Ondernemen op
Amstelwijck A16
Nog ruim 50.000 m 2 bouwgrond direct
beschikbaar voor kantoor en bedrijfsruimte!
www.investerenindordrecht.nl

Amstelwijck A16 is hét businesspark van Dordrecht en omgeving.
Hier kunt u ondernemen op een uitstekende locatie direct aan
de A16, op de as Rotterdam-Breda-Antwerpen. Deze kwaliteitslocatie biedt ruim opgezette, flexibel uit te geven kavels die in
eigen beheer te ontwikkelen zijn.
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Ligging en bereikbaarheid

A16

Aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast Rijksweg A16
(Rotterdam
Do rd
tse Ki l IV
Breda - Antwerpen) en de verbindingsweg N3 bevindt zich businesspark
Amstelwijck A16. Een modern, jong en stijlvol terrein met ruim 50.000 m²
direct uitgeefbare grond. Iedere week passeren er 1,3 miljoen mensen
deze locatie via de A16. Rijkswaterstaat pakt de doorstroming van het

knooppunt A16/N3 aan met de aanleg van een nieuwe oprit
van de N3 naar de A16 en andere op- en afritten. Medio 2020 zal
de verbinding N3/A16 gereed zijn. Er is nu sprake van een ongelijkvloerse kruising en deze zal worden vervangen voor een kwart
klaverblad.
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links:
Van der Valk Hotel
rechtsboven:
Cegelec Fire Solutions
rechtsonder:
Besix

Kantoor & bedrijfsruimte
In 2019 is er een mix van diverse gebruikers aanwezig, waaronder een
Van der Valk Hotel, en kantoorgebouwen in gebruik bij Engie Services,
Trust Computer Products, Blue Jay Software, Cegelec Fire Solutions,
De Bruijn Intergips, TSG, Besix en Exertis Go Connect.

Amstelwijck A16 is een goede vestigingslocatie voor bedrijven met
licht productiewerk of die een opslagfunctie nodig hebben naast
de ruimte voor hun kantoorfunctie.
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Hier wilt u investeren!
Het betreft een modern, jong en stijlvol terrein met circa 50.000 m²
direct uitgeefbare grond. De afgelopen jaren heeft gemeente Dordrecht
het masterplan herzien en is de plancapaciteit aangepast aan de
marktbehoefte.

Gemeente Dordrecht is eigenaar van percelen bouwgrond op
Amstelwijck A16 en biedt de volle eigendom van die grond ter
verkoop aan voor kantoorgebruikers én bedrijven die zich willen
vestigen in het gebied.
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Facts
& Figures
Prijsindicatie m2
• €220 / m2, exclusief btw

G

Minimale en maximale
grootte van percelen

A4

• Flexibel, kavels samen te voegen

K

F

tot 12.000 m2 of zelfs 20.000 m2

Aantal locaties/units
• Kijk voor de beschikbare kavels
op www.amstelwijcka16.nl
E1

BESCHIKBARE BOUWKAVELS
• Plot A-4 en A’4 ........................... ca. 5.578 m²
D

• Plot D ............................................. ca. 7.890 m²
• Plot E-1 ........................................... ca. 2.217 m²
• Plot F..............................................ca. 12.105 m²
• Plot G ..............................................ca. 2.832 m²
• Plot H .............................................. ca. 5.019 m²
• Plot I-a ............................................ca. 2.193 m²
• Plot J-8 ...........................................ca. 1.977 m²
• Plot K ............................................ca. 18.385 m²
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Colofon:
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Fotografie:
Christine Reehorst
Louis Haagman
Joop van Houdt (luchtfoto’s)
gemeente Dordrecht
Dordrecht Marketing

Contact

Juni 2019
Binnen gemeente Dordrecht is Dordt Onderneemt het eerste aanspreekpunt voor

Ze weten wat er speelt, kennen het netwerk en kunnen daardoor snel schakelen en

ondernemers bij de gemeente Dordrecht. Acquisiteurs Bert ten Veen en Marijn Wegman

ondernemers aan elkaar verbinden. Als u vragen heeft, stel ze gerust. De lijnen zijn kort.

zijn uw contactpersonen. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen. Zij zetten zich 100%

www.investerenindordrecht.nl

in om vestiging in Dordrecht soepel te laten verlopen. Wij hechten aan persoonlijke

Marijn Wegman – Acquisitie

Bert ten Veen – Acquisitie

contacten en verankering van bedrijven in de regio. Daarom sluit Dordt Onderneemt

06 53 23 09 66

06 20 09 28 93

aan bij het verenigd bedrijfsleven en onderhoud goede contacten met ondernemers.

info@amstelwijcka16.nl

info@amstelwijcka16.nl

