
12 starterswoningen in Sterksel | Fase 4a

EEN VAN DE  MOOISTE PLEKKEN  VAN NEDERLAND  DICHT BIJ EINDHOVEN
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Welkom in Sterksel, welkom in Kloostervelden!

Sterksel, behorende bij de gemeente Heeze-Leende, ligt in het hart van de prachtige Peel, ten zuidoosten van 

Eindhoven. Het kleine, groene dorp heeft ruim 1350 inwoners. Op het voormalige Providentia-terrein wordt het 

project Kloostervelden gerealiseerd.

Kloostervelden

Providentia is een begrip in de streek. Bijna 100 jaar 

geleden werd het kloosterterrein Providentia in gebruik 

genomen voor de verpleging van epilepsie patiënten. In 

2006 werden plannen voor driehonderd huizen op het 

terrein gepresenteerd. Begin 2015 werden de eerste 

woningen van het nieuwbouwproject opgeleverd en 

het voormalige instellingsterrein Providentia werd 

offi cieel omgedoopt tot Kloostervelden. 

De huidige  bewoners – met een beperking – wonen in 

harmonie samen met de nieuwe bewoners van de wijk.

Kenmerken Kloostervelden

• Prachtige, groene locatie 

• Historische achtergrond 

• Natuurnetwerk Nederland 

• Fiets en wandelroutes 

Woningtypes Kloostervelden

Op Kloostervelden wordt een divers aanbod aan wonin-

gen gerealiseerd zoals starterswoningen, tweekappers 

en vrije kavels.

Eindhoven

Weert

Venlo
Geldrop

Helmond

Valkenswaard Leende

Heeze

Someren/
Asten

A2

A2

A67

A67

Alber
tlaan

Sterksel
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2a

1b
1a

3b

2b

2a

4b4b4b4b4b4b

Fase 01 - De Pioniers
1a • Starterswoningen (opgeleverd)

1b • Vrije kavels

Fase 02 - De Entree
2a • 2 Vrijstaande en 6 Tweekappers

2b • 6 Twee-onder-één-kapwoningen2b • 6 Twee-onder-één-kapwoningen

Zorg
• Zorg woningenZorg woningen

VoorzieningenVoorzieningen
• Klooster

• Brasserie

• Wijkboerderij

• Kunstgallerij

• Sporthal

• Gezondheidscentrum

Fase 03
3a • Vrijstaande woningenVrijstaande woningen

3b • Twee-onder-één-kapwoningen3b • Twee-onder-één-kapwoningen

4a

Fase 04
4a • Starterswoningen - deel 1

4b • Starterswoningen - deel 2Starterswoningen - deel 2

4c • Vrije kavels (UNICwonen)Vrije kavels (UNICwonen)

Klooster

Albertlaan

Albertlaan

Locatie

Het historische Klooster, eigendom van Kempen-

haeghe, wordt verbouwd tot o.a. kantoor ruimte 

en dagbesteding. Meer informatie vindt u op de 

website. Het Klooster bevindt zich op het terrein,

niet ver van de ingang van de wijk aan de Laan 

van Providentia. De horeca is omgedoopt tot 

‘De Broeders’. De naam is een knipoog naar de 

vroegere bewoners van het klooster en duidt 

daarnaast op de verbroedering in de wijk Klooster-

velden door de omgekeerde integratie.
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Bereikbaarheid

Kloostervelden grenst aan het buitengebied van Sterksel 

en ligt letterlijk met de rand tegen de natuur. Het leef

gebied blinkt uit in landelijke schoonheid, voelt aan als 

een park en is ingebed in een typisch Brabants pano

rama. De natuur loopt zo over in de voortuin. Landelijk 

wonen op maximaal twintig minuten fietsen van het 

centrum van Heeze en Leende en een half uurtje met 

de auto of het openbaar vervoer van Eindhoven. 

Situatieoverzicht

De starterswoningen bevinden zich in fase 4a. De 

twaalf woningen, met tuinen variërend van 10 tot 20 

meter diepte, worden gebouwd in de Pimpelmees

straat. Kavels 4.7 en 4.12 hebben een parkeerplaats op 

het perceel; de overige woningen hebben een eigen 

binnenterrein, dat zich achter de woningen bevindt. 

Elke woning is van hieruit bereikbaar.

Kaveloppervlakten ter indicatie
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Van Providentia naar Kloostervelden

De bouw van Kloostervelden betekent de 

omschakeling van een vrij geïsoleerd liggen

de instelling naar een kleinschalige leven

dige woonwijk, waar mensen met en zonder 

(verstandelijke) beperking samen wonen en 

samen leven. Dát is Kloostervelden!
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Kloostervelden:  

ideaal voor beginners en gezinnen

Wonen in Kloostervelden is wonen in het groen, in een autoluw gebied waar veel ruimte is voor natuur en ontspanning. 

Ontsnap aan de hectiek van alledag in deze prachtige omgeving. De starterswoningen uit fase 4a zijn Ideaal voor 

starters en gezinnen met jonge kinderen.

De woningen worden aangeboden in verschillen

de pakketten: Casco, Basis, Comfort en Comfort+. 

Een uitbouw en/of dakkapel behoort daarnaast 

tot de mogelijkheden.

Casco

De cascowoning is bij uitstek geschikt voor wie graag 

zelf aan zijn woning klust en de afwerking zelf wil rege

len. De cascowoning wordt afgeleverd  zonder keuken. 

In het toilet en de badkamer bevindt zich geen sanitair 

of tegelwerk. Spuitwerk vervalt in de gehele woning, ook 

op de plafonds. Na oplevering voert u in eigen beheer en 

voor eigen rekening de afwerking uit.

Standaard (basis)

De basis of standaard woning is een compleet afge

werkte woning volgens het HSC gezinswoningconcept. 

De standaard woning wordt afgeleverd met een basis

keuken, voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap, 

koelkast en spoelbak met mengkraan. Het sanitair is 

eveneens standaard, voorzien van een wand toilet, 

douche putje. Er is vloertegelwerk voorzien in een 

 formaat van 30 x 30 cm en de wanden worden in een 

afmeting van 20 x 25 cm betegeld. Het toilet wordt tot 

1,20 m hoogte betegeld en de badkamer tot 2,25 m. 

 Boven het wandtegelwerk wordt spuitwerk aangebracht.
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Comfort

De Comfortwoning biedt een stapje meer luxe dan de 

standaard woning. Deze variant biedt een keukenop

stelling met – naast standaardapparatuur – een vaat

wasser en een combimagnetron. Het sanitair in dit type 

woning bestaat uit Villeroy en Boch (type  Architectura), 

een douche goot en een designradiator. De vloer tegels 

worden in een formaat van 33 x 33 cm  uitgevoerd en de 

wanden van de badkamer worden tot het plafond bete

geld met een tegel van 25 x 40 cm. De Vnaden in de pla

fonds worden dichtgesmeerd. De elektra kan eenmalig 

naar keuze verplaatst worden.

Comfort+

De Comfort+woning is het meest luxe type. De Comfort+ 

heeft in de keuken naast de standaard en aanvullende 

apparaten, een eilandopstelling en een natuur stenen 

werkblad. In deze woning wordt sanitair aangebracht 

van  Villeroy en Boch type Subway 2.0 met een Grohe 

Eurostyle wastafelkraan, een draingoot en een design

radiator. De douche wordt betegeld en voorzien van 

een hardglazen deur. Een badkamermeubel met twee 

lades vervangt de standaard wastafel. De tegelvloer 

wordt hier in een formaat van 45 x 45 cm uitgevoerd 

en de wandtegels in 30 x 60 cm tot aan het plafond. 

De  Vnaden in de plafonds worden dichtgesmeerd. De 

elektra kan eenmalig naar keuze verplaatst worden.

Impressie keuken  Basis Impressie keuken  Comfort Impressie keuken  Comfort+
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Begane grond 

(alle types)

De woningen hebben een lichte 

en ruime woonkamer met een 

moderne open keuken. De tuin 

is via een tuindeur bereikbaar. In 

de trapkast kunt u uw voorraden 

kwijt. In de hal bevindt zich het 

toilet – met fonteintje – en de extra 

brede trap naar de 1e verdieping. 

De begane grond is uitgerust met 

vloerverwarming.

Scan de QRcode, bekijk de virtuele 

tour en ontdek hoe mooi de 

woningen zijn!

Plattegronden | Fase 4a

5,44

9,05
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1e verdieping

Op de eerste verdieping vindt u de 

ouderslaapkamer, nog twee slaap

kamers en een moderne, betegelde 

badkamer die is voor zien van alle 

gemakken. Hier bevindt zich het 

tweede toilet. 

Extra informatie

• De brede trap van de begane 

grond naar de 1e verdieping 

wordt uitgevoerd als een dichte 

trap. De trap naar de zolder is 

een open trap. 

• De slaapkamerwanden zijn 

behangklaar.

• De slaapkamers en de 

badkamer hebben handige 

draaikiepramen.
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2e verdieping

Op de zolder, die u via een vaste 

trap bereikt, zijn de aansluitingen 

voor wasmachine en wasdroger 

aangebracht. Onder het schuine 

dak is voldoende bergruimte. 

Een dakkapel is optioneel.

Extra informatie

• De zolder heeft een afwerkvloer, 

de wanden zijn niet afgewerkt. 

• Het schuine dak is aan de 

binnenzijde voorzien van witte 

dakplaten met kunststof strips.

Zonnepanelen

Alle woningen zijn energiezuinig, duur

zaam en worden gebouwd volgens 

de laatste Energie Prestatienormen. 

Zonne panelen horen daar dan ook 

bij. We plaatsen PV (zonne)panelen 

op het dak van de woningen. Met 

deze milieuvriendelijke manier van 

energiewinning bespaart u ook nog 

eens op de energierekening. 
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Uitbouw (1)

Een uitbouw aan uw woning is mooie mogelijkheid 

om uw huis meer ruimte te geven! We bieden tegen 

meerprijs een uitbouw van 2,40 m aan de achtergevel. 

Uw woonkamer wordt zo nog groter. Vanzelfsprekend 

loopt het plafond na de uitbouw naadloos door. Wand, 

vloer en plafond afwerkingen zijn conform de stan

daardwoning. De optionele uitbouw is mogelijk voor 

alle woningen.

Dakkapel (2)

Met een dakkapel geeft u een extra dimensie aan de 

woning. Door deze optie meteen mee te nemen past 

de dakkapel perfect in de stijl en sfeer van de woning 

en voorkomt u een verbouwing achteraf. Door zowel 

aan de voor als achter zijde een dakkapel te realiseren 

wordt de zolder nog praktischer. Dankzij het ontwerp 

van de dakkapel wordt de beschikbare ruimte aanzien

lijk vergroot en met het invallende licht tovert u de 

praktische zolder om tot een volwaardige slaap, werk 

of speelkamer. De dakkapel wordt volledig afgewerkt 

en heeft onderhoudsarm materiaal aan de buitenzijde.

Garage (3)

De meerwaarde van een garage spreekt voor zich, het 

gemak en de mogelijkheden zijn legio. 

Uiteraard past de garage perfect bij uw woning, zowel 

wat betreft stijl als steensoort, kleur en afwerking. Een 

garage is een waardevolle uitbreiding van een woning 

waar u uw levenlang plezier van heeft.

Meer mogelijkheden

Indien u nog aanvullingen of wijzigingen 

heeft op de standaard pakketten is er altijd de 

mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek 

met de verkoopbegeleider en aan de hand van 

de meer en minderwerklijst de woning aan 

te passen aan uw persoonlijke behoefte. Ook 

zijn er mogelijkheden om dak kapellen, dak

ramen, uitbouwen en garages toe te voegen. 

In overleg met de verkoopbegeleider maakt u 

uw huis helemaal naar wens: er is ontzettend 

veel mogelijk!

1 2 3
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Kapelstraat 11, 5591 HC Heeze | T 040  22 33 345

info@makelaardijolav.nl  |  www.kloostervelden.nl

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze brochure interesse 

gekregen in een koopwoning in Kloostervelden te 

Sterksel? Wilt u zich straks trotse eigenaar noemen 

van een splinter nieuwe woning op een heel bijzondere 

locatie? Neem dan, uiteraard geheel vrijblijvend, 

contact met de makelaar op. Deze voorziet u graag van 

meer informatie. Tot ziens!

Disclaimer

Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd bij de samenstelling van deze 

brochure, kunnen aan de Artist Impressions, kleuren, sfeerplattegronden, afmetingen 

en de overige informatie geen rechten worden ontleend. Tijdens het gesprek met de 

makelaar worden de formele verkooptekeningen en technische omschrijving overhan

digd en toegelicht. Deze dienen als contractstukken. De ontwerpen en omschrijvingen 

zijn eigendom van CRA Vastgoed BV.
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