
Malthezer Hoeve - Informatieavond
29-04-2021

cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur | verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap



cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur  |  verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap 2

Inhoud presentatie

Welkom en introductie          |  Robert Hellings  -  Cedrus Vastgoed 

Historie - Kansen en Ambitie voor de Malthezer Hoeve   |  Mart Huijbers    -  Pauwert Architectuur 

Stappenplan ontwikkeling van de plek      |  Mart Huijbers    -  Pauwert Architectuur 

Mogelijkheid tot algemene vragen  

Toelichting ontwikkeling en enquete     |  Robert Hellings  -  Cedrus Vastgoed 



cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur  |  verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap 3

Welkom en introductie  |  Robert Hellings - Cedrus Vastgoed 



cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur  |  verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap 4

Malthezer Hoeve  |  Mart Huijbers - Pauwert Architectuur
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Malthezer hoeve
Linde laan / waterloop

Hoeven van Beckerl

Schevelingse loop

Malthezer hoeve

Malthezer Hoeve  |  huidige situatie
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bestemmingsplan
waardevolle bomen

woonhuis 
bouwjaar 1932 veestal

bouwjaar 1932

bestemmingsplan
waardevolle bomen

historische hoeve bebouwing

historische hoeve bebouwing

voormalig woonhuis
-verbouwd tot fruitopslag 1948 

bakhuis
bouwjaar onbekend werktuigen opslag 

bouwjaar 1975

aangekapte opslag schuur 
uitbreiding 1973

bestemmingsplan 
wonen

Malthezer Hoeve  |  huidige situatie en waarde
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‘De Malteserhoeve’ | Tekst  Henk van Beek 2020
• De Malteserhoeve dankt haar naam aan de ‘Malteser Orde’ die is ontstaan in de 

tijd van de Kruistochten.
• Ligging aan belangrijke handelsroute ‘de Grote Landroute’ uit de middeleeuwen
• Bij de hoeve lag ook de kerk in Rixtel (moederkerk voor een groot gebied)
• In 1587 werd de Kerk geplunderd en in brand gestoken, daarop deed een 

noodgebouw dienst als kerk, todat deze samen met de hoeve tussen  
1818 en 1820 werd afgebroken

Op zoek naar het oudste kasteel van Rixtel 
 
De omgeving van de voormalige kerk van Rixtel heeft een bijzondere geschiedenis. De kerk staat 
samen met de Malthezer Hoeve op een kaart anno 1788, die Jean Coenen op de omslag van zijn boek 
over Aarle-Rixtel heeft geplaatst1. De kerk stond tussen de hoeve en de weg van Helmond naar 
Rixtel.  
 

 
Fragment kaart van de bezittingen van de Malthezers te Rixtel. (Parijs, Nationaal Archief S 5254) 

 
Alle ingekleurde percelen behoren tot de Maltheser Hoeve. De kaart blijkt redelijk nauwkeurig te zijn. 
Alle aangegeven perceelsgrenzen en ook enkele gebouwen blijken goed overeen te komen met de 
kadasterkaart van 1832.  
 

Malthezer Hoeve  |  Historie van de plek

Bron: www.kerkenindepeel.nl | Henk van Beek 

Impressie kerk; Bron: www.kerkenindepeel.nl | Henk van Beek 
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historische kaart Malthezerhoeve + Kerk van Rixtel

kerk zichtbaar maken in het landschap kerk zichtbaar maken in het landschap route naar de kerk zichtbaar maken

route naar de kerk zichtbaar maken

basement kerk zichtbaar maken in het landschap

 

 
De ruyne vant Tempeliers Klooster in den Meijerij van den Bos, 1612. (Brabant collectie, Tilburg 
University, inv nr R53.1/441.11.) 
 
Familierelatie Van Rixtel met Van Megen 
In de periode vóór 1173 zijn er evenwel schenkingen gedaan aan de priorij van Postel, die onderhorig 
was aan de abdij van Floreffe. Vrouwe Didradis van Rixtel is één van de personen die schenkingen 
doet. Over die schenkingen is al het nodige geschreven en wanneer de schenkingen precies plaats 
hadden is niet echt duidelijk. De schenking van Didradis van Rixtel betreft haar 1/6 deel van Reusel 
en zal dateren in de periode 1140-1173. Uit deze schenkingen blijkt afgeleid te kunnen worden dat er 
een verwantschap is tussen de verschillende schenkers: de familie Van Uitwijk, Bertha van Blaarthem 
en de familie Van Herlaar. Ook met de familie Van Megen, want Gisela, een dochter van Bertha van 
Blaarthem, was gehuwd met Alard van Megen.6 
Didradis van Rixtel met haar kinderen Hendrik, Boudewijn en Sibilla behoren ook tot de schenkers. 
Ook zij moeten een verwantschap hebben met de andere schenkers, echter die relatie is vooralsnog 
onbekend. Van der Chijs vermeld in zijn inleiding op de beschrijving van de munten van Megen het 
volgende: “De oudste Heer, door velen genoemd Graaf van Megen, die in de geschiedenis vermeld 
wordt, is Allard, gehuwd met Sibilla van …..”.7 De familienaam van Sibilla wordt door Van der Chijs 
niet genoemd en ook de bron van de gegevens ontbreekt. Het is echter erg verleidelijk om hierin 
Sibilla van Rixtel te zien, de dochter van Didradis van Rixtel. Van Dinther noemt als oudste heren of 
graven van Megen drie keer een Adelardus of Alard. Ze volgen elkaar op. De tweede Alard is heer van 
Megen van 1145 tot 1173 en deze Alard huwde Gisela van Blaarthem. Hun zoon, de derde Alard, 
stierf voor 1196 en het is deze persoon die in aanmerking komt als echtgenoot van Sibilla van Rixtel. 

Malthezer Hoeve  |  De kerk van rixtel
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• Cultuurhistorisch verhaal Rixtel zichtbaar en beleefbaar maken 
- revitaliseren hoeves  
- kerk Rixtel beleefbaar maken 
- driesprong herkenbaar maken 
- recreatieve paden maken verdwenen routes weer zichtbaar 

• Versterken groen-blauwe structuren 
- vernatten om Schevelingseloop + inrichting extensief beheerde graslanden 
- (deels) herstellen oorspronkelijke waterloop 
- (deels) terugbrengen landschapselementen vergroot biodiversiteit en ecologie

        - vergroten leesbaarheid landschap: verschillen hoog-droog 

• Toegankelijkheid landschap vergroten  
- hoeves als schakel tussen dorp en landschap 
- ommetjes voor het dorp 
- toekomst kassencomplex? 
- toekomst Artex? 

• Faciliteren doelgroep ouderen + starters i.v.m. woonbehoefte  
- woonvorm hoeve passend bij kleinschalige woonvormen

• Gemeenschapszin / ontmoeten 
- ontmoetingsplek op het erf, klusschuur  
- groene kleinschalige dorpsfuncties in het groen: in de vorm van nutstuinen,  
boomgaarden, erf,...

• Bijzondere dorpsentree / visitekaartje Aarle-Rixtel

?

?

*
*

*

Malthezer Hoeve  |  toekomstige ambitie en kansenkaart
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watermachine: bijv. vloeiweidesysteem

avontuurlijk spelen

laagte t.b.v. waterberging

landelijke sfeer

hobby-dieren ook voor beheer landschap

terug brengen landschapselementen

Malthezer Hoeve  |  sfeerimpressie ambitie en gebruik landschap



cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur  |  verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap 11

Wonen in Laarbeek | 2017-2021
Leefbaarheid in wijken bevorderen door differentiatie in het 
woningaanbod (jong en oud)

Enquete Dorpsplatform | mei 2020 | locatie Malthezer HoeveGemeente Laarbeek, locatieonderzoek Aarle Rixtel 2016
alle voorgestelde locaties zijn in onderzoek, in ontwikkeling of ontwikkeld

Mooi Laarbeek | 09 januari 2021 | Interview wethouder Tony Meulensteen Eindhovens Dagblad | 28 oktober 2020 | toekomstvisie Aarle Rixtel Eindhovens Dagblad | 15 oktober 2020 | ambitie ontwikkeling

Concept 12 september 2016

Wonen in Laarbeek
Woonvisie 2017-2021

10-2-2021 Toekomstvisie voor Aarle-Rixtel: ‘Geef jonge mensen de ruimte‘ | De Peel | ed.nl

https://www.ed.nl/de-peel/toekomstvisie-voor-aarle-rixtel-geef-jonge-mensen-de-ruimte~aa03e8f5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 1/6

Siel Peijs 28-10-20, 07:00 Laatste update: 09:16 Bron: ED

Pieter Verschuuren (l) en Jan Dekkers van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. © René Manders/DCI Media

Toekomstvisie voor Aarle-Rixtel: ‘Geef jonge mensen de

ruimte‘

AARLE-RIXTEL - Om een dorp leefbaar te houden is bevolkingsaanwas van onderaf onontbeerlijk, stelt het Dorpsplatform Aarle-
Rixtel. In de toekomstvisie ‘Aarle-Rixtel 2030’ pleit het daarom voor passende woonruimte en voorzieningen voor jonge inwoners:
,,Daar profiteren ook de ouderen van.”

9

Een noodkreet willen Pieter Verschuuren en Jan Dekkers van Dorpsplatform Aarle-Rixtel het nog nét niet noemen. Maar de urgentie voor
het dorp is hoog, zegt voorzitter Verschuuren: ,,We moeten snel iets gaan doen. Afwachten is geen optie.” Dekkers: ,,Om een dorp leefbaar
te houden heb je jonge mensen nodig. Dan moet je ze ook iets kunnen bieden.”

Op verzoek van de gemeente Laarbeek schreven Verschuuren en Dekkers, samen met Tom van der Lugt en Niek van der Zanden, een
toekomstvisie voor hun dorp. In dat document, ‘Aarle-Rixtel 2030’, wordt de woonbehoefte nadrukkelijk als speerpunt benoemd.

Uit bevolkingscijfers blijkt dat de vergrijzing in Aarle-Rixtel tegen 2030 liefst 25 procent bedraagt. Verschuuren: ,,De verwachting is ook dat
het aantal één- of tweepersoonshuishoudens groeit. Wij pleiten voor de bouw van betaalbare, gelijkvloerse woningen. Daar kunnen zowel
starters als senioren van profiteren.”

Inbreiding

Probleem is dat woningbouw buiten de dorpsgrens nauwelijks mogelijk is, vervolgt Dekkers: ,,Alleen inbreiding is mogelijk.” Dekkers en
Verschuuren wijzen op Het Klavier, waar op een braakliggend terrein koophuizen, sociale huurwoningen en woonzorgcentrum Zonnetij zijn
gerealiseerd. ,,Een geslaagd project”, vindt Dekkers. ,,Alleen is de laatste woning alweer twee jaar geleden opgeleverd.”

Om de stijgende zorgbehoefte op te vangen spreekt de visie onder meer over nabuurschap, de verstandhouding tussen buren.
Verschuuren: ,,Ook daar zijn jonge mensen bij nodig, zodat we hier niet de situatie krijgen dat de lamme de blinde moet helpen.”

Regio wijzigen Eindhoven Helmond Best, Meierijstad en Son Cranendonck, Heeze-Leende De Peel Geldrop-Mierlo, Nuenen

REGIO

ABONNEREN

LOGINREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN

Regio wijzigen

Weer

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

10-2-2021 Maltezer Hoeve bij Aarle-Rixtel wordt woongemeenschap voor kleine huishoudens | De Peel | ed.nl

https://www.ed.nl/de-peel/maltezer-hoeve-bij-aarle-rixtel-wordt-woongemeenschap-voor-kleine-huishoudens~a320afd4/ 1/7

Lilian Dominicus 15-10-20, 17:58 Laatste update: 09:34 Bron: ED

PREMIUM

De Maltezer Hoeve bij Aarle-Rixtel. © Cedrus Vastgoed

Maltezer Hoeve bij Aarle-Rixtel wordt

woongemeenschap voor kleine huishoudens

AARLE-RIXTEL - Daar waar ooit de Tempeliers een klooster hadden, kan binnenkort gewoond worden. Projectontwikkelaar Cedrus
Vastgoed heeft de Maltezer Hoeve aan de rand van Aarle-Rixtel opgekocht.

10 2

Het plan is om er een erf van te maken waar tussen de dertig en veertig één- en tweepersoonshuishoudens onderdak hebben. ,,We
beschikken over vier schuren waar we - in overleg met de toekomstige bewoners - maximaal veertig wooneenheden willen bouwen", zegt
Robert Hellings van Cedrus Vastgoed. ,,Hoe ze eruit gaat zien hangt af van de doelgroep. We hebben zeven à acht verschillende
woontypes, van studio's met een oppervlak van 30 vierkante meter tot doorzonwoninkjes van 70 vierkante meter. Insteek is in ieder geval
dat ze betaalbaar zijn.” 

Hij verwacht dat de belangstelling voor het woonproject groot zal zijn. ,,In Aarle-Rixtel is de behoefte aan woningen voor kleinere
huishoudens groot. De Mooi Laarbeek Krant heeft online een klein stukje geplaatst en naar aanleiding daarvan kreeg ik al een stuk of 25
mailtjes binnen.”

Lees verder onder de foto.

Regio wijzigen Eindhoven Helmond Best, Meierijstad en Son Cranendonck, Heeze-Leende De Peel Geldrop-Mierlo, Nuenen

REGIO

ABONNEREN

LOGINREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN

Regio wijzigen

Weer

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

• In Aarle-Rixtel is er een tekort aan (dorpsplatform): Eénpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudens.  
Doelgroep starters, medioren en senioren.

• Op dit moment geen inbreidingslocaties meer voorhanden

Malthezer Hoeve  |  bouwen voor de behoefte



cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur  |  verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap 12

doorzicht landschap

doorzicht landschap

doorzicht landschap

bestaand woonhuis

parkeren 
boomgaard

parkeren 
boomgaard

parkeren 
moestuin

parkeren 
moestuin

P

P

P

P

Compositie en invulling schuurvolumes 

Positionering van de nieuwe volumes zorgt voor 
interactie tussen het erf en het landschap

Doorzichten naar het landschap terugbrengen

Diversiteit aan volumes en (woon) programma 
rondom het erf

Het parkeren wordt ingepast in het landschap

Malthezer Hoeve  |  concept schets interactie en beleving binnen de hoeve
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hoeve met doorzichten naar het landschap

boomgaard

nutstuinen ensemble in het landschapgemeenschapszin ontmoetingsruimte

‘karrenspoor’

parkeren opnemen in boomgaard of kapschuur

Malthezer Hoeve  |  sfeerimpressie samen - wonen op de hoeve
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*schematische weergave ter indicatie mogelijke invulling

algemene ruimte
keuken - familiekamer - activiteiten 

volume 
bestaande 
schuur

*Programma | input belangstellende 
- gemeenschappelijke ruimte in woonhuis
- zelfstandige woningen
- besloten - open hoeve bebouwing

*Alle schema’s en studie zijn indicatief voor een eerste beeldvorming

Malthezer Hoeve  |  proces en participatie 
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• Gemeente Laarbeek

• Waterschap

• Heemkundekring Aarle Rixtel

• Dorpsplatform Aarle Rixtel

• IVN Laarbeek

• Omwonenden 

• Provincie Noord-Brabant  

 

   

  hierbij hebben we uw input als belangstellende en mogelijk toekomstig bewoners nodig

Concept 12 september 2016

Wonen in Laarbeek
Woonvisie 2017-2021 Malthezer Hoeve  |  participatie, draagvlak en meerwaarde creëren
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de woning

De Hoeve

Het landgoed

privé - eigen woning
slaapkamer, badkamer, 
woonkamer, keuken

met grotere groep | de villa
woonkamer voor feestjes en films, 
klusruimte, buurtactiviteiten

met aantal directe buren
wasruimte, bijkeuken, 
fietsenhok, logeerkamer

met grotere groep
het erf

met hele groep
tuin, moestuin, kas, boomgaard

het dorp - gemeente
openstellen wandelroutes, fietsroute

met hele groep
deelauto’s, opladers, 
buurtbatterij, samen 
energie inkopen 
of zelfs opwekken

met hele groep
afvalverzamelen, recyclen,
overal snel internet

privéopenbaar collectief

“samen en toch prive, wonen 
en leven op de Malthezer 
Hoeve”

Malthezer Hoeve  |  planconcept
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ontwerpen
stap 3

realiseren
stap 4

wonen
stap 5

informeren 
en meedoen

stap 1

woon
wensen
stap 2

• Informeren belangstellende

• Onderdeel zijn van het proces

• Doelgroepen aanhaken

Malthezer Hoeve  |  participatie en ontwikkel traject - stap 1 wie doet er mee?
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informeren 
en meedoen

stap 1

woon
wensen
stap 2

ontwerpen
stap 3

realiseren
stap 4

wonen
stap 5

de woning

De Hoeve

Het landgoed

• Bewoners bijeenkomsten

• Meedenken over invulling landschap en erf

• Woonwensen kenbaar maken (doelgroep)

Malthezer Hoeve  |  participatie - stap 2 hoe wil ik wonen?
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Malthezer Hoeve  |  mogelijkheid voor algemene vragen

Heeft u een vraag, klik op het ‘handje’ in uw teams applicatie

Wanneer uw vraag beantwoord is graag het handje weer ‘laten zakken’
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2021
 april - juli

informatieavond 

- aanhaken en informeren
 
- enquete doelgroepen

parallelle acties

PARTICIPATIE werksessie | - samen -

-> input voorlopig ontwerp

- hoe wil je ‘samen’ wonen?
- inrichting erf / landschap?
- etc. 
  

werksessie | - individu - 

-> input definitief ontwerp

- hoe wil je wonen ?
- wat kom je brengen?
- etc. 

presenatie  resultaten
  
- definitief ontwerp

omgevingsvergunningbestemmingsplanwerkgroep cultuurhistorie ST
A

R
T 

B
O

U
W

 B
EG

IN
 2

02
3

2021
 september - november

2022
 januari - juli

2022
 september - november

Malthezer Hoeve  |  doorzicht stappenplan ontwikkeling  |  Robert Hellings - Cedrus Vastgoed
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Malthezer Hoeve  |  toelichting enquete 

vervolg hoe wilt u wonen ->
= meerdere antwoorden mogelijk

Deze link: https://forms.gle/7Lg3qDccUvAdT5vj6  
wordt komende week via de nieuwsbrief verstuurd

= 1 antwoord mogelijk
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Malthezer Hoeve  |  toelichting enquete vervolg

vervolg hoe wilt u wonen ->

volledig ingevuld? -> verzenden



BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN INTERESSE
EN GRAAG TOT ZIENS OP DE MALTHEZER HOEVE 

TIJDENS ONZE EERSTE WERKSESSIE

cedrus vastgoed  |  pauwert architectuur | verhoeven de ruijter stedenbouw en landschap


