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Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf ‘uitvullen’ 
staan vast.  Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de 
tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels. 

Binnen de hulplijnen blijven. Tekstkader niet verbreden of 
buiten de hulplijnen vergroten. Tekstkader mag wel verkort met 
eventueel beeld eronder. Of twee kolommen en verkort. Dan 
wel met elkaar laten uitlijnen.

Kopje Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt

d e  t u i n e n  va n  p r o v i d e n t i a
s t e r k s e l

Zorg en wonen in de tuinen van Providentia

huidige lindenlaan

loper van asfalt
pleisterplaats met terras

onderdeel van fietsroute

klooster: ruimte voor 
ateliers startende ondernemers



raamwerk

proefverkaveling

loper van asfalt van klooster 
naar boerderij naar natuur

natuurlijke speelplek

bloeiende bomen: prunus

boerderij

erf

klooster:
broedplaats voor 
startende ondernemers

boomgaard

trimmers rennen 
trimparcour Providentia

pluktuinen

moestuinen

seizoenswinkels:
verkoop door/van produkten 
dagbesteding cliënten 

groene daken

singel van eiken, berken en dennen

klooster

café restaurant

dagbesteding

boomgaard

natuur

boerderij

pluktuin

zorgcluster

afgezonderde zorgclusters

moestuin

terugtrekken in boomhutten

zorgcluster

bloeiende bomen: prunus
parkeerkoffer 
met bloeiende bomen

singel van eiken, berken en dennen

struinpaden

groene daken

hagen: beuk

parkeren openbare ruimte

pad halfverharding

weg asfalt

bloemrijk gras



Zorg en wonen in de tuinen van Providentia

de tuinen van providentia

ontwerp 2010   |   uitvoering n.v.t.   |  omvang  70 ha   |   locatie Sterksel   |   opdrachtgever Consortium Landgoed Peelven (SDK 
Vastgoed, Planoform Vastgoedontwikkeling, ZorgID)

De locatie Providentia, een kloostercomplex in een bosrijke 
omgeving in Sterksel, wordt herontwikkeld. Buro Lubbers 
heeft hiertoe een landschappelijk-stedenbouwkundig plan 
opgesteld waarin een mix van wonen en geïntegreerde zorg 
een plaats krijgen te midden van kloostertuinen.

Kloosters zijn van oudsher sterke opzichzelfstaande, 
zelfvoorzienende enclaves met grote betekenis voor de 
directe omgeving. Het kloosterverleden van Providentia 
biedt aanknopingspunten om een gebied te creëren waar 
mensen graag willen wonen en die de afgelegen ligging voor 
lief nemen. In het plan is de kloostertuin de metafoor voor 
gezond wonen en leven. 

Het landschappelijk raamwerk wordt opgebouwd met tuinen, 
lanen en hagen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de bestaande groen- en wegenstructuur. Het resultaat 
is een aaneengesloten landschap dat zich binnen en tussen 
de bouwvelden uitstrekt, van klooster en boerderij naar 
natuurontwikkeling. De schaal, de verblijfswaarde en het 
gebruik van dit landschap hebben een belangrijk effect op 
de kwaliteit van zorg, wonen en verblijven op Providentia. 
Zo zijn de (zorg)woningen op het landschap georiënteerd 
en komen alle straten uit op een centrale groene ruimte. 
Een nieuwe as, georiënteerd in de richting van het klooster, 
rijgt alle landschappen en voorzieningen aaneen. De as legt 
bovendien een prettige verbinding met routes die leiden 
naar Sterksel. 

De kloostertuinen van Providentia worden ommuurd door 
bos, maar zijn vrij toegankelijk voor recreanten en de 
dorpelingen van Sterksel. Zo biedt het landschappelijk-
stedenbouwkundig plan ruimte aan gezamenlijke moes-
tuinen, fruittuinen en kruidentuinen evenals aan speeltuinen, 
sporttuinen en recreatietuinen. Er zijn fitnessvoorzieningen, 
zorgvoorzieningen, culturele voorzieningen en voorzieningen 
voor het werken aan huis. Het beeld is groen, gezond, 
ecologisch en duurzaam. Providentia nodigt verschillende 
doelgroepen uit tot een bezoek, hetgeen de integratie van 
zorg in de samenleving bevordert.

Providentia

bos

bos

Heeze
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Sterksel

Sterkselsche Aa

Sterkselsche Kanaal

structuurschets

visie

struinpad zorgcluster weg

weg

boomhutten pad van klooster 
naar boerderij naar 

natuur

boomgaard weg woningen singel van eiken, 
berken en dennen



loper van asfalt
kloosterplein

hofwoningen

privéstoep

kloosterkapel: mogelijk als trouwlocatie
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