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Algemeen 
 
Op de grens van de Brabantse Biesbosch, net buiten de bebouwde kern van de gemeente Werkendam 
treft u dit multifunctionele complex, dat ruimte biedt aan een keur van bedrijfsmogelijkheden. 
 
De locatie is gesitueerd aan het Steurgat, een zijstraat van de Bandijk die aan de oostzijde overgaat in de 
Dijkgraaf den Dekkerweg en de Schans en Werkendam verbindt met Rijkssnelweg A-27. Aan de westzijde 
van het Steurgat wordt Werkendam verbonden aan Dordrecht, middels de veerdienst. 
 
Door de ligging exact tussen de bedrijventerreinen Beatrixhaven en Bruine Kilhaven aan de ene zijde en 
recreatiegebieden aan de andere zijde, is het complex geschikt voor traditionele (maak)industrie, maar 
ook voor ondernemers actief in de pleziervaart. 
 
Het complex is op dit moment in gebruik voor een combinatie van functies die een duidelijke relatie hebben 
met het water. Er is een constructiewerkplaats voor nieuwe schepen, opslagloodsen voor schepen en 
afmeergelegenheid voor schepen.  
 
Onderscheidende aspecten van de locatie zijn de damwandconstructie met kade en gelegenheid tot het 
bedrijfsmatig gebruik van water, de inkassing ten behoeve van een botenlift en de constructiewerkplaatsen 
die zijn uitgerust met bovenloopkranen. De locatie kent meerdere feitelijke adressen en is zowel als 
geheel, maar ook goed in delen aan te huren. 
 
De diepgang in de haven varieert van 1,30 tot 1,80 meter –NAP, zulks op basis van een peilkaart van 
Rijkswaterstaat uit 2012. 
 
Om vanaf de locatie naar de Nieuwe Merwede te komen, dient de Biesboschsluis te worden 
gepasseerd. Dit is een sluis met een lengte van ca. 90 meter, een breedte van ca. 11 meter en een 
drempel van 3,20 m. –NAP aan beide zijden.  
  



 

Kadastrale aanduiding 
 
De volle eigendom van twee percelen grond en water met de zich hierop bevindende opstallen. De 
percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Werkendam, sectie AB nummers 1003 en 1004, groot 
respectievelijk 56 are 47 centiare en 1 hectare, 22 are en 88 centiare. (tezamen groot 17.935 grond en 
water). 
 
De locatie kan worden verhuurd als één geheel, in twee delen zoals nu door het kadaster gesplitst, maar 
eigenaar staat ook open voor een andere feitelijke splitsing. 
 
 
Indeling complexgedeelte 1 
 
Het betreft het perceel grond, kadastraal bekend Werkendam, AB, 1003 en plaatselijk bekend als 
Steurgat 31 te Werkendam. Dit complexgedeelte omvat: 
 
Ca. 1.120 m² BVO bedrijfs- / opslagruimte met een gunstige vrije hoogte, bestaande uit een  
    rechthoekige bedrijfshal met buitenwerkse maten van circa 56 x 20 meter. 
 
Ca.    160 m² BVO bedrijfs- / opslagruimte met een beperktere hoogte, bestaande uit een strook  
    a/d zuidzijde van de bedrijfshal, voorheen voorzien van sanitair, kantoren en kantine. 
     
Ca. 3.443 m² Onbebouwde en ongebonden grond ten behoeve van buitenopslag of uitbreiding van  
    de opstallen. De grond is nog niet direct bruikbaar voor exploitatie, omdat er een  
    ophoog laag ligt van uitgekomen grond van een ander deel van de locatie. 
 
 
Indeling complexgedeelte 2 
 
Het betreft het perceel grond en water, kadastraal bekend Werkendam, AB, 1004 en plaatselijk 
bekend als Steurgat 3b te Werkendam. Dit complexgedeelte omvat: 
 
Ca. 1.200 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond in een rechthoekige bedrijfshal, thans  
    volledig in gebruik als botenstalling en opslag. 
 
Ca.    475 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de eerste verdieping van de botenstalling, bestaande uit  
    een casco betonnen entresol.  
 
Ca.    900 m² Bedrijfsruimte / productieruimte op de begane grond in een tweetal geschakelde  
    bedrijfshallen, waarbij één hal in gebruik is als metaalwerkplaats en de tweede hal in  
    gebruik als afbouwwerkplaats. Beide hallen zijn voorzien van bovenloop kranen met  
    hijscapaciteit van 3,2 ton tot 8,0 ton. 
 
Ca.    138 m² Secundaire ruimte op de begane grond, bestaande uit de hoofdentree, personeels- 
    entree, was- en kleedruimte, kantine en onderdelenmagazijn 
 
Ca.    180 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop, receptiebalie,  
    gang, toiletgroep, pantry, twee kantoorvertrekken, archief annex techniekruimte en  
    een vergaderkamer.  



 

Ca.    150 m² Secundaire ruimte op de eerste verdieping, gesitueerd op betonnen entresols in de  
    metaalwerkplaats en de afbouwwerkplaats. 
 
Ca. 3.000 m² Ongebonden en verhard terrein, met onder andere 20 gemarkeerde parkeerplaatsen  
    en een betonnen afspuitplaats nabij de botenlift. 
 
Ca. 1.950 m²  Water dat bedrijfsmatig aangewend kan worden, voorzien van meerpalen, drijvende  
    steigers en vingerpieren ten behoeve van acht ligplaatsen met een boxmaat van circa  
    35 m², twaalf ligplaatsen met een boxmaat van circa 75 m² en aan de binnenzijde van  
    de steiger ruimte voor vijf ligplaatsen met een beperktere diepgang. 
 
De bovenstaande oppervlakten van beide complexgedeelten zijn gebaseerd op opname ter plaatse en 
informatie aangeleverd via kadaster en BAG Viewer. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk 
vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd 
door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.  
 
 
Voorzieningen 
 
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat 
met onder andere de volgende voorzieningen: 
 
- verlaagde systeemplafonds; 
- opgebouwde tl-verlichtingsarmaturen; 
- aluminium kozijnen met isolerende beglazing; 
- buitenverlichting; 
- verankerde stalen damwandconstructie met stalen opdeksloof langs de haven en een betonnen  
  opdeksloof ter plaatse van de botenlift; 
- betonnen afspuitplaats met aansluiting op olie- en vetafscheider direct achter de botenlift; 
- transformatorruimte; 
- krachtstroomaansluitingen; 
- dubbele stalen schuifpoorten naar het terrein; 
- verharding van betonklinkers en betontegels; 
- elektrisch bediende overheaddeuren naar de bedrijfsgebouwen; 
- warmwatervoorziening via elektrische close in boilers; 
- ventilatie met WTW installatie in de kantoren; 
- vluchtwegaanduiding en noodverlichting; 
- pantry in het kantoor en keuken in de kantine voorzien van een kunststof inrichting in houtkleur met  
  zwart blad; 
- bovenloopkraan met hijscapaciteit van 3.200 kg in de afbouwwerkplaats; 
- twee bovenloopkranen met ieder een hijscapaciteit van 8.000 kg in de metaalwerkplaats; 
- polycarbonaat lichtstraten in de afbouwwerkplaats en metaalwerkplaats; 
- brandslanghaspels; 
- brandblusapparaten; 
- motafzuiginstallatie in de afbouwwerkplaats; 
- databekabeling in de kantoren blind in de wand verwerkt. 
 
 
  



 

Huurprijzen 
 
€   37,50 per m² per jaar voor de bedrijfsruimte in de oudste opstallen 
€   50,00 per m² per jaar voor de secundaire ruimten in de oudste opstallen 
€   47,50 per m² per jaar voor de bedrijfsruimte in de bootstalling 
€   27,50 per m² per jaar voor de entresols 
€   55,00 per m² per jaar voor de productieruimte met hijscapaciteit 
€ 100,00 per m² per jaar voor de secundaire ruimten in de hoofdbouw 
€ 115,00 per m² per jaar voor de kantoren in de hoofdbouw 
€   15,00 per m² per jaar voor verhard buitenterrein verhard 
€   20,00 per m² per jaar voor het bedrijfsmatig te gebruiken gedeelte water 
 
Bovengenoemde huurprijzen zijn per jaar exclusief B.T.W. en servicekosten. Huur te voldoen bij 
vooruitbetaling per maand / per kwartaal. 
 
 
Huurprijsaanpassing 
 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het 
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
 
Huurtermijn 
 
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar. 
 
 
Omzetbelasting 
 
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de 
huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.  
 
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te  
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van 
omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als 
in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.  
 
Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,  
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid 
om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.  
 
 
  



 

Bijkomende kosten 
 
Uitgangspunt bij verhuur van het gehele complex of een zelfstandig functionerend complexdeel is dat 
huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop 
de periodiek verschuldigde huurprijs worden door verhuurder dan geen servicekosten in rekening gebracht 
 
Indien het complex wordt verhuurd in gedeelten, zal verhuurder bovenop en gelijktijdig met de periodiek 
verschuldigde huurprijs in rekening brengen een nader te bepalen verrekenbaar voorschot voor 
aanvullende leveringen en diensten die volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening van huurder 
komen, doch die door verhuurder collectief worden geregeld. Diensten die tot de servicekosten kunnen 
vallen zijn onder andere: 
 
- gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht;  
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de  
  gemeenschappelijke ruimten inclusief terreinverlichting en gevelreclame naam kantoorgebouw; 
- waterverbruik inclusief vastrecht; 
- onderhoud periodieke controle van verwarmings- en/of luchtbehandelinginstallatie(s); 
- idem van liftinstallatie(s); 
- idem van bliksembeveiligingsinstallatie; 
- idem van hydrofooninstallatie; 
- idem van glazenwasinstallatie; 
- idem van automatische deuren, brandmelder-, gebouwbewakings-, storingsmelder-, noodstroom- en  
  elektrische installatie(s); 
- sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d. voor zover benodigd in openbare ruimten;  
- inspecties dakbedekking; 
- schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede  
  zonwering, beglazing;  
- gemeenschappelijke ruimten, terrassen, riolering en terrein; 
- verzorging huisvuil, containerhuur e.d.; 
- brandslang, haspels voor zover aanwezig in de algemene ruimte; 
- verzorging beplanting algemene ruimten; 
- 5% administratiekosten over bovenstaande zaken 
- alle in de toekomst zich voordoende zaken die collectief benodigd zijn voor het goed functioneren van  
  meerdere huurders in het complex 
 
 
Zekerheidsstelling 
 
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en 
BTW. 
 
 
Huurovereenkomst 
 
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, 
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in augustus 2003. 
 
 
  



 

Bestemmingsplan 
 
Bij de gemeente Werkendam valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende 
bestemmingsplan: “Biesboschhaven en Steurgat" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 14 
februari 2012. 
 
- Op grond van artikel 5 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van de ondergrond van de  
  locatie: “Bedrijventerrein”  
- Op grond van artikel 16 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het water van de  
  locatie: “Water”  met als functieaanduiding “haven”. 
 
Naast de enkelbestemming beschikt de locatie tevens over de dubbelbestemming: “Waterstaat”  en 
over de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 2”  
 
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
a.  bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorieën 2 tot en  
 met 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede kantoren als ondergeschikt onderdeel van  
 het bedrijf of de bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en  
 risicovolle inrichtingen; 
 
met de daarbij behorende: 
 
i. erven, tuinen en terreinen; 
j.  (ontsluitings)wegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven; 
k.  parkeervoorzieningen; 
l.  verhardingen; 
m.  groenvoorzieningen; 
n.  nutsvoorzieningen; 
o. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
p.  water 
 
- Op de voor “Bedrijventerrein” aangewezen gronden gelden de volgende regels: 
  op de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd gebouwen ten behoeve van de in artikel 5.1  
  genoemde bestemming; 
- het minimale bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet lager zijn dan 50%; 
- het maximale bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet hoger zijn dan 70%; 
- de minimale oppervlakte van een bouwperceel bedraagt 1.000 m²; 
- de maximale oppervlakte van een bouwperceel bedraagt 5.000 m²; 
- bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
- de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
- de goothoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter; 
- de afstand van bedrijfsgebouwen tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens mag niet minder dan  
  3 meter bedragen; 
- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan; 
- (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn, het opslaan,  
  opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover dat  
  noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond is eveneens niet  
  toegestaan. 
 
  



 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
a.  oppervlaktewater; 
c.  waterstaatkundige voorzieningen; 
d.  nautische voorzieningen; 
e.  kunstwerken en bruggen; 
f.  voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging; 
g.  kades, oevers en oeverbeschoeiingen; 
 
alsmede voor: 
 
h.  een haven met de daarbij behorende ligplaatsen, afmeerplaatsen, wachtplaatsen, steigers,  
 afmeerconstructies, werkstations en bewegwijzering en verkeersignalering ter plaatse van de  
 aanduiding 'haven'; 
i.  een haven ten dienste van de recreatievaart met de daarbij behorende ligplaatsen ten behoeve van  
 plezier- en andere vaartuigen met uitzondering van woonboten en woonschepen alsmede steigers,  
 afmeerconstructies, spudpalen en verkeerssignalering ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven'; 
k. scheepsbouw-, scheepsafbouw- en scheepsreparatie-activiteiten in, op of boven het water; 
l. laad- en losactiviteiten in, op of boven het water; 
m. nutsvoorzieningen; 
 
met de daarbij behorende: 
 
n.  werken en werkzaamheden, bruggen, duikers en/of dammen, keerwanden, kaden, steigers,  
 overige kunstwerken, lichtmasten, havenlichten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  
 die wat betreft aard en afmetingen passen bij de bestemming. 
 
De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload 
via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 28 januari 2016. 
 
 
Datum van oplevering 
 
In overleg. 
 
 
Inlichtingen 
 
Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. 
Telefoon 078 – 614 43 33 
E-mail dordrecht@ooms.com 
Bezoek ook onze internetsite http://www.ooms.com 
 
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden 
beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 
 



 

Locatie Steurgat 3b en 31 te Werkendam  
 

 
 
 

 
 
Bron: google maps 
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Plattegronden en tekeningen 
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Kadastrale kaart  
 

 



 

Dieptemeting water 
 

 


