
Wonen op een terp
in Park Waaijenstein?

  waalsprong.nl/dewaaijer

De Waaijer: een plek waar 
je van het leven geniet

2 riante 
bouwkavels 

vanaf 
1043 m2

Uw droomhuis op een terp in park Waaijenstein?
De Waaijer, het natuur- en recreatiegebied in de Waalsprong, 
loopt als een groene long tussen het stedelijke Lent en dorpse 
Oosterhout.  
Park Waaijenstein maakt hier deel van uit. Het gebied kenmerkt 
zich door zijn landschappelijke karakter met een afwisseling 
van bomenlanen, bos en weiden in combinatie met diverse 
recreatieve mogelijkheden. 
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Unieke kans, unieke plek
Wilt u wonen op een bijzondere plek met groen om u heen en alle 
voorzieningen dichtbij? Aan de Griftdijk in Nijmegen- Noord zijn 2 
royale kavels beschikbaar, die binnen  de kaders 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 de 2 kavels tussen de woongebieden van Groot Oosterhout en de Uiterwaarden van de Waal

Situatieoverzicht 2 kavels op de terp

sfeerbeeld omgeving: Ressense wal

1
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Locatie 
Waaijenstein is het meest westelijk gelegen parkdeel van 
Landschapspark de Waaijer dat grenst aan de Waaldijk en de 
Oosterhoutse waarden. In Waaijenstein worden de beplantings-
structuren, slootpatronen,  de Ressense Wal en de structuur van 
het Landgoed Oosterhout gebruikt als dragers voor een 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. 

In park Waaijenstein buiten het landgoed wordt de bebouwing van 
woonpark Oosterhout afgerond met een veertiental vrijstaande 
woningen. Voorts worden er nog twee woningen gerealiseerd 
op de terp bij boerderij Woenderskamp. In het park, in een eigen 
‘kamer’ tussen de lanen en bossen in een open weidegebied wordt 
een wooncomplex met appartementen gerealiseerd. 

Dit parkdeel van de Landschapszone wordt aan weerszijden 
begeleid door woningbouw en kan gezien worden als een 
stedelijk park. Door de zo ontstane centrale ligging kan het 
park uitgroeien tot een park dat intensief wordt gebruikt door 
de bewoners van woonpark Oosterhout, Groot-Oosterhout, 
stadsdeelcentrum Hof van Holland en het toekomstige 
woongebied de Woenderskamp/ Broodkorf.

Een belangrijke randvoorwaarde blijft de groene verbinding 
tussen de Oosterhoutse plas en de dijk met daarachter de 
Oosterhoutse waarden. 
Het park Waaijenstein sluit aan bij de sfeer van het al aanwezige 
landgoed Oosterhout en bijbehorende formele elementen: 
bospercelen, open kamers en lanen. De bestaande kwaliteiten 
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Sfeerbeeld uit het gebied: laan naar het Landgoed vanaf de dijk

in het gebied (natuurlijke elementen) zoals de Ressense 
wal, heggen, houtwallen en het kavel/ slotenpatroon blijven 
behouden. In vergelijking met de overige parkdelen spelen 
bomen hier een belangrijke rol, dit zijn voornamelijk rijen 
knotwilgen, 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 bebouwing van Woonpark Oosterhout wordt 
afgerond met 14 vrijstaande woningen op grote kavels, een 
appartementencomplex, en een terp met drie kavels. 

De inrichting van het gebied rondom de terp krijgt een 
natuurlijke uitstraling en een ontspannen karakter, met veel 
groen en minimale verharding. De ontsluiting van de woningen 
vindt plaats vanaf de Griftdijk.

Landschapspark De Waaijer met Park Waaijenstein en de terp met 2 kavels (landschapsplan 2009)
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Kavels en woningen
De ruime kavels zijn gelegen op een terp. De terp vormt een 
kenmerkend en herkenbaar element in het landschap. Ook 
de bebouwing op de terp (dus van alle kavels samen) vormt 
een kenmerkend ensemble van gebouwen. Alle woningen op 
de terp staan rond / aan een kleine ‘brink’ op de terp, waarbij 
geen enkele woning eenzelfde rooilijn kent. De reeds geplaatste 
woning “Woenderskamp” is met de voorzijde georiënteerd op 
de Griftdijk. De nieuw bij te bouwen woningen op de terp zijn 
met de voorzijde georiënteerd op de watersingel. De woningen 
op de kavels worden gekenmerkt door een vrijstaande losse 
bebouwing met bijbehorende vrijstaande bijgebouwen welke 
duidelijk ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. 

De kavels kennen een sterke groene inrichting die recht doet 
aan de groene setting van de terp in het park. Karakteristieke 
beplantingen zoals fruitbomen, hagen en een moestuin zijn 
een passende erfinrichting van de kavel en de terp. Op de kavel 
wordt tevens voorzien in minimaal 2 opstelplaatsen voor auto’s. 
De inrit naar de kavel heeft een maximale breedte van 3 meter.

Om het groene karakter en het beeld van losse bebouwing te 
bewaken wordt een onbebouwde tuinzone van 3 meter vanaf de 
perceelsgrens tot aan het bouwvlak aangehouden. De groene 
invulling van de tuinen zorgt voor een aaneengesloten rustig 
beeld op de terp en versterkt de groene setting.

Bebouwingsvlak
Om een los, transparant 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 
 3 meter. Het hoofdgebouw inclusief alle aan- en uitbouwen 
 moet binnen dit bouwvlak worden gerealiseerd. 
 Ondergeschikte bijgebouwen zijn (eventueel) wel toegestaan 
 in deze zone.
- De afstand ten opzichte van de perceelgrens aan de voorzijde is 
 tenminste 3 meter, met dien verstande dat de woningen niet 
 op dezelfde rooilijn staan. Het verschil in rooilijn tussen twee 
 woningen moet tenminste 1 meter zijn. Deze zone blijft onbe-
 bouwd (dus ook geen aan- of bijgebouwen).
- Op de delen van de kavel die onderdeel zijn van het talud van 
 de terp mogen geen bouwwerken worden gerealiseerd. De terp 
 moet als groen grondlichaam herkenbaar blijven. 
- Het bebouwingsoppervlak van het perceel is maximaal 25% 
 van het totaal.
- De hoofd-, aan- en uitbouwen zijn alleen binnen het aange-
 geven bouwvlak van het perceel toegestaan.

Optimaal genieten van de Waaijer

Kavels en woningen

referentiebeelden ensemble van schuurwoningen op een gedeeld erf

referentiebeeld: ensemble van woningen met wisselende rooilijn

Architectuur 
Het cluster parkwoningen op de terp past zich aan aan 
het landschap en doet daarbij het meest denken aan 
agrarische bebouwing, die bestaat uit meerdere gebouwen. 
Eén hoofdgebouw met daarbij twee bijgebouwen met een 
woonfunctie. De architectuur is herkenbaar en zuiver. Het totaal 
hoeft niet te verrassen maar straalt rust en harmonie uit. De 
woningen op de terp mogen bestaan uit een configuratie van 
verschillende gebouwen waarin het hoofdvolume herkenbaar 
is. De twee (bewoonbare) bijgebouwen refereren naar schuren 
en stallen. De bebouwing wordt opgericht in traditionele en 
duurzame materialen. De randen van de terp en de percelen gaan 
vloeiend over in het natuurlijke landschap.

referentiebeeld: bijgebouwen ondergeschikt aan hoofdgebouwreferentiebeeld: hiërarchie in ensemble van gebouwen
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Referentiebeelden architectuur schuurwoningen

Regels en kaders
Voor de woningen gelden de volgende architectonische 
kenmerken, randvoorwaarden en eisen:
- Uitgangspunt bij de opbouw van de woningen zijn traditionele 
 eenvoudige volumes.
- De woning is te kenschetsen als een ‘schuurwoning’ en kent 
 een opbouw van maximaal anderhalve laag met kap. 
 Binnen dit type zijn aan- en uitbouwen een zeldzaamheid, 
 verbijzonderingen in de architectuur zijn geïntegreerd in het 
 hoofdvolume.

- De configuratie van gebouwen kent een duidelijke hiërarchie;
- Metselwerk en hout met daken gedekt met keramische pannen 
 riet of lei;
- Gebruik van natuurlijke en eerlijke kleuren (geen keimwerk);
- Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost;
- Het perceel heeft een groene erfafscheiding en bestaat bijvoor-
 beeld uit hagen. De tuininrichting sluit aan op landschap 
 waarbij fruitbomen en weiden passend zijn.
- Voor de toetsing van de architectuur door het RKT Waalsprong 
 (welstand) geldt het toetsingsniveau ‘aandacht’.
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Kavelpaspoort
algemene regels
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Algemene regels
Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste regels, voor-
schriften 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:
https://www.nijmegen.nl/fileadmin/bestanden/bestuur/
commissie_beeldkwaliteit/Uitwerkingsnota-Beeldkwaliteit-
deel1.pdf

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
- Het totale bebouwd oppervlak van het totale perceel bedraagt 
 maximaal 25%
- Nokhoogte: 10 meter 
- Goothoogte: de architectonische uitgangspunten zijn vast-
 gelegd op een goothoogte van 5 meter, om echter ruimte te 
 houden voor verbijzonderingen in de kap is de goothoogte in 
 het bestemmingsplan vastgelegd op 10 meter.
- Positie bebouwing: volgens het aangeduide bouwvlak in het 
 kaartbeeld (tenminste 3 meter vanuit de zijdelingse perceels-
 grenzen en minimaal 3 meter vanuit de perceelsgrens aan de 
 voorzijde)
- Het hoofdgebouw staat bovenop de terp (niet in of onderaan 
 het talud).

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 
 minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofd-
 gebouw.
- 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.

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.
- Een bijgebouw staat bovenop de terp (niet in of onderaan 
 het talud).

referentiebeelden: architectuur schuurwoningen
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Ondergronds bouwen
In verband met de mogelijk archeologisch waardevolle onder-
grond 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. Doordat de woningen op een terp gereali-
seerd worden is de ‘ondergrondse’ ruimte in de terp vrij van 
archeologie.

Erfscheidingen
Op de terp zijn formele erfafscheidingen rondom de kavels niet 
gepast. In dit geval zal er veel meer gezocht moeten worden 
naar strategisch geplaatste beplantingen en haagstructuren die 
privacy creëren. De inrichting van de tuin van de kavels draagt 
bij aan de eenheid en sfeer van de terp. Dat betekent dat ook de 
inrichting van het perceel en daarmee de uitstraling van de terp 
ook onderling moet worden afgestemd.

Parkeren
Het parkeren van voertuigen dient op eigen terrein te worden 
opgelost.
- Tenminste twee parkeerplaatsen op eigen terrein, gesitueerd 
 vanaf tenminste 1,0 meter achter de kavelgrens. Twee opstel-
 plaatsen 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 inritten naar de kavels zijn aan de kleine brink op de terp 
 gelegen. Naar de terp met de brink wordt een gezamenlijke 
 toegangsweg gerealiseerd.
- Elke kavel heeft maximaal één inrit in aansluiting op de brink 
 met een maximale breedte van 3 meter.
- De inritten van de kavels 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.

Optimaal genieten van de Waaijer

referentiebeelden: perceelsinrichting rond woning en terp
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Kavel 1 • 1043 m2

N

Kenmerken:
Totale opp. 1043 m2

Opp. Bouwvlak 505 m2

Max te bebouwen 260 m2

Goothoogte max. 5,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 3,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de binnenkant van de terp
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Legenda

Indeling kavel
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en uitbouwen moeten 
binnen dit vlak vallen), bijgebouwen 
zijn hierin ook toegestaan

  Bebouwingsvrij deel van het perceel in 
te richten als tuin

Zone op de kavel waarbinnen alleen 
bijgebouwen zijn toegestaan

Inrit naar de kavel
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Kavel 2 • 1077 m2

N

Kenmerken:
Totale opp. 1077 m2 
Opp. Bouwvlak 504 m2

Max te bebouwen 269 m2

Goothoogte max. 5,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 3,0 meter
Extra: deze kavel is gelegen aan de noordzijde van de terp.
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Legenda

Indeling kavel
  Bouwvlak (alle bebouwing ten behoeve 

van hoofd-, aan- en uitbouwen moeten 
binnen dit vlak vallen) bijgebouwen zijn 
hierin ook toegestaan

  Bebouwingsvrij deel van het perceel in 
te richten als tuin

Zone op de kavel waarbinnen alleen 
bijgebouwen zijn toegestaan

Inrit naar de kavel
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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 bestemmings-
plan 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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Aantekeningen



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 2018


