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Welkom in Sterksel, welkom in Kloostervelden!

In het hart van de prachtige Peel ten zuidoosten van Eindhoven ligt Sterksel (behorende bij de gemeente Heeze-

Leende). 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 een nieuwe woonwijk 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. Ondertussen 

zijn er al meer dan 100 marktwoningen gerealiseerd 

en nadert Kloostervelden haar voltooiing. Een van de 

laatste fases die wordt toegevoegd is fase 7. De huidige 

 bewoners – met een beperking – wonen in harmonie 

samen met de nieuwe bewoners van de wijk.

Kenmerken Kloostervelden

• Prachtige, groene locatie 

• Historische waarde 

• Natuurnetwerk Nederland 

• Fiets- en wandelroutes 

Woningtypes Kloostervelden

Op Kloostervelden wordt een divers aanbod aan wonin-

gen gerealiseerd zoals starterswoningen, levensloopbe-

stendige woningen, vrijstaande woningen en vrije kavels.

Locatie

Het historische Klooster, eigendom van Kempen-

haeghe, is verbouwd tot onder andere een gezond-

heids centrum (tandarts en huisarts), vergader  zalen 

en kinderdagverblijf ‘Buitengewoon’. Meer informa-

tie vindt u op de website. www.kloostervelden.nl

Het Klooster bevindt zich op het terrein,

niet ver van de ingang van de wijk aan de Laan van 

Providentia. In het klooster bevindt zich het horeca 

concept ‘De Broeders’, bestaande uit een bras-

serie/restaurant, biljartkamer en de winkel ‘Werk 

aan de Winkel’ waar eigen projecten zoals vogel-

huisjes 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 Klooster velden door 

de omgekeerde integratie.
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Bereikbaarheid

Kloostervelden grenst aan het buitengebied van 

Sterksel en grenst direct aan de al aanwezige natuur. 

Het leef gebied blinkt uit in landelijke schoonheid, voelt 

aan als een park en is ingebed in een typisch Brabants 

panorama. De natuur loopt zo over in de voortuin. 

Landelijk wonen op maximaal twintig minuten fi etsen 

van het centrum van Heeze en Leende, twintig minu-

ten buiten de spits met de auto of een half uurtje met 

het openbaar vervoer van Eindhoven. Met verschillende 

voorzieningen op loop/fi etsafstand zoals supermarkt, 

basis school, bakker, drogisterij, restaurant, verenigingen 

enzovoort.  

Op het Kloostervelden terrein zelf zijn ook een 

aantal voorzieningen aanwezig zoals Galerie de 

Kempro, horecavoorzieningen, Wijkboerderij en een 

fi tness accommodatie.

Slechts 20 minuten 
tot Eindhoven

Foto: Freekje Groenemans
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FASE 7A EN 7B:
8 levensloop - benedenwoningen
2 specials - bovenwoningen
18 starters - beneden- en bovenwoningen

Fase 
7a & 7b
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BOVENWONINGENBENEDENWONINGEN
Begane grond Eerste + tweede verdieping

Situatieoverzicht

Fases 7a & 7b in Kloostervelden geven ruimte voor de realisatie van 28 beneden- en bovenwoningen. Deze woningen zijn 

gelegen aan de Kloostertuin nabij het klooster. Vanuit de gezamenlijk achterpad zijn de tuinen van de benedenwoningen 

en de bergingen te bereiken. Daarnaast zal hier ook plek zijn om de containers uit het zicht op te bergen.

Benedenwoningen

In totaal zullen er vijf benedenwoningen per bouwblok gerealiseerd worden variërend in woonoppervlakte van 55m2 

tot 90m2. Vier daarvan zijn geschikt als levensloopbestendige woningen. De vijfde woning is wat kleiner en daarmee 

zeer geschikt als starterswoning. De benedenwoningen worden voorzien van een tuin met berging.

Bovenwoningen

De 9 bovenwoningen per bouwblok hebben een woonoppervlakte van 80m2 of 105m2. Deze woningen zijn ieder 

voorzien van een balkon en beschikken over een berging op de begane grond. In beide bouwblokken is een ‘Special’ 

gesitueerd. Deze bovenwoning bevindt zich op de hoek en heeft een woonoppervlakte van 105m2. De bovenwoningen 

zijn perfect voor starters en kleine gezinnen.

Benedenwoningen

Situatie indicatief

Ingang + trap bovenwoningen Bovenwoningen

8 9
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LEVENSLOOPBESTENDIGE
Benedenwoning

Kenmerken
•  90m2 woonoppervlakte

• 88m2 - 91m2 tuin

•  Zowel als hoekwoning als tussenwoning beschikbaar

•  Berging bereikbaar vanuit gezamenlijk achterpad en 

vanuit uw eigen achtertuin

De ruim opgezette benedenwoning is als levensloopbestendige 

woning ontworpen. De ingang van de benedenwoning bevindt 

zich op de begane grond. Via een hal komt u terecht in de 

lichte woonkamer met moderne hoekkeuken. De tuin is te 

bereiken via een deur in de woonkamer. In de trapkast kunt u 

bijvoorbeeld uw voorraden kwijt. De woning beschikt over een 

badkamer met douche, toilet en wastafel. Een bad is optioneel. 

Daarnaast beschikt de woning over een tweede aparte toilet. 

De hoofdslaapkamer, een extra slaapkamer en de technische 

ruimte met opstelplaats voor wasmachine en droger bevinden 

zich ook op de begane grond.

SPECIAL 
Bovenwoning

Kenmerken
• 105m2 woonoppervlakte

• 6m2 balkon

• Gelegen op de hoek van het blok

• Berging bereikbaar vanuit gezamenlijk achterpad

In beide bouwblokken is op de eerste verdieping één ‘Special’ 

gesitueerd. Deze bovenwoning bevindt zich op de hoek en is ruimer 

dan de andere bovenwoningen in hetzelfde bouwblok. De ‘Special’ is te 

bereiken via een voordeur op de begane grond. Via een trap naar de 1e 

verdieping komt u in de hal. In deze hal bevindt zich een garderobe en 

het toilet. Grenzend aan de hal bevindt zich de U-vormige woonkamer 

met open keuken. Het balkon is ook gelegen op de eerste verdieping 

en is te bereiken met een deur in de woonkamer. Via de trap naast de 

keuken is de 2e verdieping te bereiken. Op deze verdieping vindt u de 

hoofdslaapkamer en een tweede slaapkamer. De technische ruimte en 

de badkamer met douche, wastafel en opstelplek voor wasmachine en 

droger zijn ook op deze verdieping gelegen.Ty
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STARTER
Benedenwoning

Kenmerken
• 55m2 woonoppervlakte

•  35m2 tuin

•  Gelegen op de hoek van het bouwblok

•  Berging bereikbaar vanuit gezamenlijk achterpad

De benedenwoning starter bestaat uit één woonlaag 

en is gelegen op de begane grond. De voordeur 

van de woning bevindt zich aan de zijkant van het 

bouwblok. De woning heeft een woonkamer met een 

moderne keuken. De tuin is bereikbaar via een deur 

in de woonkamer. Aan de voorzijde van de woning 

bevindt zich de slaapkamer samen met de badkamer 

en technische ruimte.

STARTER 
Bovenwoning

Kenmerken
• 80m2 woonoppervlakte

• 6m2 balkon

• Zowel als hoekwoning als tussenwoning beschikbaar

• Berging bereikbaar vanuit gezamenlijk achterpad

Vanaf buiten komt u binnen in een portaal op de begane grond 

die u deelt met uw naaste buren in de bovenwoning. Via een trap 

komt u op de eerste verdieping bij uw eigen voordeur. Achter de 

voordeur bevindt zich de hal met een toilet. Grenzend aan de hal 

bevindt zich de U-vormige woonkamer met open keuken. Het 

balkon is te bereiken via een deur in de woonkamer. Via de trap 

tussen de woonkamer en de keuken komt u op de 2e verdieping. 

Op deze verdieping is de hoofdslaapkamer gelegen. Daarnaast 

vindt u hier een extra kamer met dakraam die voor verschillende 

doeleinden (bijvoorbeeld; hobbykamer, kastruimte, logeerkamer) 

gebruikt kan worden. De technische ruimte en de badkamer met 

douche, wastafel en opstelplaats voor wasmachine en droger 

bevinden zich ook op de 2e verdieping.
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Kloostervelden ligt in een prachtige omgeving. 

Het wordt omringd door bossen, heidevelden 

en tal van vennen. Het agrarische leven is vlak-

bij. Midden in dit bijzondere landschap komt 

de geschiedenis van Kloostervelden tot leven: 

het prachtige klooster is cultureel erfgoed en 

vertelt verhalen van een bewogen verleden. 

Dat is met recht natuur+historie te noemen!.

Geborgenheid en gemeenschapszin kenmer-

ken het leven op Kloostervelden. Omgekeerde 

integratie is een sleutelwoord: mensen die spe-

ciale zorg nodig hebben leven hier in harmo-

nie en veiligheid naast de nieuwe bewoners. 

In Kloostervelden is er ruimte voor iedereen. 

Door dit warme welkom krijgt samen+leven 

werkelijk lading!.

Kloostervelden biedt een grote verscheiden-

heid aan woningen. Starters kunnen hun 

eerste huis kopen en er is veel keus voor wie 

groter wil gaan wonen, van tweekapper tot 

vrijstaand. Dat alles tegen gunstige prijzen. 

Huizen op Kloostervelden zijn ruim, gelegen 

op royale percelen en zeer betaalbaar. Ner-

gens anders komt betaalbaar+wonen zo goed 

tot uiting als hier!
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Meer Mogelijkheden

Wij hebben voor de woningen een 

Woonwensenlijst opgesteld waarmee u uw 

woning kunt aanpassen aan uw persoonlijke 

behoefte. Deze Woonwensenlijst kunt u 

digitaal invullen waarna deze door onze 

wooncoach wordt verwerkt. De wooncoach 

werkt vooral digitaal. Mocht u er niet 

uitkomen, of staat uw wens niet op de lijst 

dan kunt u altijd contact opnemen met de 

wooncoach. 

   
Gemoedelijkheid en privacy

Wie woont op Kloostervelden proeft 

van het genoeglijke leven op het platte-

land, de 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 el-

kaar. Kloostervelden is een open leefmilieu, 

met een dynamische woonomgeving en 

een duidelijke identiteit.

Ecologische hoofdstructuur

Kloostervelden valt in de ecologische hoofdstructuur 

van Nederland (EHS), het zogeheten Natuurnetwerk 

Nederland. Het vormt een belangrijk onder deel van 

het natuurbeleid in ons land. De ontwikkeling van 

de woningen van Kloostervelden wordt dan ook heel 

zorgvuldig gedaan, zodat het streven van het Natuur-

netwerk, om de biodiversiteit en gezondheid van de 

Nederlandse natuur veilig te stellen en te bevorderen, 

zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

De omgeving verbindt

Het is een belangrijke opgave met zorgvuldige afwe-

gingen om de ideale omstandigheden te ontwikkelen 

voor de woonwijk waarin mensen met verschillende 

achtergronden samen leven. Naast aandacht voor de 

woningen en het profiel van hun toekomstige bewo-

ners is er veel aandacht voor de omgeving. Want juist in 

die omgeving kunnen ontmoetingen tussen huidige en 

nieuwe bewoners plaatsvinden. Kloostervelden nodigt 

uit om te verblijven, een wandeling te maken en men-

sen te ontmoeten. Zo vormt de omgeving het verbin-

dend element tussen de verschillende functies op het 

terrein en leidt op een natuurlijke wijze naar de kern 

van de nieuwe woonwijk.

De woningen worden standaard opgeleverd met onderstaande keuken en sanitair. Indien u deze wilt opwaarderen 

kunt u samen met de adviseurs in de showrooms een alternatieve invulling of opstelling bedenken. Ook een andere 

keuze voor het tegelwerk is mogelijk. Het budget van de basiskeuken of -sanitair zal in dat geval worden verrekend.

Keukeninrichting

Uw woning wordt standaard opgeleverd met een 

keuken met apparatuur van Etna. Opgenomen als 

apparatuur zijn een elektrische kookplaat met 4 

zones, een geïntegreerde koelcombinatie en een 

roestvrijstalen schouwkap. De spoelbak is in het 

werkblad opgenomen en de mengkraan wordt op 

het blad geplaatst. Binnen het beschikbare budget 

bestaat de mogelijkheid om een keuze te maken uit 

vele verschillende frontkleuren, knoppen en grepen, 

plintkleuren, en zichtzijde kleuren van de romp. Ook 

zijn er diverse kleurkeuzes mogelijk voor het werkblad. 

Sanitair

Zowel de closetcombinatie, fonteincombinatie en de 

wastafelcombinatie zijn van de lijn O’Novo en worden 

geleverd door Villeroy & Boch. De fonteinkraan, 

wastafelmengkraan en de douchemengkraan zijn van 

het merk Grohe. Indien u voor de levensloopbestendige 

benedenwoning kiest, is het mogelijk om tegen 

meerkosten een bad te laten plaatsen.

PV-(zonne)panelen

De woningen zijn energiezuinig, duurzaam en worden 

gebouwd volgens de laatste Energie Prestatie normen 

met een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,40. Op het 

dak van de woningen zijn PV-zonnepanelen voorzien.

Verwarmingsinstallatie

De woning wordt voorzien van een 

ventilatiewarmtepomp en een boiler (voorraadvat voor 

warmtapwater). Met deze installatie wordt warmte 

opgewekt voor de vloerverwarming en warmtapwater. 

In de woonkamer/keuken wordt vloerverwarming 

aangebracht. De slaapkamers en onbenoemde ruimten 

worden voorzien van elektrische radiatoren. In de 

badkamer wordt een elektrische handdoekradiator 

geplaatst. Bij de levensloopbestendige woningen is 

tevens vloerverwarming in de badkamer voorzien.
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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 verkoop-

tekeningen en technische omschrijving overhandigd en toe-

gelicht. Deze dienen als contractstukken. De ontwerpen en 

omschrijvingen zijn eigendom van CRA Vastgoed BV.

Kapelstraat 11, 5591 HC Heeze | T 040 - 22 33 345

info@makelaardijolav.nl  |  www.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 splinternieuwe 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!


