
Vrije Kavels in Sterksel | Fase 4c Wilgendreef

BOUW UW  DROOMHUIS OP 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 ruim tweehonderd 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. 
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Fase 01 - De PioniersFase 01 - De Pioniers
1a • Starterswoningen (opgeleverd)Starterswoningen (opgeleverd)

1b • Vrije kavels

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

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

Zorg
• Zorg woningen

Voorzieningen
• Klooster

• Brasserie

• Wijkboerderij

• Kunstgallerij

• Sporthal

• Gezondheidscentrum

Fase 03
3a • Vrijstaande woningenVrijstaande woningen

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

Fase 04
4a • Starterswoningen - deel 14a • Starterswoningen - deel 1

4b • Starterswoningen - deel 2Starterswoningen - deel 2

4c • Vrije kavels (UNICwonen)

Klooster

Albertlaan

Locatie

Het historische Klooster, eigendom van Kempen-

haeghe, wordt verbouwd tot o.a. gezondheids

centrum 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 daar

naast op de verbroedering in de wijk Kloostervel-

den door de omgekeerde integratie.

3

CRA052 FO Vrije Kavels Fase 4c.indd   3 22-06-16   12:36



 

Kavelgrens

Houtwal  op terrein kemphenhage 
0.8 m lager gelegen; hoogte haag ca. 2,0 meter

Legenda

Bouwvlak voor het 
hoofdgebouw

Bouwvlak

Openbare ruimte - berm/ 
keerlus

Parkeerstrook 

Milieuzone

8

Lage beukenhaag  op eigen terrein
hoogte haag 0,8 meter

Erfafscheiding  gaashekwerk op eigen terrein, 
max. 1.80m hoog

Erfafscheiding gaashekwerk op eigen terrein, 
max. 1.20m hoog

Bosrand

Lichtmast  

Kavelnummer

Onverhard voetpad door het bos 

Kavelpaspoort
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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. 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.

Vrije kavels

De vrije kavels bevinden zich in fase 4c, aan de Wilgen

dreef. Dit is een woonbuurt met circa 13 vrijstaande 

woningen aan de rand van Kloostervelden. De ooste

lijke kavels liggen tegen de bosrand en de westelijk ka

vels grenzen aan de open natuur. 

In één oogopslag

Aantal kavels: 13

Perceelgrootte:  470 tot circa 660 m2 

twee extra grote percelen  van 

885 en 1009m2

Van Providentia naar Kloostervelden

De bouw van Kloostervelden betekent de om

schakeling van een vrij geïsoleerd liggende 

instelling naar een kleinschalige levendige 

woonwijk, waar mensen met en zonder (ver

standelijke) beperking samen wonen en samen 

leven. Dát is Kloostervelden!

Fase 4c Wilgendreef
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Woningontwerp

Als bouwer van uw droomhuis heeft u veel vrijheid bij het uitwerken van woningen binnen het beeldkwaliteitsplan 

van Wilgendreef. Dit beeldkwaliteitsplan geeft op hoofdlijnen de sfeer en het specifieke karakter van het nieuwe 

woongebied weer. Hieronder volgt een verkorte weergave van het plan.

1. Dorps karakter met kappen

Alle woningen dienen te worden gebouwd met een kap 

in de vorm van een zadeldak, haaks of evenwijdig aan 

de straat. Deze kap dient op het hoofdgebouw te wor

den uitgevoerd. Bijgebouwen mogen een platte afdek

king hebben.

2. Bouwhoogte

Om het dorpse beeld te waarborgen gaan we uit van 

woningen van één of twee bouwlagen met kap. De 

goothoogtes zijn min. 3 meter en max. 6 meter. De 

bouwhoogtes zijn min. 6 meter en max. 11 meter.

3. Wisselende voorgevelrooijlijnen

De woningen staan niet strak in het gelid, er is sprake 

van een wisselende rooilijn. Dit past bij een dorpse uit

straling. De kwaliteitscoach kan aanwijzingen geven 

ten aanzien van de positie van de woning.

4. Interactie met de openbare ruimte

De openbare ruimte van de Wilgendreef en een wo

ningontwerp moeten op elkaar afgestemd worden: er 

is als het ware interactie tussen de twee. Voorgevels 

dienen een open uitstraling te hebben, zodat de wo

ning contact hebben met de straat.
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5. Materialen

Afgezien van de voorgenoemde richtlijnen wordt sa

menhang tussen de woningen bereikt door consistent 

materialen en kleurenpalet. Binnen het palet heeft u 

een grote keuze, waarbij het gebruik van natuurlijke 

materialen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

•	Gevel:

Voor de gevels wordt uitgegaan van natuurlijke 

materialen: baksteen in aardetinten (bruingrijs

bruinlichtbruin). Ook houten delen zijn mogelijk 

in licht of donkerbruine kleur. Combinaties van de 

materialen zijn toegestaan. Afwijkende materialen 

of lichte kleurstellingen kunnen, indien gewenst, 

toegevoegd worden.

•	Dak:

Er is gekozen voor een keramische dakpan in niet

glanzende antracietkleur of antracietkleurige leien.

•	Kozijnen:

Toepassing van natuurlijke materialen in passend 

kleurpalet.

6. Erfafscheidingen

Groene erfafscheidingen zijn de standaard. Aan de 

voorzijde van de kavel is dat een lage (circa 60 cm hoge) 

beukenhaag. Begroeide hekwerken of hoge hagen tus

sen de woningen versterken het groene beeld. Transpa

rante hekwerken zijn toegestaan op plaatsen waar de 

kavel grenst aan de natuurlijke erfgrens. 

Een eenduidige vormgeving van de transparante hek

werken en idem hoogte (1,50 meter) is uitgangspunt 

zodat er een samenhangend beeld ontstaat. Met de ko

pers kan hier nader vorm aan worden gegeven.

Schuttingen of tuinmuren zijn nergens toegestaan. 

7. Parkeren

Het eigen terrein dient minimaal één parkeerplaats te 

hebben, die achter de voorgevelrooilijn van de woning 

ligt. Per woning is één inrit van maximaal 4 meter breed 

mogelijk; wanneer twee inritten worden gecombineerd 

mag de totale breedte 6 meter bedragen. De ligging van 

de inritten is afhankelijk van het bouwplan.
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Impressie

U heeft veel ruimte bij het ontwerpen van de woning van uw dromen. Met deze impressiepaginas geven we een 

 indicatie van de mogelijkheden van het beeldkwaliteitsplan. Specifieke onderdelen kunnen afwijken.
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Beoordelingsproces

Het kan soms lastig zijn om binnen gegevens regels, 

voorschriften en mogelijkheden uw plannen goed te 

ontwikkelen. Daarom maken we gebruik van een kwali

teitscoach. Elke kavelkoper heeft contact met haar.

De kwaliteitscoach geeft toelichting op de het specifie

ke karakter van de nieuwe wijk en de uitgangspunten 

voor het deelgebied Wilgendreef.

U kunt optimaal gebruikmaken van de kennis, kunde 

en de ideeën van de kwaliteitscoach om het ontwerp 

van uw woning sterkter te maken, en het toch aan te 

laten sluiten op het specifieke karakter van Klooster

velden/Wilgendreef. 

De kwaliteitscoach:

• verzorgt coaching en sturing ten behoeve van 

een goede afstemming op het karakter van de 

nieuwe wijk, de specifieke locatie Wilgendreef en 

de samenhang tussen de individuele ontwerpen 

onderling

• toetst bouwplannen op hoofdlijnen en adviseert de 

welstandscommissie.

Het ontwerp van uw woning zal steeds na bijsturing 

door de coach worden beoordeeld; na haar toetsing 

kan het bouwplan naar de welstandscommissie.

De welstandscommissie zal onder meer aan de hand 

van het beeldkwaliteitsplan het bouwplan beoordelen.
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UNICwonen: slim, stijlvol en spaarzaam

UNICwonen 

Eindelijk, een vrij kavel. Maar wat nu? Voor wie 

zelf wil bouwen maar daar graag een gerenom

meerde partij bij in de arm neemt, is UNIC wonen 

een optie. Deze brochure zou niet compleet zijn 

zonder u attent te maken op deze unieke for

mule.

UNIC in design

UNICwonen heeft in overleg met welstand en sa

men met de supervisor van Kloostervelden het 

beeldkwaliteitsplan voor deze locatie gemaakt 

en een aantal voorbeeld woningen ontworpen 

die op voorhand getoetst zijn door welstand. 

Dat garandeert een snelle doorlooptijd zonder 

problemen. Kies één van de basismodellen en 

ga aan de slag met één van de architecten van 

WillemsenU om uw woning helemaal aan uw 

wensen aan te passen. Zo kunt u zelf uw eigen 

stijlvolle huis vormgeven.

• eigen ontwerp op basis van architectuur

• verregaande invloed op zowel interieur als 

exterieur

• designed by WillemsenU

UNIC in proces

Ontwerp en realiseer in 6 maanden je eigen droomhuis!

Wij nemen u alle zorg uit handen en regelen het hele 

proces van ontwerp tot en met de bouw. Wij maken na 

het ontwerp een vaste prijsafspraak voor de bouw en 

alle bijkomende kosten, zoals de architect, construc

teur en het funderingsadvies. Zo weet u meteen waar 

u aan toe bent en wat alles gaat kosten.

Zodra het ontwerp en allin prijs van uw droomhuis de

finitief zijn, gaan we voor u de omgevingsvergunning 

aanvragen. Na het verkrijgen van de vergunning kun

nen we starten met de bouw en is uw woning gereed

binnen 16 weken!

UNIC in kosten

Het ingenieuze bouwsysteem, een vooruitstrevende 

ketenintegratie en producerende partnerondernemin

gen zorgen voor een uitstekende prijskwaliteitver

houding. Alle kosten worden helder en duidelijk vast

gelegd, zodat u nooit voor onaangename verrassingen 

komt te staan.

• betaalbare, ruime en stijlvolle vrijstaande woning

• de kosten van een ontwerpbeslissing worden direct 

inzichtelijk gemaakt

• vergeet ook niet dat een duurzame woning enorm 

bespaart op de energierekening!

UNIC in duurzaamheid

UNIC woningen zijn slim opgebouwd uit houten span

ten en super geïsoleerde wanden, een combinatie van 

vakmanschap en hedendaags design. Iedere indeling 

is mogelijk, nu én in de toekomst. Werken aan huis, de 

komst van kinderen, slapen op de begane grond: de 

UNICwoning is voorbereid op veranderende levens

omstandigheden. De woningen hebben standaard een 

duurzame installatie met warmtepomp en zonnepane

len en daarmee een erg laag energieverbruik. 
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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 kavel in Kloostervelden te Sterksel? 

Wilt u zich straks trotse eigenaar noemen van een  luxe 

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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