
P E R S B E R I C H T 
 

 

Dordrecht, 4 maart 2015 

 

Eerste fase 100% verkocht 

Start verkoop woningen tweede fase Stadswerven 
 

Ontwikkelingscombinatie Stadswerven (AM, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren) start 

zaterdag 7 maart met de verkoop van de volgende 23 woningen op Stadswerven in 

Dordrecht. De eerste 24 woningen zijn alle verkocht en inmiddels in aanbouw. 

Hiermee worden de eerste contouren van een nieuw uniek woon-, verblijfs- en 

recreatiegebied zichtbaar. 

 

 
 

Stadswerven ligt tussen de twee rivieren het Wantij en de Beneden Merwede. Op een 

steenworp afstand van de historische binnenstad van Dordrecht worden hier diverse 

voorzieningen en ruim 900 woningen gerealiseerd. Het gevarieerde woningaanbod 

bestaat uit eengezinswoningen in verschillende typen, appartementen, vrije kavels en 

waterwoningen. 

 

In de tweede fase komen vijf verschillende woningtypen met afwisselende daken en  

gevelstenen, waardoor een fraaie variatie in de gevelrijen wordt gecreëerd. De huizen 

worden in aansluiting op de eerste fase eveneens in het hart van Stadswerven 

gerealiseerd. De betreffende woonoppervlaktes variëren van 117 tot 130 m2 en de 

huizen beschikken standaard over drie slaapkamers met de mogelijkheid een extra 



slaapkamer op zolder te realiseren. Er zijn diverse keuzemogelijkheden met betrekking 

tot de uitbouw van de woning, die daarnaast alle over een berging en een ruime tuin 

beschikken. Prijzen zijn vanaf € 225.000 tot circa € 265.000 v.o.n. Het ontwerp van de 

woningen komt van Mulleners en Mulleners Architecten. De eerste woningen op 

Stadswerven zijn in aanbouw en worden naar verwachting in de zomer van 2015 

opgeleverd .  

 

Start verkoop 

De start verkoop vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur in de Biesboschhal (DordtYart), 

Maasstraat 11 in Dordrecht. Tijdens de start verkoop is woningdocumentatie 

beschikbaar en is het verkoopteam aanwezig om geïnteresseerden te informeren over 

de mogelijkheden. Zie voor meer informatie www.stadswerven.nl.  

 

Trekpleister 

Wethouder Piet Sleeking is er van overtuigd dat Stadswerven een zeer aantrekkelijk 

gebied wordt. “Met Villa Augustus en Energiehuis is het nu al een trekpleister. En daar 

komt over een jaar ook nog de bioscoop van Kinepolis bij. En het water speelt een 

belangrijke rol bij de opzet van de wijk. Daar is zelfs internationale belangstelling 

voor.”  

 

_______________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Meer informatie:  

Afdeling in- en externe communicatie AM, telefoon 030 609 72 22, 

communicatie@am.nl. Zie ook: www.am.nl. 

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden op www.am.nl/actueel/illustraties. 
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