
 

 

Beste belangstellende(n), 

Het is u vast niet ontgaan dat we zijn gestart met de bouw van het appartementengebouw in Het 

Kloosterkwartier. Het appartementengebouw ‘San Rufino’: 

 
Impressie 

Ontwikkeling en bouw in en rond Het Kloosterkwartier 

Het hoort gewoon te zijn, maar dat is het tegenwoordig niet: de werkzaamheden in en rond het Kloosterkwartier 

verlopen volgens plan. 

Krapte op de arbeidsmarkt en tekort aan grondstoffen leiden ertoe dat veel bouwprojecten vertraging oplopen. 

Niet in het Kloosterkwartier. De bouwbedrijven Van de Ven, Lithos en Van der Beeten zorgen er al 

samenwerkend voor dat de planning vooralsnog wordt gehaald. 

Bouwbedrijf Van de Ven is inmiddels gestart met de nieuwbouw van San Rufino, de eerste boorpalen zijn de 
grond in gegaan en de prognose voor oplevering is het eerste kwartaal 2024. 
 
Bouwbedrijf Lithos bouwt tegelijkertijd de kelders van gebouwen Borneo, Solano en Fioretti. Fioretti wordt de 

nieuwe woonlocatie van de zusters, die nu tijdelijk in Wijbosch verblijven.  

 

 



 

 

 

Het washuis 

U moet nog wel even geduld hebben, maar over enkele maanden wordt Het Washuis van IBN in Het 

Kloosterkwartier in gebruik genomen, waar u met uw was terecht kunt. 

Het washuis is geen wasserette; “in een wasserette wassen klanten zelf, in het washuis wordt dit voor u 

gedaan”.  

 

Bestemming van de gebouwen 

Om u een beeld te geven wat we verder nog bouwen en ontwikkelen, geven we u een kort overzicht (met 

schetstekening) van de verschillende gebouwen en hun bestemming: 

❖ Gebouw Rivo Torto/San Damiano: circa 40 à 50 appartementen in ontwikkeling, verwachting start bouw 

2024 

❖ Gebouw Borneo/Solano: 64 appartementen sociale huur (gedeeltelijk zorg) primair gericht op kleine      

huishoudens, status: in uitvoering 

❖ Gebouw San Rufino: 41 koopappartementen, status: in verkoop, bouw is gestart 

❖ Gebouw Fioretti: 39 appartementen bedoeld voor de terugkeer van de zusters en ouderenzorg 

❖ Gebouw Carceri/ Greccio: circa 70 appartementen in ontwikkeling 

 

 
Deze tekening/plattegrond is uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling, hieraan kunnen geen rechten worden ontbonden.  

 

 



 

 

Energiezuinig 

Helemaal in deze tijd kunnen we ons voorstellen dat een energiezuinige woning de voorkeur heeft voor veel 

mensen. De woningen en het gebouw worden verwarmd en gekoeld door een WKO-installatie, door middel van 

bodemenergie. Een duurzame en gasloze oplossing.  

Hierbij de link voor een heldere uitleg over dit systeem: Wellsius-brochure 

De woningen in het gebouw ‘San Rufino’ hebben de voorlopige status A++ ontvangen: 

 

Na oplevering wordt het definitieve energielabel afgegeven. 

 

Beschikbare appartementen 

Op dit moment zijn er nog 3 vrij beschikbare appartementen te koop: bouwnummer E 4.4, E 5.3 en E 5.6. Deze 

appartementen hebben een gebruiksoppervlakte van ca. 89m2 met een balkon van ca. 8m2, een lichte en 

ruime woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer met apart toilet, berging in het appartement en eigen 

parkeerplaats in een parkeerkelder. 

Koopprijs E 4.4 € 393.000, = v.o.n. 

Koopprijs E 5.3 € 407.000, = v.o.n. 

Koopprijs E 5.6 € 402.000, = v.o.n. 

 

         

Meer informatie over deze woningen kunt u vinden op de projectwebsite www.nieuwbouwkloosterkwartier.nl 

 

Verkoopteam 
Voor meer informatie over de laatste nog beschikbare appartementen kunt u contact opnemen met een van de 
verkopende makelaars: 
 
Raadhage Makelaars   Si-No Makelaars  
Stationsstraat 20   Postbus 288 
5461 JV Veghel    3940 AG Doorn 
T 0413-378921    T 085-76 00 523 
E nieuwbouw@raadhage.nl  E welkom@si-no.nl 
 

 

https://wellsius.nl/wp-content/uploads/2021/06/wellsius-brochure-decentraal-210x98-0621-def-LR.pdf
http://www.nieuwbouwkloosterkwartier.nl/
mailto:nieuwbouw@raadhage.nl
mailto:welkom@si-no.nl


 

 

Hartelijke groeten, 

Namens het projectteam Het Kloosterkwartier 

 

                   

 

             


