
 
 

 

 

 

P E R S B E R I C H T  

 

Utrecht, 12 december 2016 

 

Nieuwbouw woningen met oudhollandse architectuurstijl  
Start verkoop tuinen van Mollenburg in Gorinchem 
 
Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Bemog Projektontwikkeling starten start 13 december 

met de verkoop van 38 woningen in het project Tuinen van Mollenburg in Gorinchem. Binnen het 

plan worden circa 129 wonen in vier fasen gerealiseerd. De woningen zijn ontworpen in de stijl 

van de oudhollandse architectuur. Daarbij geven AM en Bemog, in samenwerking met BAM 

Woningbouw, bewoners de unieke mogelijkheid om hun woning volledig woonklaar te laten 

opleveren met Victor&Wonen. Zo kunnen nieuwe bewoners straks meteen intrekken in hun 

nieuwe huis.  
 

 
 
Tuinen van Mollenburg 

Achter de bomenpartij langs de Mollenburgseweg ligt Tuinen van Mollenburg. Op deze unieke 

locatie, midden in de bestaande wijk Stalkaarsen, wordt een nieuwe kindvriendelijke woonwijk 

gerealiseerd. De eerste fase bestaat uit vier verschillende types rijwoningen van 110 m2, 126 m2 en 

161 m2 en royale twee-onder-een-kap woningen  van 162 m2.De prijzen zijn vanaf € 202.900 v.o.n. 



voor een rijwoning en vanaf € 335.5000 v.o.n voor een twee-onder-een-kap-woning. De bouw is 

in handen van BAM woningbouw. Voor meer informatie over de Tuinen van Mollenburg zie 

www.tuinenvanmollenburg.nl.  

 
Start verkoop 
De start verkoop vind plaats op 13 december vanaf 19.00. Tijdens de start verkoop zijn adviseurs van 

het verkoopteam aanwezig om informatie te verstrekken over het project. Ook zijn er woonadviseurs 

van Victor&Wonen aanwezig om informatie te geven over het woonconcept waarmee kopers hun 

nieuwe huis woonklaar kunnen laten opleveren in een woonsfeer naar hun keuze en met 

indelingsvarianten die passen bij hun leefwijze. Victor Meuwissen van Victor&Wonen adviseert 

tijdens een woonsessie toekomstige kopers over de inrichtingsmogelijkheden van hun nieuwe huis.  

Over Bemog 

Bemog is een onafhankelijke, middelgrote en landelijk opererende projectontwikkelaar. We zijn 

uniek in het op een onderscheidende wijze vorm en inhoud geven aan de ordening van woon- en 

leefomgeving. Wij halen onze inspiratie uit de wensen van onze klanten en houden rekening met 

wat er gaande is in de maatschappij. De menselijke maat en factor staan daarbij steeds centraal. 

Over AM  

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Met 

ons business Model ‘I AM YOU’ werken wij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele 

kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol 

bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking 

met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en 

consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, 

winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van 

ruimte én kwaliteit van leven. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
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 nieuws > illustraties) 
 

 
 
 
 
 

http://www.tuinenvanmollenburg.nl/

