
  waalsprong.nl/woenderskamp

Uw droomhuis bouwen in 
in Woenderskamp?
Uw vrijstaande droomhuis 
realiseren aan de rand van 
Woenderskamp met uitzicht 
op het rivierenlandschap? 

Dit is mogelijk op één van de acht riante bouwkavels langs de 
westelijke rand van Woenderskamp. Woenderskamp is een ruim 
opzette woonwijk rondom de hoofdontsluitingsroute Italiëstraat, 
gelegen tussen de Griftdijk, Graaf Alardsingel en de watersingel. 

Wonen in Woenderskamp betekent rustig wonen in een mooie 
groene woonomgeving. De voorzieningen in het toekomstige 
“Hart van de Waalsprong” zijn binnen handbereik en u woont op 
een steenworp afstand van het rivierpark en park Waaijenstein. 

Ruime bouwkavels vanaf 
515 m2

Uw droomhuis op een steenworp 
afstand van de Waal!
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De ligging van Woenderskamp en de kavels in de omgeving
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Woenderskamp
De Waalsprong nadert haar afronding met de nieuwe wijken Hof 
van Holland, Woenderskamp, Koudenhoek en de Dijkzone. Het 
toekomstige winkelcentrum “Hart van de Waalsprong” vormt 
daarvan een belangrijk onderdeel. De plannen voor de Dijkzone 
zijn volop in ontwikkeling, dit wordt een open landschap waarin 
woningen in bebouwingsclusters gesitueerd zijn. De afstand 
tussen de kavels en de toekomstige bebouwing in de Dijkzone is 
circa 40 - 50 meter.

In Woenderskamp staat het comfortabele en rustige wonen 
centraal. Het prachtige landschap van de spiegelwaal en het 
rivierpark liggen vlakbij. Wonen in Woenderskamp betekent 
het beste van twee werelden: in de directe woonomgeving is er 
volop rust, ruimte en groen, terwijl op een steenworp afstand 
het toekomstige winkelcentrum en (basis)scholen liggen. Ook de 
ligging ten opzichte van de infrastructuur is optimaal. Via de Graaf 
Alardsingel is er een snelle autoverbinding met de A325 of A73, 
u pakt de trein vanaf station Nijmegen-Lent, u fietst of wandelt 
via de Italiëstraat of watersingel naar het winkelcentrum, uw 
kinderen wandelen veilig naar school of u maakt gewoon een 
ommetje door het prachtige rivierpark. Kortom: Woenderskamp 
is door de ligging in de stad en de ruime opzet een  schitterende 
plek om te wonen.

De plek
De kavels liggen aan de watersingel, een beeldbepalende 
openbare ruimte in de Waalsprong waaraan het mooi wonen is. De 
watersingel heeft een belangrijke functie voor de waterhuishouding 
en natuurwaarden in de Waalsprong. Verder  markeert hij de grens 
tussen de Dijkzone en Woenderskamp en heeft hij een belangrijke 
functie voor fietsers en voetgangers. Langs de watersingel ligt de 
“oeverroute”, een doorgaande fietsverbinding tussen Woonpark 
Oosterhout, Park Waaijenstein, het rivierpark en het Hart van 
de Waalsprong. De oeverroute verbindt daarnaast de scholen in 
Hof van Holland en Woenderskamp met elkaar. Een deel van de 
oeverzone is onderdeel van het “Groene lint”, een route door de 
Waalsprong waar bewegen en ontmoeten centraal staan. 
De oeverroute wordt deels ingericht als fietsstraat, wat betekent 
dat de fietsers voorrang hebben en de auto te gast is. Dit geldt 
ook voor het gedeelte van de oeverroute ter hoogte van de acht 
bouwkavels in Woenderskamp.  

De directe omgeving van de kavels 
Grenzend aan de kavels worden projectmatige twee-onder-één-
kap- en vrijstaande woningen ontwikkeld. Deze woningen worden 
onder architectuur gebouwd in eigentijdse baksteenarchitectuur. 
Tussen kavels 5 en 6 loopt een voetpad dat als verbinding dient 
tussen de watersingel en de groene hof centraal in de buurt. 

De watersingel aan de voorzijde van de kavels is ruim 26 meter 
breed. De taluds en bermen zijn natuurvriendelijk ingericht en 
worden voorzien van boomgroepen en beplanting. Tussen de 
fietsstraat en de kavels wordt een brede openbare zone ingericht 
als ruimte voor groen, voetgangers en (bezoekers)parkeren. 
Westelijk vann de watersingel wordt in de Dijkzone een groen 
en open landschap met (geclusterde) woningen ontwikkeld. De 
uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in het bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan Dijkzone. 

Omgeving

Legenda:
  
    de kavels

	 	 	 	 fietsstraat,	auto	te	gast

	 	 	 	 voetpad

	 	 	 	 hoofdontsluiting	auto

	 	 	 	 woonstraat	-	woonerf

Afbeelding: de kavels in Woenderskamp en omgeving

Afbeelding: impressie toekomstige woningbouw Woenderskamp

Afbeelding: schetsplan bebouwing en landschap Dijkzone
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De kavels
De acht kavels aan de westelijke rand van Woenderskamp kunnen 
grotendeels naar eigen wensen ingevuld worden! De kavels 
zijn stuk voor stuk uniek qua ligging en grootte. Samen vormen 
ze de afronding van de wijk en bepalen ze het aangezicht van 
Woenderskamp aan de watersingel en de dijkzone. 

De kavels liggen aan de watersingel. Deze meandert op een speelse 
wijze tussen Woenderskamp en de Dijkzone. De singel wordt 
aangeplant met verschillende boomsoorten, waaronder wilgen en 
andere boomsoorten die passen bij het rivierenlandschap. Tussen 
de kavels en de watersingel ligt infrastructuur, zie onderstaande 
doorsnede.

In het beeldkwaliteitplan is aangegeven dat langs de watersingel 
geen parkeerplekken aanwezig zijn. In de stedenbouwkundige 
opzet is daarvoor een andere oplossing gekozen, aangezien de 
fietsstraat een combinatie van fiets- en autoverkeer mogelijk 
maakt. Langs de fietsstraat zijn parkeerplekken voor bezoekers 
voorzien. Tussen de parkeervakken worden grote groenvakken 
aangelegd. Ook wordt in deze zone de straatverlichting 
aangebracht. In de openbare ruimte tussen de kavels en de 
fietsstraat wordt ook straatverlichting aangebracht. 

De exacte indeling en invulling van de parkeerplekken en 
groenvakken moet nog bepaald worden. Voor de groenvakken 
kunt u denken aan blokhagen of heesters. Dit geldt ook voor de 
locaties, soorten en aantallen van bomen langs de watersingel.

Afbeelding:  de kavels met indicatieve inrichting openbare ruimte

Afbeelding:  doorsnede openbare ruimte langs watersingel
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Het ontwerp van uw droomhuis
Voor de kavels in Woenderskamp gelden een aantal 
randvoorwaarden die voortkomen uit onder andere het 
beeldkwaliteitplan Woenderskamp, het bestemmingsplan, het 
inrichtingsplan/stedenbouwkundig plan en het parkeerbeleid 
van de gemeente Nijmegen. De Commissie beeldkwaliteit toetst 
uw bouwplan aan de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit. Hierin is 
vastgelegd dat voor deze locatie het toetsingsniveau ‘aandacht’ 
geldt. 

De belangrijkste regels zijn per kavel in deze brochure  samengevat 
en maken onderdeel uit van de verkoopvoorwaarden. Voor 
de wettelijke regels, meer gedetailleerde en de meest actuele 
informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:
• Bestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp:  

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

www.wetten.overheid.nl/BWBR0024779
• Besluit omgevingsrecht, Bijlage II, artikel 1: 
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-05-01
• Bouwbesluit: https://rijksoverheid.bouwbesluit.com
• Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit: https://www.nijmegen.nl/
fileadmin/bestanden/bestuur/college-B-W/adviescommissies/
commissie-beeldkwaliteit/Uitwerkingsnota-Beeldkwaliteit-
deel1.pdf

De woning op de kavel
Op de kavel mag u één vrijstaande woning bouwen. Binnen de 
spelregels van het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan 
kunt u uw woning naar eigen wens vormgeven. Zo ontstaat een 
mooie en gevarieerde rand van de Woenderskamp. De voortuinen 
hebben bij voorkeur een groene invulling en op het perceel moet 
ruimte zijn voor ten minste twee auto-opstelplaatsen.

Bebouwingsvlak, goot- en bouwhoogte
Voor het gewenste ruim opgezette en ongedwongen karakter zijn 
de volgende bepalingen voor de bebouwing vastgelegd: 
• De afstand tussen het hoofdgebouw en de zijdelingse 

perceelgrenzen bedraagt tenminste 3 meter;
• De afstand tussen het hoofdgebouw en de perceelgrens aan 

de voorzijde bedraagt tenminste 3,5 meter. Deze zone blijft 
onbebouwd (dus ook geen aan- of bijgebouwen);

• De goothoogte bedraagt maximaal 10 meter, de nokhoogte 
bedraagt maximaal 12 meter.

• Aan de achterzijde geldt een minimale afstand van 8 meter  
 tussen de achtererfgrens en de achtergevel van de woning. Bij  
 kavel 7 bedraagt deze afstand 8,1 meter;
• De bebouwde oppervlakte van de woning (het hoofdgebouw)  
 bedraagt maximaal 50% van de kavel. 

De toegestane oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen 
is beschreven in artikel 8.2.2 van het bestemmingsplan 
Woenderskamp en is afhankelijk van de omvang van het 
zogenaamde ‘erfgebied’ op uw kavel. Van dit erfgebied mag u een 
percentage bebouwen. Het erfgebied wordt bepaald aan de hand 
van landelijke regelgeving: het Besluit omgevingsrecht, Bijlage 
II, artikel 1. Afhankelijk van de omvang van het erfgebied is de 
toegestane oppervlakte aan- en bijgebouwen 50 - 150 m2. 

Algemene 
spelregels

Architectuur
U krijgt bij het ontwerpen van uw woonhuis, binnen de kaders 
van het “Beeldkwaliteitplan Woenderskamp”, alle vrijheid in 
architectuur. Om ervoor te zorgen dat de woningen een mooi 
geheel vormen met de omgeving en aansluiten bij de nieuwe 
bebouwing in de omgeving, zijn in dit beeldkwaliteitplan een 
aantal spelregels en randvoorwaarden opgesteld. De belangrijkste 
regels zijn samengevat in dit kavelpaspoort.

De openheid en het groene karakter van het rivierenlandschap 
vormt de inspiratiebron voor de architectuur van de woningen. 
Een relatief grote diversiteit in woningtypes en bouwvolumes 
is mogelijk. Baksteen is niet dominant aanwezig. Afwijkende 
materialen en lichte kleuren zijn mogelijk.

Tuinen in het zicht van de openbare ruimte worden afgeschermd 
met groenblijvende hagen. Gemetselde delen zijn mogelijk. 
Houten delen eveneens, maar mee-ontworpen en aansluitend bij 
de architectuur van de woning. 

Uitganspunt is dat u de woning voorziet van een kap. Er zijn  
verschillende kaprichtingen en kapvormen mogelijk. Platte 
daken dienen ondergeschikt te zijn, eveneens bij garages en 
bergingen. Er is een grote diversiteit aan architectuur mogelijk, 
hetgeen mede kan worden bereikt door het toepassen van 
verschillende materialen (baksteen, hout, glas, beton, keimwerk). 
Hoogwaardigheid en duurzaamheid is steeds een voorwaarde. De 
woningen krijgen een ambachtelijke uitstraling. 

Referenties architectuur
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Erfafscheidingen
De inrichting van de tuin in combinatie met de erfafscheiding 
draagt bij aan het gewenste groene karakter van de leefomgeving 
van Woenderskamp. Aan de voorzijde van het perceel tot ca 2,5 
meter achter de voorgevellijn is een beukenhaag van maximaal 
1,0 meter hoog vereist. Bij de kavels die aan de zijkant aan de 
openbare ruimte grenzen (kavels 5, 6 en 8) hebben vanaf ca. 2,5 
meter achter de voorgevel een haag met een hoogte van maximaal 
2,0 meter. Om het groene beeld langs de watersingel te versterken 
en tegelijkertijd de privacy op uw kavel te waarborgen heeft het 
de voorkeur om de erfafscheidingen tussen de percelen onderling 
als hagen of andersoortige levend groene afscheidingen uit te 
voeren. Wij adviseren u hierover afstemming te zoeken met uw 
(toekomstige) buren. 

Verkeer en parkeren
Voor de woning die u realiseert op de kavel geldt een parkeernorm 
van 1,6 parkeerplek (per woning). Het aandeel bezoekersparkeren 
daarbinnen is 0,3 parkeerplek. Deze parkeernorm komt voort uit 
het gemeentelijk parkeerbeleid. 
Het uitgangspunt is dat u tenminste 2 parkeerplekken op uw 
eigen kavel realiseert. 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. 

In de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de aanleg 
van ten minste 1 (bezoekers)parkeerplek bij uw kavel. U mag 
maximaal één inrit aanleggen in aansluiting op de openbare weg 
met een maximale breedte van 3 meter. Het uitgangspunt is om 
inritten zoveel mogelijk te bundelen. Een gecombineerde inrit is 
5 meter breed.

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 bovengronds 
via molgoten richting openbaar gebied worden afgevoerd zodat 
het water zijn weg kan vinden naar de wadi of watersingel. Water 
van overige verhardingen (zoals bestrating) moet op eigen terrein, 
door middel van een bodempassage (bijvoorbeeld een wadi), 
worden vastgehouden en gezuiverd. 

Warmtenet
Uw woning moet worden aangesloten op het stadswarmtenet. Er 
wordt geen gasleiding aangelegd in de openbare ruimte.

Peil 
Het vastgestelde vloerpeil van uw woning is circa 10.65+NAP. De 
kavel wordt afgewerkt op een hoogte van circa 10.15+NAP.

Beukenhaag voorzijde 
max. 1m. hoog 

Beukenhaag zijkanten 
max 2 m. hoog

Groene - levende erfafscheiding  
laag in onderlinge afstemming

Groene - levende erfafscheiding  
hoog in onderlinge afstemming

Afbeelding:  hagenplan

Beukenhaag (Fagus sylvatica) – bruin blad in winter
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte kavel: ca. 556 m2.
• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 

binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.
• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m.
• Nokhoogte: max. 12,0 m.
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein.
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel grenst aan één zijde aan de 

openbare ruimte. De groene erfafscheiding dient op deze plaats 
vormgegeven te worden met een beukenhaag.

Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.

 

Kavel 1 • 556 m2
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Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 575 m2,
• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 

binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.
• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m,
• Nokhoogte: max. 12,0 m,
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein,
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel grenst aan één zijde aan de 

openbare ruimte. De groene erfafscheiding dient op deze plaats 
vormgegeven te worden met een beukenhaag.

Kavel 2 • 575 m2
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Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 577 m2.
• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 

binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.
• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m.
• Nokhoogte: max. 12,0 m.
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP.
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein.
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel grenst aan één zijde aan de 

openbare ruimte. De groene erfafscheiding dient op deze plaats 
vormgegeven te worden met een beukenhaag.

Kavel 3 • 577 m2
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Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 567m2.
• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 

binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.
• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m
• Nokhoogte: max. 12,0 m
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart)
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel grenst aan één zijde aan de 

openbare ruimte. De groene erfafscheiding dient op deze plaats 
vormgegeven te worden met een beukenhaag.

Kavel 4 • 567 m2
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Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 520m2

• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 
binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.

• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m.
• Nokhoogte: max. 12,0 m.
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein.
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel ligt aan de noordzijde van een 

voetpad tussen de watersingel en de groene hof centraal in de 
Woenderskamp. Hierdoor grenst deze kavel aan twee zijden aan 
de openbare ruimte. De groene afscheiding moet u langs beide 
zijden vormgeven met een beukenhaag.

Kavel 5 • 520 m2



Riant wonen in Woenderskamp

Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 577m2

• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 
binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.

• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m.
• Nokhoogte: max. 12,0 m.
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein.
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel ligt aan de noordzijde van een 

voetpad tussen de watersingel en de groene hof centraal in de 
Woenderskamp. Hierdoor grenst deze kavel aan twee zijden aan 
de openbare ruimte. De groene afscheiding moet u langs beide 
zijden vormgeven met een beukenhaag.

Kavel 6 • 577 m2



Riant wonen in Woenderskamp

Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 577m2

• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 
binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.

• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m.
• Nokhoogte: max. 12,0 m.
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein.
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel grenst aan één zijde aan de 

openbare ruimte. De groene erfafscheiding dient op deze plaats 
vormgegeven te worden met een beukenhaag.

Kavel 7 • 577 m2



Riant wonen in Woenderskamp

Legenda

Te bebouwen zone:
 Bouwvlak (alle bebouwing ten 
behoeve van hoofdgebouw moet  
binnen dit vlak vallen)
Voorzijde kavel

Erfafscheiding
Inpassing “levende” groen 
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.
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Kenmerken en eisen:
• Totale oppervlakte: ca. 515m2

• Het hoofdgebouw van de woning dient gebouwd te worden 
binnen het aangegeven bouwvlak in dit kavelpaspoort.

• Maximaal te bebouwen deel van de kavel tbv de woning: 50%.
• De plek en grootte van aan- en bijgebouwen is vastgelegd in de 

koopovereenkomst. Voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij 
u naar het bestemmingsplan (art. 8.2.2). Met name aan de achter- 
en zijkanten van de woning zijn ruime mogelijkheden. Aan de 
voorzijde van de woning kunt u buiten het aangegeven bouwvlak 
een uitbouw realiseren met een breedte van maximaal 60% van 
de voorgevel en een diepte van maximaal 1,5 meter.  

• Goothoogte: max. 10,0 m.
• Nokhoogte: max. 12,0 m.
• Het toekomstig vloerpeil is vastgesteld op +10.65 NAP
• Tenminste 2 parkeerplekken op eigen terrein.
• Breedte inrit max 3,0 m volgens de aangegeven locatie op de 

kavel (zie kaart).
• Adres: n.t.b.
• Bijzonderheden: Deze kavel ligt aan de noordzijde van 

woonstraat tussen de watersingel en de groene hof centraal in de 
Woenderskamp. Hierdoor grenst deze kavel aan twee zijden aan 
de openbare ruimte. De groene afscheiding moet u langs beide 
zijden vormgeven met een beukenhaag.

Kavel 8 • 515 m2
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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 
kavelpaspoort. 

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 project-stedenbouwkundige bepalend. 

De project-stedenbouwkundige 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



  waalsprong.nl/woenderskamp

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. Nijmegen, april 2019


