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Luxe wonen aan
de Kalkhaven
Comfortabel en rustig wonen dicht bij de historische
binnenstad van Dordrecht? Dat kan. Wij laten u graag
zien wat De Kleine Sluys Poort u te bieden heeft.
Of u nu kiest voor een appartement in een gerestaureerd
monumentaal pand of voor een van de nieuw te bouwen,
moderne stadswoningen of luxe appartementen, het is
altijd comfortabel wonen op een plek met veel groen, water en een rijke historie.
Benieuwd of dit kleinschalige project aansluit bij uw
woonwensen? In deze brochure laten we u graag kennismaken met De Kleine Sluys Poort.
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Dordrecht
verrast
Dordrecht is een prachtige stad met een schat aan
historische gebouwen en monumenten. De historische binnenstad nodigt uit om verkend te worden.
Slenter door smalle straatjes en langs intieme haventjes. De namen van pakhuizen, straten en steigers herinneren ons tot de dag van vandaag aan de
florerende handel in hout, wijn, suiker en graan.
De binnenstad van Dordrecht herbergt een breed aanbod aan restaurants, zonnige terrassen en winkels. Het
hele jaar door biedt Dordt een uitgebreid aanbod van
evenementen en een scala aan cultuuraanbod, zoals
musea en diverse theaters.
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Goed bereikbaar
en uitstekende
voorzieningen
in de buurt

Uitstekende bereikbaarheid
De Kleine Sluys Poort is goed bereikbaar. Met de auto rijdt u binnen
enkele minuten de A16 op. Zo bent
u in een half uur op Rotterdam The
Hague Airport en Rotterdam of
Breda bereikt u in 20 minuten. Een
auto heeft u overigens niet echt nodig, want de bus stopt vlakbij en ook
het Centraal Station ligt op loopafstand. Ook handig en vooral leuk:
neem eens een keer de waterbus.
Deze vertrekt op 4 minuten loopafstand van De Kleine Sluys Poort.

De locatie van De Kleine Sluys
Poort is fantastisch. Hier woont
u heerlijk rustig, maar wel in het
centrum van de stad. Het fijne aan
de stad is dat alle voorzieningen in
de buurt zijn: winkels, restaurantjes,
scholen, verenigingen, medische
faciliteiten en nog veel meer.
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Terwijl u van de zon geniet in uw achtertuin of op
uw (dak)terras, zult u verbaasd zijn hoe stil het is
zo midden in het centrum van de stad. En het fijne
aan de locatie van De Kleine Sluys Poort is ook
dat u de gezellige dynamiek van de stad gemakkelijk verruilt voor de rust van het groen en water
in de omgeving. Dordrecht heeft prachtige parken
en laten wij Nationaal Park De Biesbosch niet vergeten, een veelzijdig en waterrijk natuurgebied. En
dan woont u hier ook nog vlak bij het drierivierenpunt waar De Noord, Beneden Merwede en Oude
Maas elkaar ontmoeten. Met 150.000 passerende
schepen per jaar vormen deze rivieren het drukst
bevaren knooppunt van Europa.

1

2

1.
2.
3.
4.
3
4

Het drierivierenknooppunt
Ga erop uit in de Biesbosch
De tuin van Villa Augustus
Maak een stadswandeling door
het historische centrum
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Hoe wilt
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De Kleine Sluys Poort is
kleinschalig van opzet, maar
dat geldt zeker niet voor het
aanbod. Woont u straks in
een modern vormgegeven
nieuwbouwappartement of voelt
u zich helemaal thuis tussen de
authentieke elementen in een van
de restauratieappartementen?

z.p.

z.p.

dakraam

t 3x pp

sedum

carpor

sedum

PP

taa
traf nde
o

sedum

z.p.

z.p.

hwa

hwa

sedum

z.p.

De appartementen variëren in grootte van 97 tot wel 145 m2 woonoppervlakte, hebben aan de achterzijde een (dak)terras of tuin op
het zuiden en beschikken over een berging op de begane grond of
in de eigen tuin. Of kiest u voor een stadswoning met minimaal 4
slaapkamers en een op het westen gelegen achtertuin met berging?
Want ook dat behoort tot de mogelijkheden.
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Parkeren
Wat een luxe. Een prachtige woning in het centrum van de stad met
een eigen parkeerplaats. Voor appartement nr. 7 zijn twee inpandige parkeerplaatsen voorzien op de begane grond van het nieuwbouwgedeelte. Ten behoeve van de overige appartementen (met
uitzondering van appartement nr. 5) bevinden zich op het achtergelegen, middels een elektrische poort afgesloten, binnenterrein
zes parkeerplaatsen, waarvan 3 overdekt. Alle stadswoningen en
appartement nr. 5 kunnen middels een parkeervergunning parkeren
op straat.

sedum
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Nieuwbouw
appartementen

Restauratie
appartementen

Stadswoningen

15

Woning van de toekomst
Een duurzame woning biedt vele voordelen. Alle
appartementen en stadswoningen zijn volledig
gasloos en stuk voor stuk ontwikkeld volgens de
meest recente maatstaven. U heeft hier jarenlang
plezier van en bent voorbereid op de toekomst.

De nieuwbouwappartementen en
stadswoningen zijn standaard voorzien van een warmtepompinstallatie
en vloerverwarming. Dankzij de vloerverwarming en koeling is het heerlijk
warm in de winter en koel in de zomer.

waarmee, in combinatie met luxe
convectoren, de woningen comfortabel worden verwarmd en gekoeld.
Alle appartementen worden voorzien van HR-balansventilatie met
warmteterugwinning.

milieueisen. Alle woningen worden
voorzien van zonnepanelen, waarbij
de zonnepanelen van de appartementen centraal op het gemeenschappelijke dak van het complex
worden opgesteld.

Ook de restauratieappartementen in
de monumentale panden zijn voorzien van een warmtepompinstallatie

De stadswoningen en nieuwbouwappartementen worden energiezuinig
gerealiseerd en voldoen aan de laatste

De woningen zijn hoogwaardig geïsoleerd, waardoor uw maandelijkse
energielasten minimaal zijn.
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Vier nieuwbouw
en vier restauratie
appartementen
Kiest u voor een strak en modern
vormgegeven nieuwbouwappartement of voor een karakteristiek en
uniek restauratieappartement?
De vier appartementen in de monumentale panden zijn allemaal compleet verschillend qua indeling en beschikken over de luxe en het comfort
van vandaag, terwijl de originele details
zoveel mogelijk worden behouden.
De vier nieuwbouwappartementen
zijn uiteraard strak en modern vormgegeven en beschikken net als de
restauratieappartementen over extra
hoge plafonds. Bij de meeste nieuwbouwappartementen kunt u kiezen uit
twee standaard indelingsvarianten.
De centrale hoofdentree van de appartementen, met uitzondering van
appartement nr. 5, bevindt zich op de
begane grond van het nieuwbouwgedeelte en is voorzien van een videofooninstallatie en postkasten. Op

de begane grond bevinden zich hier
verder o.a. de lift, het trappenhuis, de
individuele bergingen, de gemeenschappelijke fietsenstalling, de containerruimte etc.
De gemeenschappelijke fietsenstalling, die tevens bereikbaar is via het
achtergelegen binnenterrein, wordt
voorzien van voldoende aansluitpunten om bijvoorbeeld uw elektrische
fiets op te kunnen laden.
Appartement nr. 5 heeft een eigen
entree gelegen aan de Sluisweg.
De appartementen hebben veel gemeen, waaronder het fantastische
uitzicht over de Kalkhaven. Een heerlijk vooruitzicht.
Tuin of (dak)terras op het zuiden
U krijgt een heerlijk (dak)terras op
het zuiden. Dat wordt genieten van
vele zonnige dagen buiten, van het
vroege voorjaar tot in het late najaar.
De appartementen op de begane
grond hebben een eigen tuin met
terras gelegen aan het binnenterrein.

“Prachtige Jugendstil
details kenmerken
de monumentale
Begane grond nieuwbouwgedeelte

panden”
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“De charme van een
monumentaal pand én het
comfort van nu.”

De monumentale panden kennen
een rijke historie. Zo is het witte
pand op de hoek in 1871 gebouwd
in opdracht van S.M. Hugo van Gijn,
een vermogend houthandelaar,
wethouder en lid van de Tweede
Kamer. Later betrok hij ook
het naastgelegen pand bij zijn
woonhuis.
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“Alle appartementen zijn uniek!
Geen woning is hetzelfde.”
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Interieurimpressie appartement nr. 1
met optionele indelingsvariant
woonkeuken

Appartement 1

Met optionele indelingsvariant woonkeuken
Woonoppervlakte circa 105 m2

Riant balkon/dakterras van circa 25 m2 gelegen op het zuiden

Ruime, luxe woonkeuken met inbouwapparatuur

Warmtepomp t.b.v. vloerverwarming en koeling

Grote bijkeuken

HR balansventilatie met warmteterugwinning

2 ruime slaapkamers

Eigen, overdekte parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

Fraai afgewerkte badkamer

Berging op de begane grond

2e badkamer optioneel
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Interieurimpressie appartement nr. 2

Appartement 2
Woonoppervlakte circa 105 m2

Groot balkon van circa 15 m2 gelegen op het zuiden

Luxe keuken met inbouwapparatuur

Warmtepomp t.b.v. vloerverwarming en koeling

Ruime bijkeuken

HR balansventilatie met warmteterugwinning

2 slaapkamers waarvan 1 met inloopkast

Eigen parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

Fraai afgewerkte badkamer

Berging op de begane grond
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Interieurimpressie appartement nr. 3

Appartement 3
Woonoppervlakte circa 110 m2

Warmtepomp t.b.v. vloerverwarming en koeling

Luxe keuken met inbouwapparatuur

HR balansventilatie met warmteterugwinning

Ruime bijkeuken

Eigen parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

2 slaapkamers waarvan 1 met inloopkast

Berging op de begane grond

Fraai afgewerkte badkamer

Het enige appartement op deze verdieping

Groot balkon van circa 15 m2 gelegen op het zuiden
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Interieurimpressie appartement nr. 4

Appartement 4
Penthouse

Woonoppervlakte circa 97 m2

Warmtepomp t.b.v. vloerverwarming en koeling

Woonkamer voorzien van schuifpui

HR balansventilatie met warmteterugwinning

Luxe keuken met inbouwapparatuur

Eigen overdekte parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

Bijkeuken bereikbaar vanuit de woonkamer

Berging op de begane grond

2 slaapkamers

Het enige appartement op deze verdieping

Fraai afgewerkte badkamer
Ruim dakterras van circa 12 m2 met optionele pergola
met elektrisch lamellendak gelegen op het zuiden
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Interieurimpressie appartement nr. 5

Appartement 5
Woonoppervlakte circa 102 m2

3e werk-/slaapkamer optioneel

Eigen separate entree

Warmtepomp met luxe convectoren t.b.v. verwarming en
koeling

Authentieke details
HR balansventilatie met warmteterugwinning
Luxe keuken met inbouwapparatuur
Openhaard (optioneel)
Bijkeuken
Fraai afgewerkte badkamer

Besloten stadstuin gelegen op het zuiden met terras en
separate berging

2 slaapkamers

Parkeren op straat middels een parkeervergunning
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Interieurimpressie appartement nr. 6

Interieurimpressie appartement nr. 6

Interieurimpressie appartement nr. 6

Interieurimpressie appartement nr. 6

Begane grond

1e verdieping

Appartement 6
Woonoppervlakte circa 130 m2

Fraai afgewerkte badkamer

Vele unieke authentieke details

1 slaapkamer

Stijlkamer (woonkamer) met lambrisering en schouw

Entresol boven trap op verdieping

Werkkamer

Warmtepomp met luxe convectoren t.b.v. verwarming
en koeling

Ruime, luxe woonkeuken met inbouwapparatuur en glas
in lood daklicht
Bijkeuken

HR balansventilatie met warmteterugwinning
Besloten stadstuin gelegen op het zuiden met terras en
separate berging

Monumentale trap
Wonen over 2 lagen

Eigen parkeerplaats naast tuin op afgesloten
binnenterrein
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Interieurimpressie appartement nr. 7

Interieurimpressie appartement nr. 7

Appartement 7
Woonoppervlakte circa 140 m2

Warmtepomp met luxe convectoren t.b.v. verwarming
en koeling

Authentieke details
HR balansventilatie met warmteterugwinning
Ruime, luxe woonkeuken met inbouwapparatuur
Openhaard (optioneel)
Ruime bijkeuken
2 inpandige parkeerplaatsen
Riant terras gelegen op het zuiden
Berging op de begane grond
2 slaapkamers waarvan 1 met inloopkast
2 fraai afgewerkte badkamers
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Interieurimpressie appartement nr. 8

Interieurimpressie appartement nr. 8

Interieurimpressie appartement nr. 8

Appartement 8
Woonoppervlakte circa 145 m2

Riant terras gelegen op het zuiden en een klein balkon
aan de voorzijde

Veel authentieke details
4 unieke dakkapellen

Warmtepomp met luxe convectoren t.b.v. verwarming en
koeling

Luxe keuken met inbouwapparatuur

HR balansventilatie met warmteterugwinning

Ruime bijkeuken

Openhaard (optioneel)

2 slaapkamers waarvan 1 met inloopkast

Eigen overdekte parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

Slaapkamers ieder met eigen, fraai afgewerkte badkamer

Berging op de begane grond
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Vijf unieke
buitenkansen
In het project De Kleine Sluys Poort
worden vijf unieke stadswoningen
gerealiseerd. Het zijn woningen
met een karakteristieke
architectuur: robuust, metselwerk
in een bruingele steenkleur met
verschillende metselverbanden,
accenten en strakke belijningen.
Woningen die niet alleen mooi zijn,
maar ook praktisch zijn ingedeeld.
Ruime woningen verdeeld over drie
woonlagen, voorzien van tenminste
vier slaapkamers, een ruime woonkamer/keuken en een complete, fraai afgewerkte badkamer met luxe sanitair.
Optioneel is het mogelijk om jouw
woning nog aan te passen naar jouw
wensen. Kies bijvoorbeeld voor een
uitbouw waardoor je een nog ruimere woonkamer krijgt of voor een
dakkapel aan de achterzijde van de

woning eventueel in combinatie met
een extra slaapkamer en badkamer
op de zolderverdieping.
Geniet van jouw eigen tuin
Wonen in de stad en toch de luxe
van een eigen tuin: dit alles biedt
jouw unieke stadswoning. De achtertuin gelegen op het westen, beschikt over een praktische buitenberging en is achterom veilig én
verlicht bereikbaar via het binnenterrein dat ontsloten wordt door een
elektrische poort.
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Stadswoningen
5s
Stadswoning 1s-4s

72

Stadswoning 5s

78

4s

3s

2s

1s

“Een riante stadswoning met tuin
op een toplocatie!”
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Interieurimpressie stadswoning 1s-4s

Stadswoning
1s-4s
Woonoppervlakte circa 120 m2 (nr. 1 en 3)/124 m2 (nr. 2 en 4)
Luxe keuken met inbouwapparatuur
Fraai afgewerkte badkamer
Stadstuin gelegen op het westen met separate berging
Minimaal 4 slaapkamers
Warmtepomp met vloerverwarming om te verwarmen en
te koelen
Indaks PV-panelen op het dak
Optioneel dakkapel achterzijde
Optioneel achteruitbouw woonkamer van circa 5 of 10 m2
Diverse optionele indelingsvarianten mogelijk
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

Stadswoning 2s met
optionele uitbouw
woonkamer

Stadswoning 2s

Stadswoning 2s
met optionele
indelingsvarianten

77

Interieurimpressie stadswoning 5s

Stadswoning
5s
Woonoppervlakte circa 131 m2
Luxe keuken met inbouwapparatuur
Fraai afgewerkte badkamer
Stadstuin gelegen op het westen met separate onderheide gemetselde berging
Minimaal 4 slaapkamers
Warmtepomp met vloerverwarming om te verwarmen en
te koelen
Indaks PV-panelen op het dak
Optioneel dakkapel achterzijde
Diverse optionele indelingsvarianten mogelijk
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Begane grond

1e verdieping

2e verdieping
Tweede verdieping
met optionele
indelingsvarianten
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Luxe wonen
Wij werken altijd volgens het principe ‘net dat beetje
meer’. Dus lopen wij net wat harder om het u naar
de zin te maken, leveren wij écht luxe afgewerkte
woningen op en zorgen wij ervoor dat het totale
project ook als geheel mooi oogt. Door ons hoge
ambitieniveau koopt u kwaliteit en woont u in een
woning die dat ook uitstraalt.

Keuze uit diverse indelingsvarianten.

Complete luxe keukens en badkamers, dat is de basis.

Comfort
Bewoners van De Kleine Sluys Poort
leven een comfortabel leven. Aan alles is gedacht. Deze woningen zijn
niet alleen mooi, maar ook praktisch
en comfortabel. De appartementen
zijn toegankelijk via een trap en een
lift. De bergingen en de fietsenstalling in het nieuwbouwgedeelte zijn
van binnenuit bereikbaar.
Hoogwaardig opleveringsniveau
In de ‘technische omschrijving’
wordt de afwerking van de appartementen en stadswoningen gede-

Luxe restauratieappartement met prachtige historische elementen.

tailleerd omschreven. Zonder het
al te technisch te maken, geven
wij graag alvast wat voorbeelden
waarin u straks het hoogwaardige
opleveringsniveau terugziet.
— Vlakke plafonds (geen v-naden)
— Inbraakwerend hang- en sluitwerk
— Luxe stompe deuren zonder
bovenlichten
— Luxe badkamers
— Duurzame installaties zoals warmtepompinstallatie, HR-balansventilatie met warmterugwinning en
zonnepanelen

Complete luxe keukens en
badkamers
De woningen worden voorzien van
een mooie keuken met luxe inbouwapparatuur. Natuurlijk kunt u
de keuken nog helemaal naar eigen idee aanpassen. U ontvangt
hiervoor een brochure van de keukenleverancier met nadere informatie over de keuken. De badkamer(s) zijn hoogwaardig afgewerkt
met luxe sanitair. Nog luxer of andere wensen? Laat het ons weten.

De stadswoningen krijgen een heerlijke tuin gelegen op
het westen.
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Colofon
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