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6 twee-onder-een-kapwoningen in Sterksel | Fase 2b
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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

Kenmerken Kloostervelden

Providentia is een begrip in de streek. Bijna 100 jaar

• Prachtige en groene locatie

geleden werd het kloosterterrein Providentia in gebruik

• Historische achtergrond

genomen voor de verpleging van epilepsiepatiënten.

• Natuurnetwerk Nederland

In 2006 werden plannen voor ruim 200 huizen op het

• Fiets- en wandelroutes

terrein gepresenteerd. Begin 2015 werden de eerste
woningen van het nieuwbouwproject opgeleverd en

Woningtypes Kloostervelden

het voormalige instellingsterrein Providentia werd

Op Kloostervelden wordt een divers aanbod aan

officieel omgedoopt tot Kloostervelden.

woningen

De huidige bewoners – met een beperking – wonen in

tweekappers en vrije kavels.

harmonie samen met de nieuwe bewoners van de wijk.
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Fase 01 - De Pioniers
1a • Starterswoningen (opgeleverd)
1b • Vrije kavels

an

2b

Fase 02 - De Entree
2a • 2 Vrijstaande en 6 Tweekappers
2b • 6 Twee-onder-één-kapwoningen

Fase 03
3a • Vrijstaande woningen

2a

3b • Twee-onder-één-kapwoningen

Fase 04
4a • Starterswoningen - deel 1
4b • Starterswoningen - deel 2
4c • Vrije kavels (UNICwonen)

Zorg

Klooster

• Zorg woningen

Voorzieningen
3b

4a

4b

• Klooster
• Brasserie
• Wijkboerderij
• Kunstgallerij
• Sporthal
• Gezondheidscentrum

1b
1a

3a

Locatie
4c
Het historische Klooster, eigendom van Kempen

haeghe, wordt verbouwd tot onder andere een
heids
centrum
gezond

(tandarts

en

huisarts),

vergaderzalen en kinderdagverblijf ‘Buitengewoon’.
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. In het klooster zal het horeca concept
‘De Broeders’ een plek krijgen, bestaande uit een
brasserie/ restaurant, biljartkamer en de winkel
‘Werk aan de Winkel’ waar eigen projecten zoals
vogelhuisje en mokken worden verkocht. De naam
‘De Broeders’ is een knipoog naar de vroegere
bewoners van het klooster en duidt daarnaast op
de verbroedering in de wijk Kloostervelden door
de omgekeerde integratie.

3

ALBERTLAAN

340 m2

342 m2

344 m2

346 m2

348 m2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

V
KIE

337 m2

OF
ITH

2.1

2.2

2.3

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

SPECHTENLAAN

Kaveloppervlakten ter indicatie
FASE 2A = kavel 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.10 - 2.11 - 2.12 - 2.13 - 2.14
FASE 2B = kavel 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9
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Bereikbaarheid
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Kloostervelden grenst aan het buitengebied van

VERKAVELINGSTEKENING

Situatieoverzicht
Tijdens fase 2a zijn de eerste 6 twee-onder-een-
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Sterksel en ligt letterlijk met de rand tegen de natuur.

kapwoningen en 2 vrijstaande kavels gerealiseerd.

Het leefgebied blinkt uit in landelijke schoonheid, voelt

De 6 twee-onder-een-kapwoningen van fase 2b maakt

aan als een park en is ingebed in een typisch Brabants

het straatbeeld compleet. De 6 woningen, met een

panorama. De natuur loopt zo over in de voortuin.

kaveloppervlak van ongeveer 340 m2, worden gebouwd

Landelijk wonen op maximaal twintig minuten fietsen

in de Spechtenlaan. Vanuit de woningen is er zicht op

van het centrum van Heeze en Leende, twintig minuten

het karakteristieke klooster van Kloostervelden.

buiten de spits met de auto of een half uurtje met het
openbaar vervoer van Eindhoven. Met verschillende
voorzieningen op loop/fietsafstand zoals supermarkt,
basisschool, bakker, drogisterij, restaurant, verenigingen
enzovoort.
Op het Kloostervelden terrein zelf zijn ook een aantal
voorzieningen aanwezig zoals Galerie de Kempro,
Wijkboerderij en een fitness accommodatie.
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- Verlichting en beplanting openbaar gebied indicatief
- Kaveloppervlakten ter indicatie

Van Providentia naar Kloostervelden
De bouw van Kloostervelden betekent
de omschakeling van een vrij geïsoleerd
liggende instelling naar een kleinschalige
levendige 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 twee-onder-een-kapwoningen uit fase 2b zijn
Ideaal voor starters en gezinnen met jonge kinderen.

De woningen worden aangeboden in verschillende

Standaard (basis)

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

De basis- of standaard woning is een compleet afgewerkte

uitbouw en/of garage behoort daarnaast tot de

woning. De standaard woning wordt afgeleverd met

mogelijkheden.

een basis
keuken, voorzien van een gaskookplaat,
afzuigkap, koelkast en spoelbak met mengkraan.
Het sanitair is eveneens standaard, voorzien van een

Casco

toilet en douche
putje. Er is vloertegelwerk
wand

De cascowoning is bij uitstek geschikt voor wie graag zelf

voorzien in een f ormaat van 33 x 33 cm en de wanden

aan zijn woning klust en de afwerking zelf wil regelen.

worden in een afmeting van 25 x 40 cm betegeld. Het

De cascowoning wordt afgeleverd zonder keuken. In

toilet wordt tot 1,20 m hoogte betegeld en de badkamer

het toilet en de badkamer bevindt zich geen sanitair of

tot 2,25 m. Boven het wandtegelwerk wordt spuitwerk

tegelwerk. Spuitwerk vervalt in de gehele woning, ook

aangebracht.

op de plafonds. Na oplevering voert u in eigen beheer en
voor eigen rekening de afwerking uit.
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Comfort

Comfort+

De Comfortwoning biedt een stapje meer luxe

De Comfort+woning is het meest luxe type. De

dan de standaard woning. Deze variant biedt een

Comfort+ heeft in de keuken aanvullende apparaten,

keukenopstelling met – naast standaardapparatuur –

bovenkastjes en een natuurstenen werkblad. In deze

een vaatwasser en een combi-magnetron. Het sanitair

woning wordt sanitair aangebracht van 
Villeroy

in dit type woning bestaat uit Villeroy & Boch (type

& Boch type Subway 2.0 met een Grohe Eurostyle

Architectura), een douchegoot en een designradiator.

wastafelkraan, een draingoot en een designradiator.

De vloertegels worden in een formaat van 33 x 33 cm

De douche wordt betegeld en voorzien van een

uitgevoerd en de wanden van de badkamer worden

hardglazen deur. Een badkamermeubel met twee

tot het plafond betegeld. De V-naden in de plafonds

lades vervangt de standaard wastafel. De tegelvloer

worden dichtgesmeerd. De elektra kan eenmalig naar

wordt hier in een formaat van 45 x 45 cm uitgevoerd

keuze worden verplaatst binnen de ruimte.

en de wandtegels in 30 x 60 cm tot aan het plafond.
De V-naden in de plafonds worden dichtgesmeerd. De
elektra kan eenmalig naar keuze worden verplaatst
binnen de ruimte.

Impressie keuken - Basis

Impressie keuken - Comfort

Impressie keuken - Comfort+

(luxe apparatuur)

(met natuurstenen werkblad)
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Wonen in Kloostervelden
betekent wonen in uitzonderlijke
schoonheid op een van de
mooiste plekken van Nederland.
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Plattegronden | Fase 2b

Begane grond
(alle types)
De woningen hebben een lichte
en ruime woonkamer met aan de
achterzijde een moderne open
keuken. De tuin is via een tuindeur
bereikbaar. In de hal bevindt zich
de meterkast en het toilet met
fonteintje. In de trapkast die zich
bevindt onder de extra brede trap
9,00

kunt u uw voorraden kwijt.

6,00
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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 voorzien van alle
gemakken. In de badkamer 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.
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2e verdieping
De ruime zolder bestaat uit twee
onderdelen. Aan de achterzijde
bevindt zich een ruimte berging
en zijn de aansluitingen voor
de wasmachine en wasdroger
aangebracht. Aan de voorzijde van
de zolder bevindt zich een ruime
vrij indeelbare ruimte.

Extra informatie
• De zolder heeft een afwerkvloer
en de wanden zijn niet
afgewerkt.
• Het schuine dak is aan de
binnenzijde voorzien van witte
dakplaten met kunststof strips.
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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 wooncoach en aan de hand van de
koperskeuzelijst de woning aan te passen
aan uw persoonlijke behoefte. Ook zijn er
mogelijkheden om een dakraam, uitbouw
en garage toe te voegen. In overleg met de
wooncoach maakt u uw huis helemaal naar
wens: er is ontzettend veel mogelijk!

Uitbouw

Garage

Een uitbouw aan uw woning is een mooie mogelijkheid

De meerwaarde van een garage spreekt voor zich, het

om uw huis meer ruimte te geven! Wij bieden tegen

gemak en de mogelijkheden zijn legio.

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

Uiteraard past de garage perfect bij uw woning, zowel

achtergevel. Uw woonkamer wordt zo nog groter.

wat betreft stijl als steensoort, kleur en afwerking. Een

Vanzelfsprekend loopt het plafond na de uitbouw

garage is een waardevolle uitbreiding van een woning

naadloos door. Wand-, vloer- en plafondafwerkingen

waar u uw levenlang plezier van heeft.

zijn conform de standaard woning. De optionele
uitbouw is mogelijk voor alle woningen.

Standaard: zonnepanelen
Alle woningen zijn energiezuinig, duurzaam en worden gebouwd volgens de laatste Energie Prestatienormen.
Zonnepanelen horen daar dan ook bij. Wij plaatsen PV (zonne-)panelen op het dak van de woningen. Met deze
milieuvriendelijke manier van energiewinning bespaart u ook nog eens op uw energierekening.
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Ecologische hoofdstructuur

De omgeving verbindt

Kloostervelden valt in de ecologische hoofdstructuur

Het is een belangrijke opgave met zorgvuldige

van Nederland (EHS), het zogeheten Natuurnetwerk

afwegingen

Nederland. Het vormt een belangrijk onder deel van

ontwikkelen voor de woonwijk waarin mensen met

het natuurbeleid in ons land. De ontwikkeling van

verschillende achtergronden samen leven. Naast

de woningen van Kloostervelden wordt dan ook

aandacht voor de woningen en het profiel van hun

heel zorgvuldig gedaan, zodat het streven van het

toekomstige bewoners is er veel aandacht voor

Natuurnetwerk, om de biodiversiteit en gezondheid

de omgeving. Want juist in die omgeving kunnen

van de Nederlandse natuur veilig te stellen en te

ontmoetingen tussen huidige en nieuwe bewoners

bevorderen, zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

plaatsvinden. Kloostervelden nodigt uit om te

om

de

ideale

omstandigheden

te

verblijven, een wandeling te maken en mensen te
ontmoeten. Zo vormt de omgeving het verbindend
element tussen de verschillende functies op het terrein
en leidt op een natuurlijke wijze naar de kern van de
nieuwe woonwijk.
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Gemoedelijkheid en privacy
Wie woont op Kloostervelden proeft
van

het

genoeglijke

het

platteland,

de

leven

op

natuur,

de

gemoedelijkheid, de rust en de ruimte.
Wie kiest voor Kloostervelden doet dit
bewust. Verbondenheid en wederzijds
respect staan hier centraal. Privacy
is essentieel, maar bewoners vormen
ook een gemeenschap, een buurt.
Ze genieten van de vrije ruimte en
van het contact met elkaar. Kloostervelden is een open leefmilieu, met een
dynamische woonomgeving en een
duidelijke identiteit.
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Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze brochure interesse
gekregen in een koopwoning in Kloostervelden te
Augustijnendreef 4, 5611 CS Eindhoven

Sterksel? Wilt u zich straks trotse eigenaar noemen

T 040-24 44 770 | info@huibers.nl | www.huibers.nl

van een splinternieuwe woning op een heel bijzondere
locatie? Neem dan, uiteraard geheel vrijblijvend,
contact op met de makelaar. Deze geeft u graag meer
informatie. Tot ziens!

Kapelstraat 11, 5591 HC Heeze | T 040 - 22 33 345
info@makelaardijolav.nl | www.kloostervelden.nl
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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
overhandigd en toegelicht. Deze dienen als contractstukken. De ontwerpen en
omschrijvingen zijn eigendom van CRA Vastgoed B.V.

