
Wilt u wonen aan één van 
de Lentse Linten?

Visveldsestraat: uw 
vrijstaande woning in 
Laauwik

340m2 
kavel voor 
vrijstaande 

woning

Unieke kans, unieke plek
De Visveldsestraat is één van ‘Lentse Linten’; oude veldwegen die 
structuur- en beeldbepalend zijn in de opzet van nieuwbouwwijk 
Laauwik en herkenbaar zijn aan de oorspronkelijke bebouwing en 
de landelijke sfeer.

Op deze bijzondere plek in de Waalsprong, aan de rand van de 
oude kern van Lent en dichtbij voorzieningen, de rivier de Waal en 
Park Lingezegen, kunt u een vrijstaande woning bouwen. Aan de 
Visveldsestraat komt een bouwkavel beschikbaar van 340 m2 .
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De locatie 
De Visveldsestraat ligt direct ten noorden van de oude kern van 
Lent en vormt één van de structuurdragers van woonwijk Laauwik. 
De bebouwing aan de Visveldsestraat vormt een divers lint: een 
gegroeide structuur van vrijstaande woningen in een losse korrel. 
Historische bebouwing wordt afgewisseld met woningen uit de 
‘60 en ‘70er jaren en recente nieuwbouw. Blikvanger is het pand 
Visveldsestraat 1, gebouwd in 1911. 
In combinatie met de zaksloot langs de oostzijde van de straat en 
de groene voortuinen met hagen is een deel van de landelijke sfeer 
behouden gebleven.

De afgelopen jaren is het lint van de Visveldsestraat verdicht 
met nieuwe woningen. Ook tussen de Visveldsestraat en de 
Alicantestraat zijn nieuwe woningen gerealiseerd. Een voorbeeld 
daarvan is de woning Visveldsestraat 3A, achter de bouwkavel. 
Deze woning is ontsloten via de noordelijk van de kavel gelegen 
insteekstraatje vanaf de Visveldsestraat. 

De kavel
De Visveldsestraat is ingericht als fietsstraat en onderdeel van het 
RijnWaalpad. De auto is hier te gast. 

De bouwkavel is uniek van vorm en positie: onderdeel van het lint 
(veldweg) van de Visveldsestraat, 340m2 groot, een beetje taps 
toelopend en gelegen op een hoek. De rooilijn ligt relatief dicht 
aan de straat. 

De eigenschappen van de plek in combinatie met de afmetingen 
van de kavel en de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan 
vragen om een woning in een eenduidige hoofdvorm met 
goed gekozen verbijzonderingen, die zich presenteert aan de 
Visveldsestraat en een duidelijke positie inneemt in het lint. 
Daarbij kan uitgegaan worden van een eigentijdse of meer 
traditionele architectuur. 
 
Ontwerpen van uw droomhuis
Op de kavel is het beeldkwaliteitplan Laauwik - Lentse Linten van 
toepassing.  U krijgt bij het ontwerp van uw woonhuis veel vrijheid 
in architectuur. Hier wordt geen standaardwoning verwacht, maar 
één die specifiek voor u en voor deze locatie is ontworpen.  De 
individualiteit van elke woning is het vertrekpunt.

Om ervoor te zorgen dat de woning aansluit bij de omgeving 
zijn een aantal spelregels en randvoorwaarden opgesteld. De 
belangrijkste regels zijn in deze brochure samengevat en zijn 
onderdeel van de verkoopvoorwaarden.  
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De locatie aangegeven op een luchtfoto van Nijmegen
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Luchtfoto van Bekkersland met de ligging van de kavels

2018-09-03

10m50

Schaal 1:500

Luchtfoto met aanduiding van het bouwkavel en de auto-ontsluiting

340m2

Visveldsestraat (RijnW
aalpad)

Alicantestraat

foto’s E, F

foto’s B, C

foto’s A, D
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F. Doorzicht op kavel vanaf AlicantestraatE. De Alicantestraat met inrit (afgesloten)

D. De Visveldsestraat ter hoogte van de Aragonstraat

B. De Visveldsestraat en de kavel (rode pijl), gezien naar het zuiden

C. De kavel (rood) en toegang naar het hofje

A. De Visveldsestraat, gezien naar het noorden
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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 is een privaatrechtelijk document waarin 
aanvullende eisen met betrekking tot peilmaat, afstand tot straat 
en buren, erfafscheiding, parkeren, beeldregie en eventuele 
bijzondere eisen kunnen worden gesteld.

Voor de wettelijke regels, meer gedetailleerde en de meest actuele 
informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:
  De bestemmingsplannen ‘Laauwik - 3 (partiële herziening)’, 

‘Laauwik’: www.ruimtelijkeplannen.nl
  Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitplan Laauwik: 

raadpleegbaar in de Kavelwinkel
  Beeldkwaliteitplein Laauwik - Lentseveld ‘Project Droomhuis’: 

raadpleegbaar in de Kavelwinkel
  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO): 

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

Beeldkwaliteit 
Op de locatie is het Beeldkwaliteitplan Laauwik - Lentseveld 
van toepassing. De belangrijkste uitgangspunten t.a.v. de 
beeldkwaliteit en architectuur worden hieronder opgesomd:  
 Er wordt aangesloten op de sfeer van het bestaande dorp  

 Lent met respect voor de kenmerkende informele sfeer en  
 identiteit;
 Aan de Lentse Linten worden uitsluitend vrijstaande   

 woningen toegevoegd. Nieuwe woningen dienen qua schaal  
 en maat, kapvorm en kaprichting aan te sluiten op de bestaande  
 bebouwing van de veldwegen; 
 Eigenheid en differentiatie per woning is gewenst om een rijk  

 en afwisselend straatbeeld te krijgen, individualiteit is het  
 motto. Deze landelijke sfeer wordt versterkt door het 
 voorschrijven van hagen op de erfgrens; 
 Woningen mogen niet dominant zijn ten opzichte van hun

 buren, een zekere bescheidenheid is gewenst. Het bouwbeeld  
 als geheel dient een harmonie en eenvoud uit te stralen.

Architectuur 
 De hoofdmassa van de woning is een eenduidig volume; 
 Voor de hoofdmassa op dit kavel is een nokrichting loodrecht op  

 de Visveldsestraat verplicht. Binnen dit thema is een rijke  
 variatie aan kappen mogelijk, waaronder assymetrische kappen,
 geknikte kappen, mansardekappen, samengestelde kappen,  
 hellingshoeken (van flauw tot steil). Niet toegestaan
 zijn lessenaarsdaken, platte daken, ronde daken.
 Er is een duidelijk onderscheid tussen de hoofdmassa van de

 woning en nevenvolume(s) (bijvoorbeeld dakkapellen,
 erkers, aanbouwen, opbouwen);

Hoofdgebouw 
  Hoofdgebouwen worden gerealiseerd binnen het bouwvlak;
  De hoofdmassa is georienteerd naar de Visveldsestraat en heeft 

een nokrichting loodrecht op de straat; 
 De rooilijn bevindt zich tussen de 2 meter en 6 meter uit de  

 kavelgrens aan de straatzijde;
  De afstand tussen het hoofdgebouw en zijdelingse perceels-

grenzen is minimaal 2,5 meter;
  De goothoogte bedraagt maximaal 5 meter;
 De nokhoogte bedraagt maximaal 10 meter;
 Het hoofdgebouw is samen met eventuele bijbehorende

  aan-, uit- en bijgebouwen onderdeel van het maximale   
 bebouwingspercentage van het perceel van 70%. 

Bijgebouwen 
  Bijgebouwen staan achter de hoofdmassa;
 Garages staan zich op minimaal 8 meter achter de voorgevel;
 De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt maximaal  

 3 meter, de nokhoogte maximaal 4,50 meter;
  Het gezamenlijke grondoppervlak van aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 
50 m², met dien verstande dat niet meer dan 70% van het 
bouwperceel als hierboven bedoeld mag worden bebouwd.

Detaillering
 Baksteen is het hoofdmateriaal (er is een brede variatie aan

 kleur, formaat, detailering toegestaan);
 In het gevelvlak zijn ondergeschikte vlakken van metaal,

 hout, glas (omvangrijker dan standaard raampartij),
 keim-, stuc- of verfvlakken toegestaan;
 Grote vrijheid detaillering: details in goot- en noklijn,

 overstekken, raam- en deurpartijen;
 Variatie in kapmaterialen (geen geglazuurde pannen),

 dus toegestaan zijn pannendaken, metalendaken, rietendaken;
 Een natuurlijke kleurgebruik is uitgangspunt. Felle kleuren

 in een groot gevelvlak zijn niet toegestaan. Contrasterend
 kleurgebruik als versterking van de architectonische
 beeldtaal is bespreekbaar.

Erfafscheidingen 
 Overgangen privé – openbaar worden vormgegeven met   

 een haag, eventueel in combinatie met metsel- of hekwerk.
  Erfafscheidingen vóór de voorgevel en tot minimaal 2 meter  
 achter de voorgevel mogen niet hoger zijn dan 1 meter. Vanaf  
 minimaal 2 meter achter de voorgevel bedraagt de hoogte van  
 erfafscheidingen niet meer dan 2 meter. 
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Referentiebeeld asymmetrische kapReferentiebeeld verbijzonderingen binnen eenvoudige hoofdvorm

Referentiebeeld bijzondere rieten kap

Referentiebeeld traditionele architectuur

Referentiebeeld eenvoudige hoofdvorm met verbijzondering

Referentiebeeld bijzondere baksteenarchitectuur 
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Parkeren 
  Op eigen kavel worden twee opstelplaatsen voor een auto 

gerealiseerd. De minimale afmetingen van een opstelplaats zijn 
2,5 bij 5 meter.

 Er is één inrit naar de kavel toegestaan. Deze ligt op het   
 achtererf in aansluiting op de insteek vanaf de Visveldsestraat; 
 De inrit is maximaal 3 meter breed (bij twee parkeerplaatsen  

 achter elkaar) of maximaal 5 meter breed (parkeren naast  
 elkaar).

Ondergronds bouwen
De kavels liggen in een gebied met de aanduiding ‘waarde 
archeologie 0’. Voor gronden binnen deze aanduiding gelden op 
grond van archeologie geen restricties. Hier is de bodem door 
eerdere graafwerkzaamheden zodanig verstoord dat er geen 
archeologische waarden aangetroffen kunnen worden. 

De overige regels ten aanzien van archeologie zijn uiteengezet in 
artikel 5 van het Facetbestemmingsplan Archeologie.

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.

Afkoppelen hemelwater 
In Nijmegen geldt een verplichting tot het afkoppelen van hemel-
water. 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. 





Kavel • 340 m2

Kenmerken:
Totale oppervlakte: 340 m2

Oppervlakte bouwvlak: 120 m2

Goothoogte hoofdgebouw max. 5,0 meter
Nokhoogte hoofdgebouw max. 10,0 meter
Max. 50 m2 aan-, uit- en bijgebouwen 
toegestaan

2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 3,0 meter (bij parkeren 
achter elkaar) of max. 5,0 meter (parkeren 
naast elkaar)
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Legenda

Te bebouwen zone:
  Bouwvlak 

Erfafscheiding:
 Levend groene erfafscheiding 

 -  laag (tot 1,0 meter): voor de voorgevel 
en tot minimaal 2 meter erachter

 - hoger (tot 2,0 meter) : vanaf minimaal 2  
    meter achter de voorgevel
 -  overgang lage en hoge erfafscheiding 

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

 -  inrit moet in erfafscheiding worden 
geïntegreerd
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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, december 2018


