




3

Unieke kans, unieke plek 
Wilt u wonen in een karakteristieke buurt met groen om u heen en 
alle voorzieningen dichtbij? Aan de Van Boetzelaerstraat in Nijmegen-
Noord zijn 14 royale kavels beschikbaar, die grotendeels naar uw eigen 
ideeën zijn vorm te geven. De ligging van de vrije kavels is uniek;  
het park tot in uw achtertuin! Maar ook de dijk en de uiterwaarden 
van de Waal om heerlijk uit te waaien vindt u op een steenworp 
afstand. 

In de directe omgeving kunt u terecht voor alle dagelijkse behoeften, 
zoals winkels, school of dokter. Maar ook de binnenstad van 
Nijmegen met winkels, gezellige cafés en terrasjes bereikt u binnen 
een kwartiertje op de fiets. Ben je een actieve sporter? Dan biedt 
sportcentrum Nieuw Balveren tal van sporten, voetbal, hardlopen, 
buitenfitness en een tijdelijke BMX-baan. 

Optimaal genieten van de Waaijer

Landschapspark De Waaijer met Park Waaijenstein en de 14 kavels

Sfeerbeeld uit het gebied (Ressense wal)

Huidige situatie van het perceel waarin de kavels zijn gelegenSituatieoverzicht 14 kavels
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De Plek
De Waaijer, het natuur- en recreatiegebied in de Waalsprong, loopt 
als een groene long tussen het stedelijke Lent en dorpse Oosterhout. 
Het wordt de ideale plek om tot rust te komen en te genieten van de 
natuur. De Waaijer verbindt de nieuwe wijken in Lent en Oosterhout 
met park Lingezegen, het regionale park tussen Arnhem en Nijmegen, 
maar ook met het rivierenpark dat is ontstaan door de aanleg van 
de Spiegelwaal en met de Oosterhoutse Waarden. Park Waaijenstein 
waarin zich de 14 kavels bevinden, is het meest westelijk gelegen deel 
van de Waaijer. En met het Landgoed Oosterhout van een heuse 21e 
eeuwse Baron om de hoek geeft dat wel aan dat wonen aan de Van 
Boetzelaerstraat nog steeds wonen op stand is!

Ontwerpen van uw droomhuis
U krijgt bij het ontwerpen van uw woonhuis veel vrijheid in 
architectuur. Er wordt geen standaardwoning verwacht, maar één 
die specifiek voor u en voor deze locatie is ontworpen. Om de 
woningen te laten aansluiten bij het Landgoed Oosterhout en de 
parkachtige omgeving van Waaijenstein, is een aantal spelregels en 
randvoorwaarden opgesteld. De belangrijkste regels zijn samengevat 
in het kavelpaspoort.

Optimaal genieten van de Waaijer

Sfeerbeeld uit het gebied: laan naar het Landgoed vanaf de dijk

Sfeerbeeld uit het gebied: Ressense wal in aansluiting op dijk
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Algemeen
Het Landschapspark “De Waaijer” is onderdeel van een regionale 
groenstructuur. Het park is een aaneengesloten recreatief groengebied 
centraal gelegen in de Waalsprong. Het landschapspark is enerzijds 
een ecologische corridor tussen de uiterwaarden van de Waal in het 
westen en Park Lingezegen met De Woerdt in het oosten. Anderzijds 
vormt het Landschapspark een recreatief uitloopgebied voor de 
bewoners van de Waalsprong. In dit Landschapspark staat het 
integraal ontwikkelen van het landschap, de recreatieve mogelijkheden, 
de natuur en waterberging centraal. Tevens worden er woningen
op een passende wijze ingepast in het gebied, deze zijn echter 
ondergeschikt aan de recreatieve en natuurfuncties in het gebied.

Landschapspark De Waaijer met Park Waaijenstein en de 14 kavels

Park Waaijenstein
Waaijenstein is het meest westelijk gelegen parkdeel van de 
Landschapszone dat grenst aan de Waaldijk en de Oosterhoutse 
waarden. In Waaijenstein zijn de watergang de Rietgraaf, de Ressense 
Wal en de laanstructuur van Landgoed Oosterhout gebruikt als 
dragers voor het park. Waaijenstein verbindt de Hof van Holland en het 
woongebied Woenderskamp met het woonpark Oosterhout. Er ontstaat 
met dit park een natuurlijke verbinding tussen de Oosterhoutse plas en 
de buitendijks gelegen Oosterhoutse waarden.

Het park Waaijenstein sluit aan bij de sfeer van het al aanwezige 
landgoed Oosterhout en bijbehorende formele elementen zoals 
bospercelen, lanen en open kamers. De bestaande natuurlijke en 
ruimtelijke kwaliteiten in het gebied zoals de Ressense wal, de 
Rietgraaf, heggen, houtwallen en het kavel/ slotenpatroon blijven 
behouden.

In vergelijking met de overige parkdelen spelen bomen hier een 
belangrijke rol, dit zijn voornamelijk bomenrijen, solitairen, lanen, 
boomgroepen en bos. Woningbouw dient deze natuurlijke elementen 
te respecteren door er met de vormgeving van de woningen en de 
inrichting van de kavels op in te spelen. De 14 kavels ronden de 
bebouwing van Woonpark Oosterhout af. Dit plandeel heeft een 
natuurlijke uitstraling en een ontspannen karakter, met relatief veel 
groen en minimale verharding.

Waaijenstein
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Principe doorsnede kavels van Van Boetzelaerstraat tot aan Park Waaijenstein (indicatief)

Principe doorsnede kavels

Optimaal genieten van de Waaijer

Principe indeling kavels met bouwvlak, erfgrenzen en inrit
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De woning op de kavel
De woningen op de kavels worden gekenmerkt door een vrijstaande 
losse bebouwing die zich onderscheidt van de projectmatig 
ontwikkelde bebouwing aan de noordzijde van de straat. Eenvoudige 
bruggetjes of duikers markeren de toegang naar de individuele kavels 
langs de Van Boetzelaerstraat. Deze straat behoudt haar smalle profiel 
(4 meter breed) met bomen en sloot. 

Diepe voortuinen bevatten groen en bomen maar voorzien ook in 
minstens 2 opstelplaatsen voor auto’s. De woning is gesitueerd als 
middelpunt van de kavel en daarmee niet primair op de openbare weg 
gericht. De noordrand van het gebied grenst aan een sloot met bomen 
terwijl de zuidzijde grenst aan een weide als nieuwe kamer van het 
aan te leggen park. 

Om het groene karakter te bewaken wordt een brede onbebouwde 
tuinzone rondom de woningen aangehouden. De groene invulling van 
de tuinen zorgt voor een aaneengesloten rustig beeld in de straat en 
versterkt het losse karakter van de woningen in een groen setting.

Bebouwingsvlak
Om dit losse, transparante en ongedwongen karakter te behouden 
zijn de volgende maatvoeringen aan het bebouwingsvlak op de kavel 
vastgelegd: 
  De afstand ten opzichte van de zijdelingse perceelgrenzen is 

5 meter. Deze zone blijft onbebouwd (dus ook geen aan- of 
bijgebouwen). 

  De afstand ten opzichte van de perceelgrens aan de voorzijde 
is 7,5 meter. Deze zone blijft onbebouwd (dus ook geen aan- of 
bijgebouwen). 

  Aan de achterzijde geldt de perceelgrens als begrenzing van het 
bouwvlak, echter het hoofdgebouw moet ten minste 7,5 meter uit de 
achterste perceelgrens blijven. 

  Het bebouwingsoppervlak van het perceel is maximaal 25% van het 
totaal. 

  De hoofd-, aan- en bijgebouwen zijn alleen binnen het aangegeven 
bouwvlak van het perceel toegestaan. 

  Er wordt gestreefd naar variatie in kavelbreedte, waardoor ook een 
variatie in woningoriëntatie ontstaat, de hoofdbebouwing is een 
rechthoek (smal en diep of breed en ondiep) of vierkant. 

De grote kavels (vanaf ca. 650 m2) met woningen kenmerken zich 
door een ongedwongen sfeer. Dit komt tot uitdrukking door alleen 
een zone aan te geven waar de bebouwing op de kavel mogelijk is. 
Er worden geen rooilijnen vastgelegd waardoor een ieder vrij is in het 
positioneren van de woning op de kavel binnen de aangeduide zone. 

Architectuur 
Als kader voor de architectuur van de nieuwe vrijstaande woningen, 
gelden de karakteristieken van de omgeving en het landgoed. In 
het gebied zijn geen uitgesproken stijlkenmerken zichtbaar om op 
aan te sluiten. Voor de architectuur van de woningen zal derhalve 
gekozen moeten worden voor terughoudendheid, ten gunste van de 
karakteristieken van het park en het landgoed. De woningen krijgen 
een degelijke uitstraling. Uitgegaan wordt van rustige, niet expressieve 
architectuur waarbij eenvoudige volumes en natuurlijke materialen 
rust en harmonie brengen in het (woon)park.

Optimaal genieten van de Waaijer

Kavels en woningen

Knotwilgen langs de Van Boetzelaerstraat

Situatieoverzicht kavels en bouwvlakken
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Referentie goot- en nokhoogte

Regels en kaders
Voor de woningen gelden de volgende architectonisch kenmerken, 
randvoorwaarden en eisen: 
  Uitgangspunt bij de opbouw van de woningen zijn eenvoudige 

volumes. 
  De woningen zijn in mindere mate op de straat gericht en hebben 

een rustige, niet expressieve gevel. 
  De woningen krijgen een eigentijdse architectuur, modern of 

traditioneel van uiterlijk, met een kwalitatief goede detaillering en 
materialisering (geen catalogus of façade architectuur). 

  De daken zijn plat of hellend (bij voorkeur met een hoek van  
45 graden of minder). 

  De woningen hebben duidelijke gevelbeëindigingen in de vorm van 
daken, gevellijst of overstekken. 

  De te gebruiken materialen bestaan bij voorkeur uit baksteen, hout, 
beton en glas. 

  Het kleurgebruik bij de woningen is rustig, met gedekte tinten of 
kleurtinten zoals grijs, aarde en bruin. 

  Erfafscheidingen op het perceel bestaan uit hagen en/of andere 
levend groene afscheidingen. 

  De tuininrichting is bepalend voor het beeld tussen de woningen. 
  Voor de toetsing van de architectuur door het RKT Waalsprong 

(welstand) geldt het toetsingsniveau ‘aandacht’.
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Kavelpaspoort
algemene regels

Optimaal genieten van de Waaijer

Algemene regels 
Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste regels, voorschriften 
en voorwaarden, die het kader vormen waarbinnen u, uw architect en 
aannemer kunnen opereren. Dit kavelpaspoort maakt onderdeel uit van 
de verkoopvoorwaarden.

Daarnaast geldt voor deze locatie een toetsingsniveau ‘aandacht’.  
Wat dit precies inhoudt is te lezen op: 
www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenenverbouwen/Bouwen_en_
verbouwen/commissie/kaders
Voor de wettelijke regels, meer gedetailleerde en de meest actuele 
informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:
  Bestemmingsplan Landschapszone - NL.IMRO.0268.BP24000-OH01 

(www.ruimtelijkeplannen.nl)
  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO):  

www.wetten.overheid.nl/BWBR0024779
  Bouwbesluit: www.rijksoverheid.nl/bouwbesluit

Hoofdgebouw 
  Bebouwd oppervlak van het totale perceel bedraagt maximaal 25% 
 Goothoogte: 10 meter
 Nokhoogte: 10 meter
  Positie bebouwing: Volgens het aangeduide bouwvlak in het 

kaartbeeld (tenminste 5 meter vanuit de zijdelingse perceelsgrenzen 
en 7,5 meter vanuit de perceelsgrens aan de voorzijde)  
Het hoofdgebouw staat niet in de zone tot 7,5 meter uit de 
achterste perceelgrens. 

Aan- en uitbouwen 
  Oppervlakte tot maximaal 25% van het totale kaveloppervlak met 

inbegrip van hoofdgebouw en bijgebouw(en) tot een maximum van 
100 m2. 

  Goothoogte: vloerpeil van 1e bouwlaag van het hoofdgebouw 
  Nokhoogte: vloerpeil van 2e bouwlaag van het hoofdgebouw 
  Positie bebouwing: fysiek gekoppeld aan het hoofdgebouw en 

maximaal tot 3 meter achter het bouwvlak van het hoofdgebouw. 
Aan- en uitbouwen mogen niet in de bebouwingsvrije zone van de 
tuin en/of tot op de erfgrens gebouwd worden. 

  Aan- en uitbouwen, geen gebouwen zijnde, zoals luifels en balkons 
hebben een maximale diepte van 2 meter gerekend vanaf het 
hoofdgebouw. 

Subtiel hekwerk afgewisseld met groen en gemetselde penanten
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Bijgebouwen 
  Oppervlakte tot maximaal 50 m2 hierbij rekening houdend met het 

maximaal te bebouwen kaveloppervlak van 25% voor hoofd-, aan-, 
uit- en bijgebouwen. 

  Goothoogte: maximaal 3,0 meter 
  Nokhoogte: maximaal 4,5 meter 
  Overkappingen hebben een maximale hoogte van 3,0 meter. 

Ondergronds bouwen 
In verband met de mogelijk archeologisch waardevolle ondergrond 
in dit gebied zijn er randvoorwaarden voor grondroerende 
werkzaamheden ten behoeve van de ontgravingen van kracht. Voor het 
ondergronds bouwen gelden nadere regels en bepalingen die separaat 
kunnen worden besproken met de gemeente Nijmegen. 

Erfscheidingen 
De inrichting van de tuin in combinatie met de erfafscheiding draagt 
bij aan het behoud van de sfeer van het park en het landgoed.  
De voor- en zijtuinen zijn hierdoor visueel onderdeel van het park. 

Derhalve bestaan de erfafscheidingen op het perceel primair uit hagen 
en/of andersoortige levend groene afscheidingen. De bouwkundige 
elementen die gebruikt worden als erfafscheiding, grenzend aan de 
openbare ruimte, zijn in één hand mee-ontworpen in de architectuur 
van de woning door middel van bijvoorbeeld penanten. Hierbij blijft 
groen (bijvoorbeeld hagen) een beeldbepalend element. 
  Lage afscheiding: aan de voorzijde van het perceel tot 2,5 meter 

achter de voorgevellijn maximaal 1,0 meter hoog. 
  Hoge afscheiding: vanaf 2,5 meter achter de voorgevel maximaal  

2,0 meter hoog 
  De overgang van de lage naar de hoge erfafscheiding moet in 

overeenstemming zijn met de positionering en architectuur van de 
woning en tevens afgestemd zijn op de positionering van de inrit. 

Parkeren 
Het parkeren van voertuigen (zowel de eigen als die van bezoekers) 
dient op eigen terrein te worden opgelost. 
  Tenminste twee parkeerplaatsen op eigen terrein, gesitueerd vanaf 

1,0 meter achter de kavelgrens. 
  Twee opstelplaatsen achter elkaar hebben een minimale afmeting 

van 2,5 bij 10 meter. 
  Twee opstelplaatsen naast elkaar hebben een minimale afmeting 

van 5 bij 5 meter. 
  Maximaal één inrit in aansluiting op de openbare weg met een 

maximale breedte van 4 meter. 
  De entree naar de kavels over de sloot wordt mogelijk gemaakt door 

middel van een duiker in de sloot of direct vanaf de openbare weg. 
Twee inritten worden bij elkaar geconcentreerd. 

Afkoppelen hemelwater 
In Nijmegen geldt een verplichting tot het afkoppelen van hemelwater. 
Dat wil zeggen dat de afvoer van het hemelwater niet wordt 
aangesloten op de riolering, maar wordt ‘afgekoppeld’ en opgevangen 
op eigen terrein. Water van daken mag direct aangesloten worden op 
open water (bijvoorbeeld de sloot langs de kavel). Water van overige 
verhardingen (zoals bestrating) moet, op eigen terrein, door middel 
van een bodempassage (bijvoorbeeld een wadi) worden vastgehouden 
en gezuiverd. Overtollig water kan vanuit deze opvanglocatie worden 
afgevoerd naar open water. 

Warmtenet 
Alle woningen in de Waalsprong worden voorzien van een aansluiting 
op het stadswarmtenet. Dat betekent dat er geen gasleiding wordt 
aangelegd in de openbare ruimte en alle woningen zelf moeten 
voorzien in een warmtevoorziening zonder gas. Bij voorkeur worden de 
woningen aangesloten op het Stadswarmtenet. 

Overgang naar de sloot en het park 
De Van Boetzelaerstraat krijgt een lommerrijke uitstraling door 
de inpassing van nieuwe bomen aan de rand van de bestaande 
watergang. Het ritme van de bomen is bepaald in overeenstemming 
met de inpassing van de inritten naar de woningen. De overgang van 
de straat naar de kavels wordt gevormd door de sloot en de nieuwe 
bomen in combinatie met een groenstrook in de voortuinen van 
de woningen. In deze groenstrook moet een haag een natuurlijke 
begrenzing vormen van het perceel.
De kavels aan de zuidzijde grenzen aan het park met weiden en 
boomgroepen tussen lanen en bospercelen. Tussen de kavels en het 
park ligt een smal informeel pad dat de kavels ontsluit. Ook voor deze 
kavels geldt dat de overgang naar de tuin op een geleidelijke manier 
met groen moet worden ingericht.

Optimaal genieten van de Waaijer

Beukenhaag (Fagus sylvatica) – bruin blad in winter
Haagbeuk haag (carpinus betulus)
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Kavel 1 • 897 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

 Openingen in zijgevel bepalen gevelbeeld

N

Kenmerken:
Totale opp. 897 m2

Opp. Bouwvlak 419 m2

Max te bebouwen 224 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de Van Boetzelaer-
straat en wordt over de sloot ontsloten.

11
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Kavel 2 • 726 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale opp. 726 m2 
Opp. Bouwvlak 396 m2

Max te bebouwen 182 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de Van Boetzelaerstraat en 
wordt over de sloot ontsloten.
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Kavel 3 • 962 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale opp. 962 m2 
Opp. Bouwvlak 488 m2

Max te bebouwen 241 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de Van Boetzelaer-
straat en wordt over de sloot ontsloten.
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Kavel 4 • 843 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 843 m2

Oppervlakte bouwvlak: 393 m2

Maximaal te bebouwen: 211 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de Van Boetzelaer-
straat en wordt over de sloot ontsloten.

14



15

Kavel 5 • 752 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 752 m2

Oppervlakte bouwvlak: 328 m2

Maximaal te bebouwen: 188 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de Van Boetzelaer-
straat en wordt over de sloot ontsloten.
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Kavel 6 • 793 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 793 m2

Oppervlakte bouwvlak: 363 m2

Maximaal te bebouwen: 198 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de Van Boetzelaer-
straat en wordt over de sloot ontsloten.
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Kavel 7 • 885 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

 Openingen in zijgevel bepalen gevelbeeld

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 885 m2

Oppervlakte bouwvlak: 452 m2

Maximaal te bebouwen: 221 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 8 • 809 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 809 m2

Oppervlakte bouwvlak: 382 m2

Maximaal te bebouwen: 202 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 9 • 658 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 658 m2

Oppervlakte bouwvlak: 269 m2

Maximaal te bebouwen: 164 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 10 • 658 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 658 m2

Oppervlakte bouwvlak: 269 m2

Maximaal te bebouwen: 164 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 11 • 703 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 703 m2
Oppervlakte bouwvlak: 303 m2
Maximaal te bebouwen: 175 m2
Goothoogte max 10,0 m
Nokhoogte max 10,0 m
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max 4,0 m
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 12 • 658 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Zone over de kavel(s) waarbinnen geen 
hoofdgebouwen zijn toegestaan

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 658 m2

Oppervlakte bouwvlak: 269 m2

Maximaal te bebouwen: 164 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 13 • 822 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 822 m2

Oppervlakte bouwvlak: 266 m2

Maximaal te bebouwen: 205 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Kavel 14 • 829 m2

Legenda

Te bebouwen zone
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en bijgebouwen moeten 
binnen dit vlak vallen)

  Overig perceel is bebouwingsvrij en in te 
richten als tuin

Erfafscheiding
 Inpassing levende groene erfafscheiding

 -  laag (tot 1,0 meter) tot 2,5 meter  
achter de voorgevel)

 -  hoog (tot 2,0 meter vanaf 2,5 meter 
achter de voorgevel 

 -  overgang nader te bepalen op basis van 
positie en architectuur van de woning). 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 829 m2

Oppervlakte bouwvlak: 275 m2

Maximaal te bebouwen: 207 m2

Goothoogte max. 10,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan het park en wordt 
vanuit het zuiden ontsloten.
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Ten behoeve van de bouw van de woningen gelden naast de regels 
uit het bouwbesluit en de WABO, ook regels uit het bestemmingsplan 
en het beeldkwaliteitplan. Deze laatste twee zijn samengevat en 
inzichtelijk gemaakt in dit kavelpaspoort. Echter, mocht het zo zijn dat 
het beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan elkaar tegenspreken, gaat 
het bestemmingsplan boven het beeldkwaliteitplan. 

In het beeldkwaliteitplan zijn de toetsingscriteria bepalend, aangevuld 
met de criteria uit de uitwerkingsnota Beeldkwaliteit (niveau 
‘aandacht’). De gegeven referentiebeelden zijn ter inspiratie.
Waar de toetsingscriteria en referentiebeelden van elkaar afwijken,  
of er inhoudelijk discussie ontstaat over ontwerppunten, is de visie van 
de supervisor bepalend. 

De supervisor zal binnen de individuele vrijheden van de bouwer sturen 
op consistentie in het ontwerp. Hij begeleidt de bouwplannen naar 
het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalsprong (RKT), waar het bouwplan 
wordt getoetst aan het beeldkwaliteitplan en de uitwerkingsnota 
Beeldkwaliteit. Het bouwplan wordt bij de bouwaanvraag definitief 
beoordeeld door de Commissie Beeldkwaliteit op basis van het advies 
van het RKT Waalsprong. 

In het algemeen geldt dat er aan de tekeningen en afbeeldingen in dit 
kavelpaspoort geen rechten kunnen worden ontleend. Tevens kunnen 
er aan de maatvoeringen, zoals gehanteerd in de kavelpaspoorten, 
geen rechten worden ontleend. De koopovereenkomst is bepalend voor 
de te hanteren kavelmaatvoeringen en -oppervlakten.

Toetsing ontwerp  
en bouwplan
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Contact

Heeft u vragen over de kavels, deze brochure de verkoopprocedure dan 
kunt u contact opnemen met Monique Zuuring van de Kavelwinkel 
Nijmegen.
E kavelwinkel@nijmegen.nl
T 024 - 329 8701

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken in de Kavelwinkel Nijmegen, 
gevestigd in Thermion, Thermionpark 7 in Lent, tijdens onderstaande 
openingstijden:

 Woensdag van 13.00 - 17.00 uur
 Donderdag van 13.00 - 17.00 uur
 Vrijdag van 10.00 - 17.00 uur
 Zaterdag van 10.00 - 13.00 uur

Bekijk het complete kavel- en woningaanbod op www.waalsprong.nl
Hier vindt u ook het praktische basishandboek zelfbouw als download.

Uitgave van gemeente Nijmegen.
 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

  waalsprong.nl/dewaaijer

Nijmegen, november 2017


