
Hatertseweg, 6581KD Malden, aan de rand van Nijmegen Zeldzaam exclusieve landhuizen in een natuurlijke leefomgeving



Wil je ook op deze 

bijzondere plek wonen?

 Wie krijgt de mogelijkheid om een magnifieke 

woning te bemachtigen, op een zeldzaam mooie locatie? 

Misschien ben je wel de gelukkige. Landgoed Het Hoog 

geeft je in elk geval alle ruimte om je woonambities waar 

te maken. En zelfs op zeer korte termijn al.

 Op een nieuw landgoed in Malden van maar liefst 

30 hectare groot realiseren we 6 royale landhuizen, 

ontworpen in de iconische prairie stijl van Frank Lloyd 

Wright. De landhuizen worden hoogwaardig en duur- 

zaam gebouwd en zijn volledig naar eigen wens in te 

delen en af te werken. De exclusieve landhuizen worden 

gerealiseerd in een natuurlijke leefomgeving. Een 

exclusieve woonbeleving met uitzonderlijke privacy.

 In deze brochure lees je alles over de ongekende 

mogelijkheden die Landgoed Het Hoog je te bieden heeft. 

Een 30 hectare groot

natuurlijk landgoed
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Een unieke ontwikkeling die al in 2006 is gestart

 Waar bij landgoederen meestal de gedachten uitgaan naar klassieke statige 

landhuizen met daaromheen enkele dienstgebouwen in een rurale setting vroeg de 

ontwikkeling van dit nieuwe landgoed om een totaal andere signatuur.

 

 Na jaren van voorbereiding - de eerste initiatieven van deze landgoedontwikkeling dateren 

reeds van 2006 - en van enorme inspanning en vasthoudendheid van de initiatiefnemer bij het 

verwerven van de vele grondstukken, kon in 2017 het bestemmingsplan Het Hoog van kracht 

worden. Met deze mijlpaal in de ontwikkeling lag ook, rekening houdende met vele omliggende 

belangen, de beeldkwaliteit van de te ontwikkelen bebouwing op het landgoed vast. De vraag om 

lage woongebouwen te ontwerpen vormde hierin de grootste uitdaging.

 Mijn persoonlijke voorliefde voor de architectuur van de Amerikaanse architect Frank Lloyd 

Wright heeft zeker bijgedragen aan de keuzen die gemaakt zijn bij het ontwerpen van de woonge-

bouwen voor dit gebied. Frank Lloyd Wright heeft in de eerste helft van de vorige eeuw de meest uit-

eenlopende gebouwen ontworpen, van klassieke villa’s met zeer krachtige horizontale en daardoor 

zeer rustieke elementen maar ook openbare gebouwen en hotels, tot zelfs woon- en werkgebouwen 

voor woongemeenschappen. In de architectuur van Landgoed Het Hoog is de inspiratie afleesbaar 

van de combinatie van de klassieke villa’s van Frank Lloyd Wright met de architectuur van diens 

woon- en werkgemeenschappen. Op deze wijze zijn 2 unieke woongebouwen ontstaan welke de 

landhuizen tezamen vormen, elk landhuis echter met een onderscheidende individualiteit, slechts 

door lange flauwhellende daken met elkaar verbonden. De verticale elementen van schoorstenen 

en techniekruimten doorbreken deze horizontaliteit en brengen, naast de gewenste functionali-

teit, geleding aan in de gebouwen. Landgoed Het Hoog in Malden is in alle opzichten een bijzonder 

project!

ir Joost Buijs - architect



Een zeldzame

woonomgeving midden in een 

ecologische hoofdstructuur

 Gelegen in het groen tussen Nijmegen en Malden 

en aan het Maas-Waalkanaal, ligt het nieuw ontwikkel-

de landgoed Het Hoog. Het gebied is de afgelopen 

15 jaar uitgegroeid tot een uniek natuurgebied, gelegen 

in een ecologische hoofdstructuur. Het totale landgoed 

is circa 30 hectare groot.

 De woonomgeving bevat plateaus, grasland, 

houtwallen, hagen, bosschages, taluds, fruitbomen en 

rondom stromend natuurlijk zwemwater. Waar je ook 

kijkt geniet je van prachtige vergezichten.

 Met behoud van de natuurwaarden ontwikkelen 

we midden in deze prachtige ecologische hoofdstruc-

tuur 2 eilanden, waarop de 6 exclusieve landhuizen 

worden gebouwd.

Een nieuw landgoed van

circa 30 hectare in een

ecologische hoofdstructuur 
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De 6 landhuizen met verbonden

flauwhellende daken hebben het 

karakter van 2 hoofdgebouwen



De 2 kenmerkende

hoofdgebouwen vormen de 

identiteit van het landgoed

 In de ontwerpvisie is rekening gehouden met de 

karakteristieke ruimtelijke kenmerken van de omge-

ving. Vanuit de historische en ecologische geschie-

denis is de unieke eigen identiteit van Landgoed Het 

Hoog ontstaan. Het landgoed blijft voor ruim 95%  

natuur en landschap en slechts 5% (circa 23.000 m2) is 

verkaveld voor de 6 landhuizen.

 Om het oorspronkelijke landgoedkarakter te be-

houden, is één hoofdgebouw per eiland voorgeschre-

ven. De landhuizen zijn welliswaar met de daken 

verbonden, maar de unieke architectuur met veel 

plateaus en schakeringen zorgt voor een maximale 

privacy.

Landgoed Het Hoog heeft

een stijlvol beeldkwaliteitsplan

en mooie infrastructuur



6 royale landhuizen met

veel privacy omringd door

natuurlijk zwemwater

 Het is heerlijk rustig wonen in deze besloten 

omgeving, gevormd door de 2 eilanden waarop de 

landhuizen ontstaan. Via een 140 meter lange oprij- 

laan, omzoomd door platanen, bereik je de eilanden 

met een water-, natuur- en grondoppervlak van 

circa 23.000 m². Het Noord-eiland bevat 2 grote kavels 

op circa 10.000 m² en het Zuid-eiland 4 kavels op circa 

13.000 m². De kavels en landhuizen zijn zeer royaal.

 Aan de achterzijde is een riante tuin met speelse 

plateaus die aansluiten op het water- en woningpijl. 

Er is ruimte voor in totaal 3 auto’s in de carport en 

garage, maar op het eigen kavel kunnen meer parkeer-

plaatsen gecreëerd worden. Rondom de woning realise-

ren we volop natuurlijk zwemwater.

 

Bomen, grasland, houtwallen, 

hagen, bosschages, taluds en

natuurlijk zwemwater



Noord-eiland twee 

landhuizen op 4072 m2.

U kunt ook eigenaar worden van het gehele eiland met 

1 riant landhuis van 700 m2.

Hoogteverschillen, erfscheidingen, 

water en beplanting zorgen

voor maximale privacy



Ruime parkeergelegenheid 

voor 3 auto’s in de 

carport en garage



Eigentijdse landhuizen

in de iconische

prairie house stijl

 Zowel het landgoed als de landhuizen stralen 

in alles kwaliteit uit. Hier woon je absoluut op hoog 

niveau, in iconische architectuur en te midden van 

spectaculaire natuur. Geniet van de rust en de ruimte 

in en om jouw landhuis. Beleef heerlijke uren op de 

veranda, het terras en in de tuin waar de hele dag het 

zonnetje schijnt.

 Kies je voor het optionele souterrain, desgewenst 

met lift, dan zijn er nog veel meer mogelijkheden. 

Bijvoorbeeld een riant gastenverblijf voor familie 

en vrienden. Een heerlijke wijnkelder. Een rustige 

werkkamer. Een fitness- en wellnessruimte. Een eigen 

zwembad. Een home-cinema. Het kan allemaal in je 

ruime landhuis.

02

Markant 3-laags landhuis,

met een ruime souterrain 

en een extra verdieping



De ultieme luxe

en verfijning van

een tijdloos ontwerp

 De architectuur in de iconische stijl van Frank 

Lloyd Wright biedt uniformiteit alsmede diversiteit. De 

moderne 2-laags en 3-laags landhuizen zijn ontworpen 

in de ‘prairie house stijl’ van de invloedrijke architect.

Karakteristieke kenmerken zijn de horizontale lijn-

voering, de ruimtelijke versmelting van binnen en 

buiten en de vlakke daken met royale overstek. 

 De vele hoge ruimtes met fraaie raampartijen 

bieden uitzicht op mooie houten gebinten en de 

grote lichthellende geschakeerde dakpartijen. Bij de 

afwerking is gekozen voor hoogwaardige materialen. 

De landhuizen passen perfect op het landgoed en 

maken het natuurlijke landschap fraaier dan het al is.

 Royaal landhuis

met veel privacy op een kavel 

omgeven door veel groen



Hier kunnen

al je woonwensen

werkelijkheid worden

 De mogelijkheden om je landhuis helemaal naar 

wens te maken zijn eindeloos. Elk landhuis kan worden 

voorzien van een volledig souterrain. Zo ontstaat er 

extra ruimte voor bijvoorbeeld 2 of 3 slaapkamers 

met badkamers en een fitness, bar, homecinema of 

gameroom. Het optionele souterrain geeft je landhuis 

nog meer ruimte en mogelijkheden. Deze ruimte 

beschikt over voldoende daglicht voor extra slaap-

kamers, extra badkamers of ruimtes bedoeld om te 

werken of te ontspannen.

 Ook kan de inpandige garage bij de woning 

worden getrokken voor extra woonruimte op de 

begane grond. Hier kan dan een extra slaapkamer of 

study worden gerealiseerd. Je hebt alle keuzevrijheid.
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m Ontwerp je landhuis

 helemaal naar eigen wens

afgestemd op je leefstijl

 Hoe heerlijk is het om je eigen woning helemaal 

naar eigen wens te kunnen ontwerpen? Daartoe bieden 

de landhuizen alle ruimte, zowel wat betreft de indeling 

als de afwerking. In overleg met de architect en andere 

specialisten ontwerp je alles op maat. Maak je woning 

helemaal eigentijds en duurzaam, bijvoorbeeld met een 

smart home systeem, ‘openhaard’, jacuzzi en sauna. 

Kortom, je bouwt jouw prestigieuze landhuis helemaal 

naar eigen wens

 Dat hoef je overigens niet alleen te doen. Des-

gewenst staat een team van vakmensen en woonexperts 

voor je klaar om te helpen bij het afbouwen en inrichten 

van je landhuis. Verderop in deze brochure vertellen 

we daar iets meer over.



kavel circa 5450 m2 = terrein 3000 m2 + water 1450 m2 + natuur 1000 m2

gebruiksoppervlak begane grond circa 220 m2

optioneel uit te breiden met een souterrain naar minimaal circa 440 m2

impressie indeling begane grond

1 entreehal • 2 gang • 3 bijkeuken • 4 keuken • 5 eetkamer • 6 zitkamer • 7 slaapkamer 

8 kledingkamer • 9 badkamer • 10 gang • 11 techniek • 12 overdekte stallingplaats
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Landhuis Het Hoog 2 op het Noord-eiland kavel circa 4900 m2 = terrein 2900 m2 + water 1250 m2 + natuur 750 m2 

gebruiksoppervlak begane grond circa 190 m2 

optioneel uit te breiden met een souterrain naar minimaal circa 380 m2  

impressie indeling begane grond

1 entreehal • 2 gang • 3 bijkeuken • 4 keuken • 5 eetkamer • 6 zitkamer • 7 slaapkamer

8 kledingkamer • 9 badkamer • 10 gang • 11 garage • 12 techniek • 13 overdekte stallingplaats

2707 4070

7000

7
1

6
0

5
4

3
0

7
0

0
0

60171800

1800

3
7

1
8

4000 4800

3
7

3
0

1
2

0
0

2100 4800

3
8

4
5

1
8

7
0

1
0

0

Landgoed Het Hoog

kavel 2 begane grond 1:100

1 entreehal

2 gang

3 bijkeuken

4 keuken

5 eetkamer

6 zitkamer

7 slaapkamer

8 kledingkamer

9 badkamer

10 gang

11 garage

12 techniek

13 overdekte stallingplaats

1

43

5

6

7

8

9

10

12

13

7

2

12

11

6 villa's

opdrachtgever:
Prime Development BV
Wijchen

architect:
joost buijs  architecten
Aalsterweg 136
5615 CJ. Eindhoven
t 040-2221423
m 06-27034590
e jb@joostbuijs-architect.nl

schaal

kenmerk:

Landgoed Het Hoog

definitief ontwerp

terrein
verkaveling + indeling

blad:

349.20.101
1:500

formaat A1
Getekend
datum 05 nov 2021

kavel 1 en 2            09 nov 2021
aanduiding natuur     16 nov 2021

Gewijzigd

renvooi:

kavelgrens

water

natuur



kavel circa 4750 m2 = terrein 2600 m2 + water 1050 m2 + natuur 1100 m2 

gebruiksoppervlak begane grond circa 180 m2

optioneel uit te breiden met een souterrain naar minimaal circa 360 m2 

impressie indeling begane grond

1 entreehal • 2 gang • 3 bijkeuken • 4 keuken • 5 eetkamer • 6 zitkamer • 7 slaapkamer 8 

kledingkamer • 9 badkamer • 10 gang • 11 garage • 12 techniek • 13 overdekte stallingplaats

Landhuis Het Hoog 3 op het Zuid-eiland

Landgoed Het Hoog

kavel 3 begane grond 1:100
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Landhuis Het Hoog 4 op het Zuid-eiland kavel circa 2500 m2 = terrein 1750 m2 + water 250 m2 + natuur 500 m2 

gebruiksoppervlak begane grond circa 180 m2 

optioneel uit te breiden met een souterrain naar minimaal circa 360 m2 

impressie indeling begane grond

1 entreehal • 2 gang • 3 bijkeuken • 4 keuken • 5 eetkamer • 6 zitkamer • 7 study

8 slaapkamer • 9 kledingkamer • 10 badkamer • 11 gang • 12 techniek • 13 overdekte stallingplaats
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Landhuis Het Hoog 5 op het Zuid-eiland kavel circa 2550 m2 = terrein 1800 m2 + water 250 m2 + natuur 500 m2 

gebruiksoppervlak begane grond circa 200 m2 

optioneel uit te breiden met een souterrain naar minimaal circa 400 m2  

impressie indeling begane grond

1 entreehal • 2 gang • 3 bijkeuken • 4 keuken • 5 eetkamer • 6 zitkamer • 7 study

8 slaapkamer • 9 kledingkamer • 10 badkamer • 11 gang • 12 garage • 13 techniek

14 overdekte stallingplaats
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Landhuis Het Hoog 6 op het Zuid-eiland
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kavel circa 3950 m2 = terrein 2150 m2 + water 600 m2 + natuur 1200 m2

gebruiksoppervlak begane grond circa 150 m2 + verdieping circa 45 m2

optioneel uit te breiden met een souterrain naar minimaal circa 345 m2

impressie indeling begane grond

1 entreehal • 2 trappenhuis • 3 bijkeuken • 4 keuken • 5 eetkamer • 6 zitkamer • 7 study/slaapkamer

8 fitness/kantoor • 9 douche • 10 mogelijkheid sauna • 11 techniek • 12 overdekte stallingplaats

 impressie indeling extra verdieping

 2 trappenhuis • 7 slaapkamer • 9 badkamer

Landgoed Het Hoog

kavel 6 begane grond 1:100
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Duurzaam gebouwd en 

comfortabel wonen in 

alle levensfasen

 Bij het definitieve ontwerp van je landhuis is 

binnen de basisarchitectuur alle ruimte om je 

specifieke woonwensen te realiseren. De indeling en 

de afwerking zijn maatwerk, zodat je geen enkele 

concessie hoeft te doen. 

 Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een levens-

loopbestendige woning, dan biedt dit landhuis hier-

toe alle mogelijkheden. Het landhuis kan volledig 

drempelvrij worden ontwikkeld. Zo kunnen ook 

senioren en minder validen tot op hoge leeftijd thuis 

blijven wonen.

Van deze duurzame, bijna-energieneutrale en van alle 

hedendaagse gemakken voorziene woning kun je einde-

loos blijven genieten.



Baden in luxe



De smaak van kwaliteit



Optimaal uitgerust



Hoogwaardig, duurzaam en

bijna-energieneutraal gebouwd

volgens de strengste eisen

 Kenmerkend voor de landhuizen zijn de hoog-

waardige afwerking, de duurzame materialen en 

het bijna-energieneutraal ontwerp. Wat betreft de 

afwerking is gekozen voor een bijzonder hoogwaardige 

detaillering. De aandacht voor kwaliteit blijkt onder 

andere uit de speciale slanke keramische baksteen-

toepassing. 

 De zonnepanelen, optimale isolatie en warmte-

pomp zorgen voor een minimaal energieverbruik. 

Kortom, de landhuizen zijn een bijzondere mix 

van classic design met de meest innovatieve 

methoden, smart home technieken en duurzame 

energievoorzieningen.



Samen met vakmensen

kun je een woning 

volledig op maat creëren

 Om het landhuis echt een persoonlijke beleving 

mee te geven, hebben we een compleet team van 

woonexperts voor je samengebracht. In overleg met 

deze vakmensen creëer je een ontwerp en afwerking 

die naadloos aansluit bij je woonidealen.

 We stellen je graag voor aan kopersbegeleider Fred 

Onstein, tuinarrangeur Wilco van Lent, landschaps-

architect Wilja Kuiper, architect Joost Buijs, keuken- 

en interieurspecialist Astrid Verhoof en verlichtings-

adviseur Pieter Pietersen. 

 Uiteraard kun je ook je eigen vakmensen kiezen of 

toevoegen aan het team.

Fred Onstein
kopersbegeleider

Joost Buijs
architect

Pieter Pietersen
verlichtingsadviseur

Wilja Kuiper
landschapsarchitect

Astrid Verhoof
keuken- en interieurspecialist

Wilco van Lent
tuinarrangeur



Geniet van het natuurlijk

zwemwater en de flora en fauna

rondom je woning

 Maak lekker een wandeling op het landgoed. 

Bewonder de bijzondere flora en fauna. Het natuur-

gebied op en om Landgoed Het Hoog behoort tot de 

meest spectaculaire in de omgeving van Malden en 

Nijmegen. Wonen tussen de vele vogels en landdieren 

is echt een voorrecht. Dat vinden ook de dassen, 

waarvoor dassentunnels zijn aangelegd. Het uitzicht 

over het landgoed en de waterpartijen verveelt geen 

moment.

 Of geniet van een fietstocht in de omgeving of een 

zwempartij in het natuurlijke zwemwater. Dompel je 

onder in het brede culturele- en culinaire aanbod van 

Nijmegen. Landgoed Het Hoog heeft het allemaal, hier 

wil je nooit meer weg.



Pluk je eigen fruit uit 

de boomgaard van 7000 m2

naast de oprijlaan

 

 Dat is nog eens thuiskomen. Terwijl je over de 

140 meter lange oprijlaan rijdt, heb je uitzicht op een 

fruitbomengaard van maar liefst 7000 m2. Geniet van 

het zicht op de platanen en de fruitbomen. Tijdens 

georganiseerde plukdagen, pluk je de rijpe appels, 

peren, kersen uit de gemeenschappelijke boomgaard, 

waarmee je thuis de heerlijkste compotes en jams 

maakt van puur fruit. 

 Ruik de geuren die het rijpe fruit afgeeft als je hier 

een heerlijke wandeling maakt of tussen de bomen aan 

het werk bent. Geniet van de veranderende seizoenen 

en de rijkdom van de natuur. Hier word je één met de 

omgeving en kun je mindful leven in de natuur. Hoe 

mooi is dat?



Een veilige omgeving en

uitstekende infrastructuur

voor optimaal woongenot

 

 Landgoed Het Hoog is er voor mensen die de 

landelijke privacy graag combineren met alle voordelen 

van de stad. Het landgoed ligt aan de Hatertseweg 

in Malden, aan de rand van Nijmegen. De wegen en 

fietspaden zijn verlicht en veilig. Zowel voor jongeren 

als ouderen een perfecte leefomgeving.

 Er is goed nagedacht over de constructie van 

het grond- en waterpijl. De uitgegraven grond voor 

het water rondom wordt gebruikt voor het 1,5 meter 

ophogen van de kavels. Er is geen open verbinding met 

het Maas-Waalkanaal. Maar er wordt wel gezorgd voor 

voldoende waterpijl, doorstroming van het water en 

zodoende een goede kwaliteit.
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 Een overvloed aan historie, 

sport, cultuur en voorzieningen

in Nijmegen en omgeving

 

 Alle geneugten van het bruisende Nijmegen aan 

de Waal en het sympathieke Malden met alle dagelijkse 

winkels op fietsafstand. Nijmegen is de oudste stad van 

nederland en heeft een mooi historisch stadscentrum 

met mooie winkels en heel veel uitstekende horeca.

 Het is een levendge studentenstad door aanwezig- 

heid van de HAN University of Applied Sciences en 

de Radboud Universiteit; de beste brede klassieke 

universiteit van Nederland. Verder vind je er het 

Radboudumc academisch en het CWZ Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis. NEC biedt Eredivisie voetbal 

en tophockey, NMHC Nijmegen is een Mixed Hockey 

Club en golfen kan naast de deur op de 45 holes van 

Het Rijk van Nijmegen. Kortom, er is genoeg te doen.



Ben je binnenkort een van

de gelukkige landhuisbezitters

op dit unieke landgoed?

 Wonen op een van de fraaiste locaties van 

Nederland is een kans die zich slechts zelden voor-

doet. Een vergelijkbaar project zul je, zeker in de regio 

Nijmegen en Malden, dan ook niet vinden. De bouw-

werkzaamheden starten volgens de huidige planning 

in 2022, oplevering zal naar verwachting rond de zomer 

van 2023 zijn.

 Heb je interesse in één of meerdere karakteristieke 

landhuizen? Neem dan direct contact op met Melvin 

Prince.

mprince@prime-development.nl

+316.11884309
Melvin Prince
ontwikkelaar

Arnold Henselmans 
ontwikkelaar

Branding, design en realisatie JTP Brandinghouse Arnhem.

De informatie in deze brochure geeft een impressie van het

uiteindelijke resultaat, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vanaf de Hatertseweg leidt een

140 meter lange oprijlaan met platanen 

naar het Noord- en Zuid-eiland



Hatertseweg, 6581KD Malden, aan de rand van Nijmegen Zeldzaam exclusieve landhuizen in een natuurlijke leefomgeving




