
P E R S B E R I C H T  
 
 
Dordrecht, 20 september 2012 
 
Realisatie woningen in jaren dertig architectuur binnen groenstedelijk plan 

Wethouder Sleeking geeft startsein bouw woningen 
Wilgenwende in Dordrecht  
 
Ontwikkelingscombinatie Wilgenwende (AM en Amvest) start vrijdag  
28 september met de realisatie van 24 eengezinswoningen en twee twee-onder-
een-kapwoningen in het plan Wilgenwende in Dordrecht.  Wethouder Piet Sleeking 
verricht hiervoor de officiële handeling.  
 

 
 
De woningen hebben een karakteristiek jaren dertig uiterlijk , ruime achtertuinen en 
een parkeerplek op eigen terrein. De prijzen voor de 24 eengezinswoningen zijn vanaf  
€ 199.500 en de prijzen van de twee-onder-een-kapwoningen zijn  vanaf € 337.500. 
Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Het merendeel van de toekomstige bewoners is 
afkomstig uit Dordrecht. De woningen worden volgens planning in het voorjaar van 
2013 opgeleverd.  
 
De eerste 42 woningen in Wilgenwende zijn eind 2011 opgeleverd en in totaal worden 
in het plan ruim zeshonderd woningen ontwikkeld in uiteenlopende typen en 



prijsklassen. Het nieuwe woongebied is georiënteerd naar de Biesbosch en krijgt een 
twaalf hectare groot park. Dit park is gelegen tussen het noordelijk deel van de wijk 
en het ruim opgezette zuidelijke deel langs de Wieldrechtsezeedijk. De aanleg van het 
park is in volle gang en is eind 2012 gereed. De bouw van de woningen is in handen 
van BAM Woningbouw. Voor meer informatie zie www.wilgenwende.nl.  
 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
U bent van harte welkom om de officiële  start bouw bij te wonen.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
07.30 - 08.00 uur  ontvangst bij Van der Valk Hotel Dordrecht  

en vertrek met touringcar naar bouwplaats 
08.15 – 08.40 uur  officiële handeling door wethouder Piet Sleeking en  

Wilco van den Ban, directeur AM Zuidwest 
08.45 uur   retour naar Van der Valk Hotel Dordrecht. 
09.00 uur   speeches door wethouder Sleeking en Wilgenwende CV 
09.00 -  10.30 uur ontbijt 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 AM, Bart Hogenbosch senior adviseur in- en externe communicatie,  
tel. 030-6097368 of bart.hogenbosch@am.nl.  

 Zie ook: www.wilgenwende.nl  
 Highres illustraties zijn onder bronvermelding van AM beschikbaar op 

www.am.nl/illustraties 
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