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Object 
 Ligging - De locatie is gelegen aan de Verdistraat  87 – Oss. Alle 

gebouwen een de Verdistraat hebben een 
sociaal/maatschappelijke functie en het object ligt op ca. 150 m 
van winkelcentrum  ‘De Ruwerd’. Er  is een goede ontsluiting 
richting A59 en NS station Oss-West. 

 Metrage – perceel circa 7.000 m²; gebouw circa 4.000 m² gbo, 
waarvan 1.200 m² is verhuurd (KT) 

 Parkeren – Op eigen terrein liggen 20 parkeerplaatsen aan de 
voorzijde van het gebouw. Aan achterzijde zijn nog circa 50 
parkeerplaatsen, 6 garageboxen en een overdekte 
fietsenstalling. Het geheel is afsluitbaar met een automatische 
schuifpoort. 

 Bestemming – bestemmingsplan  Ruwaard-Oss 2010 

Bestemming: gemend 

 Vraagprijs – n.o.t.k. 

 Aanvaarding - in onderling overleg 

 Casco – in huidige staat 

 Bezichtiging – uitsluitend na afspraak met kantoor Amsterdam  
020-6352299 of mobiel 06-10475240 

 

 

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend 
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Achtergrond 
In 1902 kwam het Studiehuis van de Karmelieten van Boxmeer 

naar de Molenstraat te Oss. Een van de beroemdste karmelieten 

was Titus Brandsma. Na enkele jaren studie te Rome kwam hij 

in 1909 opnieuw naar Oss, waar hij 14 jaar verbleef en filosofie 

doceerde.  Na verloop van tijd moesten de Karmelieten de 

binnenstad verlaten en bouwde in 1965/1966 een nieuw klooster 
aan de Verdistraat. De architect was De reus uit Oss en hij was 

een exponent van de Bosche-school-stijl. De Karmelieten 

hebben daarna een grote stempel op Oss gedrukt; ze waren 

actief in onder meer het parochiepastoraat, het onderwijs, het 

jongerenwerk en de crisisopvang . Hieruit is het nog altijd actieve 

Verdihuis ontstaan.  

In 1982 werd de firma Geurts eigenaar van het unieke gebouw 

en in juni 1984 vertrokken de laatste broeders en werd het 

klooster herbestemd tot kantoor. 
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Bouw aard en constructie 
Het klooster is opgetrokken volgens  de zgn. Bossche School.  

Kenmerkend is hierbij de architectuur die is gebaseerd op het 

plastische getal, sobere vormgeving en het gebruik van de 

materialen beton, baksteen en hout. 

Grondlegger van de Bossche School was monnik Dom Hans van 

der Laan. Tijdens zijn studie in Delft en later in het klooster in Vaals 
wijdde hij zich aan een speurtocht naar de grondslagen van de 

architectuur. Hierbij kwam hij tot het ‘plastische  getal’: een 

speciale verhouding waarmee een hele reeks van met elkaar 

verbonden verhoudingen samenhangt. Later heeft zijn broer 

Nico en Jan de Jong het werk van hans van de Laan voortgezet 

en geperfectioneerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Karmelieten klooster  heeft 

alle kenmerken van de Bossche 

School en is uniek in zijn soort. Het 

gebouw ademt sereniteit, ruimte 

en rust uit.   

Bouw- en installatietechnisch is de 

staat  van het gebouw (zeer) 

goed te noemen.  Begin jaren ‘90 

is de zuidvleugel met ca. 300 m² 

uitgebreid in dezelfde stijl. In 2000 

is het open dakterras op de 6e 

verdieping dicht gemaakt. Eind 

jaren negentig is de lift 

vervangen. De 2 grote CV ketels 

zullen t.z.t. vervangen moeten 

worden. Bij vernieuwing  zullen 

deze op de 6e verdieping 

gesitueerd kunnen worden, waar 

ruimte is gereserveerd. 
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Impressies 

voorzijde 

centrale hal 
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Impressies 

Kapel 

Achterzijde 
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Impressies 

dienstwoning 

garages 

7 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend 



Impressies 

kantoorvloer +1 

kloostergang 
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Impressies 

kloostertuin 
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Plattegrond BG 
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Plattegrond Verdieping 
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Bestemmingsplan 
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Kadaster 
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Kenmerken 
Adres   Verdistraat 87  

   5343 VD   Oss 

Kadaster   Oss sectie L 598 en 2105 gedeeltelijk 

Perceel    7.000 m² 

Bruto oppervlakte  4.500 m² 

Netto oppervlakte  3.800 m² 

Verhuurd   1.223 m²  
Huursom   € 99.111,- excl. btw 

Status   geen monument 

Eigendom   particulier 

Aantal parkeerplaatsen  70 

Aantal bouwlagen  1 (woning) 

   1 en 2 (carré) 
   7 (hoogbouw) 

Indeling 

 Kelder  archiefruimten 

   techniekruimten 

 Begane grond centrale hal 

   kapel 

   kantoor/vergaderruimten 
   keuken 

   woning 

   kloostertuin 

 Verdieping  kantoor/vergaderruimten 

   omloop centrale hal 

   pantry's 
   overige ruimten  

Vraagprijs   n.o.t.k. 

 

Contact 

Reliplan heeft opdracht tot verkoop van de eigenaar. Voor vragen of 

een bezichtiging kunt u contact opnemen met David van Duinen. 

 

Telefoon 020-636 58 89 

Mobiel 06-10475240 

Email d.vanduinen@reliplan.nl 
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