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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Voorwoord 

Dit verslag heb ik geschreven naar aanleiding van het afronden van de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bij de capaciteitsgroep stedebouw vond 
ik hetjuiste evenwicht tussen technische, creatieve en maatschappelijke aspecten. Hier heb ik dan ook mijn afstudeerproject gevolgd. 

Bij het zoeken naar een afstudeeronderwerp stonden twee dingen voorop. lk wilde me niet bezig houden met een uitbreiding, maar met een inbreiding oftransformatie van het 
stedelijk gebied. Dit omdat uitbreidingswijken naar mijn idee geen oplossing vormen voor de problemen die in de bestaande stad spelen . De bouw van nieuwe wijken zorgt 
soms zelfs alleen voor een vergroting van de problemen in de bestaande stad, omdat in de nieuwbouwwijken voomamelijk voor draagkrachtige bevolkingsgroepen wordt 
gebouwd. In de toekomst zal er naar mijn idee binnen de stedebouw een verschuiving plaats vinden van nieuwbouw in uitbreidingen naar ver- en herbouw van de bestaande 
stad. Door de afuemende bevolkingsgroei zal er niet meer worden uitgebreid en door de veranderende woonwensen van inwoners zal er veel her- en verbouwd moeten worden. 
Het toenemend aantal huishoudenstypen vraagt om een afstemming van de woonmilieu ' s op de diverse typen. Ten tweede wilde ik me graag bezig houden met een project 
waamaar weinig vooronderzoek gedaan was. Het moest meer zijn dan een invuloefening. Ik wilde zelf de kaders scheppen, om tot een uiteindelijke invulling te komen. 

Met deze gedachten in het achterhoofd ging ik op zoek naar een afstudeeronderwerp. Na enige tijd zoeken bleek het onderwerp dichter bij dan ik dacht. Bij het lezen van de 
structuurvisie van mijn geboorteplaats Roosendaal, viel mijn oog op de volgende zin ' Specifieke aandacht zal moeten worden geschonken aan de herinvulling van de 
toekomstige restzones langs de A58. Gelet op de vorm van het gebied (een lang, smalgerekt gebied door de gehele stad van west naar oost) gaat het hier om een 
gecompliceerde ontwerp-opgave'. De uitdaging was gevonden. In Roosendaal wil men een Noord-oost-tangent aanleggen die gaat dienen ter vervanging van de A58, die de 
stad op dit moment in een noordelijk en een zuidelijk deel splitst. Het project voor de invulling van deze strook biedt kansen de totale structuur van de stad te verbeteren en 
door de transformatie van het gebied worden de omliggende wijken in een nieuwe context geplaatst. 

Graag wit ik van de gelegenheid gebruik maken mijn begeleiders Aloys Borgers, Han LOrzing en Jacques Valk van de Technische Universiteit Eindhoven te bedanken voor 
hun inspirerende begeleiding tijdens het afstudeerproces. Het ontwerpteam, met name de stedebouwkundige Casper Sprong, van de gemeente Roosendaal wit ik bedanken voor 
de kritische multidisciplinaire visie op mijn ideeen. Mijn ouders en ook mijn broers wit ik bedanken voor de mogelijkheid en stimulans die ze mij hebben gegeven om deze 
studie te volgen. Mijn vriend en bekenden wil ik bedanken voor de nodige ontspanning en hulp tijdens het afstuderen. 

Dan rest mij nog u veel leesplezier te wensen! 

Linda Schepers 
Eindhoven, zomer 1998 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Samenvatting 

In de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 
[Gemeente Roosendaal, 1997) pleit de gemeente 
Roosendaal voor de aanleg van de Noord-oost
tangent. De Noord-oost-tangent zal de snelweg A58, 
die nu van oost naar west de stad Roosendaal 
doorklieft, moeten vervangen. 
Er zijn twee argumenten om de aanleg van de 
Noord-oost-tangent te verantwoorden. 
Het eerste argument voor de aanleg van de Noord
oost-tangent is het verbeteren van de relatie tussen 
de noordelijke wijken inclusiefhet centrum en de 
zuidelijk wijken. Het tweede argument heeft 
betrekking op problemen met sluipverkeer aan de 
oostzijde van de stad. 
Het doel van dit afstudeerverslag heeft betrekking 
op het eerste argument en kan in een zin als volgt 
worden omschreven: 

Het ophejfen van de visue/e enfysieke barriere die 
de A58 op dit moment in Roosendaal vormt, metals 
belangrijkste doe/stelling het verbeteren van de 
ruimtelijke structuur en kwaliteit van de stad 
Roosendaal, ervan uitgaande dat de Noord-oost
tangent in het jaar 2030 is aangelegd. 

In 1933 ontwierp ingenieursbureau Schaap het eerste 
uitbreidingsplan voor Roosendaal. In dit plan werd 
een rondweg voorgesteld voor het doorgaand verkeer. 
Het ontwerp was puur functioneel en werd in het 
kader van de werkverschaffing uitgevoerd. Bij de 
aanleg werden een aantal historische relaties, in de 
vonn van radiale linten en waterlopen verbroken. In 
de jaren zestig werd de rondweg omgevonnd tot de 
snelweg, waarvan de ligging nu ter discussie staat. 

In de toekomst, tot 2030, zal de functionele opbouw 
van de stad wijzigingen ondergaan. De belangrijkste 
wijzigingen worden toegelicht. 
Het aantal te bouwen woningen tot 2030 bedraagt 
volgens de gemeentelijke prognose 6500. Hiervan 
moet 2/3 binnen bestaand stedelijk gebied worden 
opgevangen. In de woningbouw moet aandacht zijn 
voor een meer gevarieerd aanbod in woningen. De 
scholen voor voortgezet onderwijs zullen een 
verdergaande fusie ondergaan. Het aantal 
voorzieningen dat gericht is op verzorging en 
gezondheid zal toenemen als gevolg van vergrijzing 
en toenemende welvaart. Het spoorstation verliest in 
de toekomst haar intemationale functie. De 
bereikbaarheid van het huidige spoorstation is slecht, 
doordat de intensiteit/capaciteit-verhouding van de 
toevoerwegen hoog is en het station niet centraal ligt 
ten opzichte van de woonwijken en het 
winkelcentrum. De verplaatsing van het station naar 
de kruising met de huidige A58, zorgt voor een 
centralere ligging in de stad en een betere 
bereikbaarheid over de nieuwe stedelijke hoofdweg. 

Het precieze plangebied is vastgesteld door 
aannames te doen over het verdwijnen, verplaatsen 
en het behouden/uitbreiden van functies en 
gebouwen. 

Na de analyse van de ruimtelijk structuur van de 
stad zoals die op dit moment is, zijn streetbeelden 
voor de gewenste ruimtelijke structuur vastgelegd, 
die een aanzet geven voor de verbetering van de 
ruimtelijke structuur van de stad. Uit deze 
streetbeelden komen criteria naar voren die dienen 
voor de toetsing van de modellen, die zijn gemaakt 
voor de invulling van het plangebied. De 
toetsingscriteria voor de modellen worden in 
volgorde van belangrijkheid toegelicht. Het 
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belangrijkste criterium voor de toetsing van de 
modellen wordt gevonnd door de keuze van de 
autowegenstructuur. De verkeersstructuur voor de 
auto moet het mogelijk maken om op een snelle 
manier de stad te verlaten en binnen te komen, 
zonder dat hierbij de wegen van de binnenstad 
zwaar belast worden. 
De fietsstructuur moet een fijnmazig karakter 
krijgen en moet een samenspel vonnen tussen een 
radiale en concentrische structuur. De concentrische 
structuur maakt verbindingen mogelijk tussen de 
woonwijken en de radiale structuur maakt 
verbindingen mogelijk tussen de binnenstad en de 
woonwijken. 
De groen- en waterstructuur moet een 
aaneengesloten karakter krijgen. Dit is mogelijk 
door verbindingen te maken tussen de lobben ten 
zuiden van de snelweg, die haaks op de snelweg 
uitkomen. 
Het criterium voor de historische structuur wordt 
gevonnd door de mate waarin de historische 
structuur, in de vonn van radialen en historische 
gebouwen, gehandhaafd kan blijven dan wel 
hersteld kan worden. 
Een criterium voor de bebouwingsstructuur wordt 
gevonnd door de mate waarin de invulling van de 
strook bijdraagt aan het tot stand brengen van een 
meer gevarieerd aanbod van woningen. De 
woningen moeten gericht zijn op diverse 
inkomensgroepen en op diverse leefstijlen. 



Voor het plangebied zijn vier modellen opgesteld, 
die dienen ter verkenning van de mogelij kheden, die 
eventueel over het hoofd zouden zijn gezien als er 
direct vanuit de analyse tot het ontwerp zou zijn 
overgegaan. 
De modellen zijn getoetst aan de criteria die 
voortkwamen uit de analyse van de ruimtelijke 
structuur van de stad. Uit de toetsing aan dezer 
criteria zijn de dragers van het eindmodel naar 
voren gekomen. Een verdere toetsing aan de 
specifieke aanknopings- en knelpunten per 
deelgebied van het plangebied, leidde tot een nadere 
invulling van het plangebied. 
De modellen verschillen van elkaar wat betreft 
ruimtelijke structuur en de relatie die zij aangaan 
met de omgeving en zij verschillen tevens wat 
betreft hoofdfunctie. In de bovenstaande figuur zijn 
de modellen schematisch naast elkaar gezet. 
Uit de toetsing kwam het uiteindelijke eindmodel 
naar voren. Het concept van het uiteindelijk 
eindmodel zal hier kort worden beschreven aan de 
hand van de volgende figuur. 

Park Boulevard 

ruimrelijke gebied lijn 

Wijk 

integratie 

Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Het concept is opgebouwd uit lijnen, drie 
karakteristieke gebieden en orientatiepunten. De 
weg en de waterloop vormen de lijnelementen in het 
plan. Zij verbinden de diverse deelgebieden met 
elkaar. Langs de lijnen zijn drie gebieden te 
onderscheiden. De etalage, het woonpark en het 
stadsgebied. 
In het etalagegebied is plaats voor de vestiging van 
grootschalige detailhandel. 
Het woonpark ligt tussen de twee parken 'het 
Vrouwenhof 'en 'het Godwaldpark' . Er wordt 
gebouwd in !age dichtheden en er zijn goede 
recreatieve verbindingen met het buitengebied. De 
nieuwe bebouwing sluit aan bij het open Iaagbouw 
karakter van de bestaande bebouwing. 
Het stadsgebied ligt tussen het meest westelijk deel 
van het plangebied en het park Vrouwenhof 

Eenheid in de grate lijn 

I I I I 
Etalage Hoofdweg 

fragmenten 
Variatie in onderdelen 

Er wordt gewoond in een hogere dichtheid en de 
voorzieningen zijn dicht bij. 
De orientatiepunten bestaan uit een activiteitenpunt, 
een kruising met een radiaal of een verkeersknoop. 
De orientatiepunten scheiden de drie gebieden in 
deelgebieden, die wel dezelfde karakteristiek 
hebben maar op een andere manier zijn 
vormgegeven. 
De belangrijkste orientatiepunten tangs de weg 
worden gevormd door de activiteitenpunten. Dit zijn 
gebieden van stedelijk !even waar mensen elkaar 
ontmoeten. Deze punten liggen in het stedelijk gebied 
en in de etalage. 
Voor het eindmodel is een illustratieve uitwerking g 
emaakt. De uitwerking is niet bedoeld als eindplan, 
maar het heeft tot doe! het karakter van de diverse 
gebieden te verduidelijken. 

Waterloop rnn 
=-"'~ i.-.;.;.._-=--__.I , 

structuur dwa:rsrelaties knooppunten dwarsrelaties knooppunten Stedelijk gebied Woon park Etalage 

• i i i ,.. c:::JM - Orientatiepunten 
------.\o-------1\q..-\-------,..A...,ctjyiteitenpunten 

\ Radialen 
--+--..;._-+----'----....;....-+---+----+--11er1<eersknopen 

hoofdfunctie groen/water verkeer wonen voorzieningen 

nevenfuncties wonen/werken wonen groen verkeer/wonen 
Concept 

wegfunctie verdwijnt blijft behouden verdwijnt blijft behouden 
gedeeltelijk 

0/o bebouwd laag middel hoog middel 
opp. 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

1. lnleiding 

1.1 Aanleidlng 

In de structuurvisie 'Op weg naar 2015' [Gemeente 
Roosendaal , 1994] en in de daaropvolgende 
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie [Gemeente 
Roosendaal, 1997] pleit de gemeente Roosendaal 
voor de aanleg van de Noord-oost-tangent. De 
Noord-oost-tangent zal de snelweg A58, die nu van 
oost naar west de stad Roosendaal doorklieft, 
moeten vervangen. De Noord-oost-tangent zal een 
verbinding gaan vormen tussen de A58 ten oosten 
van de stad en de A 17 ten noorden van de stad (zie 
figuur 1-1 ). 
Er zijn twee argumenten om de aanleg van de 
Noord-oost-tangent te verantwoorden. 
Het eerste argument voor de aanleg van de Noord
oost-tangent is het verbeteren van de relatie tussen 
de noordelijke wijken inclusief het centrum en de 
zuidelijk wijken. Door de verhoogde ligging van de 
snelweg met ongelijkvloerse kruisingen is er op dit 
moment sprake van een duidelijke barrierewerking. 
De barrierewerking is zowel fysiek als visueel. 
Fysiek, omdat de weg weinig aansluitingen heeft op 
het stedelijk verkeersnetwerk en visueel, omdat de 
weg voor een groot gedeelte op een talud is gelegen. 
De fysieke barriere is op zich niet problematisch, zij 
het niet dat het stedelijk verkeersnetwerk de 
verkeersdruk niet goed meer aankan. Een 
bijkomend effect van de ligging van de snelweg in 
het stedelijk gebied, is de aantasting van het woon
en leetklimaat in de directe omgeving van de 
snelweg vanwege de geluid- en stankoverlast. 

Het tweede argument heeft betrekking op 
problemen met sluipverkeer. Aan de oostzijde van 
de stad is een sluiproute ontstaan, die wordt 
veroorzaakt door transport tussen het 
industrieterrein van Etten-Leur en het havengebied 
van Rotterdam. Vooral .de gemeente Halderberge 
ondervindt veel overlast van zwaar verkeer dat 
dwars door het centrum van Oudenbosch gaat. In de 
stad Roosendaal zelf is eveneens sprake van 
sluipverkeer aan de noord-oostzijde, dit wordt 
veroorzaakt door verkeer dat vanuit het oosten het 
noordwestelijk gelegen industrieterrein Borchwerf 
wil bereiken. De capaciteit van de Gastelseweg (een 
radiaal naar het dorp Oud-Gastel) is te laag om deze 
hoge intensiteit op te vangen. De Noord-oost
tangent kan zorg dragen voor het opheffen van de 
sluiproutes. 

Het eerste argument dat betrekking heeft op het 
opheffen van de visuele en fysieke barriere en 
daarmee op het verbeteren van de structuur van de 
stad Roosendaal is het belangrijkste doel van dit 
afstudeerproject. Hierbij blijft buiten beschouwing 
of de aanleg van de Noord-oost-tangent een goede 
keuze is en hoe de nieuwe snelweg vormgegeven 
zou kunnen worden. Het streven is door middel van 
een integrale aanpak van verkeerskundige en 
stedebouwkundige aspecten tot een 
herinrichtingsplan van het huidige traject van de 
A58 te komen. De transformatie van de snelweg tot 
stedelijke hoofdweg, biedt de mogelijkheid om een 
nieuw stedelijk gebied te ontwikkelen. Het gebied 
schakelt de rragmenten van de stad aaneen en biedt 
ruimte voor een nieuw soort stedelijkheid. 



Hoofdstuk 1: lnleiding 

1.2 lnfrastructuur en omgeving 

In verstedelijkte gebieden zijn snelwegen en 
spoorwegen geen autonome elementen meer, maar 
vorrnen ze een netwerk dat door zijn eigen invloed 
op het ontstaan van stedelijke functies een relatie 
heeft met de omgeving. Bij het inpassingsvraagstuk 
en in het geval van Roosendaal de transforrnatie van 
snelweg tot stedelijk gebied met daarin een 
stedelijke hoofdweg, gaat het dus niet alleen om de 
vorrngeving van de weg en de strook grond aan 
weerszijden. Het gaat om de samenhang tussen de 
planning en het ontwerp van de infi"astructuur 
enerzijds en de planning en het ontwerp van de 
omgeving anderzijds. Hoe dit proces van 
samenhang zich in de loop der jaren heeft 
voltrokken, wordt in de onderstaande tekst 
beschreven. 

1.2.1 De eerste snelwegen 

In de gehele westerse wereld werd in de jaren dertig 
begonnen met de aanleg van een mondiaal netwerk 
van snelwegen, die stukje bij beetje naar elkaar 
toegroeiden . Het is moeilijk voor te stellen dat in 
het begin van deze eeuw nogal getwijfeld werd aan 
de perrnanentie van het fenomeen auto. Dit was 
echter wel de reden dat de introductie van de auto in 
Nederland niet direct leidde tot grote investeringen 
van de overheid. In 1923 werd binnen 
Rijkswaterstaat een aparte dienst geforrneerd, 
waarin specifieke kennis over wegenaanleg werd 
geconcentreerd, het district wegentechniek. De 
situatie veranderde echter pas echt toen in 1926 de 
wegenbelastingwet van kracht werd. Vanaf dat 
moment kon de rijksoverheid daadwerkelijk het 
hoofd bieden aan de inmiddels onstuitbare groei van 

het autoverkeer. De invoering van de 
wegenbelasting verplichtte de overheid ook tot het 
instellen van een plan voor een samenhangend 
wegennetwerk: het Rijkswegenplan. In 1927 werd 
het eerste plan gepresenteerd. Opvallend in het 
kaartbeeld was dat de rijkswegen elkaar in het hart 
van de steden ontmoeten. De jurisdictie van 
Rijkswaterstaat liep tot aan de bebouwde kom; tot 
aan die administratieve grens werd de rijksweg 
aangelegd om vervolgens aan te sluiten op een 
lokale invalsweg die het verkeer - ook het 
doorgaande - vervolgens door het stadslichaam 
voerde. De botsing van deze twee systemen met 
ieder hun eigen schaal, maat en verkeerscapaciteit 
leidde onverrnijdelijk tot problemen, al was het 
maar omdat het (historische) stadscentrum niet 
hetzelfde aantal auto's kon verwerken als de 
modeme rijkswegen. Het concept van de ringweg 
die het doorgaande verkeer uit de binnenstad 
weerde was al wel bekend uit stedebouwkundige 
uitbreidingsplannen, maar pas na W.0.11. werd dit 
idee opgenomen in de rijkswegenplanning en 
kwamen er talloze ringwegen om de Nederlandse 
steden tot stand. 

1.2.2 Amerlkaanse parkways 

In Amerika werd de auto via de parkways het 
medium bij uitstek om de schoonheid van de natuur 
te bewonderen. Dit in tegenstelling tot Nederland 
waar de snelwegen gericht waren op snelheid en 
veiligheid en niet op plezier, recreatie en 
natuurschoon. Groen bebermde autowegen 
verbonden de Amerikaanse stad met nieuw 
aangelegde stranden en andere recreatiegebieden. Er 
was sprake van een paradoxale combinatie van 
landelijke schoonheid en mechanische snelheid. De 
weg had een vrij smal profiel van 30 meter breed en 

9 

was door een groene middenberm verdeeld in twee 
rijbanen met een betonnen deklaag. De bruggen 
werden vormgegeven als bijzonder elementen met 
een art-deco-achtige vormgeving. De omgeving 
werd royaal ingeplant met bomen en struiken, 
waardoor aan beide kanten van de weg de illusie 
van het ongerepte landschap werd gecreeerd. 

1.2.3 De jaren zestig 

De plannen uit de jaren zestig hadden met elkaar 
gemeen dat ze uitgingen van een zo volledig 
mogelijke tegemoetkoming aan de groei van het 
autopark. De snelwegen werden ontworpen vanuit 
een duidelijk doel, namelijk de aanleg van een zo 
efficient en zo veilig mogelijk wegennetwerk ten 
bate van de industrialisatie en intemationalisering. 
Alie stedebouwkundige concepten uit deze tijd gaan 
alle uit van scheiding van verkeer en functies, in de 
meeste gevallen horizontaal en soms verticaal, zoals 
in Hoog Catherijne. Rijkswaterstaat omschreef de 
stadsautoweg op dezelfde manier als een weg door 
de polder: als een baan die onafhankelijk is van zijn 
omgeving, zonder belendende gebouwen. De 
dichtstbijzijnde bebouwing hoorde aan een 
parallelweg te liggen, met de rug naar de autoweg 
en ervan gescheiden door een plantsoen of een 
groenstrook. Dit introverte model was de ultieme 
afi"ekening met de lintbebouwing en met de 
traditionele stadsstraat; het betekende een 
verregaande hierarchische ordening van de 
stadsstructuur en een splitsing van verkeerssoorten. 
Er werd een nieuwe stedelijke typologie gevormd, 
die in de eerste plaats gericht was op de 
totstandkoming van een snelle, efficiente en 
adequate stad. 
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500-1000 -4000-5000 --- 4000-5000 

Figuur 1-2: Verkeersintensiteit in 1946 en 1960 (Bron: Rapport betreffende het wegverl<eer in de provincie Noord-Brabant (1964) de plaats van traces. De situatie lijkt wezenlijk 
veranderd nu ook allerlei ontwerpers aan de 
tekentafel mogen plaatsnemen. Nu worden behalve 
punten in het netwerk ook de lijnen zelf als 
potentieel onderwerp van vormgeving beschouwd. 
Wegen worden ontworpen met het oog op inpassing 
en harmonie met stad en platteland. Daarentegen 
kunnen allerlei regels uit de milieuwetgeving ervoor 
zorgen dat (snel)wegen steeds meer gei"soleerd 
worden van hun omgeving in de steden. Allerlei 
schermen en wallen moeten de woon- en 
werkgebieden beschermen tegen verkeerslawaai. De 
snelweg wordt daarmee een soort verkeersriool. Het 
na te streven doel is de weg en zijn omgeving 
integraal vorm te geven en daarbij de hinder van de 
weg te minimaliseren zonder dat de weg van zijn 
omgeving wordt afgesloten. 

1.2A De jaren zeventig 

De consequenties van het accommoderen van de 
autogroei waren een ongebreidelde verdichting van 
het snelwegennetwerk over Nederland en de 
bijbehorende versnippering van het landschap en de 
verstedelijking. Dit ging in tegen de principes van 
nationale ruimtelijke ordening en maakte dat de 
overheid vanaf de jaren zeventig naar andere dan 
kwantitatieve oplossingen zocht om met het 
groeiende autogebruik om te gaan. Deze 
oplossingen waren onder andere differentiatie in 
vervoerswijzen, mobiliteitsbeperking en het 
stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. 
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1.2.5 De huidige situatie 

Nu het begrip context ingeburgerd is als basis van 
elk stedebouwkundig ontwerp en een eventueel 
gebrek aan respect voor de omgeving gecorrigeerd 
wordt door milieuwetten, is een vereenvoudiging 
van de opgave, zoals in de jaren zestig niet meer 
mogelijk. De combinatie van processen van 
politieke besluitvorming, inspraak en 
milieubescherming leidt ertoe dat het ontwerp van 
inrrastructuur tegenwoordig wordt opgevat als een 
vorm van rampenbestrijding. De operatie die in de 
jaren zestig als trots project van technisch 
ingenieurs werd ondemomen wordt nu uitgevoerd 
met het schaamrood op de kaken. Het idee van de 
noodzaak van nieuwe inrrastructuur in de jaren 
zestig waarbij de inpassing in de omgeving geen 
rot speelde, is vervangen door een beleefde 
discussie over de vorm van de kunstwerken of over 
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Figuur 1-4: Fysieke banierewerking 

Figuur 1-5: Visuele banierewerking 
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1.3 Plangebied 

De snelweg A58 vonnt een oost-west verbinding 
tussen Eindhoven en Vlissingen. Hierbij doorsnijdt 
de snelweg de stad Roosendaal. De snelweg heeft 
binnen het bebouwde stedelijk gebied een lengte 
van ruim 6 kilometer. In het stedelijk gebied zijn 
twee aansluitingspunten op de snelweg. De breedte 
van de snelweg bedraagt bij deze punten 120 meter. 
De weg zelfheeft een breedte van ongeveer 50 
meter. De totale oppervlakte van de weg bedraagt 
ongeveer 40 hectare. De hoogte van de weg 
varieert. Bij de twee ongelijkvloerse kruisingen met 
stedelijke hoofdwegen en bij de kruising met de 
spoorweg ligt de weg op een hoogte van ongeveer 5 
meter boven maaiveld. Op figuur 1-3 is het verloop 
van de weg aangegeven. 

1A Doel 

Het doel van dit afstudeerverslag kan in een zin als 
volgt worden omschreven: 

Het opheffen van de visue/e enfysieke barriere die 
de A58 op dit moment in Roosendaa/ vormt, met a/s 
be/angrijkste doe/ste//ing het verbeteren van de 
ruimte/ijke structuur en kwa/iteit van de stad 
Roosendaa/, ervan uitgaande dat de Noord-oost
tangent in het jaar 2030 is aange/egd. 

1.5 Probleemstelllng 

Om aan het doel van deze studie te voldoen dienen 
de volgende vragen te worden gesteld: 
• In welke context moet het project gezien worden? Op zowel 

cultuur- en natuur historisch als ook op beleidsmatig vlak? 
• Wat is de bestaande ruimtelijke structuur van de stad 

Roosendaal en hoe kan deze verbeterd worden? 

• Hoe is de huidige functionele opbouw van de stad 
Roosendaal en welke veranderingen zullen er in functies 
plaatsvinden tot het jaar 2030? 

• Wat zijn mogelijke modellen voor de inrichting van de 
strook, die vrijkomt na aanleg van de Noord-oost-tangent? 

• Welke eisen worden gesteld aan het eindmodel en hoe ziet 
dit model eruit? 

• Hoe wordt het eindmodel uitgewerkt in een basisontwerp? 

1.6 Opbouw verslag 

Uit de diverse deelvragen volgt de opbouw van het 
verslag. 
• Hoofdstuk 2 en 3: Context 
• Cultuur- en natuurhistorische context en beleidsmatige 

context. 
OOEL: inzicht verkrijgen in achtergrond gebied. 

• Hoofdstuk 4 en 5: Functionele opbouw 
• Onderzoek huidige en verwachte opbouw stad. 

OOEL: bepalen uitgangspunlen model/en. 
• Onderzoek huidige en verwachte opbouw strook . 

OOEL: vasts/el/en plangebied. 
• Hoofdstuk 6 en 7: Ruimtelijke structuur 
• Huidige en wenselijke structuur stad . 

OOEL: vaststellt!n toetsingscriteria voor het vaststellen van 
de dragers van het eindmodel. 

• Aanknopings- en knelpunten strook . 
OOEL: vasts/el/en toetsingscrileria voor de invulling van 
de deelgebieden. 

• Hoofdstuk 8: Onafb1nkelijke modellenstudie 

OOEL: onbevooroordee/d mogelijkheden voor invulling 
strook verkennen. 

• Hoofdstuk 9: Toetsing modellen 
• Toetsing modellen aan wenselijke structuur stad . 

OOEL: vaststellen van de dragers van het eindmodel. 
• Toetsing modellen aan specifieke aanknopings- en 

knelpunten strook vertaalt in deelgebieden. 
OOEL: vasts/el/en invulling dee/gebieden. 

• Hoofdstuk 10: Bep1len eindmodel 
• Hoofdstuk 11: Uitwerking eindmodel 

OOEL: inzicht biederi in de sferen van de verschillende 
gebieden. 
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Figuur 2-1 : Groei van Roosendaal 
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2. Historie 

2.1 Cultuurhistorische groei 

De stad Roosendaal is in een eeuw gegroeid van een 
agrarisch dorp tot een industriestad. Deze snelle 
groei heeft de stad vooral te danken aan de aanleg 
van de spoorlijn, die zorgde voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor industrie. Door de groei van 
de werkgelegenheid breidden de woongebieden zich 
snel uit. Zo is Roosendaal geworden tot de stad die 
zij nu is. Op figuur 2-1 is te zien hoe de groei van 
de stad verlopen is. 

2.1.1 Centrum voor turfhandel 

In westelijk Noord-Brabant streken rond 1100 de 
eerste pioniers neer. Zij vestigden zich op de open 
en hoger gelegen plekken in het veengebied en aan 
de randen van beekdalen. Vanuit deze kemen werd 
het gebied langzaam ontgonnen. In de 13de en 14de 
eeuw ontstond vanuit de zuidelijke Vlaamse steden 
een grote behoefte aan turf als brandstof. Een stelsel 
van turfvaarten werd aangelegd om het vervoer van 
turf mogelijk te maken vanuit de 
ontginningsgebieden ten oosten van Roosendaal. 
Roosendaal werd voor lange tijd een centrum voor 
turthandel. 

2.1.2 Untbebouwlng 

In 1770 bestond Roosendaal uit een kem gevormd 
door de Markt, de Molenstraat en de Achterstraat, 
het kerkdorp Nispen en een aantal gehuchten 
(Kalsdonk, Langdonk, Hulsdonk, Borteldonk, 
Rietgoor, Vroenhout, Vinkenbroek en Haink). De 
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oude structuur van Roosendaal kenmerkte zich door 
enkele oost-west lopende doorgaande wegen met 
daaraan lintbebouwing. De Markt vormde in deze 
structuur het centrum waar de drie 
verbindingswegen bij elkaar kwamen. Kenmerkend 
voor de Roosendaalse bebouwing was de 
overwegend eenlaags bebouwing met een 
zolderverdieping. Een halve kilometer ten westen 
van de Markt lag de haven met daaromheen wat 
bebouwing, dit gebied werd Klein-Roosendaal 
genoemd. In 1822 begon men met de aanleg van 
wegen van Bergen op Zoom naar 's Hertogenbosch 
via Roosendaal, Breda en Tilburg. In 1838 was het 
West-Brabants deel van het traject klaar. 

2.1.3 Aanleg van de spoorlijn 

Een ingrijpende wijziging voor het dorpje 
Roosendaal vond plaats door de aanleg van de 
spoorlijnen richting Moerdijk, Antwerpen en Breda 
in 1854 en enkele jaren later ook richting Bergen op 
Zoom. De spoorwegverbinding tussen Antwerpen 
en Roosendaal werd min of meer door toeval 
bepaald. De oprichter van de N.V. Spoorwegmaat
schappij Antwerpen-Rotterdam, genaamd L. Gihoul 
bezat gronden in het gebied Essen-Kalmthout (ten 
zuiden van Roosendaal) en het was daarom 
vanzelfsprekend dat de spoorlijn onder andere op 
dat gebied zou worden aangelegd en via Roosendaal 
zou worden doorgetrokken richting Moerdijk. Het 
gebied tussen het spoorwegemplacement en het 
havenhoofd kreeg na 1870 het karakter van een 
industrieterrein. Er vestigden zich pakhuizen, 
leerlooierijen, een gasfabriek en suikerfabrieken. 

2.1.4 Uitbreidingsplan Schaap 

De woningwet van 190 I verplichtte gemeentes tot 
het opstellen van een uitbreidingsplan. Tot 1933 
volstond men met betrekking tot stadsontwikkeling 
echter met de zogenaarnde stratenplannen. Pas in 
1930 gaf het Roosendaalse gemeentebestuur na 
aandringen van Gedeputeerde Staten, opdracht tot 
het ontwikkelen van een uitvoeringsplan, in de vorm 
van een bestemmingsplan. De opdracht was niet 
eerder gegeven, omdat een van de 
gemeenteraadsleden een groot deel van de gronden 
in het toenmalige Roosendaal in bezit had. Het 
uitbreidingsplan werd ontworpen door het 
ingenieursbureau Schaap uit Arnhem. In mei 1933 
werd het plan goedgekeurd. 
Het plan Schaap [Schaap, 1931] had een viertal 
hoofddoelstellingen. De belangrijkste doelstelling 
was de aanleg van de ringbaan, de Iatere rijksweg 
A58. Op de aanleg van de ringbaan zal dieper 
worden ingegaan, omdat dit van belang is voor het 
project. 
De ringbaan was bedoeld om het doorgaande 
verkeer uit de bebouwde kom te houden. De ring 
was volgens Ir. Schaap zeer noodzakelijk geworden 
door het zich steeds uitbreidende autoverkeer. De 
straten binnen de bebouwde kom waren te smal om 
de functie van doorgangsweg nog (anger te vervul
len. Het verkeer ondervond bovendien veel hinder 
van de spoorwegovergang bij het havenhoofd (de 
Kade) waar op dat moment tevens het station was 
gevestigd (dit werd later verplaatst in noordelijke 
richting). In zijn toelichting schreef Ir. Schaap: "De 
bedoeling is dat deze weg, bijna uitsluitend het 
doorgaand verkeer zal dienen en dat dus het 
plaatselijk verkeer voor zoveel mogelijk er vanaf zal 
worden gehouden". 
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Figuur 2-2: Varianten voor de ringbaan 
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Parallelbanen zorgden voor de afwikkeling van het 
lokale verkeer. 
In een schrijven van I 0 december 1931 gaf 
Rijkswaterstaat haar visie op het trace voor de 
rondweg zoals dat door de gemeente was 
voorgesteld. De hoofdingenieur van Rijkswaterstaat 
had zijn bedenkingen bij het trace, omdat het 
volgens hem een te sterke kromming bevatte, die 
een belemmering zou kunnen vormen voor het 
snelverkeer. De hoofdingenieur gaf een altematief 
trace aan waarbij de kromming minder scherp was 
(zie figuur 2-2). De variant van Rijkswaterstaat 
werd uiteindelijk gekozen. Bij het ontwerp werd de 
weg als een op zich zelf staand element ontworpen, 
zonder aandacht voor het omliggende landschap. 
Het was een puur functioneel , civieltechnisch 
ontwerp. Op figuur 2-3 is te zien welke structuren 
met de aanleg van de weg werden doorsneden. Het 
belangrijkste knelpunt was de overgang van de 
spoorlijn. Het was belangrijk dat het verkeer geen 
hinder zou ondervinden van het spoorwegverkeer en 
vice versa. Het verkeer werd daarom middels een 
brug over de spoorlijn heen gevoerd. De overgang 
vond plaats op het punt waar de spoorlijnen richting 
Belgi~ en Bergen op Zoom nog net niet splitsten. 
Het hoogteverschil tussen de spoorweg en de 
ringbaan bedroeg 6 meter en de helling van de 
opritten I op 50. 
In de periode 1936-1939 werd de ceintuurbaan of 
ringbaan, thans rijksweg A58, in het kader van de 
werkverschaffing met financi~le steun van het Rijk 
gerealiseerd. Pas later in 1957 kwamen de plannen 
voor de rijksweg A 17 richting Moerdijk rond. Deze 
weg werd aangelegd in twee fasen, namelijk in de 
periodes 1959-1963 en 1969-1970. 

De tweede doelstelling was het aanleggen van een 
brede groene binnensingel. 
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Deze binnensingel werd 'De Verfraaiing' genoemd. 
Er werd uitdrukkelijk ook met recreatieve behoeften 
rekening gehouden (een rand van stedelijk groen, 2 
parken en een sportpark). De sportparken zijn nooit 
op de geplande locatie gerealiseerd. 'De Verfraaiing' 
is nu in de vorm van een langgerekte groenstrook in 
het stedelijk gebied aanwezig. 
De derde doelstelling was het opvullen van lege 
plekken in de binnenstad, waarbij de voorschriften 
voor bebouwing en bestemming zeer belangrijk 
waren. 
De vierde en laatste doelstelling was het aanwijzen 
van een industrieterrein tussen de Roosendaalse 
Vliet en het spoorwegemplacement. 

2.1.5 Van landbouw naar lndustrie 

Direct na de Tweede Wereldoorlog richtte het 
provinciale bestuur van Noord-Brabant zich op de 
industrialisatie van het Brabantse platteland. Dit 
vanwege de opvang van de relatief sterke 
bevolkingsgroei, een sterke teruggang in de 
agrarische bedrijvigheid en de nationaal erkende 
potenties van Noord-Brabant voor de 
industrialisatie. Algehele industrialisatie was op dat 
moment een van de peilers van het gevoerde 
opbouwbeleid. In de loop van de jaren vijftig werd 
onder andere westelijk Noord-Brabant gezien als 
een gebied met sterke economische potenties, 
voomamelijk vanwege de ligging tussen de grote 
havengebieden van Rotterdam en Antwerpen. 
In de periode 1950-1960 kwam de industrialisatie 
goed van de grond. Arbeidsplaatsen werden vooral 
geschapen in de metaalnijverheid, de 
kledingindustrie en de voeding- en 
genotmiddelenindustrie. Het doel van versnelde 
ontwikkeling van werkgelegenheid in de periode 
1950-1960 was gehaald. In Roosendaal en Breda is 

de groei van het aantal arbeidsplaatsen hoog ten 
opzichte van de meer naar het westen gelegen 
gebieden. De Welvaartsbalans (1965) zet deze 
concentratie voort door te kiezen voor een stedelijke 
ontwikkeling die de landschappelijke openheid van 
de provincie zoveel mogelijk intact laat 

2.1.6 Het ultbreldlngsplan van 1960 

Het uitbreidingsplan van 1960 bestond uit 7 
planonderdelen. Vier daarvan waren bestemd voor 
woningbouw. Het plan West dat al in uitvoering was 
en in de loop van 1962 zou worden volgebouwd. 
Het plan Kroeven waaraan in 1961 al zou worden 
begonnen. Tenslotte waren zowel het villapark 
' Verfraaiing' als de latere wijk Langdonk gereser
veerd voor woningbouw. Het vijfde en zesde 
onderdeel werd gevormd door de aanleg van twee 
industrieterreinen. Het eerste lag op Kalsdonk en 
grensde aan de gemeente Rucphen (het huidige 
Majoppeveld). Het tweede behelsde het terrein 
waarop de nieuwe haven was geprojecteerd (de 
huidige Borchwerf). Het zevende onderdeel 
behelsde de aanleg van recreatiegebieden (zwembad 
de Stok, Visdonk-wandelbos). 
Tussen 1975 en 1985 werd de wijk Kortendijk 
gebouwd. In de periode 1980-1990 werd de stad 
uitgebreid met Tolberg"Oost en in de periode 1985-
1995 met de wijk Tolberg-West. Op dit moment is 
men begonnen met de aanleg van de eerste fase van 
het plan Weihoek. 
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2.1. 7 Conclusie m.b.t. cultuurhlstorie 

Rond 1770 ontstond er een kem van lintbebouwing 
langs de in oost-west richting lopende wegen. De 
komst van de spoorlijn in 1854 en de aanwezigheid 
van de haven zorgden voor de komst van de eerste 
industrie. In 1933 ontwierp bureau Schaap het eerste 
uitbreidingsplan voor Roosendaal. In dit plan werd 
een rondweg voorgesteld voor het doorgaand verkeer, 
zodat dit verkeer de binnenstad zou mijden. Het 
ontwerp was puur functioneel , civieltechnisch en 
werd in het kader van de werkverschaffing aangelegd. 
Bij de aanleg werden een aantal historische relaties, 
in de vorm van radiale linten en waterlopen 
verbroken. Direct na WOii richtte de Provincie de 
aandacht op de industrialisatie van het Brabantse 
platteland. In de periode 1950-1960 kwam deze goed 
van de grond en zorgde voor een sterke groei van de 
bevolking. In het uitbreidingsplan van 1960 werden 
dan ook maar liefst vier nieuwe woongebieden 
voorgesteld. Dit waren de huidige wijken Westrand, 
Kroeven, Villapark 'verfTaaiing' en de wijk 
Langdonk. Majoppeveld en Borchwerf werden 
ontwikkeld tot industrieterreinen. 
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2.2 Natuurhistorische groel 

Deze paragraaf verschaft inzicht in de 
natuurhistorische groei van het grondgebied van en 
om Roosendaal. Er wordt inzicht verschaft in de 
bodemopbouw en de hydrologische opbouw. 

2.2.1 Geologie en 
bodemkarakterlstlek 

Tijdens het Vroeg-Pleistoceen is door de grote 
rivieren een dik pakket materiaal afgezet. Dit 
pakket bestaat uit een afwisseling van fijne zanden 
en kleien. In het Laat-Pleistoceen zijn deze 
rivierafzettingen overdekt door windzettingen, de 
zogenaamde dekzanden, bestaande uit leemhoudend 
fijn zand. In de omgeving van Roosendaal liggen 
deze Laat-Pleistocene dekzandgronden over een 
groot deel nog aan de oppervlakte. Op figuur 2-4 is 
de bodemkarakteristiek van de omgeving van 
Roosendaal weergegeven. 
De dekzandgronden zijn op te delen in oude 
bouwlanden/ontginningen en jonge ontginningen. 
De oude bouwlanden zijn gedurende een lange 
periode opgehoogd met potstalmest, waardoor ze 
een dikke tot matig dikke humushoudende 
bovengrond hebben. Hieronder vallen de hoge 
zwarte enkeerdgronden en de humuspodzolgronden 
met een matig dik humusdek. Dejonge ontginningen 
bestaan vaak uit heidevelden die met de komst van 
kunstmest waarde kregen als landbouwgrond. Ze 
hebben een dunne humushoudende bovengrond en 
bestaan vooral uit gooreerdgronden en 
humuspodzolgronden. 

Tijdens het Holoceen ontstonden als gevolg van 
slechte afwatering en de stijging van de zeespiegel, 

in de lage delen vennen en poelen en kwam het 
veenvormingsproces op gang. Het Katteven en het 
Rozeven zijn hiervan nog restanten. Het veen wat 
zich heeft gevormd is in het verleden geheel 
afgegraven voor turfwinning, de turfvaarten zorgden 
voor de afvoer. Plaatselijk komen nog wel moerige 
gronden voor, deze bestaan uit dekzand met een 
moerige/venige tussenlaag op zand. 

In een tijd van aanzienlijk groter watertransport dan 
tegenwoordig, vormde het regenwater talloze beken, 
die het water moesten afvoeren. Brede ondiepe 
dalen werden in het pleistocene zand ingesneden. 
Over korte afstanden werd bodemmateriaal 
meegevoerd en aan weerszijden van de beek 
afgezet. De grootste beekdalen zijn die van de 
Molenbeek en de Rissebeek ten zuiden van 
Roosendaal. De beekdalen liggen relatief laag en 
bestaan uit beekeerdgronden en /age 
enkeerdgronden. 

In het begin van onze jaartelling werd ten noorden 
en noordwesten van Roosendaal, als gevolg van 
overstromingenjonge zeeklei afgezet. Tevens werd 
de Roosendaalse Vliet sterk vergroot en 
uitgeschuurd, door inbraken van de zee. In het 
overgangsgebied van dekzand naar zeeklei is de 
bodemgesteldheid erg heterogeen. 
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2.2.2 Hydrologische karakterlstiek 

Het oppervlaktewatersysteem wordt gekenmerkt 
door het naast elkaar bestaan van een dicht net van 
natuurlijke waterlopen en gegraven vaarten, sloten 
en greppels. De afwatering verloopt in noordelijke 
richting via de Roosendaalse Vliet, welke uitkomt in 
de Steenbergse Vliet, die op haar beurt weer 
afwatert in het Volkerak/Zoommeer. De 
Roosendaalse Vliet wordt gevoed door de 
Molenbeek (zie figuur 2-5). Naast water uit de 
Molenbeek ontvangt de Roosendaalse Vliet aan de 
westelijke oever water van de Engebeek en aan de 
oostelijke oever water van de Ruchpense vaart en de 
Krampenloop. Dit is mogelijk sinds in 1940 het 
Iozingskanaal omleiding Bakkersberg gegraven 
werd. 

Potentil!le kwelgebieden worden gevormd door de 
beekdalgronden, veengronden en soms door de 
lager gelegen zandgronden, infiltratiegebieden door 
de hoge zandgronden en intermediaire gebieden 
door de middelhoge zandgronden. Verlaging van de 
grondwaterstand als gevolg van onttrekkingen is in 
vrijwel het hele plangebied merkbaar. Ten zuiden 
van Roosendaal Iigt het drinkwaterpompstation van 
Roosendaal. Rond het station liggen I, I 0, 25 jaar 
zones, afhankelijk van het aantal jaren dat het 
grondwater in een zone verblijft voordat het de 
filters bereikt waaruit het water wordt opgepompt. 

2.2.3 Ecologlsche verblndlngszones 

De ecologische hoofdstructuur in West-Brabant 
wordt grotendeels gevormd door een stelsel van 
ecologische verbindingszones. De ecologische 
verbindingszones worden voomamelijk gevormd 
door de aanwezige beken en vaarten. De Molenbeek 
vormt de meest waardevolle verbindingszone, totdat 
hij de A58 en de spoorlijnen snijdt en ten noorden 
van de A58 verloren gaat tussen de bebouwing en 
uiteindelijk via een ondergrondse verbinding 
uitkomt in het havenhoofd van de Roosendaalse 
Vliet. Naast de beekverbindingszones heeft de 
provincie in haar streekplan een verbindingszone 
opgenomen tussen de bosgebieden de Rucphense 
Heide en het Rozeven. 

2.2A Conclusle m.b.t. natuurhlstorle 

Roosendaal is gelegen op de overgang tussen het 
Brabants dekzand gebied en het zeekleigebied. Op 
deze overgang zijn interessante mogelijkheden voor 
landschappelijke ontwikkelingen. Ten tijde van 
slechte afwatering ontstond er veenvorming op de 
dekzandgronden. Dit veen is grotendeels afgegraven 
voor turfwinning. De turfvaarten die zijn aangelegd 
voor turfwinning zijn nog te herkennen in het 
landschap rondom en in Roosendaal. In tijden van 
groter watertransport dan nu werden beken 
gevormd. De beekdalen van de Molenbeek en de 
Rissebeek zijn nog herkenbaar in en buiten het 
stedelijk gebied. De afwatering van de beken en 
turfvaarten verloopt in noordwestelijke richting. 
Deze beken en turfvaarten behoren tot de door de 
provincie en het Rijk vastgestelde ecologische 
verbindingszones. 
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3. Beleidskader 

3.1 lnleiding 

De onderstaande paragrafen bevatten een korte 
samenvatting van de belangrijke beleidspunten op 
verschillende niveaus. 

3.2 lntemationaal 

• Roosendaal is gelegen in de Europese regio van 
hoofdsteden. Door de goede toegankelijkheid en 
het aanbod van grote goedkope kavels kan 
Roosendaal activiteiten opvangen, die zich van de 
metropolen Randstad en Vlaamse Ruit, wensen 
los te maken. De stad is aantrekkelijk voor 
industrie, handel en distributie. 

• De capaciteit van het goederenvervoer per spoor 
zal door aanleg van lijn 11 tussen de Rotterdamse 
en Antwerpse haven worden vergroot. De 
buisleidingenstraat kan eveneens bijdragen aan de 
uitbreiding van de capaciteit, omdat de straat op 
dit moment voor slechts 20% wordt benut. De 
belangrijkste noordzuid verbindingen over de weg 
gaan via Breda en Bergen op Zoom. Voor het 
intemationale reizigersverkeer per spoor zal 
Breda de functie van Roosendaal ovememen. 

3.3 Nationaal 

• De speerpunten van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra zijn het bevorderen van de 
concurrentiepositie van Nederland. Het op elkaar 
afstemmen van wonen, werken, voorzieningen en 
openbaar vervoer. Hierbij is een duurzame 
ontwikkeling belangrijk om Nederland 
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aantrekkelijk te houden voor toekomstige 
generaties. 

• In het Structuurschema Verkeer en Vervoer II 
wordt gestreefd naar het versterken van de 
transport- en distributiefunctie van Nederland om 
zo een goed vestigingsklimaat voor intemationale 
bedrijven te scheppen. Hierbij wordt de enigszins 
paradoxale voorwaarde gesteld dat de 
ontwikkelingen het uitgangspunt van 
duurzaamheid niet schaden. In het 
personenvervoer ligt de nadruk op het 
terugdringen van het autogebruik en het 
stimuleren van het openbaar vervoer en langzaam 
verkeer. 

3A Provlnclaal 

• Roosendaal is een groeiklasse 5 gemeente. Dit 
houdt in dat zij zorg moet dragen voor de opvang 
van de regionale woningbehoefte en de regionaal 
verzorgende functies dient te versterken. Het 
accent voor het buitengebied ligt op landbouw, 
waarbij toeristisch-recreatieve voorzieningen niet 
worden gestimuleerd. 

• In het provinciale beleid ligt meer nadruk op het 
milieu dan in het rijksbeleid. De motivatie voor 
aanleg van nieuwe infrastructuur wordt gevonden 
in het verbeteren van de doorstroming. Het 
economisch nut van de aanleg van nieuwe 
infrastructuur voor het genereren van nieuwe 
ontwikkelingen is nauwelijks aan de orde. 

3.5 Regionaal 

• Het regionaal ontwikkelingsperspectief West
Brabant stelt voor de regionale ontwikkelingen te 
concentreren langs de oost-west as. De intematio-

nale ontwikkelingen worden voorgestaan op de as 
tussen Moerdijk en Breda. Een nationale ontwik
keling op het gebied van transport en distributie is 
volgens dit plan mogelijk in Roosendaal. 

• Het Strategisch Masterplan West-Brabant 
ondersteunt de aanleg van de Noord-oost-tangent. 

3.6 lJ>kaal 

• In de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 
( 1998) wordt gekozen voor een compacte 
ontwikkeling van de woonfunctie binnen de 
bestaande stad. De uitbreiding van 
bedrijventerreinen zal in de toekomst in gespreide 
vorm plaatsvinden. Voor de uitbreiding van de 
kantoorfuncties wordt gekozen voor een compacte 
ontwikkeling (zie figuur 3-2). 

• Het doel om wijken leefbaar te houden, zal 
worden nagestreefd door deze te herstructureren. 

• Het verouderde bedrijventerrein Kade
havengebied zal worden omgevormd tot woon
werkgebied. 

• In het westen van de stad wordt landgoedwonen 
en werken voorgesteld. 

• De kantoorfuncties in het centrum van de stad 
moeten worden gestimuleerd. 

• De aanleg van de Noord-oost-tangent maakt 
nieuwe bedrijfsontwikkeling mogelijk en zal de 
barriere in de vorm van de A58 in de stad 
wegnemen. 

• De combinatie van goederenvervoer over de weg, 
per spoor, via de buisleiding en over het water 
maakt de aanleg van een multimodaal knooppunt 
voor goederenvervoer mogelijk. 

• Aan de rand van de stad worden overstapplaatsen 
van individueel op collectiefvervoer voorgesteld. 
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4. Functionele 
stadsopbouw 

4.1 lnlekling 

In dit hoofdstuk wordt op een beschrijvende wijze 
een inventarisatie gegeven van de huidige 
functionele opbouw van de stad Roosendaal. Na de 
inventarisatie, wordt inzicht gegeven in de 
verwachte functionele opbouw van de stad in de 
toekomst. De verwachtingen zijn gebaseerd op het 
beleid van de gemeente en op trends die hoogst 
waarschijnlijk zullen doorzetten in de toekomst. 
Deze trends zijn bijvoorbeeld vergrijzing, 
schaalvergroting en individualisering. 
Functiekenmerken zijn op een eenvoudigere manier 
aan te passen dan de ruimtelijke structuur van een 
stad. Het verbeteren van de ruimtelijke structuur van 
de stad is dan ook het belangrijkste doel van deze 
studie. De functionele invulling van de ruimtelijke 
structuur is van ondergeschikt belang. Om toch enig 
inzicht te geven wordt in de onderstaande 
paragrafen op een beknopte wijze de toekomstige 
functionele opbouw toegelicht Deze opbouw is 
afgeleid van gemeentelijke plannen en komt niet 
altijd overeen met mijn persoonlijke wens. 

4.2 Wonen 

Het aantal woningen in de Gemeente Roosendaal 
bedraagt per I januari 1997 29.500 bij een 
inwonertal van 72.750. Dit betekent een gemiddelde 
woningbezetting van 2,47 inwoners per woning. Het 
percentage woningen in bezit van eigenaren 
bedraagt 50%. Het percentage eengezinswoningen 
bedraagt 80%. Dit hoge percentage 
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eengezinswoningen bepaalt voor een groot gedeelte 
de monotone opbouw van de Roosendaalse wijken. 
Het centrum en de omliggende wijken hebben door 
hun gegroeide karakter logischerwijs een 
gevarieerdere opbouw dan de uitbreidingswijken. 
Uit de monitor woningmarkt [Gemeente 
Roosendaal, 1997] en de ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie 2030 [Gemeente 
Roosendaal, 1998] is inzicht verkregen in de 
mogelijke woningmarktsituatie in 2030. 
U it de gemeentelijke prognose (zie ook bij lage I, 
tabel I) blijkt dater tot 2030 ongeveer 6500 
woningen zullen moeten worden gebouwd. Een van 
de oorzaken voor de toenemende vraag naar 
woningen is het dalend aantal inwoners per woning, 
van 2,47 in 1997 tot 2,26 in 2030. Dit wordt 
veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en 
ontgroening, maar ook door de toenemende 
individualisering. De gemeente streeft naar een 
compacte stadsopbouw. Dit betekent voor de 
woningbouw dat deze zoveel mogelijk binnen het 
bestaand stedelijk gebied moet plaatsvinden. De 
uitbreiding van de stad zal, volgens de ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie 2030 plaatsvinden op drie 
locaties. In de uitbreidingsgebieden kunnen 
ongeveer 2800 woningen worden gebouwd. Tot 
2030 moeten er volgens de ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie 2030 in totaal 7500 
woningen worden gebouwd. Dit houdt in dat er 
binnen bestaand stedelijk gebied 4800 woningen 
moeten worden gebouwd. In de tabel 2 in bijlage I 
is de spreiding van het aantal woningen over de 
verschillende locaties weergegeven. Uit deze tabel 
blijkt dater in het plangebied van de A58 volgens 
de gemeentelijke prognoses ruimte is voor 2400 
woningen. 

4.3 Detallhandel 

De regionale winkelfunctie van Roosendaal zal met 
name waargemaakt moeten worden door het non
food aanbod in de Roosendaalse binnenstad. In dit 
aanbod is een stijging waameembaar, waardoor 
Roosendaal als een groot regionaal verzorgend 
centrum beschouwd moet worden, met een hoog 
verzorgingsniveau [Kamers van Koophandel, 1996]. 
Uit tabel 3 in bijlage I blijkt dat het zowel het totale 
verkoopvloeroppervlak als het aantal winkels in de 
detailhandel in Roosendaal hoger is dan het 
gemiddelde voor een stad met 50.000 tot l 00.000 
inwoners . De omliggende gemeenten blijken over 
het algemeen een gemiddeld verzorgingsniveau te 
hebben. De regiobinding blijkt het grootst te zijn 
binnen een primaire regio van 0-10 km [BRO, 
1996]. In West-Brabant vormt Breda het gewestelijk 
hoofdwinkelcentrum. 
Roosendaal zal haar regionale verzorgingsniveau 
behouden en de stijging in het aanbod zal 
doorzetten. Het proces van schaalvergroting en 
concentratie zal eveneens doorzetten. Voorbeelden 
hiervan zijn de komst van de meubelboulevard en 
de autoboulevards. 

4A Bedrtjven 

De gemiddelde scholingsgraad in westelijk Noord
Brabant ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde. 
Het inkomen per hoofd van de bevolking is 
gemiddeld en de werkeloosheid is laag. De 
werkgelegenheid in West-Brabant in technologisch 
hoogwaardige industrit!le bedrijven is relatiefhoog, 
vooral op het gebied van produktiegerichte 
activiteiten [W.W. Veeneman e.a., 1994]. De 
distributiefunctie is eveneens sterk ontwikkeld en 
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West-Brabant mag dan ook als transportregio 
aangeduid worden. 
Roosendaal biedt ruimte aan bedrijven van 
verschillende grootte en aard. Tot en met 
milieuhinderklasse 5 is plaats in Roosendaal. Voor 
grootschalige zware industrie is ruimte gereserveerd 
op het industrieterrein Moerdijk. Roosendaal heeft 
drie bedrijventerreinen. Het grootste terrein, 
Borchwerf, is gelegen aan de rijksweg A 17. Deze 
weg verbindt Roosendaal met de Randstad. Het 
bedrijventerrein is door zijn ligging aan het Mark
Vlietkanaal en het spoor uitstekend bereikbaar. De 
ontsluiting per spoor krijgt een meerwaarde door de 
aanwezigheid van een goederenoverslagterminal. 
De drie bedrijventerrein herbergden in 1994 15 .000 
arbeidsplaatsen. Tabet 4 in bijlage I geeft een 
verdeling van het aantal werkzame personen over de 
diverse bedrijfsklassen. Hieruit blijkt dat de 
werkgelegenheid in Roosendaal sterk op industrie, 
transport en bouwnijverheid gericht is. De takken 
onderwijs, verhuur en zakelijke dienstverlening, 
horeca en openbare voorzieningsbedrijven zijn sterk 
ondervertegenwoordigd. 
Volgens een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
grootschalige bedrijven terreinen in West-Brabant 
[Provincie Noord-Brabant, 1996] kan in Roosendaal 
een bedrijventerrein van 100 tot 300 ha. worden 
gerealiseerd aan de westzijde van de A 17 
(Borchwerf II). Het bedrijventerrein Borchwerf II 
blijkt zowel op planologische als op financieel
economische randvoorwaarden hoog te scoren. In 
1994 is door de Technische Universiteit Delft een 
enquete gehouden onder zowel grote als kleine 
transport athankelijke bedrijven in de regio West
Brabant. Hieruit blijkt dat ondememers gemiddeld 
genomen positief oordelen over de bestaande 
infrastructurele situatie. Ondememers zijn dan ook 
niet bereid te investeren in 

infrastructuurvemieuwing. Hierbij blijkt ook te 
spelen dat de ondememers het de taak van de 
overheid vinden om te investeren in infrastructuur. 
Verder blijkt dat locatie gebonden factoren 
(woonmilieu, persoonlijke contacten en bekendheid 
met de vestigingsplaats) voor kleine ondememers 
belangrijker zijn dan infrastructurele 
vestigingsplaatsfactoren. De as Roosendaal-Breda 
en het gebied tangs de A 16 in de omgeving van 
Breda blijken als vestigingsplaats aantrekkelijker te 
zijn dan het westelijke deel van de regio (Bergen op 
Zoom). 

4.5 Cultuur, sport en recreatle 

De schouwburg van Roosendaal vervult een 
regionale functie op het gebied van cultuur. De 
gemeente heeft daamaast een voomamelijk lokale 
functie met een muziekschool, een school voor 
expressie en een centrale bibliotheek met 4 filialen. 
In Roosendaal zijn voldoende basisvoorzieningen 
aanwezig voor sport. De gemeente heeft een 
openlucht zwembad en een overdekt zwembad. Er 
zijn vier sportparken voor veldsporten, twee 
tennisparken een atletiekbaan en er zijn twee 
overdekte sportcentra. Het bos Visdonk ten 
zuidoosten van de stad biedt mogelijkheden voor 
trimmers en wandelaars. Op figuur 4-1 is globaal de 
ligging van de gebieden weergegeven 
Toeristisch-recreatief gezien zijn er in de regio 
relatiefweinig voorzieningen. In de Rucphense 
bossen wordt een lichte concentratie van 
verblijfsrecreatie aangetroffen. Hoeven en 
omgeving hebben op het gebied van zowel dag- als 
verblijfsrecreatie een belangrijke functie (Bosbad 
Hoeven, Sterrenwacht). 
De recreatieve mogelijkheden voor de eigen 
bevolking, waarbij de nadruk vooral op het gebied 
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rondom Roosendaal zal liggen, staan in de toekomst 
centraal. Vanwege de landschappelijke kwaliteiten 
biedt de zuid- en zuidoosthoek de beste 
mogelijkheden voor extensieve recreatie. Aan de 
westzijde van de A 17 wordt een nieuw recreatiepark 
gerealiseerd. Het park heeft tot doel: "het realiseren 
van een recreatieve en ecologische geledingszone 
aan de westzijde van Roosendaal". 
De sportvoorzieningen zullen zoveel mogelijk 
binnen het stedelijk gebied een plaats moeten 
houden, zodat zij voor iedereen toegankelijk 
blijven. Er moet worden voorkomen dat zij naar de 
rand van de stad worden verplaatst. 

4.6 Onderwfjsvoorzieningen 

De stad Roosendaal heeft 25 basisscholen. De 
basisschoolleerlingen kunnen doorstromen naar drie 
scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs 

Figuur 4-1 : Ligging cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen 

(mavo/havo/vwo) en twee scholen voor 
voorbereidend beroepsonderwijs. In Roosendaal is 



een school voor middelbaar beroepsonderwijs met 
de richtingen meao, mmo en mdgo. Op figuur 4-2 is 
de ligging van de scholen aangegeven. Het 
Gertrudiscollege in het zuiden trekt vooral 
leerlingen aan die wonen ten zuiden van de A58 en 
uit de zuidelijke dorpen. De openbare school, het 
Tinbergencollege in het zuiden trekt leerlingen aan 
uit de hele stad. Het Norbertuscollege, in het 
noorden van de stad, trekt naast leerlingen uit het 
gebied ten noorden van de A58 en uit de noordelijk 
gelegen dorpen, eveneens leerlingen van verder weg 
gelegen plaatsen aan, zoals Zevenbergen. 
De V.B.0.-scholen bevinden zich centraal in de stad 
en zijn gelegen langs de A58. 
Door de toenemende ontgroening zal het aantal 
leerlingen in de toekomst gaan afnemen. Het aantal 
basisscholen zal dalen. De scholen voor voortgezet 
onderwijs en de mbo-school zullen naar alle 
waarschijnlijkheid in hun huidige vonn blijven 
voortbestaan, zij het met minder hoge 

Figuur 4-2: Ligging onderwijsvoorzieningen 
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leerlingenaantallen. Een verdere fusie van het vbo-
onderwijs met de vwo/havo/mavo 
scholengemeenschappen lijkt echter niet uitgesloten. 
De kleinere gebouwen van de scholen zullen na de 
fusie hoogstwaarschijnlijk worden afgestoten. 

4. 7 Medische voorzienlngen 

Het ziekenhuis van Roosendaal telt 400 bedden en 
ligt in het westen van de stad, ten zuiden van de 
A58. Er is geen Speciale arrit voor het ziekenhuis 
vanaf de A58. Het ziekenhuis is dan ook slecht 
bereikbaar. Vanuit het noorden van de A58 is het 
ziekenhuis bereikbaar via de Hulsdonksestraat, een 
straat met een lage capaciteit. Vanuit het zuiden is 
het ziekenhuis alleen voor ambulances bereikbaar 
via de Heenna van Vosstraat. Het 
bezettingspercentage van het ziekenhuis was in 
1995 72,5% [Gemeente Roosendaal en Nispen, 
1996]. Roosendaal heeft I verpleeghuis en 3 
verzorgingshuizen. Voor de verpleeghuizen geldt 
een hoog bezettingspercentage, dit was namelijk 
99,5 % in 1995 [Gemeente Roosendaal, 1996]. 
Figuur 4-3 geeft de ligging van de medische 
voorzieningen weer. 
Het aantal voorzieningen voor ouderenzorg zal door 
de vergrijzing toenemen. Deze voorzieningen zijn 
bejaardenhuizen en verzorgingshuizen. Hierbij moet 
ook gedacht worden aan speciale woonvonnen voor 
senioren. Er moet op de locaties rondom het 
ziekenhuis rekening worden gehouden met een 
mogelijke uitbreiding van het ziekenhuis in de 
toekomst. 

Figuur 4-3: Ligging medische voorzieningen 

4.8 Groenvoorzlenlngen 

Refererend aan de nonngetallen voor de diverse 
soorten groen blijkt er in heel Roosendaal een tekort 
aan functioneel groen te zijn . Het landgoed Visdonk 
ten zuidoosten van de stad vonnt het recreatieve 
groen voor de stad. Ten aanzien van de 
beschikbaarheid over wijkparken kan voor alle 
wijken met uitzondering van het centrum van een 
tekort worden gesproken (btl-planbureau, 1990). 
Dit tekort is het meest schrijnend in de wijken 
Langdonk, Westrand en Kalsdonk. De aanwezige 
wijkparken zijn: Vrouwenhof, het Burgemeester 
Godwaldpark en het Molenbeekpark. 
Vanwege het in het groenstructuurplan 
geconstateerde tekort aan groen moet in de 
toekomst groen aan de stad worden toegevoegd. 
N iet a Ileen het toevoegen van groen kan een 
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oplossing bieden; het beter benutten van het al 
aanwezige groen is eveneens belangrijk. Het 
aanwezige groen kan toegankelijker worden 
gemaakt en bij de herstructurering van bestaande 
wijken, kan het bestaande groen wat nu vaak als 
restruimte aanwezig is op een goede manier in de 
totaalstructuur worden ge"integreerd. In de wijken 
waar geen herstructurering plaats vindt, moet de 
aandacht gericht zijn op het onderhoud en de 
revitalisering van het aanwezige groen. Op de 
bedrijventerreinen is aandacht nodig voor een 
heldere groenstructuur, die de ruimtelijke kwaliteit 
van de terreinen kan verhogen. 

4.9 lnfrastructlaw 

Roosendaal kent qua autowegennet een opbouw die 
bestaat uit een combinatie van gedeelten van 
ringwegen waarop woonwijken en 
bedrijventerreinen middels radialen zijn 
aangesloten. Deze structuur wordt doorkruist door 
spoorlijnen en de rijksweg A58. De spoorlijnen en 
rijkswegen leveren belangrijke barrieres op voor 
fietsers. De stadsbus maakt in Roosendaal gebruik 
van het hoofdwegennet. Er zijn twee busstations, 
een bij het spoorstation en een in het winkelcentrum 
van de stad. De bus neemt een ondergeschikte 
positie in, omdat de bus een reistijd heeft die bijna 
2,5 keer zo lang is als die van de auto. Tabel 5 in 
bijlage I geeft het aandeel van de verschillende 
verkeerssoorten weer. De fiets neemt met 44,4 % in 
het interne verkeer de belangrijkste plaats in . In het 
externe verkeer is de auto het belangrijkste 
vervoermiddel. Het openbaar vervoer is zowel 
extern als intern een weinig gebruikt vervoermiddel. 
Het station en het spoorwegemplacement liggen in 
het noordwesten van de stad. Het 
spoorwegemplacement vormt de scheiding tussen de 

woongebieden en het bedrijventerrein Borchwerf. 
Het station ligt niet centraal ten opzichte van de 
woonwijken en het centrum van Roosendaal en de 
toevoerwegen naar het station hebben een hoge 
intensiteit/capaciteitsverhouding (0,4-0,9 en 1,0). In 
de nabije toekomst zal het spoorstation Roosendaal 
haar internationale betekenis verliezen en daardoor 
minder ruimte nodig hebben. Breda zal met de 
komst van de hoge snelheidstrein de intemationale 
functie overnemen. Tussen Breda, Rotterdam en 
Antwerpen zal gekoppeld aan het hoge snelheidsnet 
een shuttle gaan rijden. 

De gemeente streeft naar een groei van het aandeel 
fietsverkeer tot 50-55% van de interne 
verplaatsingen. De straal van de stad Roosendaal 
bedraagt ongeveer 3,2 km en heeft daarmee een 
ideale maat voor fietsers . Echter door de barrieres 
die de spoorlijnen en de A58 opleveren is de 
werkelijke afstand groter. In de toekomst moet er 
een heldere fietsstructuur komen voor de stad, 
waarbij de barrieres zoveel mogelijk 'overbrugd' 
moeten worden. De veiligheid van de fietser moet 
daarbij uiteraard gewaarborgd zijn. 
Het Brabants Manifest [Provincie Noord-Brabant, 
1997] pleit voor versnelling van trage systemen. De 
fiets lijkt vanuit de maatschappelijke behoefte in de 
Nederlandse situatie een logischer uitgangspunt 
voor een ecologisch verantwoord individueel 
transportmiddel dan de auto. Uit onderzoek blijkt 
dat respondenten als ze hun auto niet meer zouden 
kunnen gebruiken, eerder richting fiets dan richting 
openbaar vervoer vluchten voor korte afstanden. 
Tevens blijkt dat de innovatieve fiets goed scoort. 
Mensen kennen aan fietsen twee duidelijk negatieve 
en positieve kenmerken toe. In positieve zin gelden 
snelheid en plezier van fietsen . En in negatieve zin 
zijn dit weersathankelijkheid en de representativiteit 
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(netjes en onbezweet). Indien nu de positieve 
eigenschappen behouden en verstrekt worden terwijl 
de negatieve eigenschappen zoveel mogelijk worden 
beperkt, dan kunnen ultralichte fietsachtige 
voertuigen in een grote behoefte voorzien. 
Voor goed functionerend openbaar vervoer (snel, 
direct, betrouwbaar, goede kostendekkingsgraad) 
heeft Roosendaal weinig draagvlak. In een straal 
van circa 2 km rond het centrum/station kan het 
openbaar vervoer onmogelijk concurreren met de 
fiets en dat is ook niet de bedoeling, zo blijkt uit een 
algemene studie van Goudappel en Coffeng uit 
1997. Voor de groep die fysiek niet in staat is te 
fietsen moet openbaar vervoer op maat worden 
geboden (deur-tot-deur), voor de zware 
vervoerstromen of gedurende de drukste uren is een 
ontsluitende busdienst denkbaar. 
De decentrale Jigging, de slechte bereikbaarheid en 
de afnemende betekenis van het station zijn redenen 
om het spoorstation naar het zuiden te verplaatsen. 
De kruising van de spoorlijn met de huidige 
snelweg biedt een ideate locatie. Het spoorstation 
zou een betere Jigging krijgen ten opzichte van de 
woonwijken en ten opzichte van het 
hoofdwinkelcentrum. Het station wordt tevens beter 
en sneller bereikbaar per auto en fiets, mits de 
snelweg wordt getransformeerd tot stedelijke 
hoofdweg. Zo wordt de reistijd met het 
voortransport minimaal. Op figuur 4-4 worden de 
oude en de mogelijk toekomstige locatie naast 
elkaar gezet. De straal rondom het station op deze 
figuur bedraagt 3 km. 



De auto of een andere manier van individueel, snel 
vervoer zal in Roosendaal blijven bestaan omdat de 
voordelen niet kunnen opwegen tegen de nadelen 
van het openbaar vervoer. De vervuiling van het 
individuele, snelle vervoer zal moeten worden 
aangepakt bij de bron. 

Figuur 4-4: Huidige en toekomstige ligging spoorstation 
(r-3 km) 
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4.10 Conclusies 

• Het aantal te bouwen woningen tot 2030 bedraagt 
volgens de gemeentelijke prognose 6500 en 7500 
op basis van het woningbouwprogramma. Hiervan 
moet 2/3 binnen bestaand stedelijk gebied worden 
opgevangen. De woningbouw binnen het stedelijk 
gebied vindt plaats door herstructurering van 
naoorlogse wijken en het bedrijventerrein Kade 
en tevens op diverse kleine locaties. Voor 2400 
van de 5000 woningen is de locatie binnen het 
stedelijk veld nog onbekend. Het gebied rond de 
stedelijke hoofdweg kan ruimte bieden. 

• Het aantal kleine huishoudens neemt toe door 
vergrijzing en ontgroening. 

• De regionale winkelfunctie van Roosendaal moet 
behouden blijven en worden versterkt. 

• Het bedrijventerrein Borchwerfmoet worden 
uitgebreid met I 00 tot 300 ha aan de westzijde 
van de Al7. 

• De bereikbaarheid van het ziekenhuis moet 
worden verbeterd. 

• De school voor vbo-techniek en de dependance 
van het Gertrudiscollege zullen worden verplaatst 
als gevolg van een mogelijk fusie . 

• De voorzieningen voor ouderenzorg zullen 
toenemen als gevolg van vergrijzing. 

• Er is een tekort aan groenvoorzieningen op alle 
niveaus. Bij herstructurering moet daarom 
aandacht zijn voor de kwaliteit en kwantiteit van 
de groenvoorzieningen. 

• In het interne verkeer neemt de fiets de 
belangrijkste plaats in . Het streven is dit aandeel 
te verhogen. 

• De auto is het belangrijkste vervoermiddel in het 
externe verkeer. 

• Het openbaar vervoer is zowel in het interne als in 
het externe verkeer het minst belangrijke vervoer. 
Het belangrijkste motiefvoor gebruik van 
openbaar vervoer is schoolbezoek. 

• De negatieve aspecten van fietsgebruik 
(weersathankelijkheid en representativiteit) 
moeten worden beperkt en de positieve aspecten 
(snel, sportiet) moeten worden versterkt. De 
komst van ultralichte fietsachtige voertuigen kan 
hiervoor een mogelijkheid bieden. 

• Er is weinig draagvlak voor openbaar vervoer. 
Daarom zijn investeringen in de langzaam 
verkeersstructuur belangrijk. Voor de groepen die 
geen gebruik kunnen maken van de auto of fiets 
moet er aandacht zijn voor vervoer op maat en 
eventuele spitsdiensten naar scholen. 

• Het station verliest in de toekomst haar 
internationale functie . De bereikbaarheid van het 
huidige station is slecht, doordat de 
intensiteit/capaciteit-verhouding van de 
toevoerwegen hoog is en het station niet centraal 
ligt ten opzichte van de woonwijken en het 
winkelcentrum. De verplaatsing van het station 
naar de kruising met de huidige A58, zorgt voor 
een centralere ligging in de stad en een betere 
bereikbaarheid over de nieuwe stedelijke 
hoofdweg. Het nieuwe station zal minder ruimte 
in beslag nemen door de afuemende betekenis. 

• De auto als vervoermiddel zal niet verdwijnen. 
Het is meer waarschijnlijk dat de 
milieuproblemen zullen worden aangepakt aan 
de bron dan via sturing door de overheid. 
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5. Functionele dynamiek 
plangebied 

5.1 lnleicling 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 
mogelijke functionele dynamiek in de bestaande 
functies binnen het invloedsgebied van de A58. Met 
functionele dynamiek wordt bedoeld de 
veranderingen van functies in de toekomst. Het is 
uiteraard zeer moeilijk in te schatten welke 
verschuivingen er tot het jaar 2030 plaats zullen 
vinden. Daarom is aangenomen dat trends die op dit 
moment zichtbaar zijn, zullen doorzetten in de 
toekomst. Aan de hand van deze aannames over het 
verdwijnen, verplaatsen of behouden van functies en 
dus de ruimte die dit biedt of kost wordt het 
plangebied nader afgebakend. De invloed die de 
beeldkwaliteit van het gebouw heeft, is beschreven 
in hoofdstuk zeven en is tevens van invloed op de 
door mij gemaakte keuze voor sloop ofbehoud van 
een gebouw. 

5.2 Woningbouw 

De bestaande woonwijken moeten leetbaar blijven. 
Hiervoor moeten zij voldoen aan de wensen van de 
tijd. Herstructurering van de wijken en het daarbij 
behorende woningbestand is daarom van belang. De 
herstructurering kan plaats vinden door sloop gevolgd 
door vervangende nieuwbouw, maar het is tevens 
mogelijk de bestaande voorraad aan te passen. In dit 
project wordt ervan uitgegaan dat bij voldoende 
technische kwaliteit van de woningen, de woningen 
worden aangepast, door bijvoorbeeld sarnenvoeging 
of splitsing van woningen. Pas bij onvoldoende 
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technische kwaliteit of andere moeilijk aanpasbare 
gebouwkenmerken. De aan het plangebied grenzende 
woningen zullen in de huidige toestand behouden 
blijven. 

5.3 Bedrijven en detallhandel 

Door verplaatsing van, hinder veroorzakende, 
grootschalige bedrijvigheid uit het stedelijk gebied, 
ontstaan mogelijkheden voor het vestigen van meer 
passende functies. De noodzaak van de vervangende 
functies moet uiteraard wel worden aangetoond. Be
drijven die in aanmerking komen voor verplaatsing 
binnen het invloedsgebied van de A58 zijn de 
Wennekes-fabriek en de twee garagebedrijven. Ook 
de doe-het-zelfzaak Praxis, die nu tegen de 
binnenstad ligt, dient verplaatst te worden naar een 
perifere locatie. Door de aanleg van de Noord-oost
tangent worden nieuwe aantrekkelijke locaties 
gecrei!erd voor de vestiging van grootschalige 
detailhandel en andere bedrijven. Het bedrijf Philips 
ligt op bedrijventerrein Majoppeveld en grenst aan de 
woonwijk Kalsdonk. Het bedrijfkent een 
milieuhinderklasse 5 en heeft een grootschalig 
karakter. Dit kan een reden zijn om het bedrijfte 
verplaatsen naar een meer geschikte locatie. In dit 
project is hier echter niet voor gekozen, omdat Philips 
sterk verbonden is met de sociale structuur van de 
wijk Kalsdonk. Veel inwoners van de wijk werken 
namelijk bij Philips. 
Het huidige meubelplein is vorrngegeven rondom een 
parkeerterrein en heeft een introvert karakter. De 
uitstraling van de meubelboulevard kan worden 
verbeterd door de meubelboulevard te verplaatsen 
naar een locatie waar de meubelbedrijven zich beter 
kunnen profileren. 
Langs de A58 liggen ter hoogte van de wijk 
Bovendonk een aantal kantoren. Zij liggen 

momenteel op een zichtlocatie langs de snelweg en 
profiteren hiervan omdat zij goed bereikbaar en 
zichtbaar zijn. Door het vervallen van de snelweg 
wordt ervan uitgegaan dat de bedrijven op zoek 
gaan naar een meer geschikte locatie. 

5A Sport en recreatle 

De sportcentra Mervohal en Leysdream zijn gelegen 
aan de zuidzijde van de A58. Er wordt van uit 
gegaan dat de vrije tijd in de toekomst toeneemt en 
de schaalvergroting doorzet. Daarom zal er vraag 
ontstaan naar een multifunctioneel sportcentrum. De 
samenvoeging van de beide sportcentra tot een 
nieuw multifunctioneel sport- en beurscentrum 
speelt in op deze trends en creeert ruimte voor 
vemieuwingen. Een bijkomend voordeel van het 
verplaatsen van de Mervohal, is dat er een 
aantrekkelijke locatie nabij het centrum vrijkomt 
voor de vestiging van bijvoorbeeld kantoren en 
woningen. Dit geldt ook voor het in de nabijheid 
van de Mervohal gelegen tennispark. Een mogelijke 
nieuwe locatie voor het tennispark is het 
recreatiegebied de Stok ten westen van de A 17. 
Voor de herinrichting van het park Vrouwenhof is 
recentelijk een plan gemaakt door het bureau B+B 
[1997). Het park wordt een stedelijk attractiefpark en 
wordt opgebouwd uit vier landgoederen. Twee van de 
landgoederen zijn historisch bepaald. In het plan 
wordt voorgesteld het park aan te vullen met twee 
nieuwe landgoederen. Het eerste is een speeltuin
landgoed in het zuiden. Het tweede landgoed bestaat 
uit een rosarium. De ruimte tussen de vier 
landgoederen wordt ingevuld met gras. Deze ruimte 
vorrnt de multifunctionele festivaltuin. 
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Naast het park Vrouwenhofkan ook het wijkpark 
Godwaldpark de nodige impulsen gebruiken. Het 
park is samen met de woonwijk Kortendijk in de 
jaren zeventig aangelegd en is sinds die tijd 
nauwelijks aan de eisen van de tijd aangepast. Het 
park ligt er verlaten en verwaarloosd bij . Ook dit park 
heeft een introvert karakter en is begrensd door 
achterzijden van woningen en door een waterloop. 
Door het park een meer extravert karakter te geven, 
door bijvoorbeeld woningen op het park te richten, 
krijgt het meer uitstraling naar de omgeving en is er 
meer sociale controle, wat verwaarlozing kan 
tegengaan. Na het verdwijnen van de snelweg kan de 
relatie tussen het park en het water aan de overzijde 
van de A58 hersteld worden. 

5.5 Onderwljsvoorzieningen 

Het gebied waarin de school voor VBO-techniek is 
gevestigd, ligt dicht tegen het stadscentrum aan in een 
woonbuurt. Door zijn ligging en eveneens door de 
vele ruimte die de school inneemt met zijn praktijkhal 
is het aannemelijk de school in de toekomst te 
verplaatsen. De dependance van het Gertrudiscollege 
is eveneens gelegen in een woonwijk. Door de steeds 
verdergaande fusies van scholen, die samenhangen 
met het proces van schaalvergroting, is een 
concentratie van scholen in de toekomst niet 
uitgesloten. De hoofdlocatie van het Gertrudiscollege 
en de school voor VBO-verzorging liggen nu bij 
elkaar. Op deze locatie is ruimte om de dependance 
van het Gertrudiscollege en de school voor VBO
techniek te vestigen. De ruimte rondom de scholen 
moet hiervoor gereserveerd worden. 
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5.6 Medische voorzieningen 

Het ziekenhuis is gelegen aan de A58 en is 
momenteel slecht bereikbaar, omdat er geen afrit is 
vanaf de A58. Door de transformatie van de snelweg 
kan de bereikbaarheid verbeterd worden. De ruimte 
rondom het ziekenhuis moet gereserveerd worden om 
in de toekomst uit te breiden. Vanwege de sterk 
toenemende vergrijzing in West-Brabant zal ook 
rondom de verzorgingshuizen 'De Brink' en 'De 
Egelantier' ruimte gereserveerd moeten worden voor 
uitbreiding. Naast deze locaties zullen ook nieuwe 
locaties gevonden moeten worden voor nieuwe 
verzorgingshuizen of voor andere woonvormen voor 
ouderen. 

5. 7 Overtge voorzieningen 

Langs de A58 bevindt zich een terrein van het corps 
commandotroepen. Het kazemegebouw op dit 
terrein zal in de nabije toekomst worden vervangen 
door nieuwbouw. Voor deze opgave wordt er vanuit 
gegaan dat de commando's in 2030 niet meer in 
functie zijn . De gebouwen kunnen worden 
herbestemd. 

5.8 Conclusle 

• De bestaande woonwijken moeten worden 
geherstructureerd. Doe! is zoveel mogelijk 
woningen te behouden en aan te passen, zodat ze 
voldoen aan de eisen van de tijd. 

• De Wennekesfabriek, de twee garagebedrijven 
en de detailhandel Praxis zullen vanwege hun 
grootschalige karakter naar een meer geschikte 
locatie verplaatst worden. 

• Philips zal ondanks zijn grootschalige karakter 
niet verplaatst worden, omdat er een sociale 
binding is met veel medewerkers, die in de 
aangrenzende wijk Kalsdonk wonen. 

• De meubelboulevard wordt verplaatst naar een 
locatie langs de weg. De meubelboulevard kan 
zich zo beter profileren. 

• De kantoren ten noorden van de wijk Langdonk 
zullen verplaatst worden, omdat de zichtlocatie 
verdwijnt en zij minder goed bereikbaar zijn. 

• De sportcentra Mervohal en Leysdream worden 
samengevoegd tot multifunctioneel sport- en 
evenementencentrum. 

• De verblijfsfunctie van de parken moet worden 
versterkt. Vrouwenhofwordt een stedelijk 
attractiefpark en het Godwaldpark blijft op de 
wijk gericht. 

• Nabij de nieuwe stationslocatie zijn 
mogelijkheden voor de vestiging van kleine, op 
de regio, gerichte kantoren. 

• De school voor VBO-techniek en de dependance 
van het Gertrudiscollege worden geconcentrecrd 
rondom de locatie van VBO-verzorging en de 
hoofdvestiging van het Gertrudiscollege. 

• De kazemefunctie zal verdwijnen en de 
gebouwen zullen worden herbestemd. 

• Het ziekenhuis en de bejaardenhuizen zullen 
behouden blijven. Zij moeten ruimte reserveren 
voor uitbreiding. 
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6. Stedelijke structuur 

6.1 lnleidlng 

Aan de hand van een morfologische analyse wordt 
in dit hoofdstuk, de samenhang en de leesbaarheid 
van de stad inzichtelijk gemaakt. Per aspect wordt 
eerst de huidige situatie beschreven, waarbij 
gegevens uit de werkelijkheid vast worden gelegd. 
Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor de 
verbetering van de ruimtelijke structuur van de stad. 
Het vrijkomen van de strook biedt nieuwe 
mogelijkheden voor structuurverbetering. Uit deze 
streefbeelden komen criteria naar voren die dienen 
voor de toetsing van de modellen uit hoofdstuk acht. 
De criteria verschillen in belangrijkheid. 
De wegenstructuur is het belangrijkste aspect dat 
verbeterd dient te worden, omdat dit het best 
aansloot bij de doelstelling van dit project om de 
fysieke barriere op te heffen. De groen
waterstructuur komt op de tweede plaatst omdat 
deze structuur een laagdynamisch karakter heeft en 
dus tijd nodig heeft om te groeien tot een 
volwaardige structuur. Vanwege dit karakter is het 
van belang een goede totaalstructuur te creeren. De 
historische structuur komt op de derde plaatst omdat 
deze structuur bijdraagt aan de leesbaarheid van de 
stad. Omdat het gaat om het behouden van een 
bestaande structuur en niet om het creeren van een 
nieuwe structuur komt dit aspect op de derde plaats. 
De bebouwingsstructuur komt op de vierde plaats, 
omdat het gaat om een structuur die gemakkelijk is 
aan te passen zonder dat deze aanpassing veel 
invloed heeft op de structuur van de gehele stad. 
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Figuur · . 6-1. Wegenstructuur 
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Figuur 6-2: Autowegenstructuur 
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Figuur 6-3: Fietspadenstructuur 



6.2 Wegenstructuur 

Huidige situatie 

Op figuur 6-5 is de wegenstructuur weergegeven. 
Herkenbaar in de autowegenstructuur (figuur 6-2) is 
de ringstructuur rond de binnenstad. Deze ring is 
ontstaan door de samenvoeging van een aantal 
buurtstraten. De ring wordt ontsloten door een 
aantal radialen, die zorgen voor de verbinding met 
de verschillende wijken. De zuidelijke wijken 
worden onderling verbonden door twee 
gedeeltelijke ringstructuren. Een ander opvallend 
element is de Antwerpseweg die ooit is aangelegd 
met de gedachte dat deze weg, die opgezet is als 
snelweg, zou worden doorgetrokken naar Belgil!. 
Deze weg vonnt door zijn profiel eveneens een 
belangrijke barriere in de stad. 
In de fietspadenstructuur op figuur 6-3 is zowel een 
radiaal- als een ringstructuur te herkennen. Ook 
voor deze structuur geldt dat hij voor een groot 
gedeelte onvolledig is. Voor de ring rond de 
binnenstad is dit het duidelijkst zichtbaar. 

Streefbeeld 

De auto is het belangrijkste vervoenniddel in het 
externe verkeer, dat wil zeggen van Roosendaal 
naar het buitengebied en vice versa. De 
wegenstructuur voor de auto moet hier dan ook op 
gericht zijn (zie ook figuur 6-4). Snelle 
verbindingen tussen de woonwijken en tussen de 
woonwijken en het buitengebied en het weren van 
de auto uit het centrum kunnen hieraan bijdragen. 

Op dit moment moet een gedeelte van het vel'Keer door de 
binnenstad om het buitengebied te bereiken. 
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Figuur 6-4: Streefbeeld autowegenstruduur 

Figuur 6-5: Streefbeeld fietspadenstruduur 

De omvonning van de snelweg tot stedelijke 
hoofdweg maakt meer aansluitingspunten mogelijk, 
waardoor het centrum ontlast kan worden. Het 
omvonnen van de Antwerpseweg tot stedelijke 
hoofdweg kan een gedeelte van de verkeersdruk uit 
de zuidelijke wijken opvangen, en een snelle 
toevoerweg naar de toekomstige stedelijke 
hoofdweg vonnen. 
De fietsstructuur moet daarentegen op het centrum, 
en op de belangrijke voorzieningen zoals het 
station, de scholen en de wijkvoorzieningen worden 
gericht (zie ook figuur 6-5). De historische 
radiaalstructuur die gericht is op het centrum is een 
ideale structuur voor een langzaamverkeersroute. 
Voorwaarde is echter dat deze wegen geen 
hoofdfunctie vervullen in het autoverkeersnetwerk. 
In de wijken kan de radiale route worden voortgezet 
in de groene lobben. Deze routes zijn overdag goed 
te gebruiken, maar zij vonnen 's avonds en's nachts 
onaantrekkelijke fietsroutes. De 
wijkontsluitingswegen bieden een goede 
alternatieve route, mits zij voorzien zijn van veilige 
vrijliggende fietspaden en worden begrensd door 
bebouwing. 



r 
, 

. 
\ 

t\ ..
 '.·.

~·-~
! 

• 
,.

,. 
1 

:,
.: .

. · 

"T
l 

cZ
S' c s; z: G>

 ~ 

-I
 

i'
 

(I
) :>
 ~ !a. 

~
 

2 
w

 
0.

 
c 

(Q
 

s; 



6.3 Groenlwaterstruc 

Huidige situatie 

Er is een duidelijk verschil in de karakteristiek van 
de groenstructuur ten noorden en ten zuiden van de 
snelweg A58 (zie figuur 6-6). Ten noorden van de 
A58 heeft de groenstructuur een versnipperd 
karakter. De groene plekk.en bestaan grotendeels uit 
parken en kloostertuinen. De kloostertuinen zijn 
zowel in fysiek als ook in visueel opzicht 
ontoegankelijk voor publiek. Zij zijn door hekk.en 
en muren omgeven en worden daannee aan het zicht 
onttrokk.en. 
In het gebied ten zuiden van de A58 wordt de 
groenstructuur niet bepaald door losse fragmenten, 
maar door lijnen die de wijken vanuit het 
buitengebied binnendringen. De lijnen worden 
gevonnd door beekdalen en gegraven vaarten die 
omgeven zijn door groen (zie figuur 6-7 /8). Ook dit 
groen is niet altijd goed toegankelijk. De lobben 
hebben een smal profiel en er zijn achterkanten van 
tuinen op de structuur gericht. Een tweetal parken is 
gelegen langs de A58. Het park Vrouwenhofligt 
centraal en op korte afstand van het stadscentrum. 
Het Godwaldpark ligt minder centraal en vervult 
een functie voor de wijk Kortendijk en in mindere 
mate voor de wijken Kalsdonk en Burgerhout. Het 
grootste probleem waannee deze parken kampen is 
de sociale onveiligheid, die wordt veroorzaakt door 
hun introverte karakter. 
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Figuur 6-9: Streefbeeld groenstruduur 

Figuur 6-10: Streefbeeld waterstruduur 

Streefbeeld 

Het transfonneren van de A58 tot stedelijke gebied 
biedt mogelijkheden voor het versterken van de 
groen- en waterstructuur als bindend element. De 
A58 vonnde tot op dit moment een harde 
be~indiging of doorbreking van de haaks op de weg 
uitkomende groen- en waterstructuren. Het gebied 
van de A58 kan worden benut om een koppeling tot 
stand te brengen tussen deze groen- en 
waterstructuren (zie figuur 6-9/10). Hierdoor 
ontstaat continuileit in de groen- en waterstructuur 
en worden er mogelijkheden gecre~erd voor 
aantrekkelijke woonmilieus. Door verbreding van 
de groen-blauwe lobben en het laten doordringen 
van de lobben in de wijken (zie figuur 6-9) kunnen 
de lobben toegankelijk gemaakt worden voor het 
publiek. Er kunnen recreatieve routes worden 
aangelegd die in verbinding staan met het 
buitengebied. Naast deze recreatieve routes moeten 
altematieve routes worden aangeboden, die sociaal 
veilig zijn. Zo ontstaat een dag- en nacht
fietspadennetwerk. 
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6A Historische structuur 

Huidige situatie 

De waterlopen, turfvaarten, en de radialen met 
lintbebouwing zijn min of meer permanente 
structuren (zie figuren 6-8 en 6-12). Onder andere 
zij hebben in het verleden de verstedelijking 
bepaald en zullen dit in de toekomst ook blijven 
doen. Een aantal historische structuren zijn door de 
aanleg van de A58 doorbroken (zie figuren 2-3 en 
6-12). Een aantal 'historische' gebouwen geeft de 
stad karakter (zie figuur 6-13). Deze historische 
bebouwing bestaat voomamelijk uit kloosters en 
kerken. Deze hebben een minder permanent 
karakter. Een klooster is inmiddels gesloopt en een 
tweede staat op de wachtlijst. 

Streefbeeld 

De historische dragers in de vorm van radialen met 
lintbebouwing hebben in het verleden een belangrijk 
rol gespeeld, zij maken de stad Ieesbaar. De 
transformatie van de A58, biedt mogelijkheden de 
verbroken relaties te herstellen (zie figuur 6-14). De 
kleinschalige opbouw en diversiteit van woningen is 
kenmerkend voor de lintbebouwing en moet in de 
toekomst gestimuleerd worden. De radialen kunnen 
worden getransformeerd tot fietsstraten , die een 
onderdeel gaan vormen van de hoofdfietsstructuur 
in de stad. In deze straten heeft de fietser voorrang 
en de auto is er te gast. Het verblijfskarakter van de 
straten neemt hiermee toe, terwijl het 
verkeerskarakter minder sterk wordt. Er moet naar 
gestreefd worden de weinige historische bebouwing, 
die de stad heeft te handhaven (figuur 6-15). 

Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Figuur 6-14: Herstellen verbroken lintbebouwing 

Figuur 6-15: Behoud historische bebouwing 
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Figuur6-17: Woonwijken 

Figuur 6-16: Bebouwingsstructuur Figuur 6-18: Bedrijventerreinen 
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6.5 Bebouwingsstructuur 

Huidige situatie 

In figuur 6-16 zijn een aantal gebieden te 
onderscheiden. Herkenbaar is het centrum met de 
daaromheen liggende eerste kleinschalige 
woonwijken, zoals bijvoorbeeld de Philipswijk. Ats 
een schil rondom dit gebied liggen de grootschalige 
uitbreidingswijken die vanaf de jaren 60 zijn 
gebouwd in een periode van sterke groei . Zij zijn 
ieder op zich als duidelijke eenheid ontworpen (zie 
ook figuur 6-17). Eveneens duidelijk aanwezig zijn 
de industrieterreinen met hun grootschalige 
bebouwing (zie ook figuur 6-18). 

Streefbeeld 

De woonwijken en bedrijventerreinen zullen in de 
toekomst geherstructureerd moeten worden omdat 
de leefbaarheid van de wijken achteruit zal gaan en 
in sommige wijken al achteruit gaat. Ten eerste kan 
de achteruitgang worden veroorzaakt omdat het 
aanbod van woningen in deze wijken steeds minder 
op de sterk groeiende vraag aansluit. Dit kan 
uiteindelijk resulteren in leegstand. De kans bestaat 
dat de wijk in een negatieve vervalspiraal terecht 
komt. De kansen en ook de noodzaak om de 
opbouw van de wijk te verbeteren liggen vooral in 
de gebieden met huurwoningen. Om de woning
voorraad verhuurbaar te houden hebben de 
woningcorporaties een aantal mogelijkheden. Zij 
kunnen de woningen die niet goed in de markt 
liggen ofwaarop zij verliezen leiden verbeteren, 
slopen of verkopen. Stedebouwkundig gezien biedt 
vooral sloop mogelijkheden om de ruimtelijke 
structuur van de wijk te verbeteren. Waarmee niet 
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Figuur 6-19: Streelbeeld bebouwingsstructuur 

is gezegd dat daarom sloop altijd de beste oplossing 
is. De tiomogene opbouw van de wijken, zowel in 
functie als in bevolkingsopbouw, is een tweede 
reden waardoor de leefbaarheid in de wijken 
achteruit kan gaan. De woonfunctie is in de wijken 
dominant. De werkfunctie is grotendeels een 
afgeleide van de woonfunctie en bestaat voomame
lijk uit dagelijkse, verzorgende voorzieningen. De 
monotone opbouw moet worden doorbroken door 
het woningaanbod in de wijk meer gevarieerd te 
maken (zie ook figuur 6-19). Hiermee wordt de wijk 
aantrekkelijker voor diverse bevolkingsgroepen. 

6.6 Conclusie 

De streefbeelden bepalen de toetsingscriteria voor 
de modellen. 

Het belangrijkste criterium voor de toetsing van de 
modellen wordt gevormd door de keuze van de 
autowegenstructuur. De verkeersstructuur voor de 
auto moet het mogelijk maken om met de auto op 
een snelle manier de stad te verlaten en binnen te 
komen, zonder dat hierbij de wegenstructuur van de 
binnenstad belast wordt. 
De fietsstructuur moet een fijnmazig karakter 
krijgen en vormt een samenspel tussen een radiate 
en concentrische structuur. De concentrische 
structuur maakt verbindingen mogelijk tussen de 
woonwijken en de radiate structuur maakt 
verbindingen mogelijk tussen de binnenstad en de 
woonwijken. De mogelijkheden die de modellen 
hiervoor bieden worden getoetst. 
De groen- en waterstructuur moet een continue 
karakter krijgen. Dit is mogelijk door verbindingen 
te maken tussen de lobben ten zuiden van de 
snelweg. Een ander criterium voor de 
groenstructuur vormt de toegankelijkheid van het 
groen. 
Het criterium voor de historische structuur wordt 
gevormd door de mate waarin de historische 
structuur, in de vorm van radialen en historische 
gebouwen, gehandhaafd kan blijven dan wet 
hersteld kan worden. 
Een criterium voor de bebouwingsstructuur wordt 
gevormd door de mate waarin.de invulling van de 
strook bijdraagt aan het tot stand brengen van een 
meer gevarieerd aanbod van woningen. De 
woningen moeten gericht zijn op diverse 
inkomensgroepen en op diverse leefstijlen. 



Hoofdstuk 7: Structuur plangebied 

Gegroeid - gesloten 

Ontworpen - gesloten 

Ontworpen - open 

Breuklijn 

Breukzone 

Figuur 7-1 : Stedelijk weefsel 

Figuur 7-2: Discontinue ruimten 
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7. Structuur plangebied 

7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt het plangebied ruimtelijk 
geanalyseerd. Middels deze analyse wordt inzicht 
verkregen in de leesbaarheid van het plangebied. 
Volgens de methode Lynch wordt de leesbaarheid 
van de stad bepaald aan de hand van een analyse 
van routes, begrenzingen, distrikten, knooppunten 
en oril!ntatiepunten. In Roosendaal worden twee 
soorten gebieden onderscheiden. De gebieden die 
samenhang vertonen worden het stedelijk weefsel 
genoemd. De discontinue ruimten zijn de 
tegenhanger van het stedelijk weefsel en vertonen 
geen samenhang. Daamaast worden er lineaire 
ruimten onderscheiden. Deze geven inzicht in de 
structurerende routes en lijnen in de stad. Waar 
meerdere lineaire ruimten bij elkaar komen vonnt 
zich een knooppunt. In een knooppunt komen vaak 
gebieden van verschillende aard bij elkaar. 

De aanwezigheid van oril!ntatiepunten is de laatste 
factor, die van belang is voor de lecsbaarheid van 
het plangebied. De oril!ntatiepunten bestaan uit 
beeldbepalende bebouwing en de entreegebieden. 
Tenslotte worden de hiervoor genoemde aspecten 
samengebracht in twee kaarten, met daarop 
aangegeven de structurerende aanknopingspunten 
en knelpunten van het plangebied. Deze twee 
kaarten vonnen tevens de conclusie van dit 
hoofdstuk. 



7.2 Gebieden 

Er zijn twee soorten gebieden te onderscheiden. 
Deze zijn het stedelijk weefsel en de discontinue 
ruimten. 

7.2.1 Stedelijk weefsel 

In de stedebouw wordt de tenn weefsel gebruikt 
voor een gebied dat een duidelijke eenheid vormt. 
De meest herkenbare eenheden worden gevormd 
door de woonwijken (figuur 7-1), die als eenheid 
zijn ontworpen. De verschillende eenheden zijn 
vervolgens opgedeeld naar een verschil in openheid 
versus geslotenheid en naar hun gegroeide dan wel 
ontworpen karakter. Aan het plangebied grenzen 
verschillende gebieden. Het centrum kent een 
gegroeid gesloten karakter. De uitbreidingswijken 
uit de jaren 60 en uit begin jaren 70 hebben een 
open karakter. In de jaren 80 vindt er een oms lag 
plaatst in het stedebouwkundig denken en worden er 
wijken gebouwd met een meer gesloten karakter. De 
wijken die in de jaren 90 in Roosendaal zijn 
ontworpen hebben daarentegen weer een helder en 
open karakter. 

7.2.2 Discontinue rulmten 

De snelwegen in en tangs de stad vormen primaire 
breuklijnen. De smallere spoorlijnen vormen 
secundaire breuklijnen. De breuklijnen vormen het 
centrum van de breukzone. De breukzones of 
discontinue ruimten zijn de gebieden (figuur 7-2) 
tangs de snelwegen en spoorlijnen die geen 
consistent bebouwingspatroon hebben. Het te 
transformeren plangebied bestaat grotendeels uit de 
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discontinue ruimte tangs de snelweg A58 en andere 
discontinue ruimten die deze snelweg snijden. 

7.3 Uneaire rulmten 

Er is sprake van een lineaire ruimte als er sprake is 
van een recht of gebogen aaneengesloten 
verbindingselement (figuur 7-3). Hoe sterk de 
lineaire ruimte is, is afhankelijk van de wijze 
waarop de ruimte begrensd wordt. De A58 is een 
lineaire ruimte. De weg is echter niet duidelijk 
begrensd door bebouwing of groen, zoals ook op 
figuur 7-2 te zien is. Door zijn gedeeltelijk 
verhoogde ligging en zijn bovenstedelijke karakter 
wordt de weg als een duidelijk lineair element 
beschouwd. De linten vormen op stedelijk niveau de 
duidelijkste lineaire ruimten, omdat zij duidelijk 
begrensd zijn en een historisch kader vormden voor 
de bouw van de naoorlogse wijken. Ook de 
waterlopen vormen lineaire ruimten. Zij zijn echter 
van ondergeschikt belang, omdat zij vaak worden 
begrensd door achtertuinen. Het meest opvallende 
lineaire element in de groenstructuur is de 
langgerekte 'Verfraaiing' uit het plan Schaap. De 
hoofdverkeerswegen vormen in de beleving van de 
inwoners belangrijke lineaire ruimten. Zij worden 
dan wet door groen en bebouwing begrensd. 

7 A Kr.ooppunten 

De knooppunten (figuur 7-3) zijn van belang voor 
de ori~ntatie in de stad. Langs het gebied van de 
A58 hebben de knooppunten voomamelijk een 
verkeerskarakter. De twee belangrijkste 
knooppunten zijn die knooppunten, waar een 
verbinding wordt gevormd tussen de 
bovenstedelijke snelweg en het stedelijk 
verkeersnetwerk. Daar waar wegen en waterlopen 

onder de snelweg doorgaan worden andere 
belangrijke knooppunten gevormd. De twee lineaire 
ruimten snijden elkaar daar niet, maar zullen bij de 
transformatie wet (weer) met elkaar verbonden 
kunnen worden. Het knooppunt waar de snelweg 
zowel de Molenbeek als de spoorlijn snijdt, vormt 
het meest gecompliceerde knooppunt. 

Figuur 7-3: Lineaire ruimten en knooppunten 





7.5 Orientatiepunten 

In de volgende paragraafworden de beeldbepalende 
bebouwing en de entreegebieden beschreven Een 
gebouw kan beeldbepalend (figuur 7-4) zijn door 
zijn grootte, maar ook door zijn uitstraling, dat wil 
zeggen de bijdrage die het gebouw levert aan de 
karakteristiek van de stad. Puntsgewijs worden de 
beeldbepalende gebouwen toegelicht en wordt 
aangegeven wat het belang is van de uitstraling van 
het gebouw voor Roosendaal. De ligging ten 
opzichte van de omgeving is eveneens van belang, 
zeker vooruitkijkend naar de toekomstige 
transfonnatie . Het gebouw krijgt dan immers een 
directere relatie met het gebied aan de overzijde van 
de snelweg. 
• Het sportcentrum annex beursgebouw 

Leysdream is ingeklemd tussen de A58, de wijk 
Kortendijk en het Godwaldpark. Met geen van 
deze gebieden heeft het sportcentrum een 
duidelijke relatie. Het gebouw zal wat betreft 
uitstraling en kwaliteit in het jaar 2030 niet meer 
voldoen aan de dan gelden nonnen. Het zal dan 
ook ver- of herbouwd moeten worden. 

• Het kazemeterrein neemt samen met de 
aangrenzende boomgaard een oppervlakte in 
beslag van 14 hectares. Het gebied vonnt 
daannee een ontoegankelijke enclave in de stad. 
Het kazemegebouw dateert uit 1938 en zal op 
korte tennijn vervangen worden door een nieuw 
kazemegebouw. 

• De groenstrook aan de noordrand van de wijk 
Langdonk is in de loop der jaren volgebouwd 
met kantoren. De kantoren hebben een 
representatieve uitstraling en zijn gericht op de 
snelweg. De gebouwen sluiten echter niet goed 
aan op de kleinschalige woonbebouwing van de 
wijk Langdonk. 
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• Ten westen van de Antwerpse weg bevindt zich 
een verzorgingshuis dat door zijn hoogte van IO 
lagen beeldbepalend is. Het gebouw wordt 
omgeven door kleinschalige bejaardenwoningen 
die een functionele relatie hebben met het 
verzorgingshuis. 

• Aan de noordzijde van de snelweg is de 
voonnalige Its gevestigd. Het hoofdgebouw van 
de school is door zijn duidelijke wandvonning 
langs de snelweg beeldbepalend. Het gebouw 
wordt begrensd door grondgebonden 
woningbouw uit de jaren dertig. Deze 
bebouwing is eveneens met de voorzijde naar de 
weg gericht en stamt uit de tijd <lat de snelweg 
nog op maaiveld lag. 

• Het ziekenhuis is het meest grootschalige 
beeldbepalende gebouw langs de snelweg. Het is 
in de jaren zestig als een van de eerste gebouwen 
aan de zuidzijde van de A58 gebouwd. Het 
gebied rondom het ziekenhuis is Iange tijd 
onbebouwd geweest. Op dit moment is het 
gebied de belangrijkste nieuwbouwlocatie van 
Roosendaal. 

• Het Mariadalklooster lag al voor de aanleg van 
de rondweg in de jaren 30 op deze Iocatie en is 
daannee het oudste beeldbepalende gebouw. 
Groen ontneemt op dit moment het zicht op het 
gebouw vanaf de snelweg. 

• De stellingmolen 'De Twee Gebroeders' is 
opgenomen tussen woonbebouwing en is vanaf 
de snelweg duidelijk zichtbaar. 

• De T.V.-toren is vanaf grote afstand zichtbaar en 
vonnt een duidelijk orientatiepunt in de stad. 

De entreegebieden zijn eveneens orientatiepunten. 
Zij vonnen het visitekaartje van de stad. Vanuit het 
oosten komt men de stad binnen via bedrijventerrein 
Majoppeveld. Majoppeveld is een bedrijventerrein 

waar kleinschalige bedrijven met weinig uitstraling 
zijn gevestigd. Het zicht wordt op de gebouwen 
ontnomen door eiken. Deze twee factoren zorgen 
voor een onduidelijke entree van de stad. 
Vanuit het westen komt men de stad binnen via 
knooppunt de Stok. Dit knooppunt is zwaar beplant 
en maakt het zicht op de stad zeer beperkt. De 
ruimtelijke organisatie van de stadsrand is beperkt, 
maar door aanleg van de nieuwbouwwijk Weihoek 
zal dit beeld een meer helder en stedelijk karakter 
krijgen. 
Vanuit het zuiden komt men de stad binnen via een 
provinciale weg. Deze verdiept gelegen weg heeft 
een groen karakter. Pas bij nadering van het 
knooppunt met de A58 wordt duidelijk <lat de 
weggebruiker zich in het stedelijk gebied bevindt, 
terwijl dan het centrum van de stad bijna is bereikt. 
Bij de transfonnatie moet er aandacht zijn voor het 
verduidelijken van deze entreegebieden 
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7.6 Structurele knelpunten 

Op basis van de voorgaande analyses worden de 
structurele aanknopings- en knelpunten vastgesteld. 
De snelweg A58 vonnt een discontinue ruirnte in de 
stad. De belangrijkste oorniak hiervoor zijn de vele 
achterzijden van woningen, met het daarbij 
behorende onregelmatige groen, die op dit moment 
naar de weg toe zijn gericht. De ruirnte van en langs 
de snelweg zal door de transfonnatie een nieuw deel 
gaan vonnen in het stedelijk weefsel. 
Door de aanleg van de rondweg in de jaren dertig zijn 
een aantal historische relaties (radiale linten en 
waterlopen) verbroken. De transfonnatie geeft de 
mogelijkheid om de relaties te herstellen of te 
versterken. 
De ongelijkvloerse kruisingen met de snelweg, 
hebben een verkeerskarakter. De gebieden rondom 
het knooppunt zijn niet als eenheid vonngegeven en 
vonnen daarom geen duidelijk orit!ntatiepunt. 
De entreegebieden ten zuiden en oosten van de stad 
zijn onduidelijk en moeten herkenbaar worden. Het 
westelijk entreegebied wordt duidelijker met de 
aanleg van de nieuwbouwwijk Weihoek. 



0 
0 

J 
~
 f 

i 
C>

 
i 

i 
i 

f 
i 

~ 
':

I'
 

i 
ll 

ii
 

i 
2.

 
§. 

Cl
l 

~
 

I 

I ! ii §. 
~
 

~
 

c: ~ Ii
 

~
 



52 

Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

7.7 Structurele aanknopingspunten 

De groene achterzijden van woningen kunnen als 
knelpunt worden gezien. Athankelijk van de 
uiteindelijke invulling kan het groene karakter echter 
ook als aanknopingspunt worden gezien. Bij de 
transformatie moet het groen in ieder geval zoveel 
mogelijk worden ge'integreerd, als het niet ten koste 
gaat van het gekozen concept. 
Er grenzen twee parken aan de weg, deze hebben 
beiden een introvert karakter. Door deze parken meer 
te openen naar de weg toe wordt duidelijk wat de stad 
te bieden heeft. 
Op tal van plaatsen is het mogelijk noord-zuid relaties 
functioneel ofvisueel te herstellen. Op een aantal 
plaatsen kunnen zo nieuwe verkeersknooppunten 
ontstaan. 
De uitstraling van de aanwezige beeldbepalende 
bebouwing is niet erg sterk. De gebouwen met de 
meeste uitstraling zijn het Mariadalklooster, de 
stellingmolen 'De twee gebroeders' en de voormalige 
Its. De belangrijkste gebouwen met een orienterende 
werking zijn het ziekenhuis, de televisietoren en de 
flat van verzorgingshuis de Brink. Toevoeging van 
beeldbepalende bebouwing is nodig om de stad 
leesbaar te maken. 



Deel 2: Modellenstudie 



Hoofdstuk 7: Structuur plangebied 

Park Boulevard Wijk Etalage 

ruimtelijke structuur gebied lijn integratie fragmenten 
dwarsrelaties knooppunten dwarsrelaties knooppunten 

t t t 
hoof dfunctie groen/water verkeer wonen voorzieningen 

nevenfuncties wonen/werken wonen groen verkeer/wonen 

wegfunctie verdwijnt blijft behouden verdwijnt gedeeltelijk blijft behouden 

% bebouwd opp. laag middel hoog middel 

Figuur 8-1 : Modellen 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

8. Modellenstudie 

Voor de herinrichting van de weg zijn vier modellen 
opgesteld. Zij verschillen voomamelijk van elkaar 
in ruimtelijke structuur en in hoofdfunctie. 

In de ruimtelijke structuur zijn een gebieds-, een lijn-, 
een integratie- en een fragmentenstructuur te 
onderscheiden (figuur 8-1 ). In de gebiedsstructuur 
wordt het plangebied als een zelfstandig gebied in de 
stad beschouwd. Het gaat slechts zijdelings via de 
waterlopen een relatie aan met het omliggende 
gebied. 
In de lijnstructuur wordt de lineaire vorm van het 
gebied benadrukt. Bij de knooppunten wordt de 
relatie met de stad gelegd. 
De integratiestructuur heeftjuist tot doel de relatie 
met de stad te herstellen. Het gebied koppelt delen 
van de stad die op dit moment gevoelsmatig ver van 
elkaar liggen. 
De vierde structuur bestaat uit fragmenten . In deze 
structuur wordt het plangebied opgebouwd uit 
deelgebieden met een verschillend karakter. De 
deelgebieden worden met elkaar gekoppeld door een 
verbindend element. 

De functie-invulling van de gebiedsstructuur bestaat 
uit een park. Zo ontstaat het parkmodel. De 
lijnstructuur wordt ingevuld met wanden van 
bebouwing of bomen. Dit is het boulevardmodel. De 
integratiestructuur wordt ingevuld met woningen die 
aansluiten bij de bestaande woonwijken. Het model 
wordt dan ook het wijkmodel genoemd. De 
fragmentenstructuur wordt ingevuld met 
voorzieningen, het etalagemodel genaamd. 

Het doel van de modellenstudie is niet om uiteindelijk 
een model te kiezen. De vier modellen zijn een 
middel om de mogelijkheden die er zijn, om het 
gebied in te richten, te verkennen. 
Aan de hand van een toetsing aan de ruimtelijke 
analyse van de totale stad, worden de hoofdlijnen 
vastgelegd. Deze vormen de dragers voor het gebied 
en richten zich op het verbeteren en verhelderen van 
de structuur van de stad. 
Daama wordt ingezoomd op de deelgebieden. Aan de 
hand van de analyse in hoofdstuk zeven zijn de 
specifieke aanknopings- en knelpunten van de 
deelgebieden aan het licht gekomen. Per gebied wordt 
vastgesteld welk model het best inspeelt op de knel
en aanknopingspunten. Afhankelijk van de 
aansluiting van de diverse deelgebieden op elkaar, 
wordt een keuze gemaakt voor de totale invulling van 
het plangebied. 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Figuur 8-3: Gebiedsstruc:tuur 

8.2 Partonodel 

Het totale gebied van en tangs de weg wordt ingevuld 
als park. In het park is plaats voor recreatieve- en 
kleinschalige sportvoorzieningen. Daarnaast is er 
eveneens ruirnte voor woon- en werkbebouwing, zij 
het in gespreide vorm. De parken Vrouwenhof en 
Godwaldpark, die op dit moment grenzen aan de 
snelweg worden in de parkstrook gelntegreerd. De 
toegankelijkheid van de groene lobben is op dit 
moment laag, omdat voornamelijk de achterzijden 
van de woningen op de lobben zijn gericht. De groene 
lobben en waterwegen, die nu de stad inkomen, 
worden met elkaar in verbinding gebracht via de 
parkstrook. Bij de herstructurering van de zuidelijke 
wijken moet hierrnee rekening worden gehouden. Een 
langzaamverkeersroute door de lob kan een directe 
verbinding tot stand brengen tussen het buitengebied 
en de parkstrook. Door het verbeteren van de 
toegankelijkheid krijgt de stad gevoelsmatig een 
groener karakter. 
Het bedrijventerrein Majoppeveld wordt sterk 
geherstructureerd. Het bedrijventerrein krijgt 
eveneens een parkachtig karakter en er is alleen nog 
plaats voor kleinschalige bedrijven. Grote bedrijven 
vinden in het oostelijk deel een locatie bij het 
knooppunt met de Noord-oost-tangent. 
De wegen binnen het park kennen een verspreid en 
kronkelend verloop. Er is ruimte voor fietsers en 
voetgangers. Auto's zijn op bepaalde wegen in het 
park toegestaan, maar zij zijn er te gast. Om de 
continurteit van het park te waarborgen kunnen de 
kruisingen van het park met de hoofdwegen 
uitgevoerd worden als ongelijkvloerse kruising. Het 
externe verkeer moet de stad verlaten via een 
zuidelijke ringweg, die deels kan worden gevormd 
door bestaande wegen. 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

+ 
Figuur 8-5: Lijnstruduur 

8.3 Boulevardmodel 

De continuileit van de weg wordt versterkt door de 
weg te begeleiden met bomenrijen, een waterloop en 
bebouwing. In dit model staat de verkeersfunctie 
voorop. De bestaande weg wordt in dit model in zijn 
totaliteit omgevormd tot stedelijke hoofdweg, met 
fietspaden en eventueel een speciale baan voor 
openbaar vervoer. De waterloop vonnt een 
verbinding tussen de noord-zuid lopende waterlopen 
die op de snelweg uitkomen. Naast de aansluitingen 
die er nu al zijn, worden er eveneens aansluitingen 
gemaakt op de huidige onderdoorgangen. De histori
sche radialen worden waar mogelijk vonngegeven als 
fietsverbinding, de auto neemt er een ondergeschikte 
plaats in. Een consequente vonngeving van de 
kruisingen moet duidelijkheid scheppen in de beteke
nis van een kruising. Door de gehele stedelijke 
wegenstructuur duidelijk vonn te geven ontstaat er 
een helder beeld van de betekenis van de 
verschillende wegen in de stad. De hoofdwegen, dus 
ook de voonnalige A58, in de stad worden begrensd 
door hoogbouw. In dit model vindt de 
herstructurering van de wijken vooral aan de randen, 
langs de stedelijke hoofdwegen plaats. Langs deze 
wegen is plaats voor verdichting. Hierdoor ontstaat in 
het resterende gebied meer lucht om de kwaliteit van 
de openbare ruimte te versterken. Het is in dit model 
het meest gewenst de snelweg afte graven, zodat de 
weg op maaiveld komt te liggen. Het is eveneens 
mogelijk het huidige trace te behouden. Er moet dan 
rekening worden gehouden met de ruimte die nodig is 
voor de op- en afritten. De waterloop kan bij behoud 
niet worden aangelegd door het verschil in hoog
teligging. Voor fietsers ontstaat wel een veiligere 
situatie wat betreft verkeer omdat onderdoorgangen 
kunnen worden gemaakt. Sociaal zijn deze echter 
minder veilig. 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een sne/weg tot stedelijk gebied 

Figuur 8-7: lntegratiestructuur 

8A Wljkmodel 

In dit model wordt de weg grotendeels verwijderd. 
Het huidige trace wordt waar mogelijk vervangen 
door bestaande wijkwegen, mits zij voldoende 
capaciteit hebben. De gedeelten die zo vrijkomen 
worden bebouwd. Het belangrijkste kenmerk van dit 
model is dat de bestaande wijken die nu gevoelsmatig 
ver van elkaar liggen, aan elkaar worden gekoppeld. 
De structuren worden op elkaar aangesloten. De 
historische radialen kunnen worden hersteld daar 
waar de wegfunctie vervalt. Het gebied wordt 
ingevuld met woonbebouwing. Het is athankelijk van 
de architectuur ofhet gebied een eigen identiteit 
krijgt. De bestaande voorzieningen in de stad moeten 
worden uitgebreid door het toenemend aantal 
inwoners. Het afgraven van het talud is noodzakelijk 
om de relatie tussen de wijken te herstellen. In een 
aantal gevallen kan het talud juist mogelijkheden 
bieden om bijzondere woonvonnen te ontwikkelen. 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Figuur 8-9: Fragmentenstructuur 

8.5 Etalagemodel 

Jn dit model worden zoveel mogelijk voorzieningen, die 
nu over de stad zijn verspreid, geconcentreerd rond de 
tot stedelijke hoofdweg getransfonneerde snelweg. De 
weg die op dit moment een barriere vonnt in de stad, 
vonnt dan juist een nieuw centrum in de stad. De 
locaties die vrijkomen kunnen worden gebruikt voor de 
herstructurering van de bestaande wijken. De 
voorzieningen die naar de weg verplaatst worden zijn 
wijkvoorzieningen, sportvoorzieningen, verzorgende 
voorzieningen, scholen, kantoren en grootschalige 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een meubelboulevard 
of een tuincentrum. Ook het station kan is een van de 
voorzieningen die in dit model verplaatst wordt naar de 
stedelijke hoofdweg. l.D ontstaat de mogelijkheid voor 
de ontwikkeling van een transferium. Dit model speelt 
in op de trend van schaalvergroting van zowel 
commerci!!le als sociale voorzieningen. De 
voorzieningen zijn zowel per auto als per fiets goed 
bereikbaar, door re zowel aan de voor (auto) als aan de 
achterzijde (fiets) bereikbaar te maken. Dubbel 
ruimtegebruik is in dit model zeer goed mogelijk. Door 
de functies te combineren met de woonfunctie ontstaat 
er zowel overdag als 's avonds een levendig gebied. 
Het is mogelijk om de hoogteligging van de weg te 
handhaven, mits het technisch haalbaar is, het talud te 
bebouwen. 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

9. Toetsing modellen 

9.1 lnleiding 

Uit de analyse van de totale structuur van de stad 
zijn een aantal criteria naar voren gekomen, 
waaraan de modellen getoetst zullen worden. Door 
deze toetsing ontstaat inzicht in de grote lijnen of de 
dragers van het uiteindelijke eindmodel. 
Na de toetsing waarin de relatie tussen de strook en 
de stad wordt behandeld, wordt verder ingezoomd 
op de verschillende deelgebieden van de strook. 
Hierin wordt getoetst welk model de beste oplossing 
vonnt voor de belangrijkste knelpunten en welk 
model het beste aansluit bij de belangrijkste 
aanknopingspunten van de deelgebieden. Uit deze 
twee toetsingen komt het uiteindelijke eindmodel tot 
stand. 

9.2 Toetsing stedelljk structuur 

De vier modellen worden getoetst aan de criteria die 
uit de ruimtelijke streetbeelden van de structuur van 
de stad naar voren zijn gekomen. Deze analyse is 
beschreven in hoofdstuk vier. De verkeersstructuur 
vonnde het belangrijkste criterium, omdat dit 
criterium het best aansloot bij de doelstelling van 
het project om de fysieke barriere op te hetfen. De 
groen- en waterstructuur kwamen op de tweede 
plaatst omdat deze structuur moeilijk is aan te 
passen en omdat deze structuur laagdynamisch is en 
tijd nodig heeft om te groeien tot een volwaardige 
structuur. De historische structuur komt op de derde 
plaatst omdat deze structuur bijdraagt aan de 
leesbaarheid van de stad. De bebouwingsstructuur 
komt op de vierde plaatst, omdat het gaat om een 
structuur die gemakkelijk is aan te passen zonder 

dat deze aanpassing veel invloed heeft op de 
structuur van de gehele stad. 
De criteria zijn in volgorde van belangrijkheid. 
• De mate waarin de autostructuur is gericht op 

het exteme verkeer 
• De mate waarin de fietsstructuur is gericht op 

het inteme verkeer 
• De mate van continurteit van de groen- en 

waterstructuur 
• De mate van herstel en behoud van historische 

elementen 
• de mate waarin de nieuwe bebouwing een meer 

gevarieerd woningaanbod tot stand brengt 

De voor- en nadelen van de modellen worden voor 
deze criteria op een beschrijvende wijze naast 
elkaar gezet. Aan het eind van deze paragraaf 
worden de modellen en de criteria tegen elkaar 
afgezet en wordt een conclusie getrokken over de 
grote lijnen of dragers van het eindmodel. Het is dus 
niet de bedoeling een model te kiezen. 

9.2.1 Het parkmodel 

Voorde/en 
Vele radiate fietsroutes kunnen op een 
verkeersveilige manier het park doorkruisen. In de 
strook zelfkan een concentrische fietsroute worden 
aangelegd. Er moet echter wel aandacht zijn voor de 
sociale veiligheid van de fietsers in het park. 
De groenstructuur wordt uiteraard versterkt. De 
groene lobben en de waterlopen worden met elkaar 
verbonden door een nieuwe structuur die haaks op 
deze lobben staat, waardoor de stad een helder, 
continu groen en blauw netwerk krijgt. 
De historische linten kunnen worden hersteld. Als 
de historische radialen worden gecombineerd met 



Hoofdstuk 9: Toetsing modellen 

de fietsstructuur is het toch mogelijk sociaal veilige 
fietsroutes aan te bieden. 
Door de invulling van het park met gespreide 
bebouwing wordt een nieuw en aantrekkelijk 
woonmilieu aan de stad toegevoegd. Deze 
bebouwing kan in het park verschillende vonnen 
aannemen. 

Nadel en 
Het parkmodel heeft weinig nadelen. Het enige 
nadeel heeft echter betrekking op het zwaarst 
wegende toetsingscriterium. In het parkmodel wordt 
de snelweg namelijk geheel verwijderd en 
vervangen door een aantal buurtwegen die bedoeld 
zijn voor het bestemmingsverkeer. Het is daardoor 
niet mogelijk de stad op een snelle manier te 
verlaten zonder daarbij het centrum te belasten. 

9.2.2 Het boulevardmodel 

Voordelen 
De gehele snelweg wordt omgevonnd tot stedelijke 
hoofdweg. Door een uitbreiding van het aantal 
knooppunten zal de verkeersdruk op het bestaande 
netwerk en de binnenring afnemen. De uitbreiding 
van het aantal knooppunten maakt het eveneens 
mogelijk om vanuit de wijken op een snelle manier 
de stad te verlaten en binnen te komen. 
Er wordt een verbindende waterloop aangelegd, die 
de haaks op de weg uitkomende waterlopen met 
elkaar verbindt. Deze waterloop heeft echter een 
puur esthetische functie, namelijk het benadrukken 
van het lineaire karakter van het gebied, en daannee 
geen verblijfskarakter. 
Het lineaire karakter van de strook wordt versterkt 
door bebouwing met (middel)hoogbouw. Het 
karakter staat in sterk contrast met het karakter van 
de bestaande laagbouw in de wijken. In de strook 

zelf zal echter weinig variatie ontstaan, door het 
overheersen van hoogbouw, die met de langsgevel 
op de weg is gericht. 

Nadel en 
De invulling van de weg biedt geen kansen voor het 
verbeteren van de groenstructuur van de stad. 
De historische radialen kunnen slechts gedeeltelijk 
worden hersteld, omdat de snelweg wordt 
omgevonnd tot stedelijke hoofdweg. Voor fietsers 
vormt de nieuwe stedelijke hoofdweg een barriere. 
De doorstroming op de radiate fietsroutes wordt 
gehinderd. 

9.2.3 Het wljkmodel 

Voordelen 
De historische radialen kunnen worden hersteld, 
daar waar de wegfunctie geheel verdwijnt. Zij 
vonnen de ruggegraat voor de verdere invulling van 
het plangebied. 
Afhankelijk van de architectuur van de nieuwbouw 
kan de bebouwing bijdragen aan het tot stand 
brengen van een meer gevarieerd aanbod van 
woningen. Het is in dit model eenvoudig om in het 
plangebied zelf een gevarieerd aanbod te cre~ren. 
Dit in tegenstelling tot de bebouwing bij het etalage 
en boulevardmodel. 

Nadel en 
De snelweg wordt slechts gedeeltelijk omgevonnd 
tot stedelijke hoofdweg. Dit maakt het moeilijk om 
de stad op een snelle manier te verlaten en binnen te 
komen. 
Er treedt geen verbetering op in de continurteit van 
de groen- en waterstructuur. Deze blijft in de 
huidige toestand gehandhaafd. 
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9.2A Het etalagemodel 

Voordelen 
Evenals bij het boulevardmodel wordt ook in dit 
model de gehele snelweg omgevormd tot stedelijke 
hoofdweg. Dit maakt het mogelijk om vanuit de 
wijken op een snelle manier de stad te verlaten en 
binnen te komen. 
De voorzieningen tangs de weg kunnen 
gecombineerd worden met woningen. Deze 
woningen zijn dan echter vaak niet grondgebonden, 
waardoor er wel een toevoeging ontstaat aan de 
overheersend grondgebonden woningbouw in de 
stad, maar waardoor de strook zelfweinig variatie 
in woningen krijgt. 

Nadel en 
De groen- en waterstructuur blijft in de huidige 
toestand gehandhaafd. 
De historische radiaalstructuur kan slechts 
gedeelteijk hersteld worden omdat de snelweg 
wordt omgevormd tot stedelijke hoofdweg .. 
Voor fietsers vormt de nieuwe stedelijke hoofdweg 
een barriere. De doorstroming op de radiale 
fietsroutes wordt gehinderd. 



Van barriere tot structuurdrager. Transfonnatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

9.2.5 Conclusie 

In de onderstaande tabel worden de conclusies 
samengevat die uit de toetsingen aan de 
verschillende criteria naar voren komen. Aan de 
hand van deze evaluatiematrix wordt besloten welke 
basisbeslissingen moeten worden genomen voor het 
eindmodel. 
Het verbeteren van de autowegenstructuur was het 
belangrijkste criterium. Daarom is dit criterium 
uitgebreider onderzocht met behulp van het 
verkeersmodel van de Gemeente Roosendaal. Hier 
worden slechts de conclusies gegeven, voor een 
uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar 
bijlage 2. Er wordt voor gekozen de gehele snelweg 
om te vormen tot stedelijke hoofdweg, waarbij het 
gedeelte tussen de Schneiderlaan en de 
Antwerpseweg een smaller profiel krijgt. Hier is de 
voorspelde intensiteit het Iaagst omdat er voldoende 
altematieve routes aanwezig zijn. Dit sluit aan bij 
het boulevard en etalagemodel. 

Tabel 9-1 : Evaluatiematrix 

Criteria 

Door de aanleg van de gehele stedelijke hoofdweg 
wordt een barriere gevormd voor fietsers, daarom 
wordt ervoor gepleit, op een aantal plaatsen 
ongelijkvloerse kruisingen tot stand te brengen 
tussen de stedelijke hoofdweg en de kruisende 
radiate fietsverbinding. 
Ondanks de keuze voor de aanleg van de stedelijke 
hoofdweg wordt er voor gekozen, in ieder geval een 
continue watersysteem te creeren door de aanleg 
van een verbindende waterloop. Het aanleggen van 
een verbindende groenstructuur wordt zoveel 
mogelijk nagestreefd, mits hiervoor voldoende 
ruimte beschikbaar is. 
Het is niet mogelijk de historische radialen geheel te 
herstellen. Het is wel mogelijk ze te benadrukken 
om zo de leesbaarheid van de stad te vergroten. 
Een combinatie van de fietsstructuur met de 
historische radialen is heel goed mogelijk, omdat 
deze radiaalstructuur een verbinding vormt tussen 
de woonwijken en het centrum. 
Het doel van de invulling met bebouwing is het 

zwaar wegend De mate waarin de autostructuur is gericht op 
criterium het exteme verkeer 

minder 
zwaar wegend 
criterium 

De mate waarin de fietsstructuur is gericht op 
het inteme verkeer 
De mate van continurteit van de groen- en 
waterstructuur 
De mate van herstel en behoud van historische 
elementen 
de mate waarin de nieuwbouw bijdraagt aan een 
meer gevarieerd woningaanbod 

++ = zeer goed, + = goed, 0 = matig, - = slecht, -- = zeer slecht 
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+ 0 

+ 0 + 0 

creeren van een zo gevarieerd mogelijk aanbod. 
Hiervoor is echter een nadere beschouwing van de 
omliggende gebieden noodzakelijk, daarom zullen 
in de volgende paragraaf, per deelgebied de 
belangrijkste aanknopings- en knelpunten worden 
toegelicht. Er zal worden ebkeken wlek model het 
best aansluit bij deze punten. Wat betreft structuur 
wordt er gekoen voor het etalgemodel. Elk 
deelgebied krijgt een andere invulling, zo ontstaat er 
een gevarieerd aanbod aan bebouwing en wordt 
tevens het best ingespeeld op de kansen en 
bedreigingen van de diverse deelgebieden. Zoals uit 
de voorgaande toetsing is gebleken worden de 
deelgebieden worden met elkaar verbonden door de 
stedelijke hoofdweg en de waterloop. De historische 
radialen worden vormgegeven als fietsverbinding. 
Deze fietsverbinding is ongelijkvloers op de punten 
waar hij de stedelijke hoofdweg snijdt. 
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9.3 Toetsing per deelgebied 

Uit de analyse per deelgebied komt naar voren 
we Ike specifieke knel- of aanknopingspunten er 
spelen per deelgebied en welk model de beste 
oplossing biedt voor de knelpunten of welk model 
het beste aansluit bij de aanknopingspunten. Deze 
punten zijn een specifiekere uitwerking van de 
structurerende aanknopings- en knelpunten uit 
hoofdstuk zeven. 

9.3.1 Majoppeveld 

• De locatie heeft geen representatiefkarakter. Dit 
wordt veroorzaakt door de dubbele 
laanbeplanting, die het zicht ontneemt op de 
gebouwen. De gebouwen sta~m op grote afstand 
van de weg, dit wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van een parallelweg. De 
wandvorming van de gebouwen fangs de weg 
heeft een verstrooid karakter, doordat de 
gebouwen verschillen in grootte. 

Park: De locatie wordt meer representatiefvan 
karakter door de hogere ruimtelijke kwaliteit die het 
gebied krijgt door de aanwezigheid van groen. 

Wijk: De beide bedrijventerreinen worden aan 
elkaar gekoppeld, door middel van bebouwing. Het 
gebied krijgt hierdoor een geen betere uitstraling. 

Boulevard en etalage: In deze modellen kunnen 
bedrijven met een representatieve uitstraling langs 
de nieuwe weg worden geplaatst, waardoor de 
locatie herkenbaarder wordt en de entree van de 
stad duidelijker. 

• De meubelboulevard heeft een introvert 
karakter. De meubelboulevard is met de 
achterzijde naar de snelweg toegekeerd en 
gesitueerd rondom een parkeerplein. 

Park: Dit introverte karakter kan behouden blijven 
en zelfs versterkt worden, door de detailhandel te 
omringen met groen. 

Wijk: In het wijkmodel wordt de meubelboulevard 
opgenomen tussen nieuwe bebouwing. De 
onduidelijke ligging wordt daarmee alleen maar 
versterkt. 

Boulevard en etalage: Bij verplaatsing van de 
meubelboulevard naar de stedelijke hoofdweg heeft 
de meubelboulevard een betere uitstraling naar 
buiten. 

Conc/usie: 
Het eta/agemodel biedt de beste mogelijkheden om 
de /ocatie een meer representatief karakter te geven 
en om de meubelbou/evard bi) verp/aatsing een 
betere uitstra/ing te geven De entree van de stad 
wordt eveneens verduide/ijkt. 

9.3.2 Villapark 

• Het Villapark heeft aan de westzijde een groen 
karakter, omdat er achterzijden van woningen 
naar de weg zijn gericht. 

Park: Het bestaande groen kan in het parkmodel 
gelntegreerd worden 

Wijk: Het groen kan gedeeltelijk in de nieuwe wijk 
opgenomen worden. 
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Boulevard en etalage: het groen zal grotendeels 
moeten wijken voor bebouwing. 

• Het Godwaldpark heeft een introvert karakter. 
Aan een zijde zijn er achterzijden van woningen 
op het park gericht en aan de andere zijde wordt 
het park afgesloten door een waterloop. 

Park: Het park wordt opgenomen in de parkstrook 
en verliest daarmee zijn introverte uitstraling. 

Wijk: Door nieuwbouw aan de randen van het park 
krijgt het park een meer levendige uitstraling en een 
groter draagvlak. 

Boulevard: Het park wordt aan het zicht onttrokken 
door hoogbouw langs de stedelijke hoofdweg. 

Etalage: Het park is een van de etalages die vanaf 
de weg te zien is, het moet daartoe en meer open 
karakter krijgen. 

Conc/usie: 
Het parkmode/ is het meest geschikt om het 
bestaande groen in op le nemen.. 
Het park- wijk en etalagemodel geven ieder een 
eigen op/ossing voor het introverte karakter van het 
park. 
Het parkmodel speelt het beste in op beide punten. 

9.3.3 Bovendonk/Josephwijk 

• Verbroken radiaal Kortendijksestraat -
Burgerhoutsestraat 

Park: De radiaal kan geheel hersteld worden. 



Wijk: De radiaal kan in geheel hersteld worden, 
omdat de wegfunctie in dit gedeelte verdwijnt. 

Boulevard en etalage: Het is moeilijk de radiaal te 
herstellen, omdat de weg behouden blijft. 

• De kantoren aan zuidzijde liggen op zichtlocatie 
langs de snelweg. Deze zichtlocatie komt te 
vervallen. 

Park: De kantoren kunnen in het park worden 
opgenomen, maar ze liggen niet meer op een 
zichtlocatie. De kantoren blijven op dezelfde wijze 
bereikbaar als nu. 

Wijk: De kantoren staan een integratie tussen de 
noordelijke en zuidelijke gebieden in de weg en 
zouden niet meer op een zichtlocatie zijn gelegen. 

Boulevard en etalage: De zichtlocatie waaraan de 
kantoren blijven liggen veranderd van een regionale 
snelweglocatie naar een stedelijke zichtlocatie. De 
kantoren kunnen worden opgenomen in deze 
modellen mits zij geen belang hebben bij een 
bovenstedelijke zichtlocatie. 

Conclusie: 
Voor het herstel van de radiaa/ is het parkmodel het 
meest geschikt. Voor de opname van de kantoren is 
het etalagemodel het meest geschikt. Er wordt 
gekozen voor het parkmodel omdat dit aansluit bi} 
het parkmodel uit het Villapark gebied. Met het 
parkmodel kunnen het Vrouwenhof en het 
Godwaldpark met elkaar verbonden warden. 
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9.3A Centn1m/Kroeven 

• Het inpassen van park Vrouwenhof als stedelijk 
activiteitenpark 

Park: Vrouwenhofkan worden ingepast. Het 
parkmodel kan echter niet bijdragen aan een goede 
bereikbaarheid van het park per auto en fiets. Dit is 
wel belangrijk omdat het park grote aantallen 
bezoekers kan verwachten. 

Wijk: Door het park te omringen met 
woonbebouwing krijgt het park een beter draagvlak 
voor dagelijkse activiteiten. Het is echter niet 
verstandig woonbebouwing rondom het park te 
situeren omdat het park een stedelijke functie krijgt. 
Bij festiviteiten zal het park grote aantallen 
bezoekers kunnen verwachten. 

Boulevard: Er wordt hoogbouw langs het stedelijke 
park worden gesitueerd. Dit onttrekt het park aan 
het zicht en de woonfunctie sluit niet aan bij het 
stedelijk karakter van het park. 

Etalage: Het stedelijk park sluit goed aan bij het 
etalagekarakter. Het park is vanaf de weg duidelijk 
zichtbaar en het is tevens goed bereikbaar 

Conclusie: 
Het etalagemodel s/uit het best aan bij het stedelijk 
karakter van het park. 

• De relatie tussen het centrum en de woonwijk 
Kroeven. 

Park: Het park kan gaan fungeren als buffer tussen 
het drukke centrum en de rustige woonwijk 
Kroeven. 

Wijk: Het centrum en de woonwijk Kroeven 
worden aan elkaar gesmeed. De woonbebouwing 
aan de noordzijde van de snelweg wordt meer bij de 
woonwijk Kroeven betrokken. 

Boulevard en etalage: 
Aan de zijde van het centrum zijn deze modellen 
geschikt omdat zij de aanwezigheid van het centrum 
benadrukken door hoogbouw en bepaalde functies. 
Aan de zijde van de Kroeven is het model minder 
geschikt mits de hoogbouw op een goede manier 
wordt aangesloten bij de laagbouw. 

Conclusie: 
Een asymmetrische oplossing maakt de stad het 
best leesbaar. Het etalagemodel sluit het best aan 
bi} het karakter van het centrum terwijl het 
wijkmodel of boulevardmodel het best aansluit bij 
het karakter van de woonwijk Kroeven. 

9.3.5 Knooppunt spoorlljnen 

• De spoorlijnen, de Watennolenbeek en de 
snelweg delen het gebied op in een aantal 
onduidelijke deelgebieden. 

Park: Bij huidige hoogteligging weg is het mogelijk 
het viaduct om te vonnen tot park, wat als 
uitzichtpunt gaat functioneren . 

Wijk: Door weg op maaiveld te leggen is het in 
ieder geval mogelijk de gebieden ten noorden en 
zuiden van de weg weer aan elkaar te koppelen. De 
spoorlijn zal zonder aanpassingen echter altijd een 
barriere blijven vonnen. 



Hoofdstuk 9: Toetsing modellen 

Boulevard: Het is niet mogelijk langs de weg te 
bouwen, omdat de weg boven maaiveld ligt. 

Etalage: In dit model wordt het spoorstation naar 
dit knooppunt verplaatst. Het station kan een 
koppeling tussen de gebieden tot stand brengen. De 
spoorlijn en de weg worden aan elkaar gekoppeld 
en daarmee ook de gebieden. 

Conclusie: 
De verp/aatsing van het station in het etalagemodel 
naar dit punt biedt de beste moge/ijkheden om de 
gebieden weer aan elkaar le koppe/en. 

9.3.6 Ziekenhuls/Westrand 

• Het ziekenhuis is op dit moment zeer slecht 
bereikbaar. 

Park: Het ziekenhuis blijft even slecht bereikbaar 
als het nu is. 

Wijk: Het ziekenhuis wordt bereikbaar als in dit 
gebied de snelweg wordt omgevormd tot stedelijke 
hoofdweg. 

Boulevard en etalage: Het ziekenhuis is in deze 
modellen goed bereikbaar. 

• Continue karakter Hulsdonksestraat. 

Park/Wijk: Het continue karakter kan behouden 
blijven. 

Boulevard en etalage: Als de weg op een talud 
blijft liggen kan de continuiteit van de 
Hulsdonksestraat behouden blijven. 

Conclusie: 
De bereikbaarheid van het ziekenhuis wordt in het 
eta/age- en boulevardmodel verbeterd Omdat de 
entree van de stad daarnaast ook moet worden 
verbeterd word/ het boulevardmodel gekozen. Het 
bou/evardmodel draagt eveneens bij aan de 
aankondiging van het centrum. 
Het continue karakter van de Hulsdonksestraat blijft 
het best bewaard in het park- en wijmodel. 

9.3. 7 Conclusle 

Voor Majoppeveld is het etalagemodel het meest 
geschikt om het gebied een representatief karakter 
te geven en de entree van de stad te verbeteren. Bij 
het bestaande groen van het Villapark en het 
Godwaldpark sluit het parkmodel het beste aan. In 
het daarop aansluitende gebied Bovendonk is 
eveneens het parkmodel het meest geschikt. Het 
parkmodel brengt een verbinding tot stand tussen 
het Godwaldpark en het park Vrouwenhof. In het 
gebied Centrum/Kroeven is een asymmetrische 
oplossing het meest geschikt. Het gebied dat 
aansluit op het centrum krijgt met het 
etalage/boulevardmodel een stedelijk karakter. In 
het zuidelijk gebied wordt het wijkmodel 
nagestreefd, omdat het aansluit bij het rustige 
karakter van de wijk Kroeven. De verplaatsing van 
het station in het etalagemodel zorgt voor de 
aaneenschakeling van de losse gebieden rond het 
kruispunt van de spoorlijnen, de Watermolenbeek 
en de huidige snelweg. 
In het gebied bij het ziekenhuis is het boulevard 
model het meest geschikt. Het stedelijk karakter van 
het boulevardmodel is geschikt als aankondiging 
van het centrum en sluit aan bij het bovenstedelijk 
karakter van het ziekenhuis. 
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9A Eindconclusle 

Het eindmodel is wat betreft vormconcept gelijk aan 
het etalagemodel. De gebieden met ieder hun 
verschillende uitstraling worden aan elkaar 
gekoppeld door de stedelijk hoofdweg en de 
waterloop. De invulling bestaat echter niet uit puur 
voorzieningen, maar voornamelijk uit woningbouw 
en de direct daaraan gekoppelde dagelijkse 
behoeften. Een uitzondering hierop wordt gevormd 
door de etalage, waar de invulling wel puur uit 
voorzieningen bestaat. In hoofdstuk I 0 wordt het 
concept van het eindmodel nader toegelicht en in 
beeld gebracht. 
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10. Het eindmodel 

10.1 lnleiding 

Omdat het plan in de verre toekomst uitgevoerd zal 
worden, is het van belang de grote lijnen van het plan 
vast te leggen. Dit zijn de zogenaamde (duurzame) 
dragers. Daamaast moet er een mogelijke 
karakteristiek van de functionele invulling gegeven 
worden. De dragers zijn van belang voor de 
helderheid van de totaalstructuur van de stad en 
worden gevormd door het netwerk van waterlopen en 
hoofdwegen. De waterlopen met de daaraan 
gekoppelde groenstructuur vormen "de laag 
dynamische drager" van de stad. Deze structuur is in 
de loop van de tijd gegroeid tot een volwaardige 
groen/waterstructuur. De verkeersstructuur heeft een 
meer dynamisch karakter dan de groen- en 
waterstructuur, omdat de structuur geen tijd nodig 
heeft om te groeien tot een volwaardige structuur. 
Aan het groen-blauwe netwerk en het ver
keersnetwerk wordt de bebouwing gekoppeld. De be
bouwing heeft een hoogdynamisch karakter. Een ge
bouw kan een andere functie krijgen ofkan worden 
gesloopt, waardoor de locatie een andere invulling 
kan krijgen. Deze functiewijzigingen kunnen 
plaatsvinden zonder dat zij van grote invloed zijn op 
de totaalstructuur van de stad. 
De strook die in de stad vrijkomt genereert kansen 
voor het verbeteren van de ruimtelijke structuur. Het 
verbeteren van deze structuur is dan ook het 
belangrijkste doel van deze studie, de uitgewerkte 
functionele invulling is van ondergeschikt belang. 
Wei van belang is om het karakter van elk gebied aan 
te geven. Om aan te geven hoe dit karakter 
vormgegeven kan worden zal een illustratief ontwerp 
voor het gehele plangebied worden gemaakt. 

Het eindrnodel is een samenspel van de diverse 
modellen. De rode ofbeter gezegd de blauw/groene 
draad van het plan wordt gevormd door het parkmo
del. De waterloop gekoppeld met groen vormt in het 
plan het bindende element. Dit element verandert 
over de lengte van de strook van karakter. Uit de 
verkeersberekeningen is gebleken dat de totale 
snelweg moet worden omgevormd tot stedelijke 
hoofdweg, om de druk op het bestaande 
verkeersnetwerk op te vangen. Deze weg heeft een 
stedelijk karakter, het aantal aanknopingspunten is 
daarom beperkt tot een per wijk. De belangrijkste 
fietsverbindingen, die bestaan uit drie radialen 
moeten verkeersveilig zijn. Daarom worden deze 
kruisingen vormgegeven als ongelijkvloerse 
kruisingen. 
De strook blijft in de stad herkenbaar als een element 
door de bindende functie van de weg en de waterloop. 
Het karakter van de deelgebieden van de strook sluit 
aan bij het karakter van de achterliggende gebieden. 
Op deze manier wordt vanaf de weg duidelijk wat er 
zich in de stad afspeelt (theater). De stad wordt 
leesbaar gemaakt. 
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Figuur 10-2: Het concept 
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10.2 Het concept 

Het concept is opgebouwd uit lijnen, drie 
karakteristieke gebieden en orientatiepunten (figuur 
I 0-2). De orientatiepunten kunnen bestaan uit 
activiteitenpunten, knopen met de radialen of 
verkeersknopen. De orientatiepunten scheiden de 
drie gebieden in deelgebieden, die wel dezelfde 
karakteristiek hebben maar op een andere manier 
zijn vormgegeven. 

10.2.1 Eenheid in de grote lijn 

Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht vormen de 
weg en de waterloop de lijnelementen in het plan. 
Zij verbinden de diverse deelgebieden met elkaar. 
De weg is een duidelijk functionele lijn waarmee zo 
snel mogelijk van a naar b kan worden gereisd. In het 
woonpark is de weg ondergeschikt aan het gebied 
door zijn enigszins verdiepte ligging (0,75 meter). In 
het stadsgebied ligt de weg op maaiveld en bij het 
transferium ligt hij zelfs boven maaiveld. De weg is 
hier niet ondergeschikt maar sluit aan bij de dynamiek 
van het stedelijk gebied. 
De waterloop krijgt in het woonpark een meer 
landschappelijk karakter dan in het stedelijk gebied. 
Het water heeft er een grote breedte en wordt 
omringd door gras. In het stedelijk gebied ligt de 
bebouwing direct aan het water. 

10.2.2 Varlatie in onderdelen 

Langs de lijnen zijn drie gebieden te onderscheiden. 
De etalage, het woonpark en het stadsgebied. 
In het etalagegebied is plaats voor de vestiging van 
grootschalige detailhandel. Zoals een meubel- en 

witgoedboulevard en autoshowrooms. Door de 
waterloop krijgt de locatie een representatiefkarakter. 
Het woonpark ligt tussen de twee parken 'het 
Vrouwenhof ' en ' het Godwaldpark'. Er wordt 
gewoond in !age dichtheden en er zijn goede 
recreatieve verbindingen met het buitengebied. De 
nieuwe bebouwing sluit aan bij het open laagbouw 
karakter van de bestaande bebouwing. 
Het stadsgebied ligt tussen het meest westelijk deel 
van het plan gebied en het park Vrouwenhof. Er 
wordt gewoond in een hogere dichtheid en de 
voorzieningen zijn dicht bij . In dit gebied liggen drie 
van de activiteitenpunten waarop in de volgende 
paragraaf ingegaan zal worden. 
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Figuur 10-3: Gezondheid Figuur 10-4: Mobiliteit 

Figuur 1 ~: Consumptiviteit 
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10.2.3 De activiteitenpunten 

De belangrijkste orientatiepunten langs de weg 
worden gevorrnd door de activiteitenpunten. Dit zijn 
gebieden van stedelijk leven waar mensen elkaar 
ontmoeten. Deze punten liggen in het stedelijk gebied 
en in de etalage. 
De activiteitenpunten zijn gebaseerd op vier trends 
die naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst zullen 
doorzetten. Ze zijn alle vier gebaseerd op 
schaalvergroting en op de combinatie van meerdere 
functies. 

10.2.3.1 Gezondheid 

Het eerste activiteitenpunt (figuur I 0-3) is gebaseerd 
op gezondheid. Door de toenemende vergrijzing 
vraagt gezondheid steeds meer ruimte. Het centrum 
van <lit activiteitenpunt wordt gevorrnd door het 
ziekenhuis. Rondom dit ziekenhuis is ruimte voor 
allerlei voorzieningen die met gezondheid te maken 
hebben, zoals bijvoorbeeld een voorlichtingscentrum, 
een hulpverleningsinstantie, een kruisgebouw en een 
apotheek. 

10.2.3.2 Mobiliteit 

Het tweede activiteitenpunt (figuur I 0-4) heeft 
betrekking op het steeds mobieler worden van de 
mens. Een belangrijk probleem waar de meeste 
steden mee kampen is het voortransport naar het 
station. Per auto is het station vaak slecht 
bereikbaar, de parkeerrnogelijkheden zijn schaars en 
de bus is onbetrouwbaar. In Roosendaal wordt het 
voortransport verbeterd door een koppeling tot 
stand te brengen tussen het stationsgebouw met de 
spoorlijnen en de stedelijke hoofdweg. Op <lit 
knooppunt kan geparkeerd worden, zodat weinig 
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tijd verloren gaat. Zo ontstaat een dynamisch punt in 
de stad, met als hoofdfunctie het verplaatsen en het 
overstappen. Rondom het transferium is ruimte voor 
kantoren, woningen en commerciele voorzieningen, 
alien gericht op de mobiele mens. 

10.2.3.3 Vrije tijd 

Het derde activiteitenpunt is gebaseerd op vrije tijd 
(figuur I 0-5). De toenemende vrije tijd en de 
individualisering hebben een uitbreiding van het 
aantal sporten tot gevolg. Sporten als aerobics, 
fitness en skaten zijn individuele sporten, die met 
name uit de Verenigde Staten zijn overgewaaid. In 
Roosendaal wordt een multifunctioneel 
sportcentrum met een regionaal beursgebouw 
gecombineerd. Dit gebouw grenst aan het park 
Vrouwenhof. Dit park wordt een stedelijk park, 
waar incidenteel festivals of andere druk bezochte 
activiteiten kunnen worden georganiseerd en waar 
een grote speeltuin zal komen [B+B), 1997] . De 
festiviteiten in het park kunnen worden 
gecombineerd met de festiviteiten in het 
beursgebouw. 

10.2.3.4 'Consumptiviteit' 

Door de toenemende welvaart hebben mensen 
steeds meer geld te besteden. Het vierde 
activiteitenpunt heeft hier op betrekking (figuur I 0-
6) en wordt gevorrnd door grootschalige 
detailhandel, zodat een nieuw centrum ontstaat voor 
grote uitgaven. Dit naast het kleinschalige 
stadscentrum voor de vaak kleinere 
impulsaankopen. De aanwezigheid van meerdere 
grootschalige detailhandelsbedrijven trekt veel 
mensen aan, omdat mensen de producten met elkaar 
kunnen vergelijken. De concentratie maakt het 

gebied eveneens aantrekkelijk voor aanverwante 
functies zoals bijvoorbeeld eetgelegenheden. 

Andere activiteitenpunten in de stad, die buiten het 
plangebied vallen zijn het hoofdwinkelcentrum, het 
recreatiegebied de Stok ten westen van de stad en de 
concentratie scholen ten zuiden van de hoofdweg. 

10.2.4 Radialen en verkeersknopen 

Naast de activiteitenpunten zijn er ook andere 
orientatiepunten. Dit zijn de radialen en de 
verkeersknopen. 

De historische radialen vorrnen de belangrijkste 
orientatiepunten. Daar waar de radiaal dan wel over 
dan wel onder de weg doorgaat, wordt hoogbouw 
gesitueerd. Zo wordt het voor de fietser op de 
radiaal duidelijk dat zij de stedelijk hoofdweg 
naderen. Op deze punten kunnen zij afslaan op de 
fietspaden Iangs de stedelijke hoofdweg. Er zijn drie 
belangrijke langzaam verkeersverbindingen, die de 
hoofdweg ongelijkvloers kruisen. In het parkgebied 
gaat de fietsverbinding enigszins verhoogd over de 
verdiepte hoofdweg. In het stedelijk gebied is <lit 
precies omgekeerd. Ook voor de automobilist dienen 
deze punten als orientatiepunt. Deze punten scheiden 
eveneens de drie gebieden in verschillende 
deelgebieden. 
De verkeersknooppunten werken orienterend, maar 
zijn veel minder sterk dan de activiteitenpunten en 
de radialen. Vaak vallen de verkeersknooppunten 
ook samen met een activiteitenpunt. 

10.3 Ontwerpuitgangspunten 

Op basis van het voorgaande kunnen de volgende 
ontwerpuitgangspunten voor het eindmodel worden 
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opgesteld. Aan deze punten moet worden voldaan 
om tot het gewenste karakter van de gebieden te 
komen. 

10.3.1 Majoppeveld 

• De Iocatie moet een representatieve uitstraling 
krijgen voor de vestiging van grootschalige 
detailhandel met een showroomfunctie. 
Bijvoorbeeld auto-, caravan-, witgoed- en meu
belzaken. 

• De waterloop Bakkersberg moet worden ingepast. 
• De bomenrijen moeten voor zover mogelijk 

worden ingepast. 
• Er moet een extra kruispunt komen, om de 

bereikbaarheid van Majoppeveld Noord en Zuid 
te verbeteren. 

• Er moet aandacht zijn voor de entree van de stad 
als contrast met het platteland en als zichtpunt 
vanaf nieuwe Noord-oost-tangent. 

• De historische radiaal Bredaseweg vonnt een 
fietsverbinding tussen Majoppeveld en het 
centrum. 

10.3.2 Villapark 

• Het aanwezige groen wordt gerntegreerd in het 
park. 

• Het karakter van de waterloop moet aansluiten bij 
het parkkarakter. 

• Er moet aandacht zijn voor sociale veiligheid in 
parkstrook. 

• Er moet aandacht zijn voor een goede combinatie 
van weg en waterloop in het park. 

• Het Godwaldpark moet een meer extraverte 
uitstraling krijgen. 

• Het kazemeterrein en het terrein van Leysdream 
worden ingericht als woonpark. 

• Er moet een nieuw sportcentrum in het gebied 
worden gesitueerd. 

10.3.3 Bovendonk 

• De groenstructuur van cie Verfraaiing moet 
verhonden worden met de parkstrook. 

• De radiaal Kortendijksestraat-Burgerhoutsestraat 
moet worden hersteld. 

• De kantorenstrook wordt ingericht als woonpark 
met bebouwing, de kantoren verdwijnen. 

• De groen- en waterstructuur van Langdonk moet 
worden doorgetrokken naar de strook. 

10.3.4 Centn.1m 

• Het park Yrouwenhofmoet worden ingepast als 
stede lij k attractief park. 

• Het contrast tussen het centrum en de woonwijk 
Kroeven moet worden verduidelijkt. 

• De jaren 30 bebouwing moet worden ingepast. 
• De waterloop moet een stedelijk karakter krijgen. 
• De Gezellelaan en de Nispensestraat worden als 

radiale fietsverbinding vormgegeven. 

10.3.5 Spoorlijnen 

• Er moet aandacht zijn voor de bereikbaarheid van 
het station per auto en per fiets . 

• Er moet aandacht zijn voor de relatie tussen het 
station, het hoofdwinkelcentrum en de kantoren. 

77 

10.3.6 Ziekenhuis 

• Het ziekenhuis moet goed bereikbaar zijn. 
• Het klooster moet duidelijk zichtbaar worden 

vanaf de weg. 
• Er moet aandacht zijn voor het behoud van de 

continuneit van de Hulsdonksestraat. 
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11. Uitwerking 
eindmodel 

11.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de indeling 
in de drie deelgebieden etalage, woonpark en het 
stedelijk gebied, een beschrijving gegeven van de 
uitwerking van het eindmodel. Deze drie gebieden 
zijn door middel van belangrijke knooppunten 
opgedeeld in diverse deelgebieden die aansluiten bij 
het hoofdthema. Het plangebied is ter illustratie 
uitgewerkt. Met de uitwerking moet het karakter van 
de diverse gebieden verduidelijkt worden. 

11.2 Majoppeveld 

Het bedrijventerrein Majoppeveld wordt langs de 
stedelijke hoofdweg ingevuld als etalage. De 
metafoor etalage geeft aan dat bedrijven op deze 
locatie hun waar aan het publiek ten toon kunnen 
stellen. De locatie heeft een representatieve 
uitstraling en biedt ruimte aan bedrijven met een 
'showroom' karakter, zoals autodealers en een 
meubelboulevard met doe-het-zelf bedrijven. 
De weg wordt gesplitst en in de middenberm wordt 
een rij bomen geplant, die de weg begeleidt. Door 
de bomen, met een transparant karakter, in de 
middenbenn te plaatsen wordt het zicht op de 
gebouwen minimaal belemmerd. 
De doe-het-zelf zaken zijn gevestigd op het meest 
oostelijke gedeelte van de etalage. Hier rijdt men de 
consumptiestraat binnen. Zij hebben een groot 
oppervlak en worden als langwerpige gebouwen met 
de korte zijde aan de weg gelegd. De achterliggende 
loodsen kunnen redelijk dicht bij elkaar worden 
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geplaatst. Zo heeft de weggebruiker minimaal zicht 
op de grote nietszeggende loodsen. 

De auto-, boten- en caravanbedrijven zijn gevestigd 
in het midden van het gebied. Aan de noordzijde 
bevinden zich op dit moment al autodealers. Aan de 
zuidzijde is ruimte voor nieuwe bedrijven. De weg 
zakt hier licht waardoor de paviljoens op een 
'voetstuk' komen te staan. Zij krijgen een locatie in 
losstaande paviljoens aan het water, waardoor zij 
zich ieder afzonderlijk kunnen profileren. De 
autobedrijven worden bewust niet in een gebouw 
verzameld, omdat het gaat om een luxe product, 
waar de consument meestal doelgericht op af gaat 
en het gevoel moet hebben persoonlijk behandeld te 
worden. Dit is vergelijkbaar met het verschil tussen 
kleding kopen bij een anonieme V&D ofbij een 
sjieke kledingzaak, waar ze de tijd voor je nemen. 
De showrooms zijn uiteraard alien naar de weg 
gericht en de afstand van de gevelrooilijn wordt 
vastgelegd, om zo toch min of meer een eenheid te 
cre!!ren. 

Figuur 11-1 : lmpressie etalage 

De meubelbedrijven worden geconcentreerd 
rondom de kruising van zichtlijnen vanaf de 
oostzijde en de zuidwestzijde. Het water wordt voor 
het meubelplein verbreed en op de kruising van de 
zichtlijnen komt een kunstzinnige reclamezuil. De 
bedrijven worden aan een zijde van de weg in een 
gebouw geconcentreerd. De consument gaat vaak 
minder doelgericht en wil eerst een vergelijking 
maken en kijken wat er in de mode is. Het gebouw 
wordt dusdanig vormgegeven dat het een eenheid 
vormt en ook blijft vormen als de diverse reclame
elementen worden aangebracht, dit is bijvoorbeeld 
mogelijk door een gezamenlijke luifel te ontwerpen. 
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Hoofdstuk 11: Uitwerking eindmodel 

Figuur 11-4: Godwaldpark en Van Beethovenlaan voor transformatie Figuur 11-5: Godwaldpark en Van Beethovenlaan na transformatie 
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11.3 Kruising Van Beethovenlaan 

De Van Beethovenlaan heeft in de huidige situatie 
een tweezijdige uitstraling aan de westzijde de 
waterloop en aan de oostzijde flats van vier lagen 
hoog. Door de groene zijberm die de weg van de 
flats scheidt, heeft de weg in zijn totaliteit een 
groene uitstraling. Aan de andere zijde van het 
viaduct heeft de weg eveneens een green karakter. 
Aan de oostzijde ligt de woonwijk Kortendijk die 
aan het zicht wordt onttrokken door bomen en 
struikgewas. Aan de westzijde ligt de Ruchpense 
vaart die eveneens niet zichtbaar is. 
De invalsweg naar de nieuwe hoofdweg moet een 
helder karakter krijgen. De zijbermen worden met 
een boomsoort beplant met daaronder gras in plaats 
van struiken. Hiermee worden de fietspaden beter 
zichtbaar vanaf de weg en daarmee sociaal veiliger. 
Ook de Ruchpense vaart wordt beter zichtbaar. De 
middenberm wordt met een soort struiken beplant 
en door een boomsoort begeleid. De kruisende 
hoofdweg heeft aan de oostzijde een met bomen 
beplante middenberm en aan de zuidzijde een 
waterloop. Aan de westzijde krijgt de weg een 
groen karakter met aan beide zijden een waterloop 
en aan de zuidzijde het Godwaldpark. 

11 A Het Burg. Godwaldpark 

Het park wordt meer opengetrokken en de 
achterzijden van de woningen die op het park 
uitkomen worden aangevuld met nieuwe woningen 
van gelijke soort, zodat de voorzijden van de 
woningen op het park worden gericht. 
In het park komen een aantal waterlopen bij elkaar. 
Op het punt waar de drie waterlopen samenkomen 
wordt een plas gevormd. De vormgeving van de 
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waterlopen is gelijk aan de vormgeving van de al 
aanwezige waterloop ten westen van de hoofdweg. 
De waterloop heeft hier een redelijk zwak talud, dat 
begroeid is met gras. 
Aan beide zijden van de weg worden langs het 
water urban villa's gesitueerd. Deze vestigen mede 
door de boogvorm waarin ze zijn geplaatst de 
aandacht op het park. De aanwezigheid van 
woningen in het park moet bijdragen aan een veilig 
gevoel bij de parkbezoekers. De urban villa's zijn te 
bereiken vanuit de bestaande wijken . Er wordt 
onder de urban villa's geparkeerd, zodat de 
gebouwen vrij in het park staan. 
Aan de zuidoost zijde van de plas zijn bestaande 
woningen gesitueerd. Deze woningen grenzen niet 
meer met de achterzijden aan de weg, maar zij 
grenzen nu aan het water. 
Aan de westzijde krijgt de plas drie zijtakken. Deze 
nemen de richting aan van de straten aan de 
overzijde van de weg, zodat er een visuele relatie 
ontstaat. In deze zijtakken is plaats voor 
zogenaamde bootwoningen. 

Figuur 11-6: lmpressie Godwaldpar1< 

De woningen zijn niet verplaatsbaar en krijgen de 
uitstraling van een woonboot. Dit bijzondere 
woonmilieu contrasteert met de eentonige 
bebouwing van de omliggende wijken. 
Aan de westzijde van de weg Iigt 'het villapark'. De 
woningen in 'het villapark' zijn alien met hun 
achterzijde naar de weg toe gericht. Vanaf de weg is 
door het groen van de achtertuinen en door het 
aanwezige openbare groen nauwelijks zicht op de 
woningen. De stad wordt leesbaar gemaakt door 
nieuwbouwwoningen met hun voorzijde naar de 
weg te richten. De structuur van de buurten van 'het 
Villapark' wordt daarmee afgemaakt. 



Hoofdstuk 11: Uitwerking eindmodel 

Figuur 11-7: Kazerneterrein en radiaal voor transformatie Figuur 11-8: Kazemeterrein en radiaal na transformatie 
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11.5 Kazemetenein 

Het voonnalige kazemeterrein en de boomgaard 
worden getransfonneerd tot woongebied. In het 
gebied wordt een raamwerk gecreeerd waarbinnen 
gebouwd kan worden. Het raamwerk bestaat uit 
brede lanen, die zijn beplant met meerdere rijen 
bomen met een dicht bladerdak. De bomenrijen zijn 
een verwijzing naar de boomgaard die nu in het 
gebied aanwezig is. De richting van de lanen is een 
visuele voortzetting van het stratenpatroon in de 
wijk ten westen van de weg. Functioneel is er een 
verbinding met twee belangrijke fietspaden in de 
wijk Kortendijk. De radiaal ten zuiden van het 
gebied loopt eveneens evenwijdig met de lanen. De 
lanen komen haaks op de hoofdweg uit en geven het 
gebied vanaf de weg een groene indruk. 
Het tweede element binnen het raamwerk wordt 
gevonnd door de waterloop die loodrecht op de 
bomenrijen staat. In het midden van het gebied 
verbreedt de waterloop tot een breedte van 50 
meter. 

a:;( 

Figuur 11-9: lmpressie lanen 

Binnen het raamwerk zijn meerdere soorten 
bebouwing mogelijk, van vrijstaande villa's tot 
gestapelde bouw van maximaal 4 lagen. 
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11.6 Radiaal Kortendijksestraat 

De radiaal, die wordt begeleid door historische 
lintbebouwing, wordt getransfonneerd tot 
fietsstraat. Hier mogen auto's wel komen, maar zij 
zijn er te gast. De fietsverbinding kruist middels een 
viaduct de hoofdweg. De fietsers moeten een meter 
stijgen, terwijl de auto's ongeveer vier meter dalen 
over een afstand van I 00 meter. 
De radiaal wordt doorsneden door de ' historische ' 
houtwal ' Verfraaiing', die wordt doorgetrokken 
richting het woonpark. Om deze relatie te herstellen 
wordt de verkeersverbinding tussen de Strausslaan 
en de radiaal verbroken. Dit is mogelijk omdat de 
radiaal wordt omgevonnd tot fietsstraat. Aan de 
zuidzijde wordt de radiaal doorsneden door de 
water loop. 

Figuur 11-1 O: lmpressie radiaal Kortendijksestraat 

De waterloop wordt op dit punt versmald en wordt 
in het woonpark weer breder. De continuYteit van de 
radiaal wordt hersteld doordat lege gaten in de 
bebouwing worden opgevuld. Op het punt waar de 
radiaal de weg kruist komt hogere bebouwing, 
varierend van 4 tot 6 lagen. Deze dient ter orientatie 
voor zowel de fietser als de weggebruiker. 
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Figuur 11-11: Bovendonk en Antwerpseweg voor transformatie Figuur 11-12: Bovendonk en Antwerpseweg na transformatie 
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11. 7 Gebied Bovendonk 

De verdiepte weg doorsnijdt hier het gebied. De 
orii:!ntatie van de bebouwing in het gebied is 
afgeleid van de twee hoofdrichtingen van het 
stedebouwkundig patroon van de wijken Bovendonk 
en Josephwijk. Het gebied bestaat uit een 
grasvlakte, die een glooiend karakter krijgt. Binnen 
de grasvlakte bevinden zich een aantal bebouwde 
'enclaves'. Deze enclaves kunnen op verschillende 
manieren worden ingevuld. Een enclave kan bestaan 
uit een urban villa, maar ook uit geclusterde 
laagbouw woningen. Vanuit de straten, die vanaf de 
wijk Bovendonk en Josephwijk op het woonpark 
zijn gericht, is er zicht op het park. 
De waterloop ligt ten zuiden van de weg en 
verbreed zich tot een plas. Op het breedste punt van 
de plas komt een waterloop uit. Deze waterloop liep 
hier van oorsprong als turfvaart maar is met de 
aanleg van de wijk Langdonk gedempt. Het 
doortrekken van de waterloop geeft eveneens een 
impuls aan de herstructurering van de wijk 
Langdonk. 

Figuur 11-13: lmpressie enclaves 
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Het talud van de plas is evenals in het lanengebied 
aan de woonzijde begroeit met gras. Aan de 
wegzijde krijgt de waterpartij een plas-dras zone 
waarin riet groeit. 

11.8 Kruising Antwerpseweg 

De Antwerpseweg is op dit moment vormgegeven 
als snelweg met ongelijkvloerse kruisingen. De weg 
zal worden omgevormd tot stedelijke hoofdweg. De 
kruisingen worden gelijkvloers en het profiel van de 
weg wordt versmald. De weg heeft op dit moment 
een zeer groen karakter. Samen met de weg door het 
parkgebied ontstaat er een groene route door de 
stad. Het westelijk deel van de hoofdweg en het 
zuidelijk deel van de Antwerpseweg worden beide 
tweebaans. De ander twee wegen worden enkel 
baans. 
Het park Vrouwenhofkrijgt in de toekomst een 
meer attractieve uitstraling. Het terrein wordt 
geschikt gemaakt voor festivals en aan de zuidzijde 
wordt een ' speellandgoed' gecrei:!erd. Het 
sportcentrum Mervohal en het sport/beursgebouw 
Leysdream worden samengevoegd tot een groot 
multifunctioneel sport/beurscomplex. Het complex 
wordt aan de rand van het park Yrouwenhof 
gesitueerd als een soort vijfde landgoed. Het 
gebouw krijgt een duidelijk·e wand aan de zuidzijde. 
Deze wand vomit tevens een bei:!indiging van de 
Antwerpseweg. Het complex dat centraal in de stad 
komt te liggen, is goed bereikbaar per auto en per 
fiets. Het sport/beurscomplex en het park kunnen 
van elkaars aanwezigheid profiteren. Evenementen 
en festivals kunnen gecombineerd binnen en buiten 
plaatsvinden en ook de parkeervoorzieningen 
kunnen worden gedeeld. 

Figuur 11-14: lmpressie multifunctioneel sportcentrum 

Het gebouw komt drie meter beneden maaiveld te 
liggen en steekt zo'n drie meter boven de grond uit. 
Omdat de hoofdweg voor het gebouw 0,75 meter 
beneden maaiveld ligt is het gebouw vanaf de 
wegzijde hoger, dan vanaf de parkzijde. Deze 
hoogte maakt het mogelijk het park en het gebouw 
vloeiend in elkaar over te laten gaan. Het dak loopt 
langzaam af in de richting van het park en krijgt een 
groene dakbedekking. Het dak van het gebouw kan 
bij festiviteiten in het park eventueel fungeren als 
een tribune. 
Onder het lage dee! van het aflopende dak kan 
geparkeerd worden, zo worden de auto's aan het 
zicht onttrokken. 



Hoofdstuk 11: Uitwerking eindmodel 

Figuur 11-15: Kroeven en radiaal 11oor transformatie Figuur 11-16: Kroeven en radiaal na transformatie 
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11.9 Radiaal Nispensestraat 

De fietsstraat gaat hier net als bij de kruising met 
de Kortendijksestraat middels een viaduct over de 
weg heen. De hoofdweg, die al een kleine meter 
onder maaiveld ligt gaat onder de radiaal door 
terwijl de radiaal zelf I meter stijgt. De radiaal 
wordt ten noorden van de hoofdweg onderbroken 
door een langzaam verkeersroute, die een entree 
vormt naar het park en verder doorloopt naar de 
parkstrook. Ten zuiden van de hoofdweg wordt de 
radiaal onderbroken door een waterloop, die op dit 
punt versmald en waar het water wordt opgestuwd. 
Het viaduct boven de hoofdweg wordt bebouwd. 
Deze overbrugging vormt samen met het stedelijk 
attractieve park 'Vrouwenhof de overgang tussen 
het parkgebied en het stedelijk gebied. 

11.10 Stedelijk gebied Kroeven 

De radiaal vormt de entree van het gebied met een 
stedelijk karakter. Aan de noordzijde van de 
hoofdweg wordt de bestaande bebouwing 
gehandhaafd. Deze bestaat uit de voormalige Its, die 
zal worden omgebouwd tot woongebouw. De grote 
werkplaatsen van de Its zullen worden gesloopt, 
evenals de hallen van Praxis, die worden verplaatst 
naar de meubelboulevard. De ge0ieden die op deze 
manier vrijkomen komen, komen in aanmerking 
voor herbouw met (werk)woningen. Ten westen van 
de Its zijn een aantal statige jaren 30 woningen 
tangs de weg gesitueerd. Deze woningen worden 
gehandhaafd. 
Aan de zuidzijde van de weg loopt de waterloop die 
langzaam breder wordt. Langs de waterloop is een 
slinger van drie lagen hoge bebouwing gevormd, die 
een contrast vormt met de structuur van het 

achterliggende gebied. Doordat de bebouwing direct 
aan het water is gesitueerd, spiegelt de bebouwing 
in het water en ontstaat een stedelijk beeld. In de 
zichtassen van de achterliggende straten van de wijk 
Kroeven wordt de slinger doorbroken en ontstaat 
zicht op hoge urban villa's van zes lagen, die geheel 
in het water staan. 

Figuur 11-17: lmpressie Kroeven 
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Figuur 11-18: Kruising spoorlijnen voor transformatie Figuur 11-19: Kruising spoorlijnen na transformatie 
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11.11 Kruising Laan van Brabant 

Op deze kruising komen een aantal stedelijk wegen 
bij elkaar. Op de plaatsen waar ruimte vrijkomt, 
namelijk bij de Mervohal en aan de westzijde van 
de Laan van Brabant, wordt dit stedelijke karakter 
voortgezet met behulp van hoogbouw. Vanaf deze 
kruising stijgt de hoofdweg in westelijke richting 
waarbij hij over de op maaiveld liggende 
spoorlijnen gaat. 

11.12 Het stationsgebied 

De Mervohal zal verplaatst worden naar de kruising 
van de hoofdweg met de Antwerpseweg. Door de 
ligging nabij het station is het mogelijk dit gebied te 
bebouwen met woon- en werkfuncties. 

....-:.c·~- ' 

Figuur i 1-20 : lmpressie stationsgebied 

Het patroon van de waaier van de Roosenhof zal 
worden voortgezet. Deze bebouwing zorgt tevens 
voor een wand aan de westzijde van de Willem 
Dreesweg en de Laan van Belgi!!. Het 
bebouwingspatroon van de waaier wordt niet alleen 
aan de zuidzijde van de weg doorgetrokken. Ook 
aan de noordzijde van de weg !open de waaiers 
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door. Zo ontstaan er aan beide zijden van de weg 
gebouwen, die een visuele relatie met elkaar 
hebben. De gebouwen moeten daarvoor als een 
eenheid worden ontworpen. Een functionele relatie 
is ook mogelijk door loopbruggen tussen de 
gebouwen te maken. 
De hoofdweg wordt op kolommen gezet waardoor 
het mogelijk is de ruimte onder de weg door te laten 
)open. Dit wordt benadrukt door een waterpartij die 
onder de weg doorloopt. Als automobilist zie je aan 
beide zijden van de weg tussen de twee ling 
gebouwen door water !open. Deze grote waterpartij 
kan aan de centrumzijde een attractieve waarde 
krijgen door bijvoorbeeld paden door het water te 
laten !open, of door met fonteinen een soort 
waterspel te cre!!ren. 
Bovenop het knooppunt van de spoorlijnen en de 
weg wordt een transferium gerealiseerd. Hierin 
bevindt zich onder andere een parkeergarage, die 
direct per auto bereikbaar is vanaf de stedelijke 
hoofdweg. Zo is een snelle overstap van de auto op 
de trein mogelijk. Als de auto in de parkeergarage 
geparkeerd is kan via een lift direct het perron of de 
stationshal bereikt worden. De parkeergarage is ook 
geschikt voor de centrumbezoeker. Het ophalen en 
wegbrengen geschiedt ook via dit punt op de 
stedelijke hoofdweg. Stadstaxi ' s en afroepauto 's 
zijn ook via het transferium te bereiken. Het 
regiobusstation bevindt zich op maaiveld voor de 
ingang van de stationshal vanaf de centrumzijde. 

11.13 Radiaal Hulsdonksestraat 

De Hulsdonksestraat is een langzaam 
verkeersverbinding, die wordt vorrngegeven als 
fietsstraat. De hoofdweg gaat hier over de fietsstraat 
heen. Langs de hoofdweg worden aan beide zijden 
woningen tegen het talud gebouwd. 

Figuur 11-21 : lmpressie radiaal Hulsdonksestraat 

Deze woningen zijn via een weg op maaiveld 
bereikbaar. Op de plaats waar de taludwoningen de 
Hulsdonksestraat kruisen wordt een verhoogd blok 
geplaatst. In dit blok worden appartementen 
ondergebracht. De blokken dienen tevens als 
ori!!ntatiepunten voor de fietser en de weggebruiker. 
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Figuur 11-22: Omgeving ziekenhuis en H. van Vosstraat voor transformatie Figuur 11-23: Omgeving ziekenhuis en H. van Vosstraat na transformatie 
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11.14 Ziekenhuis en omgeving 

Aan de zuidzijde van de weg worden op dit moment 
in de vorm van een halve maan woningen gebouwd. 
Deze woonbebouwing heeft een hoogte van 
ongeveer zes lagen. Aan de noordzijde van de 
hoofdweg tegenover deze woningen ligt het 
klooster. 

Figuur 11-24: lmpressie omgeving ziekenhuis en kruising H. 
van Vosstraat 

Mariadal. Dit klooster zal in de toekomst worden 
omgevormd tot woongebouw. De tuin van <lit 
klooster zal worden omringd met luxe 
appartementen. De appartementen vormen een 
teruggetrokken wand naar de straat. In het midden 
krijgt deze wand een opening, zodat vanaf de nog 
verhoogd gelegen hoofdweg de aandacht wordt 
gevestigd op het klooster. 
Op het einde van de halve maan en de 
kloosterbebouwing is de weg op maaiveld gekomen. 
Op deze plek begint aan de zuidzijde het ziekenhuis 
terrein. Het ziekenhuis krijgt zowel aan de oost als 
aan de westzijde een ingang. Zo wordt het verkeer 
zoveel mogelijk gespreid. Op het terrein van het 
ziekenhuis worden allerlei instanties gevestigd die 
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te maken hebben met gezondheid. Aan de 
noordzijde van de hoofdweg op de hoogte van het 
Ziekenhuis wordt de wand gevormd door woningen 
van drie lagen hoog. Zij krijgen aan de wegzijde een 
groene zone die een buffer vormt tussen de 
woningen en de hoofdweg. Aan de noordzijde 
liggen zij met een vlonder direct aan het water. 
In de zichtlijnen van de buurtstraten komen 
gebouwen van zes lagen hoog te staan . Bij deze 
gebouwen kunnen de bewoners van de 
vlonderwoningen hun auto parkeren, waama ze via 
een wandelpad aan de zuidzijde hun woning kunnen 
bereiken. 

Figuur 11-25: lmpressie vlonderwoningen 

11.15 Kn.dsing H. van Vosstraat 

De kruising van de hoofdweg met de Heerma van 
Vosstraat vormt de aansluiting van de wijken 
Weihoek, Tolberg west en Westrand op de 
hoofdweg. De Heerma van Vosstraat wordt 
doorgetrokken naar de Burgemeester Freyterslaan, 
zodat de hoofdweg voor de wijk Westrand snel 
bereikbaar wordt. De intensiteit op de weg zal 

stijgen en daarom zal de weg, die van oorsprong een 
lintbebouwing kent, verbreed moeten worden. De 
weg is over het grootste deel aan een zijde 
bebouwd. Alleen de huizen bij de kruising met de 
hoofdweg bij het ziekenhuis zullen moeten 
verdwijnen, vanwege de verbreding. 
De waterloop komt aan de noordzijde van de weg 
uit in een bergingsvijver. Het water wordt via de 
wijk Westrand afgevoerd richting de Vliet. In de 
wijk Westrand kunnen eveneens bergingsvijvers 
worden gecrel:!erd. Het water kan de wijk bij 
herstructurering een extra impact geven. 

De snelweg A 17 heeft op dit moment twee 
aansluitingspunten op de stad. Deze worden 
samengevoegd tot I knooppunt, via de nieuwe 
hoofdweg. Het knooppunt krijgt lange op- en 
afritten die de doorstroming bevorderen. Het 
knooppunt vergt minder ruimte dan de twee 
knooppunten die er nu liggen. 
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12. Eindconclusie 
De doetstelling van het afstudeerproject tuidt ats 
votgt: 

Het ophejfen van de visue/e enfysieke barriere die 
de A58 op dit moment vormt, met a/s be/angrijkste 
doe/ste//ing het verbeteren van de ruimte/ijke 
structuur en kwa/iteit van de stad Roosendaa/, 
ervan uitgaande dat de Noord-oost-tangent in het 
jaar 2030 is aange/egd. 

De visuete barriere is opgeheven. De gebieden ten 
noorden en zuiden van de stad hebben weer een 
visuete retatie met etkaar gekregen, door vertaging 
van de weg tot op maaivetd of zetfs onder maaivetd. 
Bij het stationsgebied waar de weg boven maaivetd 
tigt is middels een waterptein dat onder de weg 
doortoopt een visuete retatie gemaakt. Ook middets 
bebouwing aan beide zijden van de weg worden de 
twee gebieden hier met elkaar verbonden. De 
fysieke barriere is kteiner geworden. De stedetijke 
hoofdweg is vanuit elke wijk bereikbaar, terwijt de 
snelweg maar op twee punten een aansluiting had op 
het stedelijk verkeersnetwerk. Zeker voor de 
plaatsen die stecht bereikbaar waren is dit een hete 
verbetering. Het ziekenhuis is hiervan het meest 
aansprekende voorbeeld. 
De ruimtetijke structuur van de stad is verbeterd. 
De verkeersdruk is op het verkeersnetwerk is 
verrninderd. Maar betangrijker voor de structuur 
van de stad is dat er nu een duidetijke hoofdroute 
door de stad toopt, waardoor het voor de 
automobilist gemakkelijker is zich in de stad te 
orit!nteren. De structuur van de waterlopen is 
verbeterd, doordat het water wat redelijk geforceerd 
Iangs de oostzijde van de stad werd omgeteid, nu 
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door de stad wordt geteid. De nieuwe structuur 
brengt een verbinding tot stand tussen de haaks op 
het ptangebied uitkomende waterlopen, zodat er een 
aaneengesloten systeem ontstaat. Alleen de meest 
westelijk getegen Rissebeek is niet aangestoten op 
het systeem, omdat deze onderdeet uitmaakt van een 
ecotogische verbindingszone. Het water wordt aan 
de westzijde van de stad in bergingsvijvers 
opgestagen. Deze vijvers komen ats buffer tussen de 
woonwijk Westrand en de snetweg A 17 te tiggen. 
De vijvers geven kunnen een nieuwe imputs geven 
aan de wijk. 
Er kunnen tussen de I 000 en 1250 woningen 
gereatiseerd worden in het ptangebied. Dit is de 
hetft van de 2500 woningen die de gemeente in het 
bestaande stedelijk gebied wit reatiseren en waar zij 
nog geen geschikte tocatie voor heeft gevonden. De 
nieuwbouw die in het ptangebied wordt gerealiseerd 
staat in contrast met de eentonige bebouwing in de 
bestaande wijken. Het zou geforceerd zijn te willen 
aanstuiten bij het bestaande. Juist omdat de wijken 
een erg eentonige opbouw hebben, en het doet was 
de stad meer ruimtetijke kwatiteit te geven is dit 
contrast op zijn plaats. Ruimtetijke kwatiteit wordt 
wet gedefinieerd ats gebruikswaarde, 
betevingswaarde en toekomstwaarde. De 
gebruikswaarde is duidetijk. Net ats elke andere 
wijk hebben de gebouwen voomamelijk een 
woonfunctie, dus gebruikswaarde. De 
gebruikswaarde van de groene setting in het 
woonpark is niet direct aantoonbaar. De omgeving 
moet worden beschouwd als een tegenhanger van de 
dynamiek van het stedelijk teven. Deze grotendeets 
ontworpen omgeving draagt wel bij aan de 
betevingswaarde van het gebied. De 
toekomstwaarde is voomamelijk afgeleid van de 
duurzame dragers die zijn gecret!erd in de vorrn van 
de weg, de waterloop en het groen. De invulling is 

gevarieerd, waardoor niet een eenduidig antwoord 
kan worden gegeven op de toekomstwaarde van de 
gebouwen. De gebouwen moeten zo gebouwd 
worden dat zij recyclebaar of tlexibet in te richten 
zijn, dan hebben ook zij toekomstwaarde. 

Graag wil ik afstuiten met een stuk uit het boek 
LI LA - Een onderzoek naar zeden van Robert M. 
Pirsig, waarin de schrijver onder andere op zoek 
gaat naar een definitie voor kwaliteit. 

"Het /even kan niet al/een van Dynamische Kwaliteit bestaan. 
Zij heeft geen blijvende kracht. Zich vastk/ampen aan al/een 
maar Dynamische Kwaliteit /os van a/le statische patronen 
komt neer op het zich vastklampen aan de chaos. Hi} besefte dat 
je vee/ kon /eren over Dynamische Kwa/iteit door le bestuderen 
wat zij niet is in plaats van vruchteloos trachten te definieren 
wat zij we/ is. Statische kwaliteitspatronen zijn doods wanneer 
ze al/es buitensluiten , wanneer ze blinde gehoorzaamheid 
verlangen en dynamische verandering onderdrukken. Maar 
statische patronen leveren niellemin een noodzakelijke 
stabi/iserende kracht die er voor zorgt dat het dynamische 
proces niel in verval raakt. Ofschoon Dynamische Kwaliteit. de 
kwalileit van vrijheid, de were Id waarin wij /even creeer/, 
zorgen deze patronen van statische kwaliteit, de kwalileil van de 
orde, voor de instandhouding van onze were/d. Statische noch 
Dynamische Kwa/iteit kan los van de ander bestaan. " 

Zo is het ook in de stedebouw van betang duurzame 
statische dragers te cret!ren die orde scheppen en 
toekomstwaarde bieden. Binnen deze dragers 
bevindt zich de dynamiek van het stedetijk weefsel. 
Het stedetijk weefset kan worden aangepast aan de 
gebruikswaarden van een bepaatde tijd . De statische 
dragers en het dynamische stedelijke weefset samen 
zorgen voor belevingswaarde van een stad. 
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Bijlage 1 : Statistische gegevens 
Tabel 1: Woningvoorraad 2030 op basis van bevolkingsprognose 

Pro2nose wonin2-voorraad lnwoneraantal lnwoners/wonin2 
1997 29.500 72.750 2,47 
2000 30.500 74.750 2,44 
2005 31 .500 76.000 2,41 
2010 32.750 77.500 2,37 
2015 34.000 78.750 2,32 
2020 35.000 80.000 2,29 
2025 35.500 81.000 2,28 
2030 36.000 81.500 2,26 

Bron: Gemeente Roosendaal, 1997 

Tabel2 : Woningbouwtocaties 
N" "I b" d 1euwe mt e11:11:e 1e en H erstructurenn2s ocahes 
Weihoek fase I 785 Verschillende locaties 2389 
Weihoek fase 2 800 Weihoek fase 3 200 
Tolberg - Koooenhoef 134 Centrurn/Torenstraat e.o. 2.50 
Sterrebos 2e fase 138 't Zand 50 
Laagveld 600 Stadskantoorlocatie 200 
Westbosch 350 Station-Kade-havengebied 1000 

Viifhuizenberg 30 
Dorpen 612 

TOTAAL 2807 TOTAAL 4731 
Bron: Gemeente Roosendaal, 1997 

Tabel 3: wo en# winkels Roosenclaal versus wo en# volgens handboek DIS 95196 en spreiding centrum versus overige gebieden 
VVO Rsd % vvo Rsd VVO DIS % vvoDIS # Rsd %#Rsd #DIS %#DIS 

centrum 58902 (136) 52 42857 (100) 50 343(141) 61 242,9 (JOO) 53 
overi2e 53753 (124) 48 43258 (JOO) 50 218(103) 39 212,3 (100) 47 
totaal 111845 (129) 86115 (100) 561 (123) 455,2 (JOO) 

Bron: Handbook DIS en Gemeente Roosendaal 
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Tabel 4: Percentage werkzame personen naar bedrijfsklasse in 1994 

Nederland ICBSI Roosendaal lgemeentel verschil Roosendaal t.o.v. Nederland in 
O/ o 

Landbouw/jacht/bosbouw/visserij 2,0 2,2 + JO 
Delfstoffenwinnine 0,2 - -
lndustrie 17,3 22,5 +30 
Openbare voorzieninesbedriiven 0,8 0,6 -25 
Bouwniiverheid 6 9,0 +33 
Reparatie cons.art./handel 16 17,5 +8,6 
Horeca 3 1,8 -40 
Vervoer, opslag, communicatie 6,4 8,5 +24,7 
Verhuur en zakelijke dienstverlening 12,3 7,9 -36 
Openbaar bestuur, sociale verzekering 8,0 8,0 0 
Onderwijs 6,5 4,3 -34 
Gezondheids- welzijnszore 13 ,6 12,9 -5 
Cultuur, recreatie, overige 3,8 4,6 + 17,4 
dienstverlenine 
Pers. In dienst van huishoudens 0,6 - -

Bron: [Gemeente Roosendaal, 1995] 

Tabel 5: Verplaatsingen naar vervoerswijzen 

Voet Fie ts Auto ov 
Intern verkeer 20.1 44.4 33.5 0.4 
Extern verkeer 13.9 19.6 48.5 5.5 

Bron: [Gemeente Roosendaal, 1995] 
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Bijlage 2: Verkeer 

2.1 lnleiding 

De snelweg zal in het plan worden omgevorrnd tot 
stedelijke hoofdweg. De vraag rijst ofhet nodig is 
de gehele snelweg om te vormen tot stedelijke 
hoofdweg. Op het eerste gezicht lijkt het mogelijk 
het gedeelte tussen de Antwerpseweg en de 
Schneiderlaan weg te kunnen laten, omdat ten 
zuiden van de snelweg een zware verkeersstructuur 
aanwezig is, die als vervangende route zou kunnen 
fungeren. De vier modellen leveren drie 
verschillende varianten op voor de weg. In het 
parkmodel verdwijnt de gehele weg en wordt het 
gebied ingevuld als park. In het wijkmodel 
verdwijnt een gedeelte van de weg. Bij het toetsen 
van dit model zijn twee subvarianten opgesteld. In 
de eerste variant is de weg geknipt tussen de 
Scheiderlaan en de Antwerpseweg. In de tweede 
variant wordt de weg over een grote lengte geknipt, 
namelijk tussen de Willem Dreesweg en de 
Schneiderlaan. In het etalagemodel en in het 
boulevardmodel wordt de weg in zijn totaliteit 
omgevorrnd tot stedelijke hoofdweg. Zo ontstaan 
vier varianten, die met behulp van het 
verkeersmodel van de Gemeente Roosendaal, dat is 
ontwikkeld door het bureau Goudappel Cotfeng, 
kunnen worden getest voor het jaar 20 I 0. Het 
verkeersmodel zal in de volgende paragraaf worden 
toegelicht. 
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2.2 Beschrijving verkeersmodel 

Bureau Goudappel Cotfeng maakt gebruik van een 
onbeperkt ruimtelijk interactiemodel. Het aantal 
inwoners per gebied is maat voor het aantal 
vertrekken en het aantal arbeidsplaatsen is maat 
voor het aantal aankomsten. Het verkeersmodel 
bestaat uit een wegennet van de stad Roosendaal en 
uit een tabel (matrix) met het aantal autoritten 
tussen plaatsen van herkomst en bestemming 
(gebieden). De studie beperkt zich tot de autoritten, 
waarbij de te beschouwen periode de etmaalperiode 
betreft. Het is niet mogelijk elke rit tussen 
afzonderlijke plaatsen van herkomst en bestemrning 
te bepalen. Daarom worden verzamelingen van 
adressen gecombineerd en ontstaan zogenaamde 
verkeersgebieden. De zwaartepunten van deze 
gebieden worden door middel van zogenaamde 
voedingslinks aangesloten op het wegennet. De 
exteme punten (randen) van het wegennet vonnen 
de zwaartepunten voor de gebieden buiten 
Roosendaal en Nispen. Het aantal autoritten tussen 
de zwaartepunten vorrnt de zogenaamde herkomst 
bestemmingsmatrix. 
Het wegennet wordt in het verkeersmodel 
beschreven door verbindingen tussen knooppunten, 
zijnde het begin en het eind van de onderscheiden 
wegvakken. Aan elke verbinding wordt een 
weerstand toegekend. In dit geval is dat de reistijd, 
een combinatie van afstand en snelheid. Van 
herkomst naar bestemming wordt het verkeer aan de 
snelste route toegedeeld met als resultaat de 
belasting (intensiteit) per wegvak. Met het 
verkeersmodel is het mogelijk de etfecten van 
toekomstige veranderingen in de wegenstructuur, 
alsmede van de sociaal-economische inhoud van het 
gebied op de intensiteiten te berekenen. 

Om met het verkeersmodel zo betrouwbaar 
mogelijk uitspraken te kunnen doen, is het 
noodzakelijk eerst de modelparameters te 
kalibreren, hetgeen kan plaatsvinden door het 
opstellen van een model voor de huidige situatie. De 
uitkomsten van dit model kunnen namelijk worden 
vergeleken met de huidige waargenomen 
intensiteiten c.q. relaties. Op basis van deze 
vergelijking worden tijdens het modelproces de 
parameters van het model dusdanig bijgesteld dat de 
uitkomsten van het model een realistische weergave 
vonnt van de werkelijkheid. Op deze wijze worden 
modelparameters verkregen die de meest 
betrouwbare basis bieden voor het ontwikkelen van 
een model voor de toekomstige situatie in 20 I 0. 
Met de gevonden verbanden tussen de 
verkeersproductie en attractie en de huidige sociaal
economische inhoud van de gebieden wordt op 
basis van de toekomstige sociaal-economische 
inhoud van gebieden de toekomstige 
verkeersproductie en -attractie berekend. Hiennee 
wordt inhoud gegeven aan de herkomst
bestemmingsmatrix voor de toekomst. Tevens 
vonnen de in het model voor de huidige situatie 
naar voren gekomen weerstanden in het wegennet 
de basis voor de te hanteren weerstanden in het 
wegennet voor de toekomst. . 
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Figuur 2-1 : Verkeersintensiteit zonder aanleg Noord-oost-tangent 

Figuur 2-2: Verkeersintensiteit met aanleg Noord-oost-tangent 
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2.3 De vier modellen 

In de tabellen 2-3 en 2-4 worden de vier 
stedebouwkundige modellen voor de herinrichting 
van het ptangebied vergeteken met de situatie 
waarbij de Noord-oost-tangent (NOT) niet wordt 
aangetegd en de A58 behouden btijft binnen het 
bestaande stedetijk gebied. De intensiteiten van een 
aantat cruciate punten in het wegennet worden 
vergeteken. De intensiteiten op de verschillende 
wegvakken van de nieuwe stedelijke hoofdweg 
worden eveneeris bekeken en vergeteken met de 
situatie waarbij de NOT niet wordt aangetegd. 

2.4 lntensltelten omtlggende 
wegen 

De betangrijkste verschillen met de situatie waarbij 
de NOT niet wordt aangetegd zullen in de 
onderstaande paragraafworden toegeticht. De 
betangrijkste wegen, voomametijk de wegen die in 
verbinding staan met het centrum zullen worden 
toegeticht, omdat het doet is het autoverkeer zoveet 
mogetijk uit het centrum te weren. Het verkeer op 
de Schneidertaan neemt in alle gevallen toe 
vergeteken met de situatie zonder aanteg van de 
NOT. Opvallend is wet dat bij de beide 
wijkmodellen het verschit met de andere modellen 
niet erg groot is, terwijt dit wet te verwachten was 
aangezien de Schneidertaan ats een soort 
attematieve route zou dienen. Het verkeer wordt 
echter toegewezen op basis van de snetste route. De 
snetste route is via de Van Beethoventaan, omdat 
deze route korter is. Dit is een ongewenste 
ontwikketing, aangezien de verkeersdruk op het 
centrum dan wordt verhoogd. 



De druk op de Antwerpseweg nabij de ring neemt 
af. Bij het aanleggen van een complete stedelijke 
hoofdweg neemt de intensiteit zelfs sterk af. Dit is 
gewenst omdat de druk op het centrum daannee 
afneemt. De druk op de Wilem Dreesweg neemt in 
alle gevallen af in vergelijking met de situatie 
waarbij de NOT niet wordt aangelegd. In het geval 
van de complete stedelijke hoofdweg neemt de druk 
wel af, maar hij blijft aan de hoge kant in 
verhouding tot de capaciteit van de weg. De druk op 
de Freyterslaan, ter hoogte van het centrum neemt 
het meest af in het model waarin de complete 
stedelijke hoofdweg wordt aangelegd. Dit is weer 
gunstig in verband met de afnemende druk op het 
centrum. De druk op de Van Beethovenlaan neemt 
in alle gevallen toe, dit is niet gunstig omdat dit een 
toevoerweg is naar het centrum. De intensiteit heeft 
in het wijk- en het parkmodel bijna de maximale 
capaciteit bereikt. In het boulevardmodel is de 
stijging nog te overzien. De druk op de Laan van 
Brabant, ter hoogte van het centrum neemt het 
meest af in het model waarin de complete stedelijke 
hoofdweg wordt aangelegd. De druk op de Laan van 
Belgie neemt af in het model met de complete 
stedelijk hoofdweg en in het model waar tussen de 
Schneiderlaan en de Antwerpseweg wordt geknipt. 
In de andere twee modellen neemt de druk extra toe, 
omdat de Laan van Belgie een belangrijke route 
naar het centrum wordt. Voor de Kennedylaan zijn 
deze twee modellen eveneens ongunstig. 

2.5 Conclusle 

In zijn totaliteit komt het model waarin de complete 
stedelijk hoofdweg wordt aangelegd als beste uit de 
bus. Het model waarbij het gedeelte tussen de 
Schneiderlaan en de Antwerpseweg verwijderd 
wordt vonnt een goede tweede. Hier is niet voor 
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gekozen omdat de druk op de Van Beethovenlaan 
en daannee op het centrum te groot wordt. Een 
andere reden om voor de complete weg te kiezen, is 
de snelle verbinding die er ontstaat tussen de 
woonwijken en het buitengebied. 

2.6 lntensiteit stedelljke 
hoofdweg 

De intensiteit op de stedelijke hoofdweg wordt 
ongeveer gehalveerd in vergelijking tot de situatie 
waarbij de snelweg door de stad loopt. In het gebied 
tussen de Schneiderlaan en de Antwerpseweg kan 
worden volstaan met I rijbaan. In het gebied ten 
westen van de Antwerpseweg komt de intensiteit 
boven de 20.000 motorvoertuigen per etmaal. Er 
zullen daarom twee rijbanen per richting moeten 
worden aangelegd inclusief afslagen. Een 
bijkomende motivatie hiervoor is de ligging van de 
weg nabij functies die veel bezoekers trekken, 
namelijk het hoofdwinkelcentrum en het ziekenhuis. 
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Boulevard- en Wijkmodel Wijkmodel Parkmodel 
etala2emodel 

Geen aanleg NOT, AanlegNOT, AanlegNOT, AanlegNOT, Aanleg NOT, geen geschatte 
behoud sne/weg stedelijke hoofdweg stedelijke hoofdweg stedelijke hoofdweg stedelijke hoofdweg capaciteit 

geknipt tussen geknipt tussen m.u.v. Majoppeveld 
Schneiderlaan en Schneiderlaan en 
Antweroseweg Kennedylaan 

I. Schneiderlaan bii aansluiting Strausslaan 10851 13513 13586 14669 13130 25000-30000 
2. Antwerpseweg bii aansluiting ring 19548 8762 15502 16619 18339 25000-30000 
3. Antwerpseweg ten zuiden van A58 32459 26167 24734 16619 18339 30000-40000 
4. Willem Dreesweg 16695 14018 13345 12869 !0473 15000 
5. Freyterslaan ter hoogte van het centrum 23932 17784 33550 18954 25000-30000 
6. Freyterslaan, ter hoogte van De Stok 25283 13341 15108 16384 33603 25000-30000 
7. Van Beethovenlaan, aansluiting ring 19615 21621 29790 29898 29159 25000-30000 
8. Laan van Brabant 21825 14217 18543 17664 18880 15000 
9. Laan van Belgil! 16720 8177 9091 15356 17990 15000 

10. Kennedylaan 8642 8330 8!07 15534 12047 15000 

Tabel 2-3: Vergelijking verkeersintensiteit op belangrijke knooppunten in de stad voor de vier modellen en de situatie zonder aanleg van de NOT 

Ter hoogte van : Majoppeveld Schneiderln Antwerpsewg Kennedylaan Hulsdonksest Heerma van 
lntensiteit in mvt/etmaal Vosstraat 
Geen aanleR NOT, behoud sne/weR 43000 42000 42000 42000 42000 42000 
Aanleg NOT, stedelijke hoofdweg 20000 16000 15000 21000 23000 18000 
Aanleg NOT, stedelijke hoofdweg geknipt tussen Schneiderln en Antwerpsewg 18000 8000 15000 22000 16000 
Aanleg NOT, stedelijke hoofdweg geknipt tussen Schneiderln en Kennedvln 18000 8000 20000 16000 
Aanleg NOT, Verwijderen stedelijke hoofdweg 16000 6000 

... .. .. 
Tabel 24: Vergeh1kmg situatie op wegvtakken van de stedeh1ke hoofdweg m de vier modellen en de situatie waarb1J de NOT niet word! aangelegd 
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2. 7 Geluidsniveau 

• Het betreft een weg met een etmaalintensiteit 
van 15000 motorvoertuigen/etmaal in de 
parkzone en 22000 motorvoertuigen/etmaal in 
de stedelijk zone. 

• de gemiddelde snelheid bedraagt 50 km/uur. 
• Het wegdek bestaat uit asfalt. 
• de afstand van de waamemer is maximaal 30 

meter. 
• De uurintensiteit bedraagt overdag 80% en ' s 

nachts 20% 
• De onderverdeling naar soorten voertuigen voor 

een interlokale weg, over de dag- en 
nachtperiode is als volgt (Goudappel en 
Coffeng): 

Dag(%) Nacht (%) 
Lichte motorvoertui2en 90 86 
Middelzware mvt 6 6 
Zware mvt 4 8 
Motorrijwielen 0 0 

De etmaalintensiteit bedraagt 15.000 
motorvoertuigen/etmaal voor het parkwonen en 
22.000 motorvoertuigen/etmaal voor het stedelijk 
gebied. 
Dat wil zeggen 625 motorvoertuigen/uur cq. 917 
motorvoertuigen/uur. Hieruit is de uurintensiteit 
gedurende de dag- en nachtperiode (80 en 20%) te 
berekenen. 

Da mvt/u Nacht mvt/u 
Parkwonen 500 125 
Stedelijk gebied 734 183 
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Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Parkwonen Dae(%) Nacht (%) 
Lichte motorvoertui2en 90*500=450 86*125=107 
Middelzware mvt 6*500=30 6*125=8 
Zware mvt 4*500=20 8*125=10 
Motorrijwielen 0 0 

Stedeliik eebied Dag(%) Nacht (%) 
Lichte motorvoertui2en 90*734=661 86*183=157 
Middelzware mvt 6*734=44 6*183=11 
Zware mvt 4*734=29 8*183= 15 
Motorrijwielen 0 0 

• Berekening emissiegetal E: 
Voor binnenstedelijk gebied waarin het verkeer de 
snelheid van 50 km/uur in principe niet zal 
overschrijden en waarbij er sprake is van een 
verharde bodemafwerking en de afstanden tot de 
weg beperkt blijven (<30 meter) kan gebruik 
worden gemaakt van de verkorte formule: 

E = 45 + I Olog(Qlv + 13Qmv + 40Qzv + 11 Qmr) -
Dtotaal [dB(A)] 

Dtotaal = 11 logr [dB(A)] 
voor waameemhoogten van 1,5 to 4 meter 

E duidt op het emissiegetal, Q op de intensiteit 
(mvtg/u) van lichte voertuigen, middelzware mvt, 
zware mvt en motorrijwielen. D totaal duidt op de 
verzwakking van het geluid, r duidt op de afstand 
van de waamemer in meters. 

R=lO meter Parkwonen Stedelijk wonen 
Dae 66,1 67,8 
Nacht 61 ,8 63,5 

Bij verdubbeling van de afstand neemt het 
geluidsniveau met 3 dB(A) afbij een afstand van 80 
meter bedraagt het geluidsniveau: 

R=80 meter Parkwonen Stedeliik wonen 
Dal! 66, 1-9=57, I 67,8-9=58,8 
Nacht 61,8-9=52,8 63,5-9=54.,5 

Op een afstand van 80 meter wordt nog net niet 
voldaan aan de maximale geluidsbelasting van 55 
dB( A). 

In het ontwerp is deze afstand niet altijd 
aangehouden en zullen aanvullende maatregelen 
moeten worden getroffen. Zoals extra isolatie van 
de gevel of het aanbrengen van serres die fungeren 
als geluidsbuffer. 



Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 
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Bijlage 3: Fasering 
In deze bijlage wordt een grof idee gegeven van de 
fasering van het plan. Het belangrijkste onderdeel 
wordt gevonnd door de aanleg van de stedelijke 
hoofdweg. De fasering van de omliggende gebieden 
heeft minder impact op het functioneren van de stad 
als geheel. De fasering van de gebieden is 
athankelijk van de prioriteit van de ontwikkeling 
van de verschillende gebieden. 

De aanleg van de Noord-oost-tangent is uiteraard 
een eerste noodzakelijke voor de ontwikkeling van 
het plangebied. 

~ 
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1 

Fase 1 : Aanleg Noord-oost-tangent 

106 

Van barriere tot structuurdrager. Transformatie van een snelweg tot stedelijk gebied 

Fase 2: Afbouw zuidelijk deel snelweg 

Na aanleg van de Noord-oost-tangent, kan worden 
gestart met de atbouw van de A58 binnen het 
stedelijk gebied van Roosendaal. De zuidelijke twee 
rijbanen van de snelweg worden als eerst gesloopt 
samen met de twee viaducten. Het noordelijk deel 
van de snelweg doet op dat moment dienst als 
stedelijke hoofdweg. Bij de twee viaducten kan 
geen gebruik worden gemaakt van de bestaande 
weg, daarom wordt op deze twee punten een 
tijdelijke weg aangelegd die om de twee viaducten 
heen wordt geleid. 

Fase 3: Aanleg stedelijke hoofdweg - afbouw noordelijk deel 
snelweg 

Na het verwijderen van het zuidelijk deel van de 
hoofdweg, wordt op dit gedeelte de nieuwe 
stedelijke hoofdweg aangelegd. Na voltooiing van 
de stedelijke hoofdweg kan het noordelijk deel van 
de snelweg worden afgebouwd. De waterloop kan in 
zijn basisvonn, dus als verbinding tussen de 
bestaande waterlopen, worden aangelegd. De 
diverse verbredingen in de waterloop worden pas 
aangelegd als het omliggende gebied ontwikkeld zal 
worden. Op deze manier wordt ruimte gelaten voor 
veranderende idee~n ten opzichte van de inrichting 
van de gebieden. 



Van barriere tot structuurdrager. Transfonnatie van een sne/weg tot stede/ijk gebied 

Fase 4: Ontwikkeling activiteitenpunten en radiaalbebouwing 

De activiteitenpunten en de kruisingen van de 
hoofdweg met de radiale fietsroutes vormen 
belangrijke orientatiepunten in de stad. Het is dan 
ook zaak deze als eerste aan te leggen. Het 
belangrijkste aspect bij het ziekenhuis, wat al als 
orientatiepunt fungeert, is de herinrichting van de 
openbare ruimte voor het ziekenhuis, omdat deze 
ruimte zichtbaar is vanaf de weg. 
De delen van het transferium en het spoorstation die 
verbonden zijn met de stedelijke hoofdweg worden 
gelijktijdig met de aanleg van de stedelijke 
hoofdweg ontwikkeld. Tot de uiteindelijke realisatie 
van het spoorstation kan de parkeergarage al in 
gebruik genomen worden door centrumbezoekers. 
Het sport- en beursgebouw kan gelijktijdig met de 
herinrichting van het park Vrouwenhofworden 
aangelegd. De sportcentra Mervohal en Leysdream 
kunnen worden gesloopt, zodra het gebouw 
gerealiseerd is. 
Voor de bouw van de meubelboulevard hoeft 
nauwelijks gesloopt te worden. Bij voldoende 

belangstelling van ondememers kan de 
meubelboulevard worden aangelegd. 

De ontwikkeling van de gebieden op de kruisingen 
tussen de radiale fietsroutes en de hoofdweg kan 
starten na de aanleg van de hoofdweg. 

De resterende gebieden kunnen worden ontwikkeld 
op het moment dat er vraag naar woningen of 
kantoren is ofwordt verwacht. Het gebied wat de 
hoogste prioriteit heeft voor ontwikkeling is de 
stationsomgeving. Naast de bereikbaarheid is de 
leetbaarheid van de gehele stationsomgeving van 
belang. De aanwezigheid van woningen en 
werkruimten brengt levendigheid in het gebied en 
genereert tevens financiele middelen voor de 
inrichting van de openbare ruimte. 

De ontwikkeling van de omgeving van het 
Godwaldpark en het park zelfkomt op de tweede 
plaats. Het park ligt er op dit moment grotendeels 
verlaten en verwaarloosd bij . De herinrichting van 
het park samen met de bouw van woningen en de 
aanleg van een plas zijn noodzakelijk voor de 
leetbaarheid van dit gebied. 

Als derde komen in aanmerking de gebieden 
waarvan nu al duidelijk is dat daar door sloop grond 
vrijkomt. Dit zijn de terreinen van de sportcentra 
Mervohal en Leysdream. Deze gebouwen zullen na 
aanleg van het multifunctioneel sport- en 
beurscentrum Vrouwenhof gesloopt worden. 
Ook de gebieden waar door het verwijderen van de 
snelweg ruimte vrijkomt vallen in deze derde 
categorie. Deze gebieden zijn de bebouwing aan de 
overzijde van het ziekenhuis, de bebouwing aan de 
noordzijde van de woonwijk Kroeven, de zuidzijde 
van het Villapark en de inrichting van het 
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etalagegebied met uitzondering van de 
meubelboulevard, die als activiteitenpunt een 
hogere prioriteit kent. 

De gebieden waar de kans ontstaat grond aan te 
kopen, door bijvoorbeeld het wegvallen van een 
functie, komen op de vierde plaats. Op de vijfde en 
laatste plaats komen gebieden waar de enige reden 
voor sloop de ontwikkeling van het desbetreffende 
gebied is. 
Deze beide gebieden bestaan uit het kazemeterrein, 
de boomgaard en de kantorenlocatie Bovendonk. 

Fase 5: Ontwikkeling deelgebieden in fasen 



Van barriere tot structuurdra te van een snelwe ger. Transformar g tot stedelijk gebied 

Bijlage 4: Uitwerking 
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