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Het leeft, het bruist 
en het daagt je uit. 
In de nieuwste wijk 
van Nijmegen 
klopt alles. 
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hartvandewaalsprong.nl

Uitgesproken, toekomstgericht en verbindend… dát is Hart van de Waalsprong. De nieuwste 
wijk van Nijmegen-Noord ligt vlak bij de Nijmeegse binnenstad en is omringd door de natuur. 
Hart van de Waalsprong vormt straks hét woon- en winkelhart van stadsdeel de Waalsprong 
en wordt een geweldige plek om te leven, te werken en te relaxen. 

In Hart van de Waalsprong komen 500 koop- en (sociale) huurwoningen en ruim 35 winkelunits 
met gezellige horecagelegenheden. De nieuwe stadswijk heeft een uitgesproken eigentijds 
karakter waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid, water en groen, een spannende stedelijke 
architectuur en een bruisend en gezellig stadsleven. 

Alles komt samen in het kloppende Hart van de Waalsprong.

Dichtbij de Waal, de uiterwaarden 
en het centrum van Nijmegen

EEN 
HARTSTIKKE 
MOOI 
PLAN

In deze brochure vertellen we je meer over de 
plannen, de wijk, de ligging en de woningen die 
gebouwd gaan worden. Zit er iets voor je bij? 
Schrijf je dan in als belangstellende op 
www.hartvandewaalsprong.nl. 
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Een stad vol verhalen

2000 jaar karakter
Nijmegen heeft karakter. Al meer dan 2000 jaar! 
Je voelt je er direct thuis en je kunt er eindeloos 
dwalen door oude straatjes, langs mooie gevels, 
de lekkerste winkeltjes en de fijnste restaurants, 
lunchrooms en cafeetjes. Even een terrasje 
pakken op de Grote Markt of aan de Waalkade? 
Uitgebreid tafelen in de oude binnenstad of 
lekkernijen kopen in een delicatessewinkeltje? 
Nijmegen smaak op elke straathoek naar meer.

De beste winkelstad
Nijmegen is misschien wel de beste winkelstad 
van Nederland. De Lange en Stikke Hezelstraat 
zijn een plaatje op zich met opvallende boetieks, 
woonwinkels, cadeaushops en horeca. In de 
Houtstraat vind je veel designzaken en de 
Tweede Walstraat en Van Welderenstraat staan 
bol van de speciaalzaken. En dan zouden we 
bijna de hoofdwinkelstraten vergeten. Als je in 
Nijmegen niet kunt slagen, slaag je nergens.

NIJMEGEN. OLD CITY, YOUNG VIBES
Nijmegen is een groene en ruime stad die heel veel 
te bieden heeft. Aangenaam en plezierig wonen staat 
voorop. De stad bruist en dat trekt jong en oud naar 
Nijmegen. Studenten, starters, doorstromers en senioren 
wonen allemaal met en naast elkaar. En dat geeft de 
oudste stad van Nederland elke dag weer nieuw elan. 
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Historisch en modern
Met de nieuwste stadsslogan ‘Old city, young 
vibes’, presenteert Nijmegen zich als historische 
oudste stad van Nederland én als kennisstad met 
de focus op health en hightech. Maar Nijmegen 
staat ook bol van de kunst en cultuur. Fraaie 
musea, tal van podia en de leukste evenementen 
zoals de Vierdaagse kleuren de stad. En helemaal 
mooi; Nijmegen heeft relatief veel jonge inwoners. 
En die worden straks misschien wel jouw nieuwe 
buren in Hart van de Waalsprong.
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• Centrum Nijmegen - 13 minuten fietsen
• Station Nijmegen-Lent - 5 minuten lopen
• Woenderskamp - 5 minuten lopen
• Ressen - 4 minuten met de auto
• Basisschool - 2 minuten lopen

Een uitgebreide locatiekaart kun je vinden op 
de website www.hartvandewaalsprong.nl.

Perfecte locatie aan de mooiste kant van Nijmegen
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De Waalsprong maakt Nijmegen 
pas echt compleet

De Waalsprong is uniek in Nederland. Niet 
alleen vanwege zijn groene karakter, maar ook 
de ligging aan de rivier met het centrum van 
Nijmegen op een steenworp afstand maken de 
Waalsprong anders dan welke stadsuitbreiding 
dan ook. En wat is het nu al een heerlijke plek om 
te wonen, te leven en te beleven. 

In de Waalsprong is alles in de buurt 
De Waalsprong wordt een stadsdeel met 
uiteenlopende woonsferen en woningen voor 
iedere portemonnee. En die stad? Je bent er zo 
via de stadsbrug ‘De Oversteek’. Fietsers pakken 
de ‘Snelbinder’, waarmee je binnen 15 minuten 
bij het centraal station of midden in het centrum 
staat. Het RijnWaalpad biedt een veilige en 
snelle fietsverbinding met stad en omliggende 
gemeenten en het OV is goed geregeld met een 
eigen treinstation (Nijmegen-Lent) de stads- en 
regiobussen.

Een groen en waterrijk stadsdeel
De Waaijer, het natuur- en recreatiegebied in de 
Waalsprong, loopt als een groene long tussen de 
nieuwe stadswijken door. Het is een gevarieerd 
groengebied met water, oevers, strand, bos, 
recreatiegebied en ruimte om te wonen. Midden in 
het gebied zijn drie grote waterplassen aangelegd, 
waar je heerlijk kunt recreëren. Daarnaast bieden 
de Oosterhoutse Waarden en het Rivierpark 
met Spiegelwaal een unieke gelegenheid om te 
genieten van het rivier- en uiterwaardenlandschap.

Hart van de Waalsprong
In de Waalsprong worden uiteindelijk 12.000 
woningen gebouwd. Het gedeelte rond Lent wordt 
het meest stedelijke deel van de Waalsprong. Hier 
vind je straks ook Hart van De Waalsprong in de 
wijk Hof van Holland. 
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Hart van de Waalsprong ligt in de wijk Hof van 
Holland. Gunstig gelegen tussen Spiegelwaal, 
Graaf Alardsingel en spoorlijn. In Hart van de 
Waalsprong komen 500 koop- en (sociale) 
huurwoningen en ruim 35 winkelunits met 
gezellige horecagelegenheden. Alles komt samen 
in het kloppende Hart van de Waalsprong.

Ontspannen sfeer
In het nieuwe stedelijke hart van de Waalsprong 
ervaar je het nieuwe stadse wonen. Een plek 
waar alle bewoners van de Waalsprong en andere 
bezoekers graag komen voor de dagelijkse 
voorzieningen en gezelligheid. Het is er levendig, 
maar niet hectisch. Gezellig, maar niet benauwend. 
De prettige inrichting, slimme parkeer- en 
mobiliteitsoplossingen en de zichtbare nabijheid 

van het groene landschap zorgen voor een 
ontspannen sfeer.

Een bruisende wijk voor iedereen
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Volop variatie
Hart van de Waalsprong is een bruisende, 
stedelijke nieuwe woonwijk voor iedereen. Er 
komen verschillende woningtypes, verspreid 
over een aantal blokken. Sommige woningen 
liggen boven de winkelvoorzieningen; andere 
liggen geclusterd rondom binnenhoven. 
Er komen studio’s, lofts, appartementen, 
levensloopbestendige en grondgebonden 
eengezinswoningen. Voor elk wat wils dus.
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Hart van de Waalsprong is de naam van de wijk, 
maar ook van het nieuwe winkelcentrum dat in 
2023 officieel zijn deuren opent. Het wordt hét 
functionele en sociale hart van Nijmegen-Noord. 
Een plek om te wonen, te werken en te relaxen! 

De huiskamer van de wijk
In het nieuwe en meest duurzame winkelcentrum 
van Nederland kun je straks terecht voor al 
je dagelijkse boodschappen. Maar je vindt 
er meer dan winkels alleen. Ook eigentijdse 
horeca en maatschappelijke en (para)medische 
zorgvoorzieningen zijn aanwezig. Daardoor zal 
winkelcentrum Hart van de Waalsprong een echte 
huiskamer van de wijk worden.

Supers en vers-straatje
Het winkelcentrum is verdeeld over zes blokken 
waarbij de meeste winkels rondom het levendige 
winkelplein liggen. Het winkelplein wordt ingericht 
als levendige ontmoetingsplek met terrassen 
en een water(speel)element. Aan dit plein 
bevinden zich twee belangrijke trekkers van het 
winkelcentrum, de supermarkten Albert Heijn en 
ALDI. Daarnaast komt hier ook gezellige horeca 
met een echt Nijmeegs sfeertje. Tussen de beide 
supermarkten komt het vers-straatje met ruimte 
voor lokale smaakmakers als een bakker, slager, 
slijter en visboer.
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Wonen, werken en relaxen in 
het winkelcentrum Hart van de Waalsprong
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Duurzaam winkelcentrum
Hart van de Waalsprong wordt een 
energieneutrale stadswijk met het  
meest duurzame winkelcentrum van 
Nederland. Dit is mogelijk door onder 
andere toepassing van zonnepanelen en 
een warmtenet. Duurzaamheid zie je ook 
door de toepassing van zonnepergola’s 
en innovatieve wadi’s, maar ook door 
de openbare tuinen, groene daken en 
waterpartijen. Bovendien is er sprake 
van duurzame mobiliteits oplossingen. 
De gezamenlijke elektrische auto’s slaan 
energie op die eventueel ‘s avonds weer 
gebruikt kan worden.
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Crevas

Bliek

Alver

Elft

Donk

In Hart van de Waalsprong komen circa 500 koop- en 

huurwoningen, van stadsvilla’s tot lofts en van appartementen 

tot herenhuizen. De woningen liggen verspreid over een aantal

bouwdelen die elk een naam hebben gekregen die verwijst 

naar de flora, fauna of landschappelijke elementen in het 

stroomgebied van de Waal.

Fase 2: in ontwikkeling

Hart van de Waalsprong 
in vogelvlucht
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Alver
Een alver is een zoetwatervis die 
behoort tot de karperfamilie. Het is een 
zijdelings afgeplat, zilverachtig visje 
dat wat stijf aandoet. Hij kan maximaal 
25 cm groot worden. Hij is ook bekend 
onder de namen moertje, alvenaar en 
panharing. 

In Alver komen 37 woningen
• 4 stadswoningen met dakterras
• 21 herenhuizen
• 2 vierlaagse herenhuizen
• 5 drielaagse stadsvilla’s met 

opbouw/dakterras
• 5 drielaagse stadsvilla’s 

Woningaanbod

Bliek
Een bliek is een kleine zoetwatervis 
die sterk lijkt op een jonge brasem. Hij 
heeft echter grovere schubben, een wat 
stompere snuit en een rode vlek bij de 
aanzet van de borstvinnen. Door die 
gelijkenis wordt ook de jonge brasem 
vaak bliek genoemd.

In Bliek is sprake van een gevarieerd 
aanbod.
• een parkeerhuis met ruimte voor 

zo’n 300 parkeerplaatsen
• 50 sociale huurappartementen
• 8 maisonnette woningen

Crevas
Een crevasse is een waterplas die - in 
de tijd voordat de mens rivierdijken 
ging aanleggen - ontstond na een 
de doorbraak van een oeverwal. Een 
Wiel is vergelijkbaar, maar ontstaat bij 
een doorbraak van een door mensen 
aangelegde dijk. 

In Crevas komen 30 woningen
• 20 herenhuizen
• 7 stadsvilla’s
• 3 stadswoningen met dakterras

Elft
De elft is een haringachtige, die paait 
in de bovenloop van rivieren en beken. 
Deze vis was inheems in de Benelux. 
Vissoorten zoals elft – die vooral in het 
voorjaar gevangen worden – worden 
ook wel meivis genoemd.

In Elft komen 121 appartementen 
• 51 sociale huurappartementen
• 21 huurappartementen
• 49 koopappartementen bestaande 

uit: 16 tweekamerappartementen,  
25 driekamerappartementen en  
8 vierkamerappartementen

• winkels
• parkeren

Donk
Een donk is een rivierduin in het 
rivierengebied die (nog steeds) boven 
de omgeving uitsteekt. Donken 
ontstonden tijdens het laatste gedeelte 
van de laatste ijstijd. Bij dijkdoorbraken 
in het verleden brachten boeren hun vee 
in veiligheid op de donk.

In Donk komen 100 appartementen
• 68 huurappartementen
• 32 koopappartementen bestaande 

uit: 24 driekamerappartementen en 
8 vierkamerappartementen

• winkels
• parkeren

Crevas

Bliek

Alver

Elft

Donk
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Hart van de Waalsprong wordt misschien 
wel de meest duurzame wijk van Nederland. 
Aan werkelijk alles is gedacht om het 
energiegebruik en de CO2-uitstoot terug te 
dringen zodat de footprint van de nieuwe 
bewoners én bezoekers zo klein mogelijk 
wordt. Van zonnepaneel tot elektrische 
deelauto en van afvalscheiding tot Fietsplan.

Het begint met de energieneutrale woning
Energieneutraal wonen is de norm in Hart 
van de Waalsprong. Alle nieuwe woningen 
die worden ontwikkeld zijn standaard 
energieneutraal. Ze worden aangesloten 
op stadswarmte en krijgen zonnepanelen. 
Energieneutrale huizen zijn comfortabele 
huizen, voldoen aan hoge energienormen, je 
houdt er een blijvend lage energierekening aan 
over én je draagt bij aan minder emissies. 

Ook je leefomgeving wordt duurzaam
Het klimaat verandert. Het wordt steeds 
warmer en we ervaren vaker periodes met 
extreme neerslag of langdurige droogte. In 

Hart van de Waalsprong zijn wij voorbereid 
op deze zogenaamde hittestress en grote 
hoeveelheden neerslag. Een uitgekiend plan 
biedt ruimte voor veel groen en een goede 
hemelwaterafvoer. Bij grote regenbuien 
wordt het hemelwater tijdelijk opgevangen in 
Wadi’s, waarna het langzaam opgenomen kan 
worden in de bodem. Ook in de ontwerpen 
van de woningen is veel ruimte voor groen 
meegenomen. Je ziet dit terug in onder 
andere de bijzondere fruitnissen in gevels, de 
erfafscheidingen en de pergola’s. En wat te 
denken van het waterelement op het centrale 
plein, dé plek voor ontmoeting en spelen.

Duurzaam parkeerhuis
Hart van de Waalsprong wordt een autoluwe 
wijk. Voetgangers en fietsers krijgen 
voorrang in de openbare ruimte. Het meeste 
autoverkeer rijdt snel en eenvoudig het 
parkeerhuis met plek voor 300 auto’s in. Het 
dak van het parkeerhuis is voorzien van vele 
zonnepanelen.

Hart van de Waalsprong, de meest 
duurzame wijk van Nederland
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500 euro cadeau met het Fietsplan
In een echte fietsstad als Nijmegen willen we het 
gebruik van de fiets in Hart van de Waalsprong 
alleen maar stimuleren. Bij het winkelcentrum 
zijn volop stallingen, ook voor bakfietsen. Voor 
de kopers van de woningen van Hart van de 
Waalsprong gaan we nog een stapje verder. 
Samen met de Nijmeegse onderneming Zoevers 
hebben we een bijzonder fietsplan opgesteld. Alle 
kopers ontvangen bij de aankoop van hun woning 
een kortingsvoucher van € 500,- voor de aankoop 
van een elektrische fiets of -bakfiets bij Zoevers. 

Afval? Uit het zicht graag!
In Hart van de Waalsprong, willen we ook 
duurzaam omgaan met afval. Afval zet je 
niet langs de straat maar breng je weg naar 
speciale containerruimtes in het parkeerhuis. 
Dit zijn speciaal ingerichte ruimtes waar je als 
bewoner toegang toe hebt door middel van 
je eigen afvalpas. In het winkelgebied komen 
speciale afvalbakken waar zwerfafval en 
sigarettenpeuken gescheiden weggegooid kan 
worden. Je zult ze straks op diverse plekken 
tegenkomen, waarmee we hopen te bereiken dat 
we naast het energiezuinigste, ook het schoonste 
winkelcentrum van Nederland worden.

Een eigen fietsplan
€ 500,- cadeau bij aankoop woning

We drive solar
In Hart van de Waalsprong staan straks 12 elektrische 
auto’s van We Drive Solar waar je vanaf de oplevering 
van je huur- of koopwoning in mag rijden. Je kunt er 
zowel korte ritten in de buurt als lange ritten door heel 
Nederland en daarbuiten maken. Handig en voordelig 
als vervanging van de tweede auto. Het rijden met 
de elektrische auto gaat gemakkelijk. Je maakt een 
reservering op de computer of met de app op je 
smartphone. Zelfs het openen van de auto’s gaat via de 
app. 

Overal oplaadpunten
Overal in de wijk vind je oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. Alle kopers van een woning met een vaste 
eigen parkeerplek krijgen de mogelijkheid om zelf een 
oplaadpunt bij hun eigen parkeerplaats te plaatsen. 
Kom je op bezoek en parkeer je je elektrische auto in het 
parkeerhuis in Bliek, dan kan je deze opladen met échte 
Hart van de Waalsprong-stroom direct van het zonnedak 
van het parkeerdak. 
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De woningen in Hart van de Waalsprong worden 
in de basis al heel compleet opgeleverd met een 
keuken, sanitair en tegelwerk. Maar heb je 
persoonlijke woonwensen? Dan horen we dat 
graag. 

Keuken
Je woning in Hart van de Waalsprong wordt 
opgeleverd met een keuken. Deze is standaard 
voorzien van apparatuur. In de showroom kun 
je de keuken nog geheel aanpassen aan jouw 
wensen. De keuze is aan jou!

Sanitair en tegelwerk
In het toilet en de badkamer komt standaard 
tegelwerk en sanitair. Voor zowel het sanitair als 
tegelwerk geldt dat je nog allerlei keuzes kunt 
maken.  

Keuzetraject
Na aankoop van de woning word je door de 
kopersbegeleider van de aannemer uitgenodigd. 
Tijdens dit gesprek kun je nog tal van keuzes 
maken. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van 
bijvoorbeeld extra elektra- en of lichtpunten tot het 
aanbrengen van loze leidingen voor bijvoorbeeld 
jouw thuisnetwerk. We bieden je graag alle 
ruimte om al jouw persoonlijke woonwensen 
werkelijkheid te laten worden. 

Kijk voor meer project specifieke informatie over 
de keuken, tegelwerk, sanitair en meerwerk in de 
online brochures op de website.

De inrichting en indeling 
van jouw woning 
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Stap 1
De reis begint
 
Geef alvast aan welke woning het best bij jouw 
woonwensen aansluit. Je kunt via de website 
jouw droomhuis kiezen.

Stap 2
Nu kun je sfeer proeven en je laten 
inspireren en adviseren.
 
Omdat je je als geïnteresseerde
hebt ingeschreven, ontvang je een uitnodiging 
voor de webinar.

Stap 3
Je hebt een bouwnummer
toegewezen gekregen; en nu?
 
Ben je één van de gelukkigen die een bouw-
nummer krijgt toegewezen? Dan nodigen we 
je uit voor een verkoopgesprek en kan je aan 
de slag met jouw hypotheek en de inrichting 
en indeling van jouw nieuwe huis.

Jouw woonreis
Dit kun je verwachten 
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Stap 4
Je kunt vertrekken; de ondertekening 
van de koop- en aannemings-
overeenkomst
 
Je weet het zeker, dit wordt jouw droomhuis.
Je ondertekent de koop- en aannemingsover-
eenkomst.

Stap 5
Je bent onderweg; de start van de 
bouw en de woonadviseur.
 
In deze fase kies je definitief voor jouw 
meerwerk, sanitair, tegelwerk, keuken en meer.

Stap 6
De bestemming komt in zicht; jouw 
huis wordt gebouwd.
 
Op het moment dat de omgevingsvergunning 
is afgegeven en het voorverkooppercentage is 
gehaald gaat de bouw van start. In deze perio-
de ga je ook naar de notaris. Maak kennis met 
jouw nieuwe buren en kom kijken op de bouw.

Stap 7
Bestemming bereikt.
 
Je droomhuis is opgeleverd en je 
ontvangt de sleutel. 
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HARTVANDEWAALSPRONG.NL

Colofon

Disclaimer: 
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
De informatie in deze brochure is slechts indicatief en informatief bedoeld. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Postbus 4052

3502 HB Utrecht

+31 (0)30 609 7222

info@am.nl

Willemsvaart 21

8019 AB Zwolle

+31 (0)38 303 3600

info@vanwonen.com

Contact voor de  

woningen in Alver,  

Bliek of Crevas:

Contact voor de  

appartementen in  

Donk en Elft:

Willeke Haasjes ‑ van Harn

+31 (0)6 46 44 38 35

willeke@vanwonen.com

+31 (0)24 324 4244 

info@hansjanssen.nl

Hart van de Waalsprong is een ontwikkeling  

van Hart van de Waalsprong CV, een  

samenwerkingsverband van:

info@hartvandewaalsprong.nl


