
VERKOOP / VERHUUR BIJ INSCHRIJVING
Werf van de Biesbosch 92 te Dordrecht


'De Biesboschhal'



Omschrijving
Algemeen
 

Namens de gemeente Dordrecht hebben wij de Nadat de scheepswerf in 2000 failliet is gegaan, is 
opdracht gekregen om de verkoop / verhuur te het complex aangekocht door de gemeente 
begeleiden van de Biesboschhal, welke bij Dordrecht met als doel de wijk Stadswerven te 
openbare inschrijving zal worden verkocht of realiseren. De wijk is inmiddels in ontwikkeling en 
verhuurd. Wij nodigen u namens de gemeente het complex is thans op tijdelijke basis in gebruik 
Dordrecht van harte uit, om deel te nemen aan de gegeven.

procedure voor de herontwikkeling van de 

Biesboschhal. Hierbij informeren wij u graag over de De gemeente Dordrecht is op zoek naar een 
start van deze verkoop-/ verhuurprocedure.
 slagvaardige partij, of consortium van partijen, die 


 de herontwikkeling van de locatie zekerstellen. Een 
De Biesboschhal is een gemeentelijk monument partij die het gebouw van de gemeente Dordrecht 
met een bijzondere geschiedenis, gelegen aan de koopt of huurt dient met de herontwikkeling een 
zuidelijke insteekhaven van het gebied 'De impuls te geven aan het gebied, passend binnen 
Stadswerven'. Kenmerkend is de grote hal die door zowel de visie van de gemeente Dordrecht als het 
zijn omvang en architectuur nog steeds het gevoel vigerende bestemmingsplan.

van productie oproept. De hal bestaat op dit 

moment uit ca. 3.255 m² op de begane grond, ca. 

502 m² op de eerste verdieping en ca. 502 m² op 

de tweede verdieping. 
 


Werf van De Biesbosch 92, Dordrecht 2



Vervolg omschrijving
De huidige bestemming van het pand is 
‘Gemengd-1’. Binnen de bestemming 
‘Gemengd-1’ zijn de volgende activiteiten, onder 
bepaalde voorwaarden, toegestaan: cultuur & 
ontspanning, detailhandel, horeca-1, kantoor, 
maatschappelijke voorzieningen en sport. Meer 
informatie over het bestemmingsplan treft u 
verderop in dit memorandum. 




Kortom, het gebouw biedt ruime 
aanwendingsmogelijkheden en een combinatie 
van verschillende functies zou uitstekend passen 
binnen het bestemmingsplan en de visie van de 
gemeente Dordrecht. Er kan worden gedacht aan 
diverse functies die elkaar kunnen versterken maar 
die ook los van elkaar goed kunnen functioneren. 
Het behoud en herstel van de monumentale 
waarden van de Biesboschhal is het belangrijkste 
uitgangspunt van de ontwikkeling.




Ten behoeve van de verkoop en/of verhuur is er 
door de gemeente Dordrecht een bouwenvelop 
opgesteld. In  de  bouwenvelop  worden  de  context,  
eisen  en  wensen  beschreven  die  de Gemeente  
Dordrecht  stelt  aan  de  verkoop of verhuur  van  de  
Biesboschhal,  gelegen  aan  de zuidelijke  
insteekhaven  in  het  gebied  Stadswerven.  De  
ambities  die  de  gemeente Dordrecht  heeft  voor  
de  ontwikkeling  van  deze  plek  zijn  hoog.  De  
Biesboschhal  is één  van  de  cultuur-historische  
dragers  van  Stadswerven  en  vertelt  iets  over  de 
geschiedenis van dit unieke gebied. Om die 
ambities te realiseren heeft de gemeente ervoor 
gekozen randvoorwaarden te stellen die een 
uitwerking zijn van en aanvulling vormen op 
bestaande kaders zoals o.a. het vigerende 
bestemmingsplan.




In de bouwenvelop zijn duidelijke 
stedenbouwkundige randvoorwaarden geschetst. 
Het behoud en herstel van de monumentale 
waarden van de Biesboschhal is het belangrijkste 
uitgangspunt voor een herontwikkeling. 
Veranderingen, aanpassingen e.d. zijn mogelijk, 
maar moeten passen bij de industriële karakteristiek 
van het gebouw. Deze karakteristiek uit zich o.a. in 
het materiaalgebruik zoals staal/glas, de 
zichtbaarheid van de constructie, de grote maat 
van de hal en de lichttoetreding. Tevens is de 
parkeergelegenheid een belangrijk aspect waarop 
het plan beoordeeld wordt. 





De parkeervraag moet op eigen terrein worden 
opgelost, dit kan zowel op het voorterrein als in het 
gebouw zelf. Een parkeeroplossing in het gebouw 
dient een nadrukkelijk onderdeel te zijn in het 
architectonisch ontwerp. 




In eerste instantie kunnen geïnteresseerde partijen 
hun belangstelling kenbaar maken bij de 
makelaar. U kunt contact met ons opnemen voor 
het maken van een afspraak voor een 
bezichtiging. Elke geïnteresseerde krijgt de 
mogelijkheid om een plan in te dienen met een 
daarbij behorende bieding. De gemeente 
Dordrecht zal de plannen vervolgens beoordelen 
en een selectie maken van partijen waarmee de 
vervolgprocedure wordt ingegaan. De plannen 
zullen moeten voldoen aan de gestelde eisen uit 
de bouwenvelop en worden beoordeeld op de 
volgende criteria:




1. Het concept moet passen binnen het unieke 
karakter van het pand en dient een bijdrage te 
leveren aan de kernkwaliteiten van de stad;

2. Visie op het vastgoed (o.a. gemeentelijk 
monument, duurzaamheid en architectuur);

3. Inpasbaarheid van het plan binnen de 
omgeving ‘De Stadswerven’ 

4. Financiële businesscase.




Voor het opstellen van de plannen kunnen 
geïnteresseerde partijen, na het ondertekenen van 
een door de gemeente Dordrecht opgestelde 
geheimhoudingsverklaring, toegang krijgen tot 
aanvullende informatie die is verzameld in een 
dataroom. In deze dataroom is de navolgende 
informatie beschikbaar:




01. Kadastrale gegevens;

02. Akte van levering;

03. Bestemmingsplan;

04. Bodemonderzoek;

05. Uittreksel Bodemloket;

06. Asbestinventarisatie;

07. Uitgiftetekening;

08. NEN 2580 meetrapport, d.d. 14-12-2020

09. Bouwhistorisch rapport 

10. Bouwenvelop




Een uitgebreide procedure staat verderop in dit 
memorandum uitgeschreven.
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Vervolg omschrijving
Kadastrale aanduiding
 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 


Gemeente Dordrecht, sectie I, nummers 1765, van terrorisme

2032, 2642 en 3195 (allen gedeeltelijk), tezamen Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan 
groot 3.944 m²
 de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van 



 witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te 

Huidige indeling
 voldoen. 


Ca. 3.255 m² gelegen op de begane grond, 

grotendeels bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving 
en een gedeelte omhelst kantoor-/ secundaire dienen wij van verkopers / verhuurders en kopers / 
ruimte;
 huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, 


 waarvoor de onderstaande stukken dienen te 
Ca. 502 m² gelegen op de eerste verdieping, worden aangeleverd.

grotendeels bestaande uit  bedrijfs-/ opslagruimte 

op een entresol en een gedeelte is in gebruik als -	Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie 
kantoor- / secundaire ruimte;
 bijgevoegd document);



 -	kopie geldig legitimatiebewijs van de 
Ca. 502 m² gelegen op de tweede verdieping, tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

bestaande uit bedrijfs-/ opslagruimte op een -	kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk 
entresol.
 Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).



 

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een 
Privacy

NEN 2580 meetstaat, opgesteld door Ooms respecteert uw recht op privacy en 
ingenieursbureau Nicad d.d. 14 december 2020. garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens 
Bovengenoemde metrages mogen worden op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze 
aangemerkt als verhuurbare oppervlakte conform zullen worden behandeld, overeenkomstig de 
de Nederlandse Eenheids Norm NEN-2580. 
 richtlijnen uit de Algemene Verordening 


 Gegevensbescherming (AVG).

Onder- danwel overmaat van het metrage zal 

nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van 
Disclaimer

de koopsom / huurprijs en/of eventuele kosten Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
bijkomende leveringen en diensten, tijdens de informatieverstrekking niet als een aanbieding of 
periode van deze huurovereenkomst met inbegrip offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
van eventuele verlenging(en) hiervan.
 gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.








































Werf van De Biesbosch 92, Dordrecht 4



Bestemmingsplan
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Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende 
zaak in het vigerende bestemmingsplan: 
‘Stadswerven‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 10 
mei 2016.




Op grond van artikel 6 van dit bestemmingsplan is 
de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd-1‘ 
met de nadere functie-aanduiding ‘Cultuur 
historische waarden‘.




De voor ‘Gemengd-1‘ aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:




a. bedrijf;

b. cultuur en ontspanning;

c. detailhandel;

d. horeca 1;

e. kantoor;

f. maatschappelijke voorzieningen in de vorm van 
educatieve voorzieningen;

g. sport;

h. bij de bestemming behorende voorzieningen, 
zoals nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van het 
bepaalde in lid 6.3.




Voor het gebruik gelden de volgende regels:

a.	uitsluitend bedrijven behorend tot de 
categorieën 1 en 2 van de tot deze 

regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
toegestaan;

b.	detailhandel is toegestaan, met inachtneming 
van artikel 24.3.

c.	kantoor is toegestaan, met inachtneming van 
artikel 24.5;

d.	de bedrijfsvloeroppervlakte van horeca 1 
bedraagt ten hoogste 500 m2

e.	een terras is niet toegestaan.




In aanvulling op bovenstaande is het navolgende 
opgenomen in het bestemmingsplan:




24.3 Detailhandel

Op gronden met de bestemmingen Gemengd - 1 
en Woongebied bedraagt de gezamenlijke 
bedrijfsvloeroppervlakte van detailhandel ten 
hoogste 600 m2, met dien verstande dat een 
vestiging met niet-dagelijks aanbod niet groter is 
dan 200 m2.







 


24.5 Kantoren

Op gronden met de bestemmingen Gemengd - 1, 
Horeca - 1 (kraanbaan) en Woongebied bedraagt 
de gezamenlijke bedrijfsvloeroppervlakte van 
kantoren ten hoogste 4.400 m2, met dien 
verstande dat op deze gronden - al dan niet na 
toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid - niet meer dan één 
zelfstandig kantoor van ten hoogste 1.000 m2 mag 
worden gevestigd.




De bovenstaande gegevens, betreffende de 
bestemming zijn gedownload via de internetsite 
www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 21 
januari 2021. Voor het volledige bestemmingsplan 
verwijzen wij u naar de genoemde website.




Om Stadswerven te realiseren, is het Masterplan 
gemaakt dat op 14 mei 2009 door de 

Raad is vastgesteld. Dit is in 2009 vertaald in een 
Stedenbouwkundig plan en bijbehorend 

Beeldregieplan. Ter plaatse geldt het 
bestemmingsplan “Stadswerven”, zoals hiervoor 
vermeld. De kwaliteiten en ambities uit de 
bovengenoemde documenten zijn 
samengebracht en nader uitgewerkt in het 
document “Bouwenvelop Biesboschhal”, dat 
sturing geeft aan de ruimtelijke, functionele en 
kwalitatieve ontwikkeling van dit gemeentelijk 
monument. Hieromtrent is het navolgende 
woordelijk opgenomen in het document:




De Biesboschhal is een groot gebouw met veel 
vierkante meters. Kenmerkend daarbij is de grote 
hal die door zijn omvang en architectuur nog 
steeds het gevoel van productie oproept. Hier 
werd hard gewerkt aan grote installaties. 




Op basis van de indeling van het gebouw en de 
beschikbaarheid van veel m2 is het denkbaar om  
meerdere functies in het gebouw te combineren, 
waarbij functies elkaar kunnen versterken maar ook 
los van elkaar kunnen functioneren. Uitgangspunt 
blijft dat de grote ruimte van de hal als één geheel 
beleefbaar blijft.



Bestemmingsplan
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De Biesboschhal is een markant gebouw op een 
bijzondere locatie aan het water. Door de 
herontwikkeling van de Stadswerven ligt de hal 
over een aantal jaren te midden van een  nieuwe 
woonwijk dicht tegen de binnenstad met in de 
directe nabijheid een aantal belangrijke 
voorzieningen als het Energiehuis, de bioscoop en 
Villa Augustus. Het is wenselijk dat de Biesboschhal 
een nieuwe functie krijgt die een meerwaarde 
oplevert voor de wijk en de stad. Het zal in ieder 
geval een functie moeten zijn die voor wat betreft 
het gebruik (uitstraling/functie) passend is in een 
woonwijk.




Tot slot wordt er in de bouwenvelop nog de 
volgende kanttekening gemaakt:




Indien de mogelijkheden tot herbestemming van 
de Biesboschhal worden verruimd is met de 
Ontwikkelcombinatie de Werven (OCW) 
afgesproken, dat zij het recht hebben om opnieuw 
te bezien of de Biesboschhal ontwikkeld kan 

worden met een rendabele businesscase. Deze 
bouwenvelop is tot stand gekomen in overleg met 
OCW en vormt een van de kaders (naast het 
bestemmingsplan) op basis waarvan de gemeente 
de Biesboschhal kan verkopen aan een derde voor 
herontwikkeling en exploitatie.

Indien de overdracht aan een derde uitblijft en de 
gemeente de kaders voor de Biesboschhal wijzigt, 
dan herleeft het recht van eerste koop van OCW. 
De gemeente zal dan opnieuw in overleg treden 
met OCW over de mogelijkheden van 
herontwikkeling. Dit kooprecht vervalt wederom 
wanneer OCW alsdan de gemeente schriftelijk 
bericht geen gebruik te willen maken van het 
herleefde kooprecht.



Milieugegevens
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De bodem rondom de Biesboschhal wordt, voor 
zover mogelijk in verband met de fundering van 
het gebouw, gesaneerd tot een diepte van 1 
meter beneden huidig maaiveld (ca. +3.00  NAP) 
en afgesloten met een signaleringsdoek. De 
bodem wordt opgevuld met schoon zand, wat 
dienst doet als leeflaag en hiermee geschikt is voor 
beoogd gebruik. Onder het signaleringsdoek is de 
bodem verontreinigd. De grond in de Biesboschhal 
is reeds gesaneerd.




De kosten van afvoer van door de 
bouwactiviteiten uitkomende grond komen voor 
rekening van verkoper. Indien bouwactiviteiten 
van koper of huurder tot gevolg hebben dat 
vervuilde grond afgevoerd moet worden afkomstig 
uit de grondlaag gelegen onder de door de 
gemeente in het kader van de bodemsanering 
aangebrachte schone leeflaag van 1 meter 
beneden maaiveld, komen de daarmee gepaard 
gaande kosten voor rekening koper of huurder.



''De Stadswerven'' & Dordrecht
De Stadswerven
 Ruimtelijk is Stadswerven een verlengstuk van de 
Lange tijd vormde het plangebied Stadswerven Dordtse binnenstad, met dezelfde karakteristieke 
een buitengebied van de stad, onderhevig aan elementen als gesloten bouwblokken met een 
getijden. De rivieren Beneden-Merwede, Wantij en pandsgewijze opbouw, bijzondere gebouwen, 
Vlij waren een stuk breder en op de door variatie in bouwhoogte, wisselende gevelbreedte, 
aanslibbing ontstane Staart was sprake van een differentiatie in functie, aantrekkelijke plinten en 
Biesboschlandschap met grienden, rietlanden en verborgen groene binnen gebieden.

kreken. De nabijheid van de Dordtse Biesbosch is 

nog steeds voelbaar langs de oevers van het 
Dordrecht

Wantij en het groene karakter van het De Oudste stad van Holland, is een levendige stad 
watertorenterrein. Pas in de 19e eeuw kwam het met een rijke historie, ruim 2000 monumenten en 
gebied in ontwikkeling. Scheepsbouw voerde de een ruim aanbod aan voorzieningen. Van het 
boventoon en bepaalde het karakteristieke beeld groen in het Nationaal Park de Biesbosch tot een 
met scheepshellingen, kranen en schepen. Langs stadshart met grote landelijke winkelketens en 
het Wantij en de Eerste Merwedehaven vestigde volop winkels, terrasjes en restaurants. De stad 
zich een aantal bedrijven, waaronder Scheepswerf biedt een ruim cultureel aanbod met onder 
De Biesbosch. 
 andere het Dordrechts Museum, het Energiehuis, 


 Schouwburg Kunstmin, een tweetal bioscopen, het 
De sluiting van een groot aantal bedrijven in de Nationaal Onderwijsmuseum en het Hof van 
jaren negentig van de vorige eeuw maakte het Nederland. Daarnaast zijn er vele evenemten.

mogelijk  om het gebied een nieuwe functionele 

invulling te geven. Tevens de kans voor Dordrecht Door haar ligging beschikt Dordrecht over goede 
om zich verder te profileren als stad aan het water.
 verbindingen over water en land. Met de auto zijn 


 er via de N3 snelle verbindingen met landelijke 
 Stadswerven is in Dordrecht en de omliggende snelwegen A15 en A16. Ook met het openbaar 
Drechtsteden een uniek ontwikkelingsgebied. vervoer is de stad goed te bereiken. De steden 
Uniek, omdat het tegen de binnenstad aan ligt. Rotterdam en Breda zijn snel bereikbaar met de 
Uniek omdat het buitendijks ligt, door water trein en bij het station komen vele lokale en 
omgeven, waar eb en vloed voor wisselende regionale busverbindingen bij elkaar. Aan de 
waterstanden zorgen in de rivieren. Langs het Riedijkshaven ligt een belangrijk knooppunt van de 
water komt een wandelroute naar de Dordtse Waterbus, waarmee o.a. Rotterdam, Kinderdijk en 
binnenstad over de Prins Clausbrug, als onderdeel de Drechtsteden op een aantrekkelijke manier te 
van een wandelrondje rondom het Wantij. 
 bereiken zijn. Met deze voorzieningen en goede 


 bereikbaarheid geeft Dordrecht invulling aan zijn 
Stadswerven moet een nieuwe plek worden in de sterke centrumpositie binnen de Drechtsteden, met 
stad die attractief en onderscheidend is, als in totaal zo’n 300.000 inwoners.

kwalitatieve aanvulling op de binnenstad. Naast Maar bovenal is Dordrecht een duurzame stad die 
de woonfunctie krijgen ook andere functies een vooruitkijkt en zoekt naar mogelijkheden en ruimte 
plek in het gebied, zodat een levendig, stedelijk om te investeren en ontwikkelend.
woonmilieu ontstaat. Rondom het Energieplein zijn 
reeds enkele culturele functies als de Biesboschhal, 
de bioscoop en het Energiehuis. Ook is er horeca 
als Hotel-restaurant Villa Augustus en grand-café 
Khotinsky in het gebied aanwezig. Dit zorgt nu 
reeds voor activiteiten op het water, cultuur, 
bedrijvigheid, werken en ontspanning. De 
nabijheid en de beleving van het water is een 
centraal thema dat in alle verdere uitwerkingen 
van Stadswerven ten volle moet worden benut. 
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De Biesboschhal
De Biesboschhal is een markant gebouw uit de 
bijzondere geschiedenis vormt de Biesboschhal, 
gelegen aan de zuidelijke insteekhaven. Tot het 
begin van de 20ste eeuw bestond het huidige 
gebied “De Stadswerven” uit de gorzen de 
Veerplaat en de Kerkeplaat. De laag liggende 
gorzen die bij hoog water onderliepen, werden 
gebruikt voor hakhout en voor de visserij op zalm. 
Eind negentiende eeuw besloot de gemeente om 
de gorzen op te hogen, zodat de landtong beter 
gebruikt kon worden. Er kwam een zwemplaats en 
een exercitieplaats voor de pontonniers. Maar al 
snel had de stad ook voor zijn groeiende industriële 
bedrijvigheid meer grond nodig. Het gebied 
leende zich uitstekend voor scheepsbouw, maar 
ook niet op het water gerichte bedrijven, vonden 
een plekje, zoals de Hoefijzerfabriek Hippos.




In 1901 opende ir. J. Bijvoet de NV Scheepswerf 
Dordrecht, waarvoor hij de havenkom aan de 
Merwedezijde liet aanleggen. Meer naar het 
oosten vestigde zich in 1917 machinefabriek De 
Biesbosch. In 1927 fuseerden beide bedrijven, maar 
pas in 1938 onder de naam Scheepswerf en 
Machinefabriek De Biesbosch. De nieuwe werf 
legde zich toe op de assemblage van in Amerika 
geprefabriceerde schepen en later op de 
ontwikkeling van de duwvaart, 
binnenvaartschepen en coasters. Zoals de 13.000 
ton metende Amstelveld in 1960. Tot 2000 liepen er 
bijna 900 schepen van stapel. In hoogtijdagen had 
de machinefabriek meer dan 750 mensen in dienst. 
In 2000 moest de fabriek door een gebrek aan 
opdrachten de poorten sluiten.




In 1936 werd een tweebeukige fabriekshal met een 
zaagdak gebouwd met de lange zijde aan de 
Maasstraat. Naast en achter deze hal is in 1955 de 
huidige machinefabriek gebouwd. De oude hal 
langs de Maasstraat is inmiddels afgebroken.




De machinefabriek De Biesbosch is gebouwd in de 
vorm van 2 x 2 parallelle langshallen waarvan drie 
onder zadeldak en de hal aan de westzijde onder 
een lessenaarsdak. De twee hallen aan de 
westzijde zijn langer (15 traveeën) dan de twee 
hallen aan de oostzijde (10 traveeën). De beide 
binnenste hallen zijn hoger dan de beide buitenste 
hallen. In de hoek van de lange en de korte hal 
leidt een stalen trap naar de verdieping waar de 
directiekamer (in een bestek uit 1949 het 
bazenkantoor genoemd) en het magazijn 

gevestigd zijn. Volgens het bestek uit 1949 zijn de 
fabriekshallen gefundeerd op palen van 
gewapend beton, betonnen poeren met 
koppelbalken die tegelijk dienen als draagbalken 
voor het metselwerk. Voor het beton is volgens het 
bestek uit 1949 gebruik gemaakt van 
Portlandcement.




De constructie bestaat uit een staalskelet met een 
horizontale invulling van afwisselende lagen 
baksteen en draadglas. Het metselwerk is 
opgetrokken van halfsteens hardgrauwe baksteen, 
platvol gevoegd en aan beide zijden schoon werk. 
Aan de kopgevels aan de zuidzijde worden de 
metsellagen afgewisseld met glas en met 
staalplaten. In deze gevel zijn ook twee grote 
dubbele stalen deuren, bestaande uit stalen stijl- 
en regelwerk dat bekleed is met staalplaten. Het 
dak wordt gedragen door stalen spanten met een 
I-profiel, een trekstang en drie drukstaven. Het dak 
bestaat uit houten gordingen, dakbeschot en 
asfaltdakbedekking. Twee hallen hebben een 
verhoogde lichtstraat.




De Biesboschhal heeft een hoge bouwhistorische 
waarde vanwege de bijzonder gaaf gebleven 
oorspronkelijke opzet, constructie en het 
materiaalgebruik. De constructie en materialen zijn 
nauwelijks veranderd of aangepast na de bouw. 
De architectonische waarde is groot vanwege de 
eenvoudige en heldere architectuur die 
kenmerkend is voor de utilitaire bouw in het 
midden van de twintigste eeuw.




De scheepvaart is voor Dordrecht van enorm 
belang geweest in haar groei en macht, van de 
middeleeuwen tot nu. Begonnen met de bouw 
van houten schepen aan de Riedijkshaven en het 
Wantij, later de stalen reuzen voor de zeevaart aan 
De Staart. Dit erfgoed staat dus voor een deel van 
de identiteit van De Staart en van de geschiedenis 
van Dordrecht. De machinehal is een van de 
weinige tastbare restanten die herinneren aan een 
roemrijk industrieel verleden. De Biesboschhal 
vormt, gezien vanaf het Wantij, de Prins 
Hendrikbrug en straks de Prins Clausbrug, een 
waardevol landmark. Vanuit de stad is het zicht op 
de historische scheepsbouwlocatie en de laatste 
hal die daarvan over is zeer waardevol. Om al 
deze redenen is de hal dan ook aangewezen als 
gemeentelijk monument.
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Procedure
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Start verkoop 22 februari 2021
Bezichtigingen Bezichtiging is mogelijk middels een individuele afspraak, in te 

plannen bij de makelaar.
Inleveren plan + bieding bij de 
makelaar

16 april 2021, 12.00 uur

Beoordeling door de Gemeente 
Dordrecht en het versturen van 
uitnodigingen naar de geselecteerde 
partijen

Week 16 & 17

Presentatie 30 april 2021 & 3 mei 2021
Gunning onder voorbehoud 
gemeentebestuur

2e kwartaal 2021

Opstellen afwikkeling 
koopovereenkomst

3e kwartaal 2021

Levering 1 januari 2022

Datum / Deadline
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Uitgiftetekening (luchtfoto)
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Uitgiftetekening (kadaster)

Werf van De Biesbosch 92, Dordrecht 21



Kadastrale kaart
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Adres

Werf van De Biesbosch 92





Postcode / Plaats


3313 DA Dordrecht

Gemeente

Dordrecht





Sectie / Perceel

I / 1765, 2032, 2642 en 3195 

Soort

Volle eigendom



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Adjunct-Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht
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Tel: 088 424 0 172

Chantal van der Bij
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 202

Kimberley Moolenaar
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 173

Esmee van Laar
Afdelingssecretaresse

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 231

Liesbeth Baris
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 234




