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Aanleiding

• Groot tekort aan woningen

• Duurzaamheidsopgave
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Wat is de Woondeal?

• Afspraken over woningbouw tussen Rijk, provincie Gelderland en 18 gemeenten 
in Metropoolregio Arnhem/Nijmegen

• Doel: meer en sneller bouwen

• Tot 2025: 20.000 woningen. Lange termijn: 50.000 – 60.000 woningen. Hiervan 
de helft in betaalbare segment (sociale en middeldure huur, koop tot NHG)

• Daarnaast afspraken over duurzaamheid (circulair, klimaatadaptief), leefbaarheid 
(Arnhem Oost0, verstedelijking (o.a. infrastructuur en openbaar vervoer) en 
huisvesting bijzondere doelgroepen. 
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NIEUWBOUW 
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Waar?

Waalsprong
+ 6.500 

Waalfront
+1.500

Station/
binnenstad

+2.000

Dukenburg
+1.500-2.000

Winkelsteeg
+3.500-4.000

“Overig”
+3.000-5.000

Totaal tot 2040: 
plannen voor 
18.000 – 21.000 woningen 
om te voorzien in behoefte 
van 15.000 woningen
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Programma
Min. 10.000 woningen tot 2030

15.000 tot 2040

130% plancapaciteit →

ca 20.000 woningen 

30% sociale huur

15% middeldure huur

20% koop tot 280.000 

Nadruk op appartementen

Studentenwoningen tot 2030
1.000 via SSH& 
1.000 particulier

Bijzondere woonvormen

Tijdelijk: 500 NDW21

Collectief: gem. 30 per jaar
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Uitgangspunten grote
gebiedsontwikkelingen

•Waalsprong: + 1.700  sociale 
huur (26%), + 500 middelduur (8%)

•Waalfront: + 300 sociale huur 
en 300 middeldure huur en koop 
(totaal 40%)

Plannen in uitvoering

•Waalsprong: + 1.700  sociale 
huur (26%), + 500 middelduur (8%)

•Waalfront: + 300 sociale huur 
en 300 middeldure huur en koop 
(totaal 40%)

Plannen in ontwikkeling

•Kanaalzone-Zuid en 
stationsgebied/binnenstad: 
prioritaire woningbouwgebieden 
voor het Rijk

•Stationsgebied/binnenstad en 
Winkelsteeg: 65% betaalbaar 
(incl. 30% sociaal)

•Dukenburg: nadruk middensegment 
(ca 50%) en 20% sociaal

•Woningbouwimpuls toekenningen; 
middelen in stadsbegroting

•Samen met ministerie optrekken 
voor input voor nieuw 
regeerakkoord
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NIEUWBOUW PORTAAL
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NDW 21 - Winkelsteeg

• In totaal 500 verplaatsbare woningen

• Waarvan 140 voor Portaal

• Variërende huurprijzen 

• Samenwerking met woningcorporaties, 
Portaal, Talis, Woonwaarts, gemeente en 
SSHN

• Bijdragen aan woningtekort in Nijmegen

• 1e opleveringen verwacht in 2022/2023
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Hof van Holland - Waalsprong

• 50 levensloopgeschikte appartementen

• Oppervlakte ca. 65 m2 (GBO)

• Duurzaam en betaalbaar

• Bouw is gestart, oplevering medio 2022
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Zuiderveld - Waalsprong

• Ca. 42 eengezinswoningen 

• Oppervlakte ca. 85 m2 (GBO)

• Bouw is gestart, oplevering medio 2022
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Station Lent - Waalsprong

• Samenwerking op plot 
met Heijmans en Talis

• Programma:  

- 66 woningen (vnl. ca. 50 m2)

- twee kamerappartementen

- en enkele studio’s

• Technisch een uitdagende locatie 
naast station

• Verwachte oplevering 2024-2025
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Dijkkwartier - Waalfront

• Ontwikkeling samen met Talis en BPD

• Meerdere woningtypen voor verschillende   
doelgroepen in een complex (323 app)

• Portaal neemt 87 appartementen af:
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RENOVATIES
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Transvaalstraat | Heseveld

• Renovatie 53 
eengezinswoningen uit 1963

• Van label E naar label A / B 
(huurdersoptie zonnepanelen

• Is afgerond
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Heseveld

• Renovatie 284 eengezinswoningen 
(4 complexen) uit 1954-1956

• Beeldbepalend / beschermd 
stadsgezicht

• Energetische aanpak



XSXS

Waterkwartier 

• Dinkel-/Dommelstraat (Hees) en 
Schipbeekstraat e.o. : renovatie gereed

• Lingestraat e.o.: in ontwikkelfase 

• Nier-/Roerstraat: in uitvoering  

• 443 eengezinswoningen totaal
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Wolfskuil 

• 182 eengezinswoningen

• Energetische aanpak: van label E naar 
label A


