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BRABANTSE
GEMOEDELIJKHEID
Kloosterveldt is kleinschalig en autoluw. De sfeer is heel geborgen en dorps. De opzet

"Ervaar het gevoel van buiten wonen
tussen de velden "

gaat uit van een kloostergebouw in een carrévorm met een binnentuin. Deze heeft aangrenzend een ‘kloostermuur’ die op meerdere plekken wordt doorbroken met toegangen
naar de omliggende twee-onder-een-kapwoningen.

De vrijstaande landhuizen liggen aan de zuidrand van het plangebied en kijken uit over
de waterloop die Kloosterveldt aan alle zijden omsluit. Rondom liggen de velden en een
weids uitzicht.
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L ANDELIJK WONEN,
MA AR TOCH OVERAL
DICHTBIJ
De opzet van Kloosterveldt is groen, ruimtelijk en gevarieerd. Het gebied is
rondom omsloten door een watergang en velden. Ook in Kloosterveldt zelf is
veel groen: groenstroken, een binnentuin met fruitbomen en de parkeerplaatsen
zijn omzoomd door hagen. Bovendien is er veel ruimte tussen de woningen
onderling en is er geen inkijk in achtertuin, doordat deze grenzen aan omliggende
weilanden.
A50
Drie landhuizen

N279

De vrijstaande landhuizen liggen aan de rand van het bouwplan en hebben aan de
achterzijde blijvend vrij uitzicht over de velden en watergang. Heerlijk rustig genieten van
de ontspannen sfeer van ‘buiten wonen’ in het comfort van een nieuw huis. Werk, school
en stad zijn makkelijk en goed bereikbaar.

Centrum Veghel op tien minuten fietsen
Landgoed Stiphorst als 'buurman'
Dichtbij het dorpshart van Erp
Scholen en sportvoorzieningen op fietsafstand
Groene omgeving vol recreatiemogelijkheden
Rondwandeling om omgeving te verkennen vanaf Kloosterveldt

Met de auto:
Autosnelweg A50

>

5 minuten

Den Bosch (centrum)

>

20 minuten

Eindhoven (centrum)

>

25 minuten

Nijmegen (centrum)

>

35 minuten

Utrecht (centrum)

>

50 minuten
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"Karaktervolle
architectuur
die je niet
elke dag ziet "

DE ARCHITECT
A AN HET WOORD
Het verhaal van Kloosterveldt

De sfeer van een historisch Brabants klooster in een groene omgeving, dat is het uitgangspunt voor het ontwerp van Kloosterveldt. Een statig hoofdgebouw in een strakke
rechthoekige vorm, met een groene binnenhof. Daaromheen een groen park met een
oude kloostermuur met bebouwing en bijgebouwen.

Wanneer je van het westen Kloosterveldt benadert, herken je van een afstand al het torentje
van het kloostergebouw. Hierin is de entreehal van de appartementen ondergebracht.
Samen met drie strakke woonblokken ontstaat hier het kloostercarré, met een binnenhof dat
wordt omgeven door een begroeide pergola. Deze 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.

Om het klooster heen ligt de groenzone, die wordt begrensd door een kloostermuur,
opgebouwd uit ruige stenen. In de kloostermuur zijn de omliggende twee-onder-eenkapwoningen opgenomen. Achter de kloostermuur liggen drie vrijstaande woningen, die
als boerderijen rond het klooster liggen. Deze woningen worden in een steen met warme
terrakleur uitgevoerd.

De architectuur van Kloosterveldt is gebaseerd op de sfeer, materialen en details van de
oude kloosters. De vrijstaande woningen ademen een landelijke sfeer, met karakteristieke
elementen zoals de boerderijramen en de grote schuurdeuren, uitgevoerd als glazen pui.
Vanuit de woningen is er een prachtig uitzicht op het omringende landschap.

Door de zorgvuldige materiaalkeuze zal Kloosterveldt zich onderscheiden, maar ook op
een vanzelfsprekende wijze in de groene omgeving worden opgenomen.

Een wijk met een eigen verhaal, dat is voor ons als ontwerpers 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

ERP
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BUITEN WONEN IN
EEN BUURTSCHAP
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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.

Ook om te wonen wordt Veghel steeds populairder. Middelgroot met veel faciliteiten, maar
niet de lasten van een grote stad. Veghel heeft een goed uitgerust winkelcentrum en een
tweede winkel- en uitgaanshart in het industreel erfgoed Noordkade in het havengebied.
Hier bevindt zich o.a. een theater, bioscoop, winkels, restaurants en bars. Ook heeft Veghel
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. Laat je verrassen door mooi aangelegde parken, bossen en riviergebied.
Om de hoek ligt 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!
De rondwandeling begint en eindigt op de bouwlocatie van
Ommetje Kloosterveldt

Kloosterveldt. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

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!
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VRIJ UITZICHT EN
TOCH VEEL PRIVACY
Blijvend vrij uitzicht
In het nieuwste buurtschap van Veghels Buiten woon je buiten. Vrij, midden in de natuur.
Met weilanden, waterloopjes en landweggetjes overal om je heen. Een avontuurlijke
speelplek voor kinderen en een plek om in de drukte van alledag tot rust te komen. En
omdat je gebruik maakt van natuurlijke energiebronnen, woon je heel duurzaam.
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S I T U AT I E T E K E N I N G
D R I E V R I J S TA A N D E
L ANDHUIZEN
De karakteristieke landhuizen hebben rondom veel ruimte en zijn gelegen op
ruime percelen van 601 tot 689 m2, waardoor er veel opties zijn tot uitbreiding,
zoals een buitenberging, praktijkruimte of aangebouwde garage.

De begane grond krijgt veel lichtinval. De royale leefkeuken heeft veel raampartijen en
de woonkamer heeft een grote hoekpui met openslaande tuindeuren. Dit alles met veel
karakter, omdat de ramen getoogd zijn, in boerderijstijl. Er is een royale entreehal met
vide en balustrade op overloop, inclusief bijzondere trappartij die achter een opgaande
wand ’verdwijnt’. Een dakraam zorgt voor mooie lichtinval. In de ruime inpandige berging
is ruimte voor fietsen, tuingereedschap en andere spullen. Hier vind je ook de installaties
en is een opstelplaats voor wasmachine en droger.

Op de eerste verdieping bevinden zich 4 slaapkamers, waarvan 3 met hoge plafonds tot
aan de nok, en een tweede separaat toilet.

Buiten is er een terrasoverkapping van eikenhout van maar liefst 30 m2. Ruimte genoeg
om een auto te parkeren of tot in de late uurtjes beschut buiten te zitten.

Op beide verdiepingen is er ruimte om de woning naar wens aan te passen. Zo kunnen
ruimtes anders ingedeeld worden of bepaalde ruimtes vergroot worden. Denk aan het

74

omwisselen van keuken/woonkamer, het realiseren van een kantoor- of chillruimte met
aparte ingang, een badkamer ensuite en een tweede badkamer met douche.
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Vrijstaande landhuizen 74 - 75 - 76
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"Het goede gevoel van vroeger,
met de ruimte en het comfort van nu "
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V R I J S TA A N D
L ANDHUIS
BEGANE GROND
Schaal 1:50

Inhoud:
833 m3
Woonoppervlak:
178 m²
(exclusief overkapping)
Oppervlakte ruimtes:
Woonkamer/keuken: 62,2 m2
Kantoor: 9 m2
Berging: 15,8 m2
Perceel:
Kavel 74: 601 m2
Kavel 75: 647 m2
Kavel 76: 689 m2
Parkeren:
Ruimte voor ten minste
2 auto's
Tuinoriëntatie:
Tuin rondom woning met
zuidzijde grenzend aan
het water
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V R I J S TA A N D
L ANDHUIS
EERSTE VERDIEPING
Schaal 1:50

Oppervlakte ruimtes:
Slaapkamer 1: 29,2 m2
Slaapkamer 2: 14,6 m2
Slaapkamer 3: 16 m2
Slaapkamer 4: 9 m2
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Een zee van ruimte in je vergrote
leefkeuken.

INDELING
OPTIE 1

Is een kantoor aan huis geen nood-

Keuken en tuin met elkaar ver-

zaak en de 'chefs table' juist een

bonden

must? Betrek dan de kantoorruimte

Door keuken en woonkamer om te

bij de keuken. In deze extra royale
leefkeuken kun je gezellig samenzijn
met het gezin of kokkerellen met

INDELING
OPTIE 2

slaande tuindeuren haal je buiten
naar binnen. Ideaal als je in de

keukenontwerp je ook wilt. Door de

zomermaanden buiten wilt eten op

en heb je vanuit elke hoek zicht op
je tuin en het water.
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verbinding met de tuin. Via de open-

gasten. Er is ruimte genoeg, welk

vele ramen is de keuken lekker licht
BEGANE GROND

wisselen breng je de keuken in

het terras. De keuken is extra groot.
BEGANE GROND

Met de aangebouwde berging blijft
er toch volop bergruimte over.
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"Buiten wonen met vrij uitzicht
over water en weilanden "
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INDELING
OPTIE 3

Wonen zoals je altijd al gewild

Een extra kamer voor spelen,

hebt, met aangebouwde garage.

chillen of werken. Alles kan!

Met een zeer royale garage en vol-

Door het verplaatsen van enkele

doende parkeerplaats op de oprit,

muren kan de optionele garage in-

staan de auto’s altijd veilig. En hoe

gedeeld worden als thuiskantoor

handig dat de garage rechtstreeks
vanuit je huis bereikbaar is. Binnenshuis kun je in de grote keuken en

INDELING
OPTIE 4

ruimte is ook ideaal als aparte
speelplek voor jonge kinderen of

kanten op. Zie je jezelf al zitten? Met

chillplek

avondzon, terwijl de chef des huizes
aan het koken is.
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zorgt voor maximale privacy. Deze

woonkamer qua indeling echt alle

een drankje aan de hoge bar in de
BEGANE GROND

of praktijkruimte. De aparte ingang

voor

tieners.

Rommel

is voortaan uit het zicht; je trekt
BEGANE GROND

gewoon de deur dicht. Dat wordt
heerlijk relaxen in de knusse zithoek!

33

Fijne luxe op de bovenverdieping
met een tweede badkamer.
Met een badkamer ensuite, een in-

INDELING
OPTIE 5

loopkast voor de master bedroom
en een extra tweede badkamer, is
de indeling van deze bovenverdieping een dream come true! De
drie

slaapkamers

behouden

de

prachtige nokhoogte en voldoende
ruimte voor kasten en bureaus. Nu
EERSTE VERDIEPING

hoeft niemand meer te wachten tot
de douche vrij is. Ook fijn voor logés.

DE PERFECTE
BAL ANS TUSSEN
WERK EN VRIJE TIJD
D AT I S H E E R L I J K
T H U I S KO M E N
Zowel voor gezinnen, Young Urban professionals als mensen die werken aan
huis bieden deze vrijstaande woningen alle mogelijkheden. Passend bij ieders
leefsituatie.

Zo biedt Kloosterveldt een mooie, prettige én veilige plek om kinderen te laten opgroeien en
zelf te genieten van de ontspannen sfeer van ‘buiten wonen’ in het comfort van een nieuw
huis. De woning biedt ruimte voor een speel- of thuiswerkplek. Op de bovenverdieping zijn
4 slaapkamers en is er tevens de mogelijkheid om een tweede badkamer te realiseren voor
opgroeiende kinderen of logés.

Voor mensen met een drukke baan in Veghel of verre regio, ligt Kloosterveldt heel centraal.
Met de A50 in de buurt zijn alle omliggende steden goed bereikbaar.

Ook is de woning bij uitstek geschikt voor werken aan huis. De kantoorruimte is (ook) vanuit
de entreehal toegankelijk. Wonen en werk blijven zo gescheiden.
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"Ervaar het gevoel van rust in de
omgeving van Kloosterveldt "
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H E T B E S T E S A N I TA I R
Jouw droombadkamer kun je geheel naar eigen wens samenstellen.

Om tot het best passende ontwerp te komen, kan je in de showroom je droombadkamer
samenstellen. Kies je favoriete materialen, kranen en sanitair uit een uitgebreid aanbod
van diverse merken.

"Tover je badkamer om tot
jouw ideale wellness "

E E N LU X E K E U K E N
De showroom van Goergen Keukens in Eindhoven biedt volop inspiratie en samen
met de adviseurs maak je je ultieme droomkeuken.

Laat een uniek ontwerp voor je keukenruimte maken. Wij willen dat je trots bent op
je nieuwe keuken die wij met zorg en aandacht op basis van jouw specifieke wensen
realiseren. Een royaal kookeiland, een kastenwand met grandeur, een heerlijke leefkeuken,
je nieuwe landhuis biedt alle ruimte voor jouw favoriete keukenopstelling.
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"Rustig wonen met de stad om de hoek "
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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
Dragt Makelaars
Poort van Veghel 4931a | 5466 SB Veghel
t. 0413-363850

Meierijstad Makelaardij
Hoogstraat 25 | 5462 CW Veghel
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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