
W O N E N  I N  H A R T J E  W A A L S P R O N G

bijzonder!
Zalig wonen in 
groen Nijmegen!



WONEN IN HARTJE WAALSPRONG

In Zaligerhof is alles bijzonder. De architectuur van de woningen, je 
leefomgeving en de omliggende natuur met de stad toch heel dichtbij. 
Hier woon je op loopafstand van het nieuwe winkelcentrum Hart van 
de Waalsprong en tegenover Fort Beneden Lent. Alles wat je kunt 
wensen is dichtbij, zoals winkels, sport, natuur, water en een snelle 
fietsverbinding naar de oude binnenstad van Nijmegen. Wordt het een 
stadsvilla of een herenhuis? In Zaligerhof woon je bijzonder én zalig in 
een heerlijk groene omgeving.  

“Hoe vaak in je leven koop je een 
nieuwbouwwoning? Voor ons is het de 
tweede keer en natuurlijk vinden we het 
belangrijk dat ons nieuwe thuis aan al 
onze woonwensen voldoet. Van de plek 
tot de architectuur en van de indeling tot 
het wooncomfort. In Zaligerhof komt alles 
samen en wordt onze woondroom echt 
werkelijkheid.”

Zo bijzonder is Zaligerhof
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Stoere architectuur, opvallend metselwerk, fraaie 
raampartijen, heel veel ruimte en een keus uit maar 
liefst 8 verschillende woningtypes: ook dat is Zaligerhof. 
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Zaligerhof wordt een heerlijke plek om te wonen. De Nijmeegse binnenstad ligt 

op slechts een kwartiertje fietsen, het winkelcentrum Hart van de Waalsprong 

is vlakbij en de natuur in de directe omgeving daagt uit tot eindeloos wandelen, 

fietsen, ontdekken en beleven. Vanuit Zaligerhof kun je snel alle kanten op, 

richting Arnhem of juist naar Duitsland, maar waarom zou je? Je hebt hier straks 

alles wat wonen in een nieuwe woning en een nieuwe wijk zo heerlijk relaxed 

maakt. Zo centraal woon je bijna nergens.
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Het leven wordt een avontuur in Zaligerhof

KIJK!
Zalig wonen in 
groen Nijmegen!
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Zaligerhof maakt deel uit van de Waalsprong, een uniek 
stukje Nederland. Niet alleen vanwege zijn groene karakter, 
de ligging aan de rivier en het centrum van Nijmegen op een 
steenworp afstand, maar ook door alle voorzieningen die er 
zijn. Daardoor is het nu al een heerlijk stadsdeel waar het 
goed wonen, leven en beleven is.

Recreëren en ontspannen
De natuur is echt overal om je heen in Zaligerhof. Je woont 
vlak bij de Spiegelwaal, waar je eindeloos kunt sporten, 
ontspannen en recreëren en waar op de strandjes tal van 
evenementen worden georganiseerd. Ook in natuurgebied 
De Waaijer met drie recreatieplassen ben je zo op de fiets. En 
aan de zuidkant van de Waal vind je de befaamde Ooijpolder. 
Trek erop uit en geniet van al het natuurschoon in de buurt.

Een groene woonplek 
in het hart van de 
Waalsprong

DE OMGEVING
De natuur tot aan 

je voordeur

Volop voorzieningen

In Nijmegen vind je alles op het gebied 

van kunst, cultuur, winkelen en uitgaan. 

Maar ook de Waalsprong is rijk aan 

voorzieningen, vaak op loopafstand. In 

de dorpen Lent en Oosterhout is een 

gevarieerd winkelaanbod en er zijn 

scholen en sportclubs. In 2022 komt 

daar Hart van Waalsprong bij, met 

diverse winkels, supermarkten, horeca 

en andere voorzieningen. Dit nieuwe 

winkelcentrum wordt echt het hart van 

de nieuwe wijk.

Fort Beneden Lent 

Zaligerhof grenst aan Fort Beneden Lent, ook wel 

nieuw Knodsenburg genoemd. Het is in 1862 gebouwd 

ter verdediging van de stad Nijmegen en fungeerde 

later als bescherming van de spoorbrug over de Waal. 

Tegenwoordig is het een leuke evenementenlocatie 

met een grote overdekte binnenplaats, intieme 

ruimtes, klassieke gewelven en een dakterras. De 

combinatie van sfeer, stijl, vrijheid en variatie maakt 

Fort Beneden Lent uniek.

Tip!
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VOORZIENINGEN
Alles om de hoek en 

op fietsafstand

2000 jaar karakter 
aan de Waal

Het Honigcomplex

Het Honigcomplex in Nijmegen 

is al ruim een eeuw een begrip in 

Nijmegen. Ooit werden hier droge 

soepen gemaakt, tegenwoordig 

is het een bruisende ‘vrijstaat’ 

waar uiteenlopende bedrijven en 

bedrijfjes zich gevestigd hebben 

in de oude fabriekspanden. Eten, 

drinken, sport, mode, design; je 

vindt het hier allemaal.In Zaligerhof is de stad om de hoek. Via stadsburg De 
Oversteek en de fietsverbinding ‘Snelbinder’ sta je binnen een 
kwartiertje midden in de oude binnenstad van Nijmegen, met 
al zijn winkels, restaurants, theaters, cafés, musea en meer. 
Zoek je de rust van het dorp of juist de dynamiek van de stad? 
In Zaligerhof geniet je van het beste van twee werelden.

Een stad met smaak
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? Eigenlijk smaakt Nijmegen op 
elke straathoek naar meer, veel meer.

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

Tip!
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Vogelvlucht en  situatie
Waar zie jij jezelf wonen?

Zaligerhof bestaat uit twee groene hofjes met daaromheen in totaal 88 herenhuizen 

en stadsvilla’s. Achter de woningen ligt een grote parkeerplaats, waardoor je je 

auto altijd dichtbij huis kwijt kunt. Bovendien beschik je samen met je buren over 

een moestuin en speeltuin. Het plan wordt omsloten door drie straten; de levendige 

hoofdstraat, de groene Zaligestraat en de statige Watersingel.
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OVERZICHT
Ruime opzet en
voldoende keuze
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Stoere gevels
Aansprekende architectuur

De architectuur van Zaligerhof springt meteen in het 

oog. De woningen ogen robuust waarbij veel aandacht 

is besteed aan de detaillering van elke woning afzon-

derlijk. Opvallend metselwerk, fraaie raampartijen en 

volop variatie in gevelsteenkleuren en kapconstructies 

maken van Zaligerhof een nieuwbouwproject met een 

stoere stadse uitstraling, midden in het groen. 
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In totaal telt Zaligerhof 65 koopwoningen die 

allemaal net weer even anders zijn. Je hebt de 

keus uit maar liefst 8 verschillende woningtypes, 

variërend van hoekwoning tot tussenwoning 

en van herenhuis tot stadsvilla. Alle woningen 

zijn heerlijke gezinshuizen met minimaal drie 

slaapkamers en volop mogelijkheden om je woning 

aan te passen aan jouw persoonlijke woonwensen. 

De Woningtypes

WELK TYPE kies JIJ?
Acht verschillende 
huizen op een rij

Type A
Herenhuis aan de levendige 

hoofdstraat of de groene 

Zaligestraat.

Bouwnummers 1, 5, 6, 7, 8, 9, 
25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 en 34

Type C
Herenhuis of stadsvilla met grote 

woonkeuken. Aan de voorzijde 

bevinden zich grote raampartijen.

Bouwnummers 11, 31, 39 en 55

Type D
Herenhuis met stijlvolle 

kantoorruimte en een ligging aan 

de hoofdstraat.

Bouwnummers 14, 15, 16 en 24

Type E
De stadsvilla van woningtype E 

stijgt boven alle herenhuizen uit, 

met maar liefst vier verdiepingen.

Bouwnummers 22, 23, 43, 47, 
48, 49, 50 en 65

Type F
Herenhuis type F wordt 

gekenmerkt door bijzonder 

metselwerk en grote raampartijen.

Bouwnummers 35, 36, 38, 41 
en 59

Type B
Herenhuis aan de levendige 

hoofdstraat of de statige 

Watersingel.

Bouwnummers 4, 10 12, 13, 42, 
44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 
58, 61, 62, 63 en 64

Type G
Groot, groter, grootst! Stadsvilla 

type G biedt volop vierkante 

meters over maar liefst vier 

verdiepingen.

Bouwnummers 37, 40 en 60

Type H
Dit moderne herenhuis staat aan 

de hoofdstraat. De gevel wordt 

gekenmerkt door bijzonder 

metselwerk en grote raampartijen.

Bouwnummers 17, 18, 19, 20, 
21 en 30

Volop variatie en keus
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Woningtype A

Wil je aan de levendige hoofdstraat of aan de groene Zaligestraat 
wonen? En ga je voor een plat dak of een topgevel? De indeling 
van woningtype A is overal gelijk, maar de ligging en uitstraling 
verschillen. Hierdoor vind je altijd een variant die bij je past. Alle 
varianten van woningtype A worden gekenmerkt door bijzonder 
metselwerk en grote raampartijen. Op de bovenverdiepingen 
bevinden zich maar liefst vijf slaapkamers en een badkamer met 
douche, wastafel en toilet. De tuin is voorzien van een berging, met 
daarachter plek voor je auto in het binnenhof. 

25

Bouwnummers
1, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 
27, 28, 29, 32, 33 en 34

Woonoppervlakte
125 - 141 m2

Kaveloppervlakte
107 - 283 m2

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Herenhuis

26

WAAR bevindt 
type A zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

1
5

6
7

8

9

6
7

8
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Woningtype B

De 18 woningen van type B liggen aan de levendige hoofdstraat 
en de statige Watersingel. Het zijn heerlijke ruime gezinswoningen 
die qua indeling allemaal gelijk zijn, maar qua uitstraling net weer 
even anders. Ze hebben maar liefst vijf slaapkamers, een royale 
tuingerichte woonkamer en volop uitbreidingsmogelijkheden. Omdat 
de woning een plat dak heeft, zijn alle wanden recht en kun je elke 
ruimte optimaal gebruiken. De woningen vallen op door hun stoere 
architectuur en fraaie geveldetails. 

Bouwnummers
4, 10, 12, 13, 42, 44, 45, 
46, 51, 52, 53, 54, 56, 
57, 58, 61, 62, 63 en 64

Woonoppervlakte
136 - 153 m2

Kaveloppervlakte
95 - 143 m2

4

WAAR bevindt 
type B zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Herenhuis

10

12

13
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Droom je van een woonkeuken? Dan is deze stijlvolle hoekwoning 
iets voor jou. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van het huis 
en heeft grote raampartijen. Wanneer je met een wijntje aan de 
eettafel zit, geniet je van een prachtig uitzicht over de buurt. Aan de 
achterzijde van de woning is een aparte zithoek. Hier kun je je even 
helemaal terugtrekken met een boek of film. En schijnt de zon, dan 
doe je de deuren naar de tuin open. Op de twee bovenverdiepingen 
is volop ruimte voor maar liefst vijf slaapkamers. Bouwnummer 39 
heeft zelfs 4 woonlagen.

Bouwnummers
11, 31, 39 en 55

Woonoppervlakte
140 - 176 m2

Kaveloppervlakte
124 - 148 m2

55

11

WAAR bevindt 
type C zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Woningtype C
Herenhuis of stadsvilla
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Wil jij werken en wonen combineren? Dan zijn de vier woningen 
van type D echt iets voor jou. Het zijn robuuste herenhuizen met 
een stijlvolle woonruimte en een gevel waar je u tegen zegt. In 
combinatie met de ligging aan de hoofdstraat weet je zeker dat je 
opvalt. Het is hier zien en gezien worden. De benedenverdieping 
bestaat uit een kantoor en een woonkeuken. Op de bovenverdieping 
bevinden zich een zithoek, vier slaapkamers en een badkamer met 
douche, wastafel en toilet.

Bouwnummers
14, 15, 16 en 24

Woonoppervlakte
108 m2

Kaveloppervlakte
73 - 84 m2

WAAR bevindt 
type D zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

14

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Woningtype D
Herenhuis

15

24

16
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Woningtype E is een echte topper. Dankzij de opvallende hoge 
kap steekt hij letterlijk boven alle andere herenhuizen uit. Met 
maar liefst vier verdiepingen heb je hier volop ruimte om al je 
woonwensen te laten uitkomen. Waar de meeste woningtypes in 
Zaligerhof een plat dak hebben, wordt woningtype E gekenmerkt 
door een karakteristieke topgevel met grote raampartijen. Op de 
bovenverdiepingen bevinden zich maar liefst vijf slaapkamers. Dit 
woningtype is dan ook lekker royaal voor grote gezinnen. 

Bouwnummers
22, 23, 43, 47, 48, 49, 
50 en 65

Woonoppervlakte
171 m2

Kaveloppervlakte
108 - 135 m2

23

WAAR bevindt 
type E zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Woningtype E
Stadsvilla

22

50
49

48
47
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Of je nu aan de Zaligestraat of de Watersingel woont, als je kiest 
voor type F dan valt er altijd wat te zien. Op de benedenverdieping 
bevindt zich een sfeervolle woonkeuken. Zit je aan de eettafel, dan 
kun je de deuren openslaan en is het net alsof je buiten op het 
terras zit. Aan de achterzijde bevindt zich de zithoek met een mooi 
uitzicht over de tuin. Woningtype F wordt gekenmerkt door bijzonder 
metselwerk en grote raampartijen. De woning telt maar liefst vijf 
slaapkamers. 

Bouwnummers
35, 36, 38, 41 en 59

Woonoppervlakte
157 m2

Kaveloppervlakte
120 - 147 m2

38

WAAR bevindt 
type F zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

35

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Woningtype F
Herenhuis

59

3638

41
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Groot, groter, grootst! De drie woningen van type G bieden volop 
vierkante meters over maar liefst vier woonlagen. De woningen 
liggen aan de Zaligestraat en de Watersingel en geven je volop 
leefruimte. De benedenverdieping bestaat uit een enorme 
woonkeuken met berging. Ga je de trap op, dan kom je bij de zithoek. 
Daarboven bevinden zich vier slaapkamers en een badkamer met 
douche, bad, dubbele wastafel en toilet. Omdat de woning een plat 
dak heeft, zijn alle wanden recht en kun je elke ruimte optimaal 
gebruiken.

Bouwnummers
37, 40 en 60

Woonoppervlakte
176 m2

Kaveloppervlakte
102 - 125 m2

37

WAAR bevindt 
type G zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Woningtype G
Stadsvilla

40

60
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Wonen in een herenhuis aan een lange straat met bomen. Het 
klinkt als een droomplek en dat is het ook. Dit moderne herenhuis 
staat aan de hoofdstraat van Zaligerhof. Hier valt altijd wat te 
beleven, maar je kunt je ook gemakkelijk terugtrekken. De gevel 
van woningtype H wordt gekenmerkt door bijzonder metselwerk en 
grote raampartijen. De benedenverdieping bestaat uit een sfeervolle 
leefruimte. Op de bovenverdieping bevinden zich maar liefst vier 
ruime slaapkamers. De tuin ligt op het zuidwesten en is voorzien van 
een berging. 

Bouwnummers
17, 18, 19, 20, 21 en 30

Woonoppervlakte
130 - 132 m2

Kaveloppervlakte
102 - 115 m2

21

WAAR bevindt 
type H zich?

zie situatiekaart
op pagina 15

Benieuwd?
De plattegronden en 
alle specificaties vind je 
op www.zaligerhof.nl

Woningtype H
Herenhuis

30

20
19

18

17
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Oriënteer je op zaligerhof.nl

Heeft Zaligerhof je verleid en overweeg je hier een huis te kopen? 
Dan heb je ondertussen vast een goed idee gekregen van de 
verschillende woningen. Op www.zaligerhof.nl kun je je nu verder 
oriënteren door van alle woningen de plattegronden te bekijken. 
Blijft kiezen moeilijk? Laat het dan weten. Wij zijn er voor jou. Bij 
VanWonen doen we het samen!
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Een inspirerende reis!

Je maakt kennis met Zaligerhof. Je bekijkt het plan op de website, 
hebt misschien al een voorkeur voor een woning en je schrijft je in 
als belangstellende. Vanaf nu houden we je regelmatig op de hoogte 
van wat er allemaal speelt.

De woningen worden toegewezen. Ben jij een 
van de gelukkigen? Dan nodigen we je uit 

voor een online woning- en gebiedsoriëntatie.

De woningen gaan in pre-sale. Je hebt al eerder 
aangegeven naar welk woningtype je voorkeur 
uitgaat. Nu leg je die wens definitief vast. 
Ondertussen heb je natuurlijk al gekeken of je ook een 
hypotheek kunt krijgen voor jouw favoriete woning.

In het gesprek met de klantmanager van VanWonen bespreek je je 
wensen, de opties die je graag wilt en daarna teken je de koop- en 
aannemings overeenkomst. Je hebt nu nog een week bedenktijd.

Is de omgevingsvergunning onherroepelijk, 
heeft Woningborg het plan geaccepteerd en is 
meer dan 70% van de woningen verkocht? Dan 
gaan de hypotheekstukken naar de notaris en 
maak je een afspraak voor de grondoverdracht 
en de hypotheekakte.

Een leuke tijd breekt aan. Je bezoekt 
showrooms van sanitair leveranciers en 
bekijkt de verschillende afbouwpakketten. 
Heb je je keuzes gemaakt, dan verloopt 
het offertetraject via de showroom en 
aannemer. Jij hoeft alleen maar te kiezen.

Je huis is klaar. Je krijgt de sleutel en je 
kunt verhuizen. We wensen je heel veel 

woonplezier in Zaligerhof.

Stap 1
De eerste 

kennismaking 

Stap 2
Start pre-sale

Stap 3
De toewijzing

Stap 4
Verkoop-
gesprek

Stap 5
Naar de

showroom

Stap 6
Naar de
notaris

Stap 8
Veel 

woonplezier!

De start bouw staat gepland voor eind 2021/begin 2022.
De aannemer informeert je tijdens de bouw en houdt je op de 
hoogte van de vorderingen. Ook nodigt hij je uit om te komen 
kijken op de bouwplaats.

Stap 7
De eerste

paal
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VanWonen is dé gebieds- en vastgoedontwikkelaar uit Noord- en Oost-Nederland. Bij VanWonen staan de 

klanten en de reis die ze afleggen bij het ontwikkelen, kopen, huren en bouwen van een woning centraal. Deze 

onderscheidende aanpak is gebouwd op aandacht: ‘de nieuwe stijl VanWonen’. VanWonen is een ondernemende 

gebieds- en vastgoedontwikkelaar die niet gelieerd is aan een groot concern of bouwbedrijf en is daardoor 

geheel onafhankelijk. 

1. Altijd welkom
Dat is het gevoel dat we iedereen willen geven: 
geïnteresseerden, klanten, gemeenten, buurtbewoners 
en zakenpartners. In elke ervaring met VanWonen en 
bij elk contact. Net zo warm en betrokken zoals je thuis 
met elkaar omgaat.

 2. Ontwikkelen van binnenuit 
We denken vanuit de wensen van onze klanten en 
daarom ontwerpen en ontwikkelen we van binnenuit. 
Zo willen we bijdragen aan het creëren van een thuis. 
De omgeving, het type woning, de indeling en de 
afwerking; we toetsen alle ideeën bij onze klanten en 
nemen dit mee in het ontwikkelproces. 

3. Geen kopers maar klanten 
Met kopers doe je een transactie, met klanten bouw 
je aan een relatie. Wij zijn van de laatste categorie en 
dat zie je terug in de manier waarop we zaken doen 
met gemeenten en geïnteresseerden in een project of 
een woning. Wij geloven in de kracht van aandacht en 
participatie, waardoor langdurige relaties ontstaan; 
van klant worden en klant zijn, naar klant blijven. En 
daar hebben we onze diensten ook op afgestemd. 
Zo kun je ook nadat je je woning hebt betrokken, 
blijven meedenken over de ontwikkeling van je 
woonomgeving. Op deze manier dragen we bij aan een 
leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. 

4. Van A tot Z betrokken 
Waarom zouden we wat we samen met onze klanten 
hebben ontwikkeld en waar we het meest trots op zijn, 
laten verkopen door een ander? Dat doen we dan ook 
niet, we houden het liever persoonlijk. De adviseur met 
wie je jouw dromen en wensen bespreekt, is ook de 
adviseur waarmee je het contract sluit. Klanten kopen 
van ons en bij ons. 

5. Het betrokken Team VanWonen 
De VanWonen mensen zijn vakbekwame professionals. 
Conceptueel en creatief, maar ook gedreven 
en betrokken. Teamplayers die met hartstocht 
samen met gemeenten, beleggers, corporaties, 
buurtbewoners en toekomstige bewoners werken aan 
inspirerende duurzame projecten  
en gebieden.

 

Van Wonen in vijf beloften!
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Colofonjf bel! 
Ontwikkeling

VanWonen
Postbus 756
8000 AT Zwolle

Architect

FARO Architecten
OK72 - #514
Oude Kraan 72
6811 LL Arnhem

Aannemer

Reinbouw
Industrielaan 8
6951 KG Dieren

Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld. 
Desondanks moeten wij een voorbehoud 
maken voor kleine (maat) afwijkingen 
en/of wijzigingen en eventuele druk- en 
zetfouten. Impressies, plattegronden, 
maatvoering, foto’s en teksten zijn om 
een indruk te geven van het beoogde 
eindresultaat. Hier kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.
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