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BRABANTSE
GEMOEDELIJKHEID
Kloosterveldt is met 73 woningen en appartementen kleinschalig en autoluw.
De sfeer is door de gekozen opzet heel geborgen en dorps. Het roept een
aangenaam gevoel op van samen wonen. De architectuur sluit daar op aan.
Traditioneel met authentieke kenmerken en 'eerlijke' duurzame materialen.
Door de gekozen opzet komt er geen doorgaand verkeer in de wijk. Het is er
heerlijk rustig en kinderen kunnen veilig buiten spelen.

"'Ervaar het gevoel van buiten wonen
tussen de velden."
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L ANDELIJK WONEN,
MA AR TOCH OVERAL
DICHTBIJ
De opzet van Kloosterveldt doet denken aan een klooster. Met bebouwing in een
carrévorm. Daaromheen een aaneenschakeling van verschillende woningtypes in
de sfeer van een Begijnhof. En naar de buitenrand meer openheid met woningen
op ruimere kavels. Daar tussenin ligt een groene zone (de kloostertuin) met
ruimte voor spelen, ontmoeting en parkeren. Er heerst rust en geborgenheid.
A50
Tweekappers en levensloopwoningen in begijnhofsfeer
Tien twee-onder-eenkapwoningen liggen direct aan deze mooie kloostertuin en grenzen
met hun achtertuin aan een groene houtwal van het aangrenzende perceel, heerlijk rustig
en vrij aan het achterliggende landgoed. De vier levensloopwoningen liggen verscholen
tegen de houtwal, heerlijk rustig en vrij aan het achterliggende landgoed. Een genot om
hier te mogen wonen.

Centrum Veghel op tien minuten fietsen

ERP

Met de auto:

SEW

Landgoed Stiphorst als buurman

EG

Dichtbij het dorpshart van Erp
Scholen en sportvoorzieningen op fietsafstand

Aa

Aa

Groene omgeving vol recreatiemogelijkheden
Aa

Rondwandeling om omgeving te verkennen vanaf Kloosterveldt

N279
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Autosnelweg A50

>

5 minuten

Den Bosch (centrum)

>

20 minuten

Eindhoven (centrum)

>

25 minuten

Nijmegen (centrum)

>

35 minuten

Utrecht (centrum)

>

50 minuten

N616
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"Bijzondere
bouwstijl om van
te houden."

DE ARCHITECT
A AN HET WOORD
De sfeer van een historisch Brabants klooster in een groene omgeving, dat is het
uitgangspunt voor het ontwerp van Kloosterveldt.

Wanneer je vanaf de westkant Kloosterveldt nadert, herken je van een afstand al het
torentje van het kloostergebouw. Hierin is de entreehal van de huurappartementen
ondergebracht. Samen met drie strakke woonblokken ontstaat hier het kloostercarré, met
een binnenhof dat wordt omgeven door een begroeide pergola. Om het klooster heen ligt
de groenzone, die wordt begrensd door een kloostermuur, opgebouwd uit ruige stenen. In
de kloostermuur zijn de omliggende woningen opgenomen. Daarachter bevinden zich nog
een aantal vrijstaande woningen (fase 2 van het project), die als het ware als boerderijen
rond het klooster liggen.

De architectuur van Kloosterveldt is gebaseerd op de sfeer, materialen en details van de
oude kloosters. Het kloostercarré is opgezet in een handvorm baksteen in genuanceerde
aardetinten, afgewisseld met spekbanden in een strakke witte steen, zoals dat in vroeger
tijden ook gebeurde. De statige kozijnen in staande verhoudingen completeren het
kloosterbeeld.

Voor de kloostermuur is gekozen voor een ruige, ruwe steen in een groter formaat. In
de muur zullen ook uitstekende en kromme stenen voorkomen, om het stoere beeld te
versterken. De muur wordt afgedekt met een klassiek ezelsrugprofiel. De woningen in en
aan de muur worden in een steen in warme terra-kleur uitgevoerd.

Door de zorgvuldige materiaalkeuze zal Kloosterveldt zich onderscheiden, maar toch ook
op een vanzelfsprekende wijze in de groene omgeving worden opgenomen. Een wijk met
een eigen verhaal, dat is voor ons als ontwerper een uitdaging! We willen met ons ontwerp
het verhaal van Kloosterveldt zo goed mogelijk vertellen, zodat de wijk het karakter en de
sfeer krijgt waarin alle bewoners écht thuiskomen.

Peer Wolkers,
Architect
Omni Architecten BV
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"Het beste van twee werelden:
landelijk wonen met volop voorzieningen in de buurt."

VEGHEL

VEGHELS BUITEN:
WONEN IN EEN
BUURTSCHAP

ERP

Kloosterveldt ligt in het plangebied veghels Buiten. Hier worden de huizen
gebouwd in clusters, als minidorpjes in het groen. Net als vroeger de Brabantse
gehuchten. Er komen kleine en grotere buurtschappen, met elk een eigen
identiteit. Allemaal liggen ze vrij in het landschap en midden in het groen.

Kloosterbuurtschap
Kloosterveldt wordt een zogenoemd Kloosterbuurtschap waar oude tijden herleven.
Vroeger zijn er in Brabant heel wat kloosters gebouwd. Het zijn grote gebouwen
gebouwd met een kerktoren of poortgebouw en met een tuin, de kloostertuin. In die tuin
verbouwde men medicinale kruiden of hop en mout voor Brabants bier. Kloosterveldt
wordt een van deze kloosterbuurtschappen. Maar natuurlijk voldoet het aan de hoge
eisen van deze tijd en biedt de directe omgeving talrijke voorzieningen waaronder
scholen, kinderopvang en sportclubs op fietsafstand.

Buitenleven
In Kloosterveldt woon je echt buiten. Tussen de landerijen en met vrij uitzicht over
de velden. En toch dichtbij alles wat je nodig hebt, want het bruisende Veghel ligt op
steenworp afstand. Samen met degenen die jou lief zijn geniet je van de Brabantse
gastvrijheid en gemoedelijkheid op deze prachtige woonlocatie.
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"Ontdek de culturele
hotspot Noordkade."

GENIET VAN ALLES
W AT V E G H E L T E
BIEDEN HEEFT
In Veghel is altijd wat te beleven. Het centrum heeft een uitgebreid aanbod
aan winkels en horecagelegenheden. Daarnaast staat Veghel bekend om zijn
bedrijvigheid. Bedrijven als Jumbo, Sligro, Mars, FrieslandCampina en Van der
Lande hebben hier hun hoofdkantoor. Werk je in Veghel? Dan is er gaan wonen
een mooie volgende stap. Want hoe fijn is het om binnen een paar minuten op
je werk te zijn.

Ook als woongemeente wordt Veghel steeds populairder. Middelgroot en dus veel faciliteiten,
maar niet de lasten van de grote stad. Veghel heeft een goed uitgerust winkelcentrum en
een tweede winkel- en uitgaanshart in het industreel erfgoed in het havengebied. Aan de
Noordkade bevindt zich een theater, bioscoop, winkels, restaurants en kroegen. Veghel heeft
goede onderwijsvoorzieningen. En met alle evenementen, festivals, actief verenigingsleven
en veel sportaccommodaties is er in Veghel altijd wel wat te beleven.

De natuur in
Cultuur- en natuurliefhebbers kunnen genieten van de mooie natuur en tientallen
monumenten. En zich laten verrassen door onder andere mooi aangelegde parken,
bossen en riviergebied. Veghel heeft naast de beekdalen van Aa en Leijgraaf nog vele
andere kleine en grote natuurgebieden. Enkele liggen dichtbij Kloosterveldt. Om de
hoek het gebied Ham-Havelt met zijn grote grazers en net achter Erp, richting Gemert,
bosgebied het Hurkske. Vanuit Kloosterveldt fiets je er in een kwartiertje naar toe.
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"Een ommetje
Kloosterveldt."
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TE VOET DOOR
VEGHELS BUITEN
In de prachtige landelijke omgeving van Kloosterveldt kun je in je vrije uurtjes
heerlijk actief bezig zijn. Struinen met de hond, een rondje hardlopen of de
natuur ontdekken met de kinderen. En al dat moois ligt straks dus gewoon op
loopafstand van je voordeur!

Ommetje Kloosterveldt
Ontdek de omgeving nu alvast met deze speciaal uitgezette wandelroute. Het ommetje
Kloosterveldt neemt je mee door de velden, over paden, langs houtwallen en bossages,
langs historische plekjes en door het stroomgebied van de Aa. De route is 7 kilometer
lang, maar je kunt ook kiezen voor een kortere route van 3 kilometer. De route is
bewegwijzerd.

Veel wandelplezier!

14

15

S I T U AT I E T E K E N I N G

JOUW
DROOMWONING
Duuzaam gebouwd • Ruime percelen • Geborgenheid door kloostermuur • Speels
straatbeeld • Brabantse gemoedelijkheid • Naar eigen smaak af te werken

Kloosterveldt biedt 14 koopwoningen; 10 ruime twee-onder-een-kapwoningen en 4 fraaie
levensloopwoningen. De woningen zijn ideaal gelegen op een prachtige plek in Veghels
Buiten. Pak deze kans en betrek je ultieme droomwoning in dit bijzondere nieuwbouwplan.
Lees meer over het woningaanbod op de volgende pagina’s.

Legenda
Twee-onder-een-kapwoningen
16

Levensloopwoningen
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TWEE- ONDER-EENKAPWONING VOL
BIJZONDERHEDEN
De twee-onder-een-kapwoningen zijn gelegen op ruime percelen, waarbij ruimte
is om twee auto’s op eigen terrein te parkeren. Dit geeft ook de mogelijkheid
om de garage indien gewenst uit te bouwen tot opberg- of hobbyruimte.

Op de begane grond biedt de entree voldoende ruimte voor een garderobe. Op de
eerste verdieping bevindt zich een tweede separaat toilet. Optioneel is een bad mogelijk
in de badkamer. De zolderverdieping van bouwnummers 38 en 39 zijn voorzien van een
stenen gemetselde dakopbouw, wat de woning niet alleen een fraaie uitstraling geeft
maar ook zorgt voor extra daglicht en leefruimte. Bij een aantal andere bouwnummers
is op de zolder uitbreiding mogelijk met een dakkapel. Bouwnumers 35 tot en met 38
hebben een tuin op het zuiden en kijken uit op de landhuizen die in een latere fase
gerealiseerd gaan worden. De tuinen van bouwnummers 39 tot en met 44 liggen direct
aan Landgoed Stiphorst en hebben door de sloot en houtwal veel privacy. De tuinen zijn
zeer ruim en hebben een afmeting tot maar liefst 23 meter diep en 11.5 meter breed.

"Bijzonder
fraaie architectuur
en robuust
materiaalgebruik ."
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INTERIEURIMPRESSIE TWEE- ONDER-EEN-KAP WONING
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Inspiratie idee
Als je het koken naar de voorzijde
van de woning brengt en kiest
voor de maximale uitbouw aan de
achterzijde, kun je een droomkeuken
creëren van circa 3,5 x 5,5 meter.
De royale woonkamer wordt dan
circa 5 x 5,5 meter.

Woningtype:

Twee-onder-een-kap

Inhoud:

604 m3 - 615 m3

Woonoppervlak: 139 – 143 m² (exclusief garage)
Perceel:

292 m2 - 420 m2

Aantal kamers:

4

Parkeren:

Garage + 2x eigen terrein

Tuinoriëntatie:

Bwnr. 35 t/m 38 Zuid
bwnr. 36, 38, 40, 42 en 44

		

Bwnr. 39 t/m 44 Oost

BEGANE GROND
Schaal 1:50
gevel bwnr. 35, 37, 39, 41 en 43 (allen gespiegeld)
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bwnr. 36,40,42,44,
bwnr. 35,37,41,43 (allen gespiegeld)

bwnr. 36,38,40,42 en 44
bwnr. 35,37,39,41,43 (allen gespiegeld)

dakkapel bwnr. 38
dakkapel bwnr. 39 (gespiegeld)
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EERSTE VERDIEPING

ZOLDER

Schaal 1:50

Schaal 1:50
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"Een echte
droomwoning."
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SAMEN GENIETEN
I N D E L E V E N S LO O PWONING
Het wordt volop genieten in deze prachtige karaktervolle levensloopwoning. De
ruimte in de tuin is gemaximaliseerd, want je auto parkeer je aan de voorzijde
op openbaar terrein. Het geheel heeft een zeer groene uitstraling. Je woont
hier aan een doodlopende straat, dus er is veel rust en privacy. Alle tuinen
liggen direct aan Landgoed Stiphorst en worden daarvan afgescheiden door
een sloot en houtwal. Wat een heerlijk verlengstuk van je eigen tuin!

De entree biedt ruimte voor de garderobe. Nabij de keuken is een vaste provisiekast
ingebouwd. De woonkamer en open keuken zijn zeer licht doordat er daglicht komt
van drie kanten. De slaapkamer op de begane grond is ideaal ingedeeld; er zijn
diverse opstellingsmogelijkheden voor de meubels. Met de naastgelegen badkamer
is dit huis traploos bruikbaar; een leven lang woonplezier. De eerste verdieping is vrij
in te delen, maar biedt de mogelijkheid tot het realiseren van twee extra slaapkamers
en een extra badkamer.

"Ervaar de luxe en
vrijheid van buiten
wonen."
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I N T E R I E U R I M P R E S S I E L E V E N S LO O P W O N I N G
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L ANDGOED ALS
ACHTERBUUR
De achterzijde van de levensloopwoningen ligt direct aan Landgoed Stiphorst. Een
watergang en houtwal op het aangrenzende landgoed zorgen ervoor dat er veel privacy is.
Je kunt vrij genieten van de heerlijke tuin op het oosten.

Woningtype:

Levensloopwoning

Inhoud:

512 m3 - 518 m3

Woonoppervlak: 138 m3
Perceel:

262 m2 - 333 m2

Aantal kamers:

2

Parkeren:

Openbaar
bwnr. 51 | bwnr. 50 gespiegeld

Tuinoriëntatie:

Oost

bwnr. 52 gespiegeld
BEGANE GROND
Schaal 1:50
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bwnr. 51 en 53
bwnr. 50 en 52 gespiegeld
het achterdakvlak van de verschillende bouwnummers wijkt iets af.

EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50
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"Ervaar het gevoel van rust in de
omgeving van Kloosterveldt."
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"Duurzaam en voorbereid
op de toekomst ."

K E U K E N E N S A N I TA I R
In Kloosterveldt heb je de vrije keuze om jouw eigen droomkeuken te realiseren.
Vraag onze persoonlijke kopersbegeleider om meer informatie en advies.

Voor de badkamer maken we gebruik van onze online badkamerconfigurator. Daarmee
kun je eenvoudig jouw nieuwe badkamer samenstellen. De kopersbegeleider zal jullie
hier alles over vertellen en jullie hierin begeleiden.
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WONEN WORDT
GEWELDIG
Een huis kopen is iets bijzonders. Het is het begin van iets moois. Alles aan
zo’n nieuwe woning moet dan kloppen. Precies zoals jij het wilt. Daar helpen
wij jou graag bij, zodat je zeker weet: Wonen wordt geweldig!

Als jij een woning bij ons koopt, krijg je voor en tijdens de bouwperiode een begeleider
die samen met jullie de woonwensen in kaart brengt. Deze begeleider informeert jullie
over keuzemogelijkheden, geeft praktische en technische adviezen en staat jullie tot de
oplevering terzijde. Naast optimaal woongenot vinden wij ook duurzaamheid en kwaliteit
van belang. Dat zie je terug in onze woningontwerpen en materiaalkeuzes. Bij oplevering
van het huis krijgt de koper van ons belangrijke klus- en onderhoudsadviezen en informatie
over de energiezuinige installaties.

MAKEL A ARS

"Wonen in
Kloosterveldt
wordt geweldig."

Dragt Makelaars

Meierijstad Makelaardij

Poort van Veghel 4931a

Hoogstraat 25

5466 SB Veghel

5462 CW Veghel

t. 0413-363850

t. 073-5442100

ONTWIKKELING & BOUW

Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV
www.hendrikscoppelmans.nl

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens.
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering
betreft circamaten. Alle perspectieftekeningen, plattegronden en afbeeldingen in deze brochure geven een
impressie weer en dienen als illustratie. De weergegeven impressies kunnen optionele elementen bevatten.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De houtwal die in de brochure benoemd wordt, ligt
op een aangrenzend perceel dat niet bij het plan hoort. Op de toekomst hiervan hebben wij geen invloed.
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Prijslijst
Bouwnummer

Woningtype

Garage

35
36
37
38

Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap

Ja
Ja
Ja
Ja

39
40
41
42
43
44

Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap
Twee-onder-een-kap

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

50
51
52
53

Levensloop
Levensloop
Levensloop
Levensloop

•
•
•
•
•
•

Tuinligging

Perceel
m²

Inhoud
m³

Woonopp.
m²

Twee-onder-een-kap woningen

Koopsom

Bijzonderheden

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

292
292
292
292

604
604
604
615

158
158
158
162

€ 429.000,€ 429.000,€ 429.000,€ 438.000,-

Garage
Garage
Garage
Garage, gemetselde dakkapel

Oost
Oost
Oost
Oost
Oost
Oost

420
412
404
395
387
378

615
604
604
604
604
604

162
158
158
158
158
158

€ 479.000,€ 465.000,€ 463.000,€ 460.000,€ 458.000,€ 459.000,-

Garage, gemetselde dakkapel
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

€ 433.000,€ 427.000,€ 427.000,€ 459.000,-

Ligging aan voetpad

Oost
Oost
Oost
Oost

Levensloopwoningen
262
276
285
333

518
512
518
512

138
138
138
138

Ligging aan watergang

De genoemde koopsommen zijn Vrij op Naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief o.a. grond-, bouw-, notaris-, kadaster-, makelaarsen adviseurskosten en 21 % B.T.W;
De V.O.N. prijs is exclusief financieringskosten, renteverlies tijdens de bouw en verrekening van meer- en minderwerk;
De woningen worden verkocht met het Woningborg certificaat;
De genoemde oppervlakte- en inhoudsmaten zijn circa maten;
De genoemde inhoud en woonoppervlakte is inclusief een eventuele aangebouwde garage;
De woonoppervlakte (gebruiksoppervlakte) van de woning is bepaald op basis van de NEN 2580.

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten
worden ontleend. Deze prijslijst is geldig tot 1 december 2021.
Uden, 25 september 2021

