
Uw droomhuis aan de 
mooiste plas van Nijmegen?

  waalsprong.nl/dewaaijer

De Waaijer: een plek waar 
je van het leven geniet

Riante 
bouwkavels 

vanaf 
922 m2

Uw vrijstaand droomhuis realiseren aan de Zandse plas met 
een weids uitzicht over het water? 
De Waaijer, het natuur- en recreatiegebied in de Waalsprong, loopt  
als een groene long tussen het stedelijke Lent en dorpse Oosterhout.  
De Zandse plas maakt hier deel van uit. Het gebied kenmerkt zich door 
zijn landschappelijke karakter met een afwisseling van natuur en water 
in combinatie met diverse recreatieve mogelijkheden. 
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Unieke kans, unieke plek 
Wilt u wonen in een karakteristieke buurt met groen en water om 
u heen? Aan het Zandsepad zijn 17 royale kavels beschikbaar die 
grotendeels naar uw eigen ideeën zijn vorm te geven! De kavels zijn 
uniek gelegen direct grenzend met de achtertuinen aan 18 hectare 
open water. Maar ook Park Lingezegen 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 bieden 
verschillende sportvoorzieningen tal van sporten. Naast voetbal en 
tennis is er ook een ruim aanbod in zaalsporten, zoals volleybal, 
badminton en trainingen in verschillende andere sporten.

Optimaal genieten van de Waaijer

Luchtfoto van Lentse plas (links) en Zandse plas (rechts)

Sfeerbeeld uit het gebied (Woerdsestraat)

Sfeerbeeld uit het gebied (Zandsepad)
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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. De Zandse plas is 
de meest oostelijk gelegen plas in De Waaijer en vormt de overgang 
naar agrarisch gebied, woongebied de Vossenpels en Park de Woerdt. 
Wonen aan deze plas is optimaal genieten van het weidse uitzicht!

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 buurtschap Het Zand en de landelijke omgeving, is 
een aantal spelregels en randvoorwaarden opgesteld. De belangrijkste 
regels zijn samengevat in het kavelpaspoort. 

Optimaal genieten van de Waaijer

Zandse plas gezien vanaf de kavels in oostelijke richting

Sfeerbeeld uit het gebied (Ressen)
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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 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 Zandse plas en de 17 kavels

Het Zandse pad aan de Zandse plas
De Zandse plas is de meest oostelijk gelegen plas in het Landschaps-
park met een natuurlijke inrichting en een extensiever recreatief 
gebruik ten opzichte van de Oosterhoutse plas en Lentse plas.  
De Zandse plas heeft een oppervlakte van circa 18 ha en heeft een 
diepte van circa 25 meter op het diepste punt. Deze plas vormt de 
overgang naar het aanliggende agrarische gebied bij het dorp Ressen 
aan de noordzijde, het woongebied de Vossenpels aan de zuidzijde en 
park de Woerdt aan de oostzijde.

De zuidoever van de Zandse plas bestaat uit een afwisseling van kavels 
met vrijstaande woningen en open plekken met gras en bomen. Deze 
openbare ‘parkjes’ zijn een belangrijk ruimtelijk element die de zone 
tussen de plas en het Zandse pad open en luchtig houden. Tevens 
vormen ze een visuele en fysieke verbinding tussen de openbare weg 
en het water van de Zandse plas. De parkjes worden voorzien van 
bomen en boomgroepen (zoals: berk, es, wilg en esdoorn) en verspreid 
staan er enkele bankjes met uitzicht over het water.

Zandse Plas
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Principe doorsnede kavels van Zandse plas tot Zandse pad (indicatief)

Principe indeling kavels met bouwvlak, erfgenzen, inrit en vlonder aan het water

Principe doorsnede kavels

Optimaal genieten van de Waaijer
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De Kavels 
Aan de zuidzijde van de plas is een strook beschikbaar voor de bouw 
van maximaal 17 vrijstaande woningen. De kavels van de woningen 
wisselen in oppervlakte tussen de ruim 900 en 1000 vierkante meter 
waarvan één zijde van de kavel aan het water ligt. 

Over de volle lengte bestaat deze zijde van de Zandse plas uit een 
natuurlijke oever waar onder andere riet zich op natuurlijke wijze kan 
ontwikkelen. De woningen grenzen aan de achterzijde van de kavel 
met een natuurvriendelijke (flauwe) oever aan het water. De oever is 
onderdeel van de kavel en daalt via een flauw talud tot op waterniveau. 

Het uiteinde van de kavel ligt vanaf de voet van het talud circa 5 meter 
vlak (zie de principe doorsnede op deze pagina). Op het vlakke deel, 
aan het water, kan de eigenaar van de kavel over maximaal 50% van 
de breedte van het perceel een vlonder of steiger realiseren. Deze 
steiger mag niet uitsteken in of over het water. De hoogte van de 
vlakke oever is gelijk aan de gemiddelde waterstand (7,90 m + NAP) en 
kan daardoor periodiek onder water lopen. De hoogste waterstand in 
de plas is maximaal 8,60 m +NAP. 

De woningen
De woningen worden ontsloten aan de voorzijde via het bestaande 
historische lint, ‘het Zandse pad’. Dit straatje kenmerkt zich door een 
losse bebouwing van voornamelijk voormalige tuinderswoningen. 
De bestaande bebouwing is erg wisselend van karakter en stamt uit 
allerlei tijden zowel meer historisch als uit de jaren ‘60. 
De nieuwe woningen oriënteren zich met de voorzijde op de straat en 
hebben aan de achterzijde een weids uitzicht over de plas. Hiermee 
wordt bebouwing van een nieuwe tijdsperiode toegevoegd aan het 
Zandse pad. De grote kavels (ca. 1.000 m2) met nieuwe 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.

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 

3 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 insteek van het talud van de oever als 
begrenzing van het bouwvlak.

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

  De kavels zijn ter hoogte van de voorgevelgrens tenminste 16 
meter breed. Er wordt gestreefd naar een variatie in kavelbreedte, 
waardoor ook een variatie in woningoriëntatie ontstaat, de 
hoofdbebouwing is een rechthoek (smal en diep of breed en ondiep) 
of vierkant.

  Bij aan elkaar grenzende percelen ligt de rooilijn van maximaal twee 
naast elkaar gelegen woningen in dezelfde lijn.

Optimaal genieten van de Waaijer

Kavels en woningen

Referentiebeeld vlonder/steiger aan het water

Principe doorsnede oever Zandse plas (indicatief)

Principe van een verspringende rooilijn
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Architectuur 
Als inspiratiebron voor de architectuur van de nieuwe vrijstaande 
woningen, gelden de karakteristieken van de bestaande vrijstaande 
woningen in het gebied. In het gebied zijn geen uitgesproken 
stijlkenmerken zichtbaar en bestaan de woningen voornamelijk uit 
informele en eenvoudige bebouwing met een van oorsprong agrarisch 
gebruik uit diverse tijdsbeelden. Voor de woningen gelden verder de 
volgende randvoorwaarden en eisen: 
  De woningen bestaan uit één of twee bouwlagen met kap, waarbij 

gestreefd wordt naar woningen in voornamelijk baksteen. 
  De kenmerken van de architectuur zijn: gevarieerd, hoge kwaliteit 

met een zorgvuldige detaillering. 

  De architectuur van de individuele woningen is onderscheidend door 
het toepassen van een eigen herkenbaar volume, materialisering en 
kleurgebruik. 

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

  Er wordt een gevarieerde rooilijn aangehouden, waarbij maximaal 2 
naast elkaar gelegen woningen eenzelfde rooilijn hebben. 

  Voor de toetsing van de architectuur door het RKT Waalsprong 
(welstand) geldt het toetsingsniveau ‘aandacht’ en gedeeltelijk 
‘bijzonder’ (de oostelijk gelegen kavels).
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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: http://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: 6 meter 
 Nokhoogte: 10 meter 
  Positie bebouwing: Volgens het aangeduide bouwvlak in het 

kaartbeeld (tenminste 3 meter vanuit de zijdelingse perceelsgrenzen 
en 7,5 meter vanuit de perceelsgrens aan de voorzijde).

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. 

Principe schets van de overgang van de tuin naar de plas



9

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 en om de stabiliteit van de plasoever niet te verstoren 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. 

Erfafscheidingen 
De inrichting van de tuin in combinatie met de erfafscheiding draagt 
bij aan het behoud van de sfeer van dit historische lint. 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. 

Voorbeeld levend groene erfafscheiding: Beukenhaag (Fagus sylvatica) 
en Haagbeuk haag (Carpinus betulus)

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. 

Warmtevoorziening
Met betrekking tot de warmtevoorziening geldt de keuze voor 
een elektrische oplossing (all electric). De 17 woningen worden 
niet aangesloten op het elders in de Waalsprong aangelegde 
stadswarmtenet van Nuon. Ter compensatie zullen Nuon en de 
gemeente Nijmegen een financiële bijdrage doen van € 4.000,00 
voor de aanschaf van een warmtepomp of andere energievoorziening. 
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/aanleggen. 

Overgang naar de sloot en het park 
De grens met het water bestaat uit een 5 meter brede vlakke plasoever 
op het waterniveau. Deze lager gelegen zone op het niveau van de 
gemiddelde waterlijn moet op deze hoogte worden gehandhaafd. 
Vanaf deze oever loopt het talud naar de peilhoogte van de kavel. 
Om een natuurlijk en groen beeld te waarborgen vanaf de plas dient 
het talud naar het water en de lager gelegen zone aan het water 
voor minimaal 50% uit beplanting te bestaan. Over het overige deel 
zijn steigers/vlonders aan het water toegestaan. Deze steiger/
vlonder mag niet uitsteken in of over het water (zie hiervoor de 
situatietekening).

Optimaal genieten van de Waaijer

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

winterbeeld



Kavel 1 • 1065 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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

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 gevelbeeldN

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1065 m2

Oppervlakte bouwvlak: 531 m2

Maximaal te bebouwen: 266 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +10.15 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst niet aan het water wel aan drie 
zijden aan de openbare ruimte
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Kavel 2 • 1089 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1089 m2

Oppervlakte bouwvlak: 470 m2

Maximaal te bebouwen: 272 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +10.15 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 3 • 1086 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1086 m2

Oppervlakte bouwvlak: 443 m2

Maximaal te bebouwen: 271 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +10.15 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het westen uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 4 • 1036 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1036 m2

Oppervlakte bouwvlak: 422 m2

Maximaal te bebouwen: 259 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +10.05 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het oosten uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 5 • 1040 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1040 m2

Oppervlakte bouwvlak: 434 m2

Maximaal te bebouwen: 260 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +10.05 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels.

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 6 • 1028 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1028 m2

Oppervlakte bouwvlak: 448 m2

Maximaal te bebouwen: 257 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +10.05 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het westen uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 7 • 1046 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1046 m2

Oppervlakte bouwvlak: 411 m2

Maximaal te bebouwen: 261 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel is volledig vrij gelegen en is naar het 
oosten en westen uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 8 • 1059 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1059 m2

Oppervlakte bouwvlak: 369 m2

Maximaal te bebouwen: 264 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het oosten uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 9 • 1002 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 1002 m2

Oppervlakte bouwvlak: 348 m2

Maximaal te bebouwen: 250 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het westen uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 10 • 952 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 952 m2

Oppervlakte bouwvlak: 346 m2

Maximaal te bebouwen: 238 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het oosten uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 11 • 945 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 945 m2

Oppervlakte bouwvlak: 356 m2

Maximaal te bebouwen: 236 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 12 • 950 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 950 m2

Oppervlakte bouwvlak: 369 m2

Maximaal te bebouwen: 237 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 13 • 953 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 953 m2

Oppervlakte bouwvlak: 378 m2

Maximaal te bebouwen: 238 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 14 • 955 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 955 m2

Oppervlakte bouwvlak: 385 m2

Maximaal te bebouwen: 238 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 15 • 944 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 944 m2

Oppervlakte bouwvlak: 380 m2

Maximaal te bebouwen: 236 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 16 • 956 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 956 m2

Oppervlakte bouwvlak: 385 m2

Maximaal te bebouwen: 239 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee andere kavels

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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Kavel 17 • 922 m2

N

Kenmerken:
Totale oppervlakte 922 m2

Oppervlakte bouwvlak: 377 m2

Maximaal te bebouwen: 230 m2

Goothoogte max. 6,0 meter
Nokhoogte max. 10,0 meter
Het geadviseerde vloerpeil is vastgesteld op +9.95 NAP
2 parkeerplaatsen op eigen terrein
Breedte inrit max. 4,0 meter
Extra: deze kavel grenst aan twee zijden aan de 
openbare ruimte en is naar het westen uit te breiden

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

Oeverzone aansluiting op de plas:
  Talud (oever) met groene inriching als 

onderdeel van de tuin (max. 50% mag 
worden verhard)

  Plasoever (rietzone) met natuurlijke 
inrichting in aansluiting op de plas  
(max. 50 % mag worden verhard/bebouwd 
t.b.v. een vlonder en/of steiger)

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
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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

27



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


