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  16.000 ex. - 85 grs. Arcoprint milk 1.5. - 4/1 (Fluor 803 : +30% -- Rhodamine Red : +10% -- Cyaan en zwart van de 100 serie van K&E )

De Tuin
Op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van de 
watertoren van Dordrecht hebben wij een tuin  gemaakt. 
Een tuin die moet beantwoorden aan alle verlangens die 
de gedachte aan een tuin bij ons  oproept. Een tuin waaruit 
je kunt eten, een tuin die mooi is en lekker ruikt, een tuin 
die je dicht bij de seizoenen brengt. Voel het water, de 
zon, de wind, de lucht, de maan en de regen. Een tuin die 

vrolijkheid oproept en bescheidenheid en die je doet 
beseffen dat alles nog altijd mogelijk is.

Een tuin die de keuken inspireert en een 
keuken die de tuin inspireert. De kok met de 

tuinman en de tuinman met de kok.
Er is een entreetuin, een moestuin met 

productietuinen, een bessentuin en bloementuin. 
Een ligweitje met  prunussen, een druivenserre en een 
groentekas. Een bosje om te wandelen, een boomgaard 
met appels, peren, pruimen, kersen en onmisbare bijen. 
En natuurlijk de Italiaanse tuin. Met uitzicht op het 
Wantij, de Noord, de Merwede en de Oude Maas. 
 Omgeven door een muur die gebouwd is van de brokken 
steen die we vonden bij de sloop van de waterbekkens op 
het waterleidingterrein en de kademuren op de kop van 
de Staart. Dit is natuurlijk nog lang niet alles, maar om dat 
te zien moet u zelf komen kijken. De tuin is toegankelijk 
voor bezoekers tijdens de openingsuren.

         Geniet van de tuin, maar blijft u alstublieft op de 
verharde paden en houd kinderen aan de hand. 
Honden zijn niet toegestaan.

De Zalen
In de voormalige machinekamer van de Watertoren 
bevinden zich de Wantijzaal en de Moestuin zaal.  
Industrieel van sfeer en met openslaande deuren naar 
het aangrenzende terras. En van half april tot november 
is ook de Limonaia  beschikbaar als zaal.

De drie zalen zijn geschikt voor allerlei activiteiten: 
zakelijke bijeenkomsten (ook meerdaagse), lunch, 
afternoon tea of diner, receptie, presentatie, als trouw-
locatie etc. Bij mooi weer is het zelfs mogelijk om elkaar 
eeuwige trouw te beloven onder de bomen in de tuin.

Prijzen
Wantijzaal en Moestuinzaal

 lunch of diner voor maximaal 40 personen
 receptie voor maximaal 60 personen
 vergaderingen voor maximaal 28 personen

Dag:  ¤ 55,– per uur (minimaal 3 uur)
Avond:  ¤ 250,–

Limonaia (citroenbomenkas)
 lunch of diner voor maximaal 60 personen
 receptie voor maximaal 100 personen

Dag:  ¤ 110,– per uur (minimaal 3 uur)
Avond:  ¤ 500,–

Alle prijzen exclusief extra voorzieningen en onder  voorbehoud.

Voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld de mogelijk-
heden voor eten en drinken, de beschikbaarheid van de 
zalen, of voor het maken van een reservering, kunt u 
contact met ons opnemen. Vraag naar de zalenbrochure. 

Honden
Alleen toegestaan in de markt, het restaurant  
en op het terras van het restaurant.

Roken
Roken kan uitsluitend op de terrassen 
rond het hotel en het restaurant.

De Markt
Bij het binnengaan van Villa Augustus door  
de hoofd ingang aan de Oranjelaan staat men  
meteen in de markt. Daar bevindt zich de bakkerij, waar 
dagelijks zuurdesembrood en taart wordt gebakken. Aan 
de andere kant wordt gekookt en voorbereid: groenten 
gewassen, vis schoongemaakt, bouillon getrokken.  
In de markt kan veel worden gekocht wat in Villa Augustus 
wordt gebruikt: vers gebakken brood, taarten en koekjes, 
confitures, groenten (ook uit eigen tuin), olijfolie, onze 
eigen antipasti, bloemen en wijn. Bijna wekelijks zijn er 
nieuwe dingen te zien en te koop. Net als in de tuin, 
bepaald door de seizoenen. Bijzondere boeken, kunst, 
brocante… te veel om op te noemen. Hoe leuk is het om 
hier aan tafel iets te drinken en de krant te lezen.  
Ook is het mogelijk om naast de verse groenten, kleine 
gerechten mee naar huis te nemen. Kom zelf maar kijken!

Rondleidingen 
Op afspraak kunnen groepen van maximaal 12 personen 
een rondleiding krijgen. Maximaal twee groepen is 
mogelijk. Duur: ca. 60 minuten. Prijs: ¤ 45,–

Rondvaarten
Achter de Watertoren, aan de steiger in het Wantij, liggen 
twee kleine rondvaartboten. Hiermee varen onze schip-
pers langs het historische centrum van Dordrecht of naar 
de indrukwekkende natuur in de Hollandse Biesbosch.
Prijs € 90,- per uur. Maximaal 9 personen per boot, 
inclusief schipper. Vraag naar onze  picknickmand! 



Foto: Stadsarchief Dordrecht

De Foto
Het verhaal van Villa Augustus begint met  
een foto. De opname is gemaakt vanuit een  
vliegtuigje, het moet 1930 zijn geweest.  
De fotograaf zag onder zich een lappendeken  
van rivieren, haventjes en repen land. Hij keek  
naar een uitloper van de Biesbosch,   
aan schurkend tegen de stad.
Op één strook land stond een watertoren,  
als een kasteel omringd door water. Middelpunt van de 
 aandacht,  majesteitelijk, onontkoombaar mooi.
Op een dag in 2003 deed de foto een beroep op de 
 verbeelding. Hij lag op het Stadskantoor en kwam onder 
ogen van een paar ondernemende mensen. Die water-
toren stond er nog – leeg – en kon weer in gebruik worden 
 genomen. Als hotel bijvoorbeeld: slapen in een opslag-
plaats voor water. Het terrein eromheen, waar eens water 
stond zoals op de foto, kon weer worden open gegooid. 
Het riviertje de Vlij kon worden doorgetrokken, de oude 
toestand hersteld.
Het nieuwere pompgebouw ernaast, uit 1942 en dus niet 
zichtbaar op de foto, was de passende omgeving van een 
restaurant en een markt.
Frits Baarda

Het Restaurant
Het restaurant van Villa Augustus ligt midden in de 
groentetuin. Een restaurant waar zowel bezoekers als 
medewerkers in aanraking komen met de jaargetijden. 
De lente, de zomer, de herfst en de winter. Vanuit de  
open keuken, het letterlijke en figuurlijke hart van het 
 restaurant, brengen de koks de producten van het  
seizoen zo lekker en mooi mogelijk op het bord. 
De menukaart is sterk afhankelijk van het seizoen  
en wisselt daardoor regelmatig.
We werken zoveel mogelijk met biologische  
of op een anderszins goede manier  
geproduceerde producten. Het liefst uit de  
directe omgeving, maar mooie ingrediënten  
elders uit Europa schuwen we zeker niet!

De trots van de kok is de houtoven die gebruikt wordt om 
allerlei gerechten te roosteren of te bakken. Visjes, 
duiven, tomaten, bietjes, etc. Vast op de kaart staat pizza 
uit de houtoven. Ook deze wisselt regelmatig met de 
seizoenen.

Op de schoolborden boven de keuken staan gerechten die 
we extra hebben gemaakt en die soms per dag wisselen. 
Dat kan alles zijn wat er vanuit de tuin of de omgeving op 
ons afkomt. Voorbeelden hiervan zijn gerechtjes als 
kruisbessenijs, soep van verse capucijners of wildzwijn-
rillettes met pruimencompôte.

Onze wijnkaart is bescheiden en zorgvuldig samengesteld. 

In het restaurant kan gereserveerd worden voor  groepen 
tot 16 personen. Voor grotere gezelschappen (en natuur-
lijk ook voor kleinere) kan een zaal in de Water toren 
worden gehuurd.  

Bij mooi weer op het terras in de tuin eten!

Geopend voor ontbijt, lunch en diner
Maandag t/m donderdag van 07.00 – 24.00 uur
Vrijdag van 07.00 – 01.00 uur
Zaterdag van 08.00 – 01.00 uur
Zondag van 08.00 – 24.00 uur

Het Hotel
Eeuwenlang was het Groothoofd, niet ver van de Water toren, 
op de noordpunt van Dordrecht, het trefpunt van reizigers, 
schrijvers en schilders. Ze keken uit over het magnifieke 
kruispunt van rivieren, waarboven wolken zich opstapelden. 
Velen beweerden hier het gezicht van Holland te hebben 
gevonden. Lucht, land en water zijn breed en ver in één 
oog opslag. De reflectie op de enorme waterplas geeft bovendien 
een bijzonder, ondefinieerbaar licht. Sommigen noemen het 
Dordts licht… FB

Kijkend uit de ramen van de kamers op het noord westen 
met uitzicht op het Wantij kun je een deel van de rivieren 
volgen. Daar zal de hotelgast bovenstaande sensatie ten 
deel vallen. De zonsondergang is spectaculair te noemen. 
De kamers aan de zuidoost kant hebben uitzicht op de 
moestuin. Een rustgevend tafereel: mensen die in de tuin 
werken en wandelen, met op de achtergrond het 
 restaurant in het pomp gebouw. Er zijn kamers in de 
bijgebouwen, kamers in de tuin en kamers op het water.
Dan zijn er nog twee bijzondere kamers: de Giardino 
Segreto; een geheime tuin, met een tuinhuisje. En de 
Lantarenkamer met het panorama-uitzicht vanaf het dak 
van de toren. Deze overziet Dordrecht in een weids uit- 
zicht. Bij helder weer is de Euromast in Rotterdam te zien.

Kamerprijzen
Alle kamers zijn voor twee personen. Behalve de drie 
familiekamers. Deze zijn voor twee volwassenen en twee 
kinderen. Prijzen vanaf € 125,– per nacht. De twee 
speciale kamers zijn vanaf € 190,– en € 210,– per nacht.
Exclusief ontbijt en logiesbelasting.

Villa Augustus
Oranjelaan 7 – 3311 dh Dordrecht

Telefoon: 078 – 6393111 info@villa-augustus.nl

www.villa-augustus.nl

Hotel Restaurant Zalen
met Markt en Tuin

Hotel aan het Wantij met 45 kamers

Restaurant met 200 zitplaatsen geopend op  
maandag t/m donderdag van 07.00 – 24.00 uur  

op vrijdag van 07.00 – 01.00 uur 
op zaterdag van 08.00 – 01.00 uur 

en op zondag van 08.00 – 24.00 uur

Ontbijt, lunch en diner  
(de keuken sluit om 22.45 uur)

Markt met eigen bakkerij  
geopend van 08.30 – 22.30 uur

Twee zalen (zakelijk & privé) in de Watertoren 
en één in de Limonaia

Tuin van ca. 1,5 ha (moestuin, boomgaard,  
Italiaanse tuin & bosje)

Rondvaarten

Rondleidingen


