
Uw droomhuis aan een 
boomgaard in Nijmegen Noord?

Bekkersland: rustig wonen 
aan het groen

Riante 
bouwkavels 

vanaf 
 565 m2

Wilt u wonen aan een boomgaard in Nijmegen Noord? Aan 
Bekkersland kan het! 
Bekkersland is een bijzonder gebied: het is één van de oude linten 
in het gebied Vossenpels. Er hangt een rustige en ontspannen 
sfeer. Het vroegere tuindersverleden is nog voelbaar. Het smalle 
profiel van de weg in combinatie met het vele groen versterken het 
landelijke gevoel. De drukte van de stad voelt hier ver weg! 

Op deze bijzondere plek in Nijmegen Noord komen twee riante 
bouwkavels voor vrijstaande woningen beschikbaar.



Locatie 
Bekkersland ligt in Nijmegen Noord tussen de Vossenpelssestraat 
en de Turennesingel. Het is een gebied op de grens van stad 
en land. Via de voetgangersbrug over de watersingel zijn de 
voorzieningen van woonwijk Laauwik en de oude kern van Lent 
dichtbij. Bekkersland grenst aan de wijk Plant je Vlag, waar 
welstandsvrij gebouwd wordt, maar ook aan de Vossenpels, een 
landelijk gebied waar de gemeente Nijmegen plannen maakt 
voor een nieuwe woonbuurt. Al deze sferen zijn aan Bekkersland 
voelbaar.

De bebouwing aan Bekkersland bestaat uit vrijstaande woningen 
uit diverse periodes in een losse structuur. Tussen de woningen 
liggen onbebouwde (voormalig) agrarische gronden. Een 
opvallend voorbeeld daarvan is de grote boomgaard aan de 
zuidzijde van Bekkersland. 
Omdat een boomgaard zo goed past bij de oorsprong van het 
gebied blijft een groot deel van de boomgaard behouden als een 
bijzondere groene en openbare ruimte. Een nieuw pad door de 
boomgaard verbindt Bekkersland met de in 2017 aangelegde 
(park)boomgaard van Vossenpels Zuid. 

Unieke kans, unieke plek
Aan weerszijden van de boomgaard worden nieuwe woningen 
gebouwd. Een deel daarvan wordt gerealiseerd op particulier 
terrein. Oostelijk van de boomgaard komen twee reguliere 
bouwkavels beschikbaar, met oppervlaktes van 565 en 571 m2. 

De kavels zijn uniek van vorm en positionering: rustig gelegen 
aan het doodlopende straatje Bekkersland, ontsloten via een 
mandelige inrit en direct grenzend aan de boomgaard. Elke 
kavel biedt ruimte aan tenminste twee eigen parkeerplaatsen. 
Uiteraard is er bij de ontwikkeling volop aandacht voor duurzame 
oplossingen rondom de bouw van uw huis.

Ontwerpen van uw droomhuis
Het plangebied aan Bekkersland maakt onderdeel uit van 
Vossenpels Zuid waar gebouwd is en gebouwd wordt volgens het 
concept ‘Plant je Vlag’. Dat betekent dat de kavels welstandsvrij 
zijn. Op deze plek krijgt u de kans om uw woning met uw eigen 
ideeën vorm te geven, precies zoals u dat wilt. Hier wordt geen 
standaardwoning verwacht, maar één die specifiek voor u en voor 
de locatie is ontworpen. 

Om ervoor te zorgen dat de woningen aansluiten bij de omgeving 
zijn een aantal spelregels en randvoorwaarden opgesteld. De 
belangrijkste regels zijn per kavel in deze brochure samengevat en 
maken onderdeel uit van de verkoopvoorwaarden. 
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Luchtfoto van Bekkersland en omgeving met de ligging van de kavels

De locatie aangegeven op een luchtfoto van Nijmegen

particulier eigendom



Straatbeeld Bekkersland Straatbeeld Bekkersland

Voetgangersbrug naar de Turennesingel

Straatbeeld  Vossenpels Zuid (‘Plant je Vlag’) Straatbeeld  Vossenpels Zuid (‘Plant je Vlag’)

Wijkpark ‘Plant je Vlag’, met zicht op Bekkersland



Kavelpaspoort
algemene regels

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

Voor de wettelijke regels, meer gedetailleerde en de meest actuele 
informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:
  Bestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Zuid - 1 (deelplan 

Bekkersland - NL.IMRO.0268.BP22101-VG01 
 www.ruimtelijkeplannen.nl
  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO): 

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

De woning op de kavel
 Er worden vrijstaande woningen gebouwd met een kap;
 Variatie in kapvormen is gewenst. Daarbij is er aandacht voor  

 het silhouet van de dakvorm in relatie tot de omliggende  
 woningen en gebouwen;
 De kavel vraagt om een voor deze specifieke plek ontworpen  

 woning, die d.m.v. de positionering, architectuur en kapvorm  
 inspeelt op de eigenschappen van de locatie. Er is daarbij  
 aandacht voor bv. verbijzonderingen in de kapvorm, plaatsing  
 van gevelopeningen zoals de entree en raampartijen) en/of  
 andere architectuurkenmerken zoals de inpassing van aan- en  
 uitbouwen.  
  Aan- en uitbouwen vormen een eenheid met het hoofdgebouw;

Hoofdgebouw 
  Hoofdgebouwen worden gerealiseerd binnen het bouwvlak dat 

is aangegeven in het kavelpaspoort; 
 De goothoogte bedraagt maximaal 7 meter;
 De nokhoogte bedraagt maximaal 11 meter;
  Hoofdgebouwen zijn samen met de aan-, uit- en bijgebouwen 

onderdeel van het genoemde maximale bebouwingspercentage.

Aan- en uitbouwen 
  Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen zijn onderdeel van het 

aangegeven maximale bebouwingspercentage, dat geldt voor 
alle bebouwing binnen het bouwvlak ;

  De goothoogte en nokhoogte van bijgebouwen bedraagt 
maximaal 3 meter en maximaal 5 meter; 

  De goothoogte en nokhoogte van overkappingen bedraagt 
maximaal 3 meter en maximaal 4 meter;

Ondergronds bouwen
De kavels liggen in een gebied met de aanduiding ‘ waarde 
archeologie 1’. In verband met de (beperkt) archeologisch 
waardevolle ondergrond zijn de volgende randvoorwaarden voor 
grondroerende werkzaamheden ten behoeve van de ontgravingen 
van kracht: 
  Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevings-

vergunning van het bevoegde gezag op deze gronden bodem-
ingrepen (zowel bouwen als werken en werkzaamheden) te 

doen of te laten uitvoeren met een gezamenlijke oppervlakte 
van meer dan 2.500 m2 en dieper dan 0,30 meter onder het 
maaiveld, tenzij op basis van archeologisch onderzoek of 
anderszins is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

Plaatselijk geldt een hogere archeologische waarde (‘waarde 
archeologie 2’). In dit gebied zijn de randvoorwaarden voor 
grondroerende werkzaamheden strenger. De bouwregels 
worden uiteengezet in de regels van het Facetbestemmingsplan 
Archeologie.

Erfafscheidingen 
  De inrichting van de tuinen in combinatie met de 

erfafscheidingen draagt bij aan het ontspannen en groene, 
landelijke karakter van Bekkersland. 

  Daar waar de kavels grenzen aan openbaar gebied (Bekkersland 
en/of de boomgaard) bestaat de erfafscheiding op het perceel 
uit hagen en/of andersoortige levende groene afscheidingen van 
maximaal 1,0 meter hoog. Dit is aangegeven op het kaartbeeld 
van het kavelpaspoort;

  Voor een rustig en uniform beeld worden voor de hagen 
dezelfde soorten gebruikt. De eigenaren stemmen dit onderling 
met elkaar af. 

  Voor de overige kavelgrenzen mogen erfafscheidingen 
maximaal 2,0 meter hoog zijn en zijn naast hagen en levende 
groene afscheidingen ook andere erfafscheidingen toegestaan;

  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.

Beukenhaag (Fagus sylvatica) – bruin blad in winter
Haagbeuk haag (carpinus betulus)

winterbeeld



Parkeren 
Het parkeren van voertuigen (zowel de eigen als die van 
bezoekers) dient op eigen terrein te worden opgelost.  
  Op eigen terrein worden tenminste twee parkeerplaatsen  
 ingericht, 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;
  De kavels worden ontsloten via een mandelig erf van 143 m2. 

Het mandelige erf heeft één inrit aan de Bekkersland met een 
breedte van max. 5 meter. 

Warmtevoorziening
Met betrekking tot de warmtevoorziening geldt de keuze voor 
een elektrische oplossing (all electric). De nieuwe woning zal niet 
worden aangesloten op het elders in de Waalsprong aangelegde
stadswarmtenet van Nuon of op het gasnet. 

In het kader van de Gaswet is het niet toegestaan om de betrokken 
warmtenetbeheerder dan wel gasnetbeheerder aansprakelijk te 
stellen voor het feit dat deze beheerder(s) geen warmte- dan wel 
gasaansluiting aanlegt c.q. aanleggen. 

1.

2.

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 een 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. 

particulier eigendom



Kavel 1 • 565 m2

N

Kenmerken:
- Totale oppervlakte: 565 m2 + 72 m2

- Oppervlakte bouwvlak: 240 m2

- Maximaal te bebouwen binnen bouwvlak: 156 m2

- Goothoogte hoofdgebouw max. 7,0 meter
- Nokhoogte hoofdgebouw max. 11,0 meter
- Ten minste 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
-  Extra: de kavel wordt ontsloten via een mandelig  
 erf van 143 m2. De breedte van de inrit aan   
 Bekkersland bedraagt max. 5,0 meter.

Legenda

Te bebouwen zone:
  Bouwvlak met bebouwingspercentage 

(geldend voor alle hoofd-, aan- en 
bijgebouwen binnen het bouwvlak)

 Oriëntatie hoofdgebouw:            
 verbijzondering in positionering,       
 gevelbeeld, kapvorm en architectuur

Erfafscheiding:
 Inpassing levende groene erfafscheiding 

 -  laag (tot 1,0 meter hoog) 
 -  overgang lage en hoge erfafscheiding 

nader te bepalen op basis van positie 
en architectuur van de woning 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

 Mandelig ef

 



Kavel 2 • 571 m2

N

Kenmerken:
- Totale oppervlakte: 571 m2 + 72m2

- Oppervlakte bouwvlak: 298 m2

- Maximaal te bebouwen binnen bouwvlak: 155 m2

- Goothoogte hoofdgebouw max. 7,0 meter
- Nokhoogte hoofdgebouw max. 11,0 meter
- Langs de noordelijke kavelgrens blijft een strook  
 van 3 meter bebouwingsvrij.
- Ten minste 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
-  Extra: de kavel wordt ontsloten via een mandelig  
 erf van 143 m2. De breedte van de inrit aan   
 Bekkersland bedraagt max. 5,0 meter.

Legenda

Te bebouwen zone:
  Bouwvlak met bebouwingspercentage 

(geldend voor alle hoofd-, aan- en 
bijgebouwen binnen het bouwvlak)

 Oriëntatie hoofdgebouw:            
 verbijzondering in positionering,       
 gevelbeeld, kapvorm en architectuur

 Bebouwingsvrije zone (3 meter breed)

Erfafscheiding:
 Inpassing levende groene erfafscheiding 

 -  laag (tot 1,0 meter) 
 -  overgang lage en hoge erfafscheiding 

nader te bepalen op basis van positie 
en architectuur van de woning 

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd

 Mandelig ef



Contact

Heeft u vragen over de kavels, deze brochure  of de verkoop-
procedure? Neem dan contact op 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. Nijmegen, oktober 2018


