
Malthezer Hoeve | Aarle-Rixtel

Workshop ‘samen leven’
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AGENDA VAN DE AVOND

Welkom en introductie          |  Robert Hellings  -  Cedrus Vastgoed 

Toelichting plan en invulling van de avond     |  Mart Huijbers    -  Pauwert Architectuur 

Werksessie in groepen per thema       |  Aanwezigen + begeleiders

PAUZE

Afsluiting en planning         |  Robert Hellings  -  Cedrus Vastgoed 
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Locatie | context

Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl

1:25.000
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Locatie | luchtfoto
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Malthezer hoeve
Linde laan / waterloop

Locatie | randen

Hoeven van Beckerl

Schevelingse loop

Malthezer hoeve
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bestemmingsplan wonenbestemmingsplan
waardevolle bomen

bestemmingsplan
waardevolle bomen

Locatie | huidige situatie 
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Locatie | bestaande bebouwing

beeldbepalend volume in combinatie met woonhuiswaardering hoog monumentaal
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Locatie | bestaande bebouwing

bestemmingsplan
waardevolle bomen

woonhuis 
[hoogmonumentaal]
bouwjaar 1932

veestal 
[beeldbepalend volume]
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

later aangebouwde schuren 
blokeren zicht op het landschap

historische watergang
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Historie | Malthezer Hoeve
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Historie | 1800-1850

De Malthezer Hoeve Beeldbepalend pand | Henk van Beek 2020
• Boerderij “Malthezer Hoeve” verwijst naar een 

Tempeliersklooster dat ooit in Aarle Rixtel heeft gestaan 

(Malteser Orde)

• Ligging aan belangrijke handelsroute ‘de Grote Landroute’ uit 

de middeleeuwen

• Bij de hoeve lag ook de kerk in Rixtel (moederkerk voor een 

groot gebied)

• Kerk door plundering en brandstichting afgebroken
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Historie | landschappelijke inpassing kerk van ‘Rixtel’

historische kaart Malthezerhoeve + Kerk van Rixtel

kerk zichtbaar maken in het landschap

De kerk van Rixtel op een tekening uit 1730, gemaakt door H. Spilman en
Abraham de Haan (bron: Kerk te Rijksel 1730 in Topografisch-Historische atlas van Brabant
Collectie, Universiteit van Tilburg R 53.1 / 411.11 Marg (1).36

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

 
Reconstructietekening van de verdwenen kerk van Rixtel. (tekening Bram van de Vossenberg) 
 
Het Gulden Huis is leengoed 
Het Gulden Huis was eeuwenlang het kasteel waar de heren van Rixtel resideerden. Daarover is veel 
bekend en gepubliceerd. Vanaf Arnold van Heesbeen is er een aaneengesloten rij van eigenaars en 
bewoners. Dirk de Rover, Willem van Gent, Willem Willemszoon van Gent, Jan Oudart, Jacob Oudart, 
etc. tot in 1832 de familie Bots eigenaar was.22 Het kasteel ligt in het dal van de Aa en kent een 
gracht in de vorm van een vierkant. Daarbinnen twee langgerekte parallelle gebouwen.  
 

 
Het Gulden Huis in 1832 

 
Reconstructietekening van de verdwenen kerk van Rixtel. (tekening Bram van de Vossenberg) 
 
Het Gulden Huis is leengoed 
Het Gulden Huis was eeuwenlang het kasteel waar de heren van Rixtel resideerden. Daarover is veel 
bekend en gepubliceerd. Vanaf Arnold van Heesbeen is er een aaneengesloten rij van eigenaars en 
bewoners. Dirk de Rover, Willem van Gent, Willem Willemszoon van Gent, Jan Oudart, Jacob Oudart, 
etc. tot in 1832 de familie Bots eigenaar was.22 Het kasteel ligt in het dal van de Aa en kent een 
gracht in de vorm van een vierkant. Daarbinnen twee langgerekte parallelle gebouwen.  
 

 
Het Gulden Huis in 1832 

 
Reconstructietekening van de verdwenen kerk van Rixtel. (tekening Bram van de Vossenberg) 
 
Het Gulden Huis is leengoed 
Het Gulden Huis was eeuwenlang het kasteel waar de heren van Rixtel resideerden. Daarover is veel 
bekend en gepubliceerd. Vanaf Arnold van Heesbeen is er een aaneengesloten rij van eigenaars en 
bewoners. Dirk de Rover, Willem van Gent, Willem Willemszoon van Gent, Jan Oudart, Jacob Oudart, 
etc. tot in 1832 de familie Bots eigenaar was.22 Het kasteel ligt in het dal van de Aa en kent een 
gracht in de vorm van een vierkant. Daarbinnen twee langgerekte parallelle gebouwen.  
 

 
Het Gulden Huis in 1832 
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Kansen | context en meerwaarden

*
*

*

*

• Cultuurhistorisch verhaal Rixtel zichtbaar en beleefbaar 
maken 
- revitaliseren hoeves  
- kerk Rixtel beleefbaar 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 

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

• 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
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Kansen | sfeerimpressie visie landschap

watermachine: bijv. vloeiweidesysteem

laagte t.b.v. waterberging

landelijke sfeer

hobby-dieren ook voor beheer landschap

terug brengen landschapselementen
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Malthezer Hoeve | conceptschets

doorzicht landschap

doorzicht landschap

doorzicht landschap

bestaand woonhuis

parkeren 
boomgaard

parkeren 
moestuin

P
P

P
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Malthezer Hoeve | sfeerimpressie hoevelandschap

hoeve met doorzichten naar het landschap

samenhang tussen bestaand en nieuw

boomgaard

nutstuinen ensemble in het landschapgemeenschapszin ontmoetingsruimte

‘karrenspoor’

parkeren ontwerpen in het landschap 
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Landschappelijke inpassing | kansenkaart
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De Malthezer Hoeve | sfeerimpressie het ensemble
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algemene ruimte
keuken - familiekamer - activiteiten 

volume 
bestaande 
schuur

Programma | schuurvolumes
- zelfstandige woningen, diverse doelgroepen
- connectie met het landschap en het erf
- gemeenschappelijke ruimte in de villa

Malthezer Hoeve | vlekkenplan programma -> werksessie 2, de woningen
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Malthezer Hoeve | sfeerimpressie gebruik bestaande villa
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de woning

De Hoeve

Het landgoed

De Malthezer Hoeve | schaalniveaus aanhaken

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

Aarle Rixtel - Laarbeek - Provincie NB
doelgroepen - faciliteren - woonvormen 
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 maar toch prive, 
wonen en leven op de 
Malthezer Hoeve”



cedrus  |  pauwert architectuur  |  verhoeven de ruijter   Helmondseweg 41 (Aarle-Rixtel)  | 21

De Malthezer Hoeve | stap 1; wie doet er mee?
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Huidige woonplaats

informeren 
en meedoen

stap 1

digitale informatieavond 29-04-2021

54 ingevulde enquete formulieren

10-05-2002

06-03-1945

betrokkenheid woningtypemotivatie
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De Malthezer Hoeve | stap 1; wie doet er mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met welke reden kiest u voor dit project

gemeenschappelijke voorzieningen

welke voorzieningen wilt u delen

hoe wilt u meedoen uw ambitiehoe wilt u wonen
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De Malthezer Hoeve | stap 2; Werksessie ‘samen leven’

informeren 
en meedoen

stap 1

woon
wensen
stap 2

ontwerpen
stap 3

realiseren
stap 4

wonen
stap 5

de villa

De Hoeve

Het landgoed
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RANDVOORWAARDEN IDEEËN / KANSEN

• zicht op de Hoeve behouden vanaf de 
Helmondse weg

• behouden karakteristieke oprijlaan met bomen 
en watergang

• gronden rondom voormalige kerk worden later 
ingevuld

• upgraden Schevelingseloop, wateropvang
• weiden inzetten voor paarden - schapen - koeien
• moestuin, boomgaard, pluktuin 
• looppaden aanleggen of juist niet (struinpaden)
• bijen-, uilen- vogelkasten
• plank / brug over de sloot
• kruiden en bloemenvelden
• 
• 
• 

•   ..............................
•   ..............................
•   ..............................

landschap / schevelingseloop

boomgaard wandelrouteparkeren in boomgaardmoestuinfruitboomgaard

dierenweide watersystemen nutstuinen

vogelvlucht 

zicht vanuit Helmondseweg

luchtfoto

PROGRAMMA INSPIRATIE

1 HET LANDGOED

*

parkeren

concept landschappelijke invulling

bouwstenen landschappelijke inrichting

RANDVOORWAARDEN IDEEËN / KANSEN

•   ..............................
•   ..............................
•   ..............................

• doorzicht van het erf naar het landschap
• brabants stoepje, het erf loopt tot aan de 

voordeuren van de woningen
• parkeren als logisch onderdeel van de hoeve, 

inpakken met groen
• overgang hoeve / landschap volgens getoonde 

bouwsteenprincipes
• behoud hoofdgebouw

• ontmoetingstafel op het erf
• waterput om regenwater vast te houden
• zitplek onder centrale bomen
• dierenverblijf
• productuitgifte; melk - fruit - eigenteelt
• barbecue plaats
• 
• 
• 

PROGRAMMA INSPIRATIE

2

huidig erf

jeu de boules

ontmoetingstafel dierenverblijf

brabants stoepje - verharding bankje rondom bomen

terras kopgevel als insectenhotel

halfverharding - brabants stoepje groene gevel - kopgevels

producten uitgifte - melk

vogelvlucht 

doorzicht landschap

parkeren

concept ruimtelijke invulling

doorzicht landschap

doorzicht landschap

doorzicht landschap

parkeren

parkeren

parkeren
bezoekers

DE HOEVE

bouwstenen hoeve inrichting

?!

PROGRAMMA INSPIRATIE

3

RANDVOORWAARDEN

DE VILLA

IDEEËN / KANSEN

• monumentale waarden behouden
• uitbreiding achterzijde
• aansluiting met de hoeve 
• beheerderswoning op de verdieping
• in eigendom van bewoners

•  tijdens de ontwikkling, het informatiepunt
•  bar - danszaal - buurtavond
•  winkel - streek en/of eigen producten
•  tentoonstelling archeologische waarden
•  vergaderruimte
•  logeerhuis
•  flexibele werkplekken
• 
• 

•   ..............................
•   ..............................
•   ..............................

voorzijde villa

vogelvlucht 

huidig interieur

Erf - Hoeve zijde

winkel streekproducten

kinder feestjes dansavond tentoonstellen historie van de plek

buurtavonden bar bingo avonden werkplekken

keuken

werkplek

mogelijke indeling villa

mogelijke indeling villa

zithoek

keuken

bergruimte

buurtcafe/
winkel

multifunctionele ruimte

entree?

entree?

entree?

erf-kamer

entree

het erf

het erf

beheerder

beheerder

Malthezer Hoeve  | thema’s werksessie vanavond

1

HET LANDGOED DE HOEVE DE VILLA

2 3
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PAUZE
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SAMENVATTING 
PER GROEP
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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
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EG

IN
 2

02
3

2021
 september - november

2022
 januari - juli

2022
 september - november

Malthezer Hoeve  |  stappenplan ontwikkeling  |  Robert Hellings - Cedrus Vastgoed



BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN INPUT
EN GRAAG TOT ZIENS OP DE TWEEDE WERKSESSIE

DE WONING EN PRIVACY

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


