
Het Klooster

Het historische Klooster is het kloppende hart 

van Kloostervelden. Het pand is verbouwd tot een 

multifunctionele accommodatie. Hierin kun je de 

volgende functies vinden:

• Gezondheidscentrum (tandarts en huisarts)

• Vergaderzalen

• Kinderdagverblijf ’Buitengewoon’

• Brasserie en restaurant

• Biljartkamer 

• De winkel ‘Werk aan de Winkel’

Welkom in Sterksel, 

welkom in Kloostervelden!

In het hart van de prachtige Peel ten zuidoosten van 

Eindhoven ligt Sterksel (behorende tot de gemeente 

Heeze-Leende). Het kleine, groene dorp heeft ruim 

1350 inwoners. Op het voormalige Providentia-terrein 

wordt het project Kloostervelden gerealiseerd.

Circa 100 jaar geleden

Het kloosterterrein werd in gebruik genomen 

voor de verpleging van epilepsie patiënten

2006

De plannen voor 240 huizen en 8 zorgclusters 

voor Stichting Kempenhaeghe op het terrein 

werden gepresenteerd 

Begin 2015

De eerste woningen van het nieuwbouw-

project werden opgeleverd

Eind 2019

De 100e marktwoning is gerealiseerd

2021

De laatste vrije kavels in het plan in verkoop. 

Kenmerken Kloostervelden

• Prachtige, groene locatie 

• Historische waarde 

• Natuurnetwerk Nederland 

• Fiets- en wandelroutes

Supermarkt, Basisschool, Bakker, 

Drogisterij, Restaurant, Verenigingen

20 minuten  Centrum van Leende/Heeze

20 minuten  Eindhoven
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Woningontwerp

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

van fase 6d Kloostervelden. De beeldkwaliteitsplannen geven inzicht in de sfeer en het karakter van de 

nieuw te bouwen woningen. In fase 6d zijn nog 7 kavels beschikbaar. 

Fase 6d 

Uitzonderlijk wonen in het groen

De zeven kavels variërend tussen de 473 m2 en 609 m2 

bevinden zich in de luwte van het plan De bouwkavels 

zijn gelegen tegenover het oostelijk gelegen bosgebied. 

In aansluiting op de aan de kavels grenzende tweekap-

pers (fase 6b) wordt voor de vrije kavels uitgegaan van 

baksteenarchitectuur in bruin-tinten. De minimale goot-

hoogte is 4 meter. Toepassing van een kap (zadeldak) is 

ook hier verplicht. Aan de bakstenen woningen kunnen 

meer landelijke elementen met hout worden toege-

voegd. Dit kan bijvoorbeeld een aanbouw in hout zijn 

of een houten opbouw op een stenen plint. De relatie 

tussen het ontwerp voor de woning en de ligging aan de 

bosrand komt tot uitdrukking. 
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Beoordelingsproces

Het kan soms lastig zijn om binnen de gegeven regels, voor-

schriften en mogelijkheden uw plannen goed te ontwik-

kelen. Daarom maken we gebruik van kwaliteitscoach: 

Inge Burg. Elke kavelkoper heeft na aankoop contact met 

haar. De kwaliteitscoach geeft toelichting op het speci-

fi eke karakter van de nieuwe wijk en de aansluitingen van 

de ontwerpen op de uitgangspunten geformuleerd in het 

beeldkwaliteitsplan. U kunt optimaal gebruikmaken van 

de kennis, kunde en de ideeën van de kwaliteitscoach 

om het ontwerp van uw woning sterker te maken en het 

toch aan te laten sluiten op het specifi eke karakter van 

Kloostervelden. 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. 

Onze architect is alvast voor u 

begonnen… maakt u uw droomhuis af? 

Stiekem droomt u er al jaren van: een eigen woning 

bouwen... Zelf de indeling bepalen, meedenken over 

materialen en de regie in eigen hand. Toch twijfelt u. Want 

er komt wel veel op u af. En hoe zorgt u dat de kosten niet 

uit de hand lopen? Om het proces van het ontwerpen en 

bouwen van uw eigen woning wat overzichtelijker te 

maken, staan onze architect en aannemer voor u klaar. Na 

het verkrijgen van een optie op een van de kavels wordt 

er een afspraak ingepland met de architect die u geheel 

vrijblijvend helpt met het schetsen van uw droomhuis. 

Deze woning zal vervolgens ook geraamd worden door 

de aangesloten aannemer. Zelfbouwen met een steuntje 

in de rug, zoals wij dat doen in Kloostervelden! 
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FASE 6C

Torenvalkstraat

Houtduifstraat

U kunt aan de informatie in dit kavelpaspoort geen rechten ontlenen. Aangegeven maten 
zijn circa maten en kunnen afwijken. De tekening is schaalloos.

Beeldkwaliteitsplan Fase 6 Kloostervelden  -  Concept  -  11 maart 20194

Opritten en parkeren
• Er dient aan één zijde van de woning voorzien te worden in twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein
• De opstelplaats van de auto is achter de voorgevelrooilijn van de woning en heeft een minimale breedte van 5 

meter
• De dubbele parkeerplaats mag aan weerszijden van het kavel worden gesitueerd. 
• Bij de hoekkavels, grenzend aan het openbaar gebied dient de oprit te worden gesitueerd zoals op tekening 

weergegeven

Proces van beoordeling - kwaliteitscoach en welstandscommissie
Er is in het plan veel ruimte voor individuele woonwensen. Tegelijkertijd is het van belang dat bouwplannen 
aansluiten op het specifieke karakter van Kloostervelden. Zo zijn bijvoorbeeld kappen verplicht om aan het dorpse 
beeld te kunnen voldoen.

Voor Kloostervelden is een kwaliteitscoach/supervisor benoemd, Inge Burg. Zij zal in gesprekken met kopers en 
hun architect bouwplannen, waar nodig, bijsturen zodat deze passen in het totaalbeeld. Vervolgens zal ook de 
welstand nog een oordeel geven over bouwplannen.  
Plannen kunnen worden voorgelegd aan de kwaliteitscoach en vervolgens bij een positief advies van de 
kwaliteitscoach, aan de welstandscommissie.

Afwijkingen op dit beeldkwaliteitplan
Afwijkingen op dit beeldkwaliteitplan zijn mogelijk als de architectuur daarom vraagt en als het zorgvuldig is 
ingepast in het bouwplan voor de woning. 

Legenda

Openbare ruimte - berm

3

Lage beukenhaag  op eigen terrein, hoogte haag 0,8 meter

Erfafscheiding  gaashekwerk op eigen terrein, max. 1.80m hoog

Kavelnummer

Bouwvlak

Bouwvlak voor het hoofdgebouw

Bijgebouwen toegestaan

Boomgroep/bosrand

Lantaarnpaal (locatie indicatief i.v.m. inritten)



Kloostervelden valt in de ecolo-

gische hoofdstructuur van 

Nederland (EHS), het zogeheten 

Natuurnetwerk Nederland. Het 

wordt omringd door bossen, 

heidevelden en tal van vennen. 

Het agrarische leven is vlakbij. 

Midden in dit bijzondere land-

schap 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!

Kloostervelden biedt een grote 

verscheidenheid aan woningen. 

Er is alt een divers aanbod aan 

woningen gerealiseerd zoals 

starterswoningen, levensloopbe-

stendige woningen, vrijstaande 

woningen en vrije kavels. Huizen 

op Kloostervelden zijn ruim, 

gelegen op royale percelen en 

betaalbaar. Nergens anders komt 

betaalbaar+wonen zo goed tot 

uiting als hier!

Geborgenheid en gemeen-

schapszin kenmerken het leven 

op Kloostervelden. Omgekeerde 

integratie is een sleutelwoord: 

mensen die speciale zorg nodig 

hebben leven hier in harmonie en 

veiligheid naast de nieuwe bewo-

ners. In Kloostervelden is er ruimte 

voor iedereen.  Door dit warme 

welkom krijgt samen+leven werke-

lijk lading!

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze informatiefolder 

interesse gekregen in een kavel 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!

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

info@makelaardijolav.nl  |  www.makelaardijolav.nl

WWW.KLOOSTERVELDEN.NL/VRIJEKAVELS

info@makelaardijolav.nl  |  www.makelaardijolav.nl


