
Nieuwbouwproject FORWRD., Sliedrecht 
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Zes hoogwaardige, nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten op bedrijventerrein Nijverwaard  
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Nieuwbouwproject FORWRD. | Sliedrecht 
 
Hoogwaardig nieuwbouwproject gelegen op de herkenbare hoeklocatie 

Marisstraat / Blankenstraat op bedrijventerrein Nijverwaard in Sliedrecht.  

 

Het nieuwbouwproject bestaat uit 6 moderne bedrijfs-/kantoorruimten in 

verschillende afmetingen en heeft een moderne en aantrekkelijke 

uitstraling en een uitstekende bereikbaarheid door de ligging nabij de op- 

en afritten van rijksweg A15.  

 

In het nieuw te bouwen, duurzame nieuwbouwproject FORWRD. komen  

6 units, welke verschillen in oppervlakte, indeling en ligging en daardoor 

in een viertal types kunnen worden onderscheiden.  

 

De bouw zal naar verwachting aanvangen in Q4 2022. De oplevering wordt 

ca. 9 maanden na start bouw verwacht.  

 

De unit van ca. 140 m² groot betreft een bedrijfshal zonder kantoor. De 

drie units van in totaal ca. 360 m² bestaan uit een bedrijfshal van  

ca. 250 m² en een kantoorruimte van ca. 110 m². Nog een slag groter is de 

unit van in totaal ca. 494 m² met een bedrijfshal van ca. 234 m² en een 

kantoorruimte van ca. 260 m². De grootste variant heeft een totale 

oppervlakte van ca. 817 m² bestaande uit een bedrijfshal van ca. 560 m² 

en een kantoorruimte van ca. 257 m².  

 

Afhankelijk van de grootte van de businessunit krijg je op eigen terrein 

een x-aantal parkeerplaatsen toegewezen. Voor de 6 units zijn er  

33 privéparkeerplaatsen beschikbaar. Rond FORWRD. is er ook nog volop 

openbare parkeergelegenheid. De kantoorruimten worden compleet 

afgewerkt en bekabeld opgeleverd met keukenblok, toilet, wanden 

voorzien van gesausd glasvlies, systeemplafonds en wandcontactdozen.  
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Locatie: 

Het nieuwbouwproject FORWRD. is gelegen op bedrijventerrein/ 

woonboulevard Nijverwaard te Sliedrecht. De op- en afritten van de rijksweg 

A15 (Rotterdam-Gorinchem-Nijmegen) bevinden zich op slechts enkele 

autominuten afstand. Direct naast het bedrijventerrein bevindt zich het 

treinstation met goede verbindingen tussen Dordrecht en Geldermalsen. Door 

de ligging is de locatie zowel per auto als per openbaar vervoer uitstekend te 

bereiken. In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd: Baby en Tiener 

Megastore, Rietveld Verlichting, Hareco Hengelsport, Robuuste Tafels, BCC, 

Leen Bakker, Loods 5 en Berg & Berg. 

 

Verwacht energielabel: 

A++. 

 

Bestemming: 

Bedrijfsdoeleinden t/m categorie 4.2. 

 

Parkeergelegenheid: 

Rond het bedrijfsverzamelgebouw zullen er 33 parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd. Tevens is er in de nabije omgeving volop openbare 

parkeergelegenheid.  

 

Reclamevoering: 

Voorzieningen ten behoeve van reclame-uitingen, dient ter goedkeuring te 

worden voorgelegd aan de Gemeente Sliedrecht.  

 

Vereniging van Eigenaren: 

Voor dit bedrijfsverzamelgebouw wordt geen Vereniging van Eigenaren (VvE) 

opgericht. Indien gewenst kan er in overleg met de medegebruikers een 

beheercommissie opgestart worden om de gemeenschappelijke delen 

(mandeling gebied) van het gebouw te onderhouden en in stand te houden. 

 

 

 

 

 

 

Verwachte start bouw: 

Q4 2022. 
 
Verwachte oplevering: 

Ca. 9 maanden na start bouw.  
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Meer informatie 
 

Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. 

 

Bezoekadres: 

Jhr. van Karnebeekweg 6b  

2982 VL Ridderkerk 

 

Correspondentieadres: 

Postbus 111 

2980 AC Ridderkerk 

 

www.vanvliet.net 

0180 - 43 43 43 

info@vanvliet.net 

 
 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

 

Mogelijkheden  
zien. Kansen 
benutten. 
 
 
Bij Van Vliet vindt u gedreven professionals die al geruime tijd bij ons werken 

en over een groot relatienetwerk en een flinke dosis ervaring en marktkennis 

beschikken. Zeker met betrekking tot de regio Rijnmond, Drechtsteden en 

Alblasserwaard.  

 

Onze makelaars die zich bezig houden met beleggingen, verkoop/verhuur, 

aankoop/aanhuur en advisering zijn lid van NVM Business en VastgoedCert. 

De taxateurs zijn ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed 

(Grootzakelijk) van het NRVT en zijn daarmee gecertificeerd taxateur. Zowel 

vanuit de NVM als vanuit het NRVT geldt de verplichting tot permanente 

educatie en periodieke toetsing, waardoor kwaliteit en kennis gewaarborgd 

blijven. 

 

Ook voor vastgoedmanagement bent u bij ons aan het juiste adres. Onze 

afdeling vastgoedmanagement beheert ruim 300 bedrijfsobjecten, variërend 

van kleine units tot grootschalige kantoorgebouwen en bedrijfscomplexen.  

 

Als u benieuwd bent naar wat wij voor u kunnen betekenen, bent u van harte 

welkom op ons kantoor. Meer informatie vindt u op www.vanvliet.net.  

 
 


