid in een zorgvuldige 

woonomgeving van de nieuwe woonwijk maar ook – en misschien wel vooral – in een 

zorgvuldige procesgang. Bewoners en hun directe familieleden, evenals de woon- en 

activiteitenbegeleiders, dienen te worden voorbereid op het wonen in de nieuwe context. 

Door een goede informatieverstrekking, door goed te luisteren naar hun wensen, zorgen 

voor enthousiasme, en hiermee in het plan en het proces rekening te houden. Maar ook de 

nieuwe bewoners die straks een huis in dit plan kopen of huren bereiden wij graag goed voor 

op het bijzondere karakter van hun nieuwe leefomgeving. Deze aspecten verdienen zowel 

in de informatieverstrekking over de ontwikkeling en realisatie als in de vormgeving van de 

projectorganisatie bijzondere aandacht.

Hoogwaardige openbare ruimte

De openbare ruimte is de belangrijkste drager voor omgekeerde integratie, omdat het op een 

eenvoudige wijze ontmoetingen stimuleert en creëert. Daarnaast is de openbare ruimte het 

decor waarin de vastgoedontwikkeling plaatsvindt en waarmee een onderscheidend vermogen 

ten opzichte van andere locaties kan worden bereikt. Binnen de gebiedsontwikkeling heeft de 

inrichting van het terrein, tenslotte met het Klooster een van de belangrijkste visitekaartjes 

van Providentia, een absolute top prioriteit. De openbare ruimte sluit aan bij de woonmilieus 

Entree, Kloostertuin, Landleven en Buitenleven. Het groene profiel van Het Land- en Buiten-

leven biedt aanknopingspunten voor natuur ontwikkeling en ecologie.

Differentiatie van woonmilieus

Ingegeven door de bestaande context van het klooster, het park en het weidse landschap 

aan de randen, wordt het Providentia terrein opgedeeld in een aantal woon-milieus die 

verschillen in dichtheid, architectuur en mate van keuzevrijheid. De woonmilieus heten Entree, 

Kloostertuin, Landleven en Buitenleven. Bewoners kunnen, weliswaar in samenhang met de 

fasering van de infrastructuur, kiezen in welk milieu, met wie en hoe ze willen wonen.

Services en voorzieningen 

Het aanwezig zijn van een keur aan voorzieningen en services in het gebied is een ‘unique 

selling point’ voor de locatie Providentia. Vanuit verschillende gebruikersperspectieven brengt 

het levendigheid, dagbestedings- en ontmoetingsmogelijkheden, vrijetijdsinvulling en gemak. 

Het maakt Providentia concurrerend in vergelijking met andere nieuwbouwontwikkelingen. 

De aanwezigheid van een zorginfrastructuur is aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen. 

Er zou nagedacht kunnen worden over een vorm van Parkmanagement waarin alle services en 

diensten centraal worden gemanaged. In hoofdstuk 5 komen we hierop terug.

Betaalbaarheid

Dit gebied kent zoals hierboven omschreven een aantal ‘unique selling points’. Het is een 

prachtig gebied wat ligt in een royale, beschutte en groene omgeving. Zoekt men rust, dan 

is dit de geschikte locatie. Maar daarnaast zullen er in de toekomst diverse voorzieningen 

en services aanwezig zijn. Zoekt men levendigheid, dan is dit tevens een geschikte locatie. 

Daarnaast is de prijs een ‘unique selling point’. Vanaf 139.500,- euro VON zijn er al woningen 

beschikbaar. Daarnaast zullen er ook huurwoningen aangeboden worden. In het gebied 

zullen verschillende woonconcepten aangeboden worden voor diverse doelgroepen. De 

vrije kavels zullen vanaf 155.000,- euro VON verkocht worden, voor circa 570 m2. Deze goede 

prijs/kwaliteit-verhouding is, evenals een mate van fasering in kleine aantallen en een grote 

diversiteit, een uitgangspunt bij de verwezenlijking van dit gebied. 

    ‘Providentia wordt geen saaie nieuwbouwwijk. 

Het is een plek met historie en daardoor ook veel identiteit’
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De ontwikkeling van het Providentiaterrein dient rekening te houden met het toekomstige 

gewenste gebruik van de locatie. Het gebruik van een plek wordt bepaald door de (mogelijke) 

gebruikers en uiteraard door de lokale gegevenheden. Om dus een goed begrip te krijgen van 

de opgave op Providentia is het zinvol de huidige en toekomstige gebruikers nader onder de 

loep te nemen. We onderscheiden de huidige bewoners, de nieuwe bewoners, het personeel 

en de bezoekers.

Nieuwe bewoners

Wie

De verwachting is dat nieuwe bewoners zich niet alleen aangetrokken zullen voelen tot de 

mooie omgeving van Providentia. Wonen op Providentia appeleert aan waarden als samen, 

sociale betrokkenheid, rust, ruimte en ontspanning, (sociale) veiligheid, verzorgd (kunnen) 

worden, gemak en natuur en dat spreekt hen aan.

Voor hen van belang

Voor alle doelgroepen is het van belang dat zij zich kunnen identificeren met en kunnen 

herkennen in wat het woonconcept Providentia straks te bieden heeft voor hen. Het landleven, 

een plek om te onthaasten, maar ook geborgenheid. Het vraagt ons om goed na te denken  

over de nieuwe identiteit en beleving van Providentia.

Huidige bewoners

Wie

Mensen met een beperking met een gemiddelde leeftijd ca. 42 jaar. Het betreft mensen 

met een epilepsie en bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. De mate 

van handicap en/of gedragsstoornis varieert. Daarmee ook de mobiliteit op het terrein. 

Allen zijn intramurale patiënten die lange tijd, zo niet de rest van hun leven op het terrein 

zullen doorbrengen. Ze worden veelal vertegenwoordig door ouders en/ of begeleiders. 

Voor hen van belang

Sociale veiligheid, blijft het gebied de beschermde omgeving waaraan zij gewend zijn? 

Verkeersveiligheid, meer bewoners en bezoekers leveren een toenemende verkeersdruk op. 

Maar het meest van belang is een verhoging van de levendigheid op het terrein en het creëren 

van ontmoetingen van huidige bewoners met toekomstige bewoners.

4. Gebruikers van het gebied Personeel

Wie

De verzorgers van de huidige bewoners van Kempenhaeghe en andere ondersteunend personeel 

zijn betrokken bij de bedrijfsvoering van Kempenhaeghe. Zij besteden veel tijd in het gebied en 

kunnen straks een belangrijke ambassadeursfunctie voor het nieuwe Providentia vervullen.

Voor hen van belang

Voor zorginstellingen in het algemeen en dus ook voor Kempenhaeghe is het krijgen van goed 

personeel niet altijd even makkelijk. Het aantrekkelijk maken van hun arbeidsomstandigheden 

levert een voordeel op in het aantrekken van personeel. Aantrekkelijke omstandigheden kun

nen onder andere worden gevonden in de uitstraling en efficiëntie van de nieuwe gebouwen, 

sportvoorzieningen voor het personeel, een mooie wandelomgeving en veiligheid op het terrein.

Bezoekers

Wie

De bezoekers in het gebied kennen verschillende redenen om naar het gebied te komen. 

Naast bezoek dat speciaal komt voor de bewoners zijn er ook bezoekers die komen sporten, 

recreëren of leren. Bezoekers speciaal voor de voorzieningen zijn nu (nog) niet in grote 

mate vertegenwoordigd. De sport, recreatie en zorgvoorzieningen worden nader omschreven 

in hoofdstuk 5.

Voor hen van belang

Bezoekers van het terrein moeten zich welkom voelen, de weg weten te vinden (goede beweg

wijzering) en laagdrempelig kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Het terrein moet 

zodanig ingericht worden dat bezoekers (fietsers, cursisten, recreanten) weten waar ze kunnen 

parkeren en van waar uit ze gemakkelijk naar het hart van het gebied kunnen komen. Het moet 

duidelijk zijn dat het gebied openbaar is en niet gesloten.
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5. Voorzieningen en diensten

Wij hebben geconstateerd dat het aanbod van voorzieningen en diensten op het terrein voor 

zowel huidige als ook nieuwe bewoners en gebruikers een belangrijke randvoorwaarde is. 

Een speciaal daarvoor in het leven geroepen werkgroep formuleert een voorstel voor behoud, 

dan wel uitbreiding en / of vernieuwing van het aanbod aan voorzieningen op Providentia. 

Per voorziening wordt nog bepaald welk belang er in het kader van de gebiedsontwikkeling 

(ontmoeten, levendigheid, aantrekken nieuwe bewoners) aan wordt gehecht. De voorzie 

ningen dienen nog te worden beoordeeld op ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Om in 

deze presentatie toch al een compleet beeld te kunnen geven is hier het resultaat van de 

brainstormsessies over de voorzieningen opgenomen. Prioritering en haalbaarheid van de 

voorgestelde voorzieningen en dienstverlening worden zoals aangegeven nog nader uitgewerkt. 

Daarnaast vindt hier nauw overleg over plaats met de dorpsraad van Sterksel. Dit aangezien 

het naast het gebied van Providentia, ook de gemeente Sterksel dient te versterken. Hiervoor 

geldt de leus: ‘SamenSterksel’.

Ideeën brainstorm

Hobby en vrije tijd

• Kinder/ zorgboerderij (aanwezig, momenteel meer intern Providentia gericht)

 Ontwikkel ideeën boerderij:

  Speeltuin met eventueel water speelplateau (enkel hoog water) 

  In de huid van een dier kruipen: bijvoorbeeld. konijnen berg/ hol waar je zelf in kan, 

  klimmen als een geit, eten als een hond et cetera

  Verkoop winkeltje ecologische producten uit de regio

  Educatief centrum eventueel. voor basisscholen en groepen en individueel bezoek (natuur,

  dieren, boerderij, IVN?)

  Thema perioden verwerken: winter/kerst, pasen / voorjaar, zomer, herfst

  Skelter uitleen (incl. parcours over het terrein)

• Moestuin 

• Bloemen plukveld 

• Doolhof

• GPSschattenjacht

• Clubhuis

• Orangerie

Speelgelegenheden voor kinderen

Horeca en detailhandel

• Kledingwinkel, verstelwerk, schoenmaker, was en stomerijpunt (aanwezig)

• Kapper – manicure (aanwezig)

• Kleine cadeau en versnaperingen winkel (aanwezig)

• Mini winkel of lever service (eventuele afstemming super sterksel)

• Bakker/ slager ophaalpunt (bijvoorbeeld van 9.00 – 12.00 u)

• Schoenmaker/ bloemist/ drogist / apotheek et cetera.. bestel / leverpunt

• Grandcafé restaurant met terras (is momenteel voor cliënten, personeel en externe 

 bezoekers bruikbaar)

  Met verhuurbare zaal / vergader faciliteiten (horeca vergunning aanvragen).

  Ruimte voor kinderfeestjes, huwelijken, feesten en partijen (tevens voor bewoners feestjes)

  Gezonde dagschotel + afhaal maaltijden

  Kookworkshops

  Pizza/Pannenkoekenhuis

• Kleinschalig kloosterhotel / Slowtel (Stayoké/ gastenkamer concept met Theehuis of B&B 

 met klein luxer restaurant). Zorg vakantiehuisjes. Mogelijkheden organiseren spirituele 

 weekenden, retraite. 

• Theehuis (filosofisch / spiritueel etcetera. workshops / lezingen)

• Verhuur (kleine bedrijfjes) kantoorruimte

Werk met resultaat

• Kempro

• De boerderij

• De wollebol

• De cadeauschop

• De kaarsenmakerij

Kinder-/ zorgboerderij
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Zorg en ondersteuning

• Medisch centrum (tandarts/ huisarts/apotheek/ fysiotherapie) (is voor interne 

 cliënten momenteel aanwezig), WMO balie

• Brievenbus plaatsen

• Service diensten

   Maaltijden (tafeltje dekje service)

   Zorgdiensten (op basis van bestaande zorginfrastructuur + evt. externe afspraken)

  Ontvangst van internetbestellingen in combinatie met (gekoelde) kluisjes 

  Klussenbalie (door cliënten uitvoerbare klussen zoals gras maaien, papier ophalen, 

  pakketjes bezorgen)

  Extra diensten (abonnementen centraliseren: raambewassing, wasserij/ stoom diensten, 

  klussendiensten, klussen en onderhouddiensten, groenbeheer, schoonmaak)

• Busverbinding naar centrum en station Heeze

• Bibliobus

• Pin automaat

• Auto uitleen punt, ter gebruikstelling van auto voor dagdelen

Sport

• Sporthal (basis faciliteit aanwezig)

• Tennisbaan (nu één tennisbaan aanwezig)

• Fietsroutes (aanwezig) + oplaadpunt voor elektrische fietsen nabij horeca

• Fitness centrum (incl. therapie en revalidatie)

• Zwembad (eventueel met beperkte sauna/ wellnes faciliteiten)

• Paarden stallen en faciliteiten privé bewoners (afstemming met nabij gelegen manege)

• Visvijver (afstemmen met nabijgelegen forellenvijver)

• Golf afslag / mini baan 

• Pitpatspel (reeds aanwezig)

• Midgetgolf

• Jus de boules baan

• Trimbaan

• Winter schaatsbaan

• Wandelroutes

Huidige jaarlijkse evenementen

• Providentia Kermis

• Kempenhaeghe open dag

• Puikweek (kunstzinnige workshops) 

• Doeweken

• December sinterklaas en kerstmarkt

Service diensten Providentia kermis

Concert in de Kapel Atelierruimtes

Post verzorgd door een bewoner van Providentia

Kunst en cultuur

• Kapel (momenteel uitsluitend in gebruik voor kerk diensten), bos van bezinning 

• Atelier en Galerie Kempro (in de huidige situatie aanwezig)

• Paardenstallen, atelierruimtes (uitbreiding voor externe partijen)

• Centrum voor ambachtelijke kunst

• Beeldentuin

• Poëzieroute

• Filosofisch Theehuis (spiritueel)

• Extern beschikbaar stellen Kapel voor doop, rouw en trouwdiensten (aantal maximaliseren) 

• Concerten in Kapel 

• Zalen verhuur ruimtes (bijvoorbeeld: balletles / judo / toneelgroep / workshops / yoga / 

 meditatie et cetera...)

• Buiten amfitheater 
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6. Stedenbouw en architectuur

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Het stedenbouwkundig plan is de belangrijkste drager van de ‘Vrije ruimte van Providentia’ 

omdat het staat voor fijn wonen in het groen. Daarnaast ondersteunt en versterkt de vormgeving 

van de woonwijk de doelstellingen van omgekeerde integratie. 

Hart en Hoven

Voor de heldere opbouw beschikt het gebied over een duidelijk waarneembaar en goed 

bereikbaar groen ‘hart’ waarbij de overgangen tussen deelgebieden laagdrempelig en 

verkeersluw zijn. Een hoofdopzet gebaseerd op toepassing van woonhoven, die ruimte bieden 

aan een diversiteit aan woongemeenschappen, biedt de mogelijkheid om groene verkeersluwe 

verbindingen te maken tussen de verschillende gebieden.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn belangrijk in het stedenbouwkundige plan:

•  Behoud van waardevolle elementen (klooster, boerderij, groen) en toevoeging van nieuwe 

elementen ter verhoging van plankwaliteit, oriëntatie en herkenbaarheid. Gebruik van het 

Klooster in de beeldvorming van het gebied, nieuwe bewoners gaan deel uitmaken van die 

historische context.

•  Nieuwbouw in het gebied is zichtbaar vanaf de openbare wegen. De aantakking (veilige goed 

verlichte routes) op het dorp Sterksel en de Kempenregio (fietsroutes) is van belang.

•  Het bevorderen van de levendigheid in het gebied. Stimuleren en faciliteren van ontmoetingen 

tussen cliënten van Providentia en nieuwe bewoners. Voor de hand liggende plekken zijn op 

straat, rondom het Klooster bij de gedeelde voorzieningen en in de openbare ruimte. Groen 

wordt nadrukkelijk gebruikt als ontmoetingsplek. Te denken valt aan een openbare moestuin, 

bloementuin(en), groene evenementenplek, groene brinken en hoven.

•  Privacy van de diverse bewonersgroepen wordt gerespecteerd, biedt mensen gelegenheid om 

zich terug te trekken indien gewenst.

•  Een losse, laagdrempelige kleinschalige woonhoven structuur die tevens de mogelijkheid biedt 

om diverse leefgemeenschappen te faciliteren.

•  Een overzichtelijke padenstructuur die natuurlijke loop naar de voorzieningen in het hart 

faciliteert.
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Architectonische uitgangspunten 

De bijzondere ligging van het plangebied biedt bijzondere kansen, de ligging aan agrarisch 

landschap, bos, de historische bebouwing, de serene rust. Bij de ‘Vrije Ruimte van 

Providentia’ is er sprake van realisatie van een leefomgeving, waarin wonen, zorg en 

landschap integraal worden ontwikkeld. Deze integrale ontwikkeling is de kracht van 

de locatie en is medebepalend voor de identiteit van Providentia. De architectuur dient 

hierop aan te sluiten. 

Algemene signatuur 

De volgende uitgangspunten zijn essentieel voor de architectonische uitwerking van 

Providentia:

•  Herkenbare cultuurhistorie (landelijke en dorpse karakteristiek). 

•  Geborgenheid. In een woonomgeving waar geborgenheid centraal staat is niet de  

schaal  grootte van de woning, maar die van de afzonderlijke bouwdelen als voordeur,  

ramen en stoepen leidend. De menselijke maat is manifest aanwezig. Andere elementen 

waarmee geborgenheid kan worden bereikt zijn de mate van variatie in de woning en 

woonomgeving. Voor de toekomstige bewoners betekent dit dat ze moeten kunnen  

kiezen uit vele mogelijkheden om hun woning naar eigen smaak vorm te geven; 

•  Het beeld van de zorgwoningen komt overeen met dat van de vrije sector woningen;

•  Geen monotonie, maar wel variatie en samenhang (eenheid in verscheidenheid) dit  

door middel van inzet van meerdere architecten; Gebruik van herkenbare vormen  

(huis met kap) in alle mogelijke typologieën. De landelijke en dorpse karakteristiek  

wordt afgewisseld met een eigentijdse uitvoering ervan. De woningen hebben een  

natuurlijke uitstraling.

Verkeer

Voetgangersnetwerk of langzaam verkeer

De ontsluiting van de ‘Vrije Ruimte van Providentia’ is georganiseerd vanuit een verdeel principe 

vanuit het hart van het plan. Dit heldere verkeerssysteem zorgt ervoor dat de bewoner aftakt en 

binnen drie keer afslaan bij zijn voordeur is. 

Daarnaast komt er ook een continue voetgangersnetwerk dat veilig en eenvoudig toegankelijk is. 

Daarom is een nieuwe route toegevoegd die door de uitgeefbare velden snijdt. Veel bouwvelden 

beschikken over een zekere overmaat in breedte. Daardoor is het mogelijk (mocht daar behoefte 

aan zijn) om een collectief initiatief te realiseren aan de achtertuinen. 

Deze collectieve ruimte valt onder beheer van de bewoners en grenst aan hun achtertuinen. 

Hierdoor is het ook mogelijk bepaalde waardevolle bomen een publieke plek te geven. Eventuele 

functies kunnen zijn: een fruitgaard, een kleine speelplek, een sportveldje, enzovoorts.
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7. Opdrachtgeverschap

‘Droomt niet iedereen er wel eens van hoe hij zou wonen wanneer onbeperkte

middelen tot zijn beschikking zouden staan? Zou niet iedereen wel een 

keer de woning van zijn dromen willen bouwen? En dan ook nog zijn eigen 

buren kiezen?’

Op Providentia kan iedere nieuwe bewoner opdrachtgever worden van zijn eigen woning, 

wanneer hij de keuze maakt voor de aankoop van een vrij kavel. 

De mogelijkheid voor kopers om in meer of mindere mate zelf hun woning te ontwerpen 

wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarbij zijn wel altijd het beeld kwaliteitsplan, de eisen 

van de gemeente (supervisor/kwaliteitscoach en welstandscommissie) en de kaders van de 

verschillende gebieden (Entree, Landgoed, Kloostertuin en Buitenleven) bepalend.

In alle vormen is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te 

komen met woonconsumenten die zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling op Providentia. 

Het type woonmilieu is medebepalend voor de mate van keuzevrijheid en zeggenschap. 

In de woonmilieus Entree en Kloostertuin geldt een strengere beeldregie dan in de woon  

milieus Landgoed en Buitenleven.

In grote lijn volgen kopers die zelf willen ontwikkelen, oftewel de vrije kavels, de volgende 

stappen:

•  Keuze kavel: de eerste stap op weg naar de verwezenlijking van uw droom is de keuze  

van het kavel. 

•  Ideale huis: op de kavels bent u vrij om het huis van uw dromen te bouwen. Ga dus aan  

de slag en bedenk hoe uw ideale huis er uit moet zien. 

•  Architectuur of eigen ontwerp: samenwerken met een architect biedt grote voordelen.  

Hij kent de regels en weet daar creatief mee om te gaan. Met alle creativiteit maakt  

hij samen met u uw droomwens waar. 

•  Gesprek met de aannemer: nadat het werk van de architect erop zit, komt de aannemer  

in beeld.

•  Oplevering: de oplevering nadert. Samen met de architect en de aannemer controleert  

u of al het werk correct is uitgevoerd.

De eerste begeleiding van het proces geschiedt door de ontwikkelaar in samenwerking met 

de makelaar. De makelaar zal u tevens informeren over de kwaliteitscoach. Daarnaast kunnen 

kopers ervoor kiezen om een technisch begeleider in te schakelen. Bij de ontwikkeling van 

het vrije kavel krijgt de koper vrijheid in de keuze van de aannemer. De koper kan kiezen voor 

Huybregts Relou (net zoals CRA Vastgoed, de ontwikkelaar, onderdeel van de VB groep), maar 

wordt daartoe niet verplicht.

dakveer

• Toevoegen moderne variant
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Colofon

Hieraan hebben bijgedragen:

Kempenhaeghe

CRA Vastgoed Ontwikkeling

SATIJNplus Architecten

Opmaak: Janneke Vlaming grafische vormgeving
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Stedebouwkundig ontwerp

040  22 33 345



58


