Bouwreglement
(bijlage behorend bij koopovereenkomsten bouwkavels particulieren Waalsprong)
1. De bouwkavel wordt door de gemeente Nijmegen bouwrijp opgeleverd. Dit betekent dat de
bouwkavel bereikbaar is via een (bouw)weg. De eventueel van oorsprong aanwezige bebouwing is
gesloopt, eventuele bomen zijn gekapt en het terrein is egaal afgewerkt.
2. De bouwkavel wordt door de gemeente Nijmegen opgeleverd met een afwerkhoogte conform
het peilen en matenplan. Wij verzoeken u contact hierover op te nemen met de directievoerder
van de Projectorganisatie Waalsprong. Grond of zand, vrijkomend bij de ontgraving van de
bouwputten, dient op de eigen bouwkavel te worden verwerkt. Indien grond of zand moet worden
afgevoerd, dient dit door en voor uw rekening te gebeuren. Kleine partijen grond (minder dan 2
m3) kunnen naar de Milieustraat gebracht worden. Grotere partijen af te voeren grond moeten
worden aangeboden bij een erkende verwerker van afvalstoffen (zoals de Dar). Voor meer
informatie wordt verwezen naar het digitale loket van www.nijmegen.nl.
3. Voor het toekomstig vloerpeil van de te bouwen bouwwerken dient in principe de hoogte
conform tekening te worden aangehouden. Het definitieve vloerpeil per kavel wordt aangegeven
door de ODRN / Bevoegd Gezag bij afgifte van de omgevingsvergunning.
4. Het kan zijn dat uw kavel grenst aan bestaande, reeds bebouwde kavels, u bent dan
verantwoordelijk voor te overbruggen hoogteverschillen. Met uw (toekomstige) buren dient u zelf
dit hoogteverschil en de inrichting van de tuin af te stemmen.
5. Als uw kavel grenst aan bestaande, reeds bebouwde kavels, dient u rekening te houden met
eventuele schade die u hieraan kunt veroorzaken; u bent zelf verantwoordelijk voor deze schade.
Kiest u daarom in sommige gevallen voor boorpalen, in plaats van heipalen. U dient daarbij zelf na
te gaan of nader bouwkundige opname noodzakelijk is.
6. U dient zelf een sonderingsonderzoek uit te laten voeren om te bepalen wat de draagkracht van
de grond is. Sonderingsonderzoek kan op zijn vroegst plaats vinden, nadat het koopcontract door
beide partijen getekend is.
Overigens is het, behoudens het sonderingsonderzoek, niet toegestaan de kavel op enigerlei wijze
in gebruik te nemen voordat de juridische en feitelijke levering hebben plaatsgevonden.
7. U dient de start van de bouw of bouwplaatsinrichting uiterlijk één week van te voren te melden
bij ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). Indien de bouwplaats buiten de kavel wordt
ingericht zal dit (tevens) in overleg met de directievoerder van de projectorganisatie Waalsprong
moeten gebeuren.
8. Het plaatsen van eventuele bouwketen en de opslag van materialen moet plaatsvinden op de
bouwkavel. Bouwmaterialen mogen niet zonder overleg met de directievoerder van de
Projectorganisatie Waalsprong op en/of langs de (bouw)wegen worden opgeslagen.

9.
1. U dient ervoor te zorgen dat de veiligheid en de voortgang van het (bouw)verkeer op de
bouwwegen niet wordt verstoord. Indien er gedurende een langere periode voor het verkeer
belemmerende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient u eerst contact op te nemen
met de directievoerder van de Projectorganisatie Waalsprong . Hierbij moet gedacht worden aan
een tijdelijke afsluiting van wegen (bijvoorbeeld voor het lossen van bouwmaterialen), een
wegopbreking en dergelijke. Het afzetten van wegen moet voldoen aan de maatregelen in het
handboek CROW werk en uitvoering 96B.
2. Koper is gehouden om de bouwwegen schoon te houden c.q. te maken voor zover koper en/of
zijn (onder)aannemers deze bouwwegen heeft vervuild.
10. U dient gebruik te maken van de door de gemeente Nijmegen aangegeven bouwroute en
(bouw)wegen. Het is niet toegestaan om met bouwverkeer over de woonstraten te rijden. In
sommige gevallen is hier uitzondering op mogelijk, u dient hiervoor contact op te nemen met de
directievoerder van de Projectorganisatie Waalsprong.
11. Er mag geen schade worden toegebracht aan nutsleidingen, riolering, verharding,
groenvoorzieningen en straatmeubilair. De ligging van de nutsvoorzieningen dient opgevraagd te
worden door middel van een graafmelding. De globale situering van het nutsleidingtracé is op te
vragen via een klicmelding bij het Kadaster. Indien geen revisie aanwezig is bij klicmelding dan
kunt u contact opnemen met de directievoerder van de projectorganisatie Waalsprong. Indien er
toch schade wordt veroorzaakt, zullen de herstelkosten bij u in rekening worden gebracht.
12. De bouw moet schoon worden opgeleverd. Het afval dat vrijkomt, moet ook tussentijds door u
naar een erkende verwerker worden afgevoerd.
13. Onderzoeken naar grond en grondwater hebben aangetoond dat de milieuhygiënische
bodemkwaliteit geen beperking vormt voor het toekomstig gebruik en de locatie geschikt is voor
woningbouw. Uit het bodemrapport blijkt dat de grond geschikt is voor de toepassing wonen. Het
bodemrapport is als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.
14.
1. In de bouwwegen is een hoofdriolering voor de afvoer van vuilwater (DWA) aanwezig. Deze
riolering heeft meerdere inlaten (rechtopstaande pvc buizen) waarop uw DWA-riolering
aangesloten kan worden. Door uw bouwtekening en de aanlegtekening van het DWA-riool naast
elkaar te leggen, zal door de directievoerder van de projectorganisatie Waalsprong de meest ideale
aanlegsituatie m.b.t. afvoer van deze riolering gekozen worden.
2. Wel dient u rekening te houden dat wij met het aansluiten van de afvoer van de riolering, nog
werkzaamheden dienen te verrichten in de bouwweg, waardoor hinder kan ontstaan voor overig
bouwverkeer.
3. Het tijdstip van aansluiten ligt in de regelmaat een aantal werkdagen vóór oplevering van de
woning richting de toekomstige woningeigenaar. Dit heeft als voordeel dat eventuele (vroegtijdige
dan wel illegale) lozingen op het riool wordt voorkomen. De woningeigenaar dient minimaal 10
werkdagen voor oplevering van de woning contact op te nemen met de directievoerder van de
projectorganisatie Waalsprong over de aansluiting op de gemeentelijke riolering.
4. Voor de aansluiting door de gemeente Nijmegen plaatst u een controleput (PK 315 mm) aan uw
zijde van de erfgrens.

15. U dient zelf bij het betreffende nutsbedrijf aanvraag te doen voor het aansluiten van de
noodzakelijke nutsvoorzieningen.
16.
1. Na het indienen van de omgevingsvergunning wordt door de ODRN aan de landmeter van de
gemeente Nijmegen doorgegeven dat de grenzen van de kavel uitgezet kunnen worden. U kunt
ook op eigen verzoek de grenzen van de kavel uit laten zetten. Vanwege het mogelijk verloren gaan
van piketpaaltjes, raden wij u aan dit vlak voor de start van de bouw te laten doen. Ook adviseren
wij u de kavel direct na het uitzetten door de bouwaannemer in te laten meten en in de
bouwhekken te (laten) plaatsen. Ook kan een hoogtemerk in NAP in de directe omgeving worden
aangegeven. De aangegeven hoogte dient door bouwer of uw aannemer overgebracht te worden.
2. Koper dient zich te houden aan het door de gemeente Nijmegen geadviseerde toekomstige
vloerpeil.
17. Het langs de openbare weg gelegen gedeelte van het bouwterrein dient door en voor rekening
van de verkoper te worden afgescheiden met een op het verkochte te plaatsen betonband of een
andere in de koopovereenkomst omschreven constructie/afscheiding, indien zulks in de
koopovereenkomst is bepaald.
18. Om de werkzaamheden voor het woonrijp maken goed te kunnen afstemmen op de oplevering
van de bouwwerken, dient u de directievoerder van de Projectorganisatie Waalsprong op de
hoogte te stellen en te houden van de geplande opleverdatum. Direct nadat het bouwwerk is
voltooid, dient u dit schriftelijk te melden bij de ODRN.
19. De bouwaannemer dient de aanwijzingen van de directievoerder en de toezichthouder van de
projectorganisatie Waalsprong op te volgen.
20. De projectorganisatie Waalsprong is een onderdeel van de gemeente Nijmegen. De
directievoerder van de projectorganisatie Waalsprong is Joop Pol (j.pol@nijmegen.nl / 0243298719), de toezichthouder is Gabriel Trouw (g.trouw@nijmegen.nl / 024-3298723), uiteraard kunt
u ook contact opnemen met de kavelwinkel, 024-3298701. De ODRN is bereikbaar via 024-7517700.
Nijmegen, 7 februari 2018.

