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inleiding

Voor u ligt het kwaliteitskader voor de 
buitenruimte in het gebied Stadsoevers. Dit 
kwaliteitskader omschrijft de beoogde ambitie 
voor de inrichting van de buitenruimte voor 
zowel de openbare- als de semi-openbare 
ruimte. 

Dit kader is gebaseerd op de ambities die 
verwoord zijn in het Ruimtelijk Raamwerk 
voor Stadsoevers, maar geeft een verdere 
verdieping van de ontwerpuitgangspunten 
en inrichtingsprincipes voor de realisatie van 
de buitenruimte. Op basis van dit document 
is het dan ook mogelijk om concrete 
ontwerpvoorstellen uit te werken voor de 
verschillende deelopgaven in het gebied.

Belangrijke onderdelen in deze studie zijn 
vanzelfsprekend de hoofddragers van 
Stadsoevers: Vliet, Noordlaan en Molenbeek/
EVZ. Maar ook worden voorstellen gedaan voor 
de inrichting van o.a. de Kade, het Kadeplein, 
de Vlietstraten, het stadspodium (plein bij het 
EKP) en het waterplein (de zwaaikom). Tevens 
wordt in deze studie een beeld geschetst van 
de inrichtingsprincipes voor het oostelijk deel 
van Stadsoevers, het gedeelte tussen het spoor 
en de Vliet. Veel aandacht is ook besteed 
aan de overgang tussen de bebouwing en de 
buitenruimte. De verleiding om de buitenruimte 
goed te gebruiken zit namelijk in de vomgeving 
van deze overgang. Het ontwerp van de 
gebouwen (woningen, scholen, etc.) hangt 
daarom ook nauw samen met het ontwerp van 
de buitenruimte. 

Thema’s waar dit kwaliteitskader uitspraken 
over doet zijn o.a. duurzaamheid 
(klimaatadaptatie), met name gericht op 
vergroening en het vasthouden van water 
in het gebied. Maar ook het gebruik van de 
openbare ruimte zoals de omgang met de 
vele evenementen (draai van de kaai, kermis 
en sinterklaasintocht) die hier gehouden 
worden en juist kleur geven aan dit gebied. 
Deze evenementen zijn de culturele dragers 
van het gebied. Daarnaast wordt kwaliteit 
van de buitenruimte sterk bepaald door de 
materialisering van de vloer, het meubilair en 
de detaillering van kades en bruggen. 

Alle gemaakte keuzes hangen natuurlijk 
sterk samen met het beoogde karakter van 
Stadsoevers. Dit nieuwe stadsdeel van 
Roosendaal beoogd een eigenzinnig gebied 
te worden waar veel ruimte is voor creativiteit 
en eigen inbreng. De eigen identiteit van het 
gebied die sterk ingegeven wordt door het 
industriele verleden zal verder ondersteund 
en versterkt worden door de inrichting van het 
publieke domein. De historie die het gebied 
kenmerkt zal zijn weerslag krijgen in de 
inrichting van de buitenruimte.

Het kwaliteitskader buitenruime vomt de 
opmaat naar de realisatie van een wijk met 
een sterke identiteit waarin de sporen uit het 
verleden voelbaar zijn en waar de verbinding 
met het historisch centrum vanzelfsprekend is.



de Schuiven en de Kade 1910

noodbrug Kade tijdens de bevrijding 1944

de Kaai - haven -

de Kaai - haven - 1915

specialiteitenfabriek en de Zwaaikom

Essent en de gashouders 1965
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Historie

De stad Roosendaal is historisch ontstaan 
langs linten waaraan woningen, winkels en 
andere bedrijvigheid ontstonden. Op de 
plekken waar deze linten samen komen, 
ontstonden de markten waar handel 
werd gedreven; cruciale locaties voor de 
ontwikkeling van de stad. Roosendaal kent 
twee markten die met elkaar verbonden zijn. 
Op de Oude Markt komen de historische 
straten samen. Het plein vormt het hart van de 
stad, met het stadhuis als prominent gebouw. 
Aan de andere kant ligt het Kadeplein met de 
omliggende grote gebouwen langs het spoor.  
De Kaai; het gebied over de Schuiven en aan 
het Kadeplein was ooit het kloppend hart van 
de stad. De haven waar bieten (voor suiker) en 
turf werd overgeslagen.

Het kanaliseren van de Roosendaalse Vliet 
bracht het gebied naast de sporen tot bloei. 
Het vestigen van de suikerfabrieken en zand-
en grindbedrijven langs de Vliet zorgden 
voor levendigheid en werkgelegenheid. 
Het spoor en de Vliet waren in die tijd de 
motor van de economie voor Roosendaal. 
Van Gilse met zijn specialiteitenfabriek, het 
Expeditieknoopunt (EKP) en het douanekantoor 
zijn de overblijfselen uit het verleden. Waar 
Van Gilse kandijfabriek als enige nog in bedrijf 
is en mede de gebiedsidentiteit bepaalt voor 
Stadsoevers.

Een andere belangrijke peiler van de 
gebiedsidentiteit zijn de festiviteiten en 
evenementen die jaarlijks plaatsvinden in het 
gebied. De intocht van Sinterklaas via de Vliet 
is een hoogtepunt in december en zorgt voor 
een drukte van jewelste met de aanwezigheid 
van de kinderen uit Roosendaal. De kermis 
aan het einde van de zomervakantie heeft een 
regionale aantrekkingskracht en beweegt zich 
al jaren door de stad  heen. De kermis heeft 
twee kernen; de binnenstad en de pleinen 
langs de Kade.  Hiermee wordt een mooie 
koppeling gemaakt van het stadshart met het 
gebied over de ‘schuiven’. De Roosendaler en 
de bezoekers uit de regio  bezoeken met de 
kermis de gehele stad. In de transformatie van 
Stadsoevers blijft de kermis een belangrijke 
rol spelen en gaat mede de identiteit bepalen. 
De Draai van de Kaai, is het meest tot de 
verbeelding sprekende evenement van het 
gebied Stadsoevers. Begin augustus, een paar 
dagen lang muziek en wielerrondes voor alle 
leeftijden en en voor alle lagen uit de bevolking 
met als hoogtepunt, op de maandagavond, de 
ronde voor professionals; een evenement met 
een landelijke aantrekkingskracht en bereik.

Roosendaal is ook de stad van de monniken 
en redemptoristen. Klooster Mariadal in het 
centrum en de Paterskerk aan de Kade. De 
Paterskerk is een rustige plek aan de Kade 
met sinds kort een openbare kloostertuin aan 
de Molenbeek en een gerestaureerde kerk met 
voorplein aan de Kade.

start Draai van de Kaai 2000

jaarmarkt Kade 1982

jaarmarkt Kade 1982



het station - de foyer

Mariadal - de tuin

het Vlietpark - het volkspark

de Zwaaikom - het waterplein

de Oude Markt - de huiskamer

de Nieuwe Markt - het winkelplein

het EKP - het stadspodium

het Kadeplein - het havenplein
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Rondje Roosendaal - kamers van de stad

Het ‘Rondje Roosendaal’ bestaat uit de 
beeldbepalende pleinruimtes van Roosendaal, 
samen vormen ze de stedelijke kamers van 
de stad. De pleinruimtes zijn verbonden met 
het aangrenzend gebouw of het ensemble van 
gebouwen. Het gebouw en de functie geven 
het plein betekenis, zorgen voor het verhaal en 
vormen hierdoor altijd een twee-eenheid. 
Alle pleinruimtes tesamen maken het verhaal 
van Roosendaal. 

- Het treinstation als aankomstfoyer van 
de stad. 
- Mariadal als de rustige, serene 
kloostertuin voor contemplatie. 
- De Oude Markt als levendige huiskamer, 
vol terrassen, omringd door rijk gedecoreerde 
gebouwen.
- De Nieuwe Markt als het winkelplein, 
inclusief de Passage. 
- Het Kadeplein aan het oude lint, 
omkaderd met zijn karaktervolle gebouwen.
- De Zwaaikom als het dynamische 
waterplein, met evenementen op het water. 
- Het Stadspodium bij het EKP, een 
hedendaags, en flexibel plein voor de stad

Naast de pleinruimtes die op stedelijke schaal 
van belang zijn voor Roosendaal zitten er in 
Stadsoevers ook nog pleinruimtes die voor het 
gebied van belang zijn
- Het Kerkplein bij de Paterskerk is een 
rustpunt in de hectiek van de Kade
- Het Schoolplein als ontmoetingsplek aan 
de Molenbeek
- Het Suikerplein is de plek waar de 
koppeling van de Vliet met Van Gilse en de rijke 
suikerhistorie gemaakt wordt.
- Het Vlietpark is een nieuw volkspark 
aan de Vliet, stadion en de Passerelle. Een 
groen park voor sport en spel met interactie 
vanuit de omliggende bebouwing en ruimte voor 
grootschalige festiviteiten.

Deze pleinen vormen het verhaal van de stad 
en mogen ook verschillen van het standaard 
palet qua materiaal en meubilair.

het station als de foyer van de stad

serene rust in de kloostertuin Mariadal
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Ruimtelijk raamwerk

Uitgangspunt voor het kwaliteitskader 
Buitenruimte is het document: Ruimtelijk 
Raamwerk Stadsoevers. In het Raamwerk 
wordt de betekenis van dit gebied voor de 
stad uitgediept en gepositioneerd in de 
ruimtelijke en historische structuur van de 
stad. Ook wordt Stadsoevers verankerd aan 
het ‘rondje Roosendaal’ waarin belangrijke 
beeldbepalende elementen als het Kadeplein 
en de Vliet een plek krijgen in het ‘rondje’. Het 
raamwerk wordt concreet gevormd door drie 
hoofdassen met elk een eigen identiteit. 
De Vliet als belangrijke drager voor 
Stadsoevers waar het industriële verleden van 
vrachtschepen, overslag en de suikerindustrie 
voelbaar is. 
De Molenbeek met in het verlengde daarvan 
de ecologische verbindingszone die als 
een natuurlijke groene zone de westelijke 
begrenzing vormt van Stadsoevers. 
De Noordlaan die als centraal gelegen 
bomenlaan de wijkontsluiting vormt voor de 
nieuwe wijk.
In het Kwaliteitskader Buitenruimte worden 
bovengenoemde hoofdassen verder uitgewerkt 
en wordt er een vierde hoofdelement 
toegevoegd, de ‘knoop’. Dit is de plek waar 
de drie hoofdassen bij elkaar komen en 
waar de verbinding met de kade, de relatie 
met het historisch centrum (de oude markt), 
vormgegeven wordt. 

Het hart van Stadsoevers zal straks gevormd 
worden door de Zwaaikom, het Waterplein van 
de wijk en de stad. Rondom dit waterplein is 
ruimte voor ‘kloeke’ gebouwen met openbare 
functies in de plint. 

Stadsoevers-oost wordt globaal meegenomen 
in dit kwaliteitskader buitenruimte, aangezien 
het Ruimtelijk Raamwerk voor dit deel nog in 
ontwikkeling is. Hier is wel, ten opzichte van de 
ontwikkelkant aan de westzijde van de Vliet, 
meer ruimte voor grootschalige bouwblokken 
met (semi) publieke en commerciële functies. 
De Vliet en zijn overslagkades zullen vanwege 
de historische betekenis een grotere rol spelen 
in de inrichting.

In het raamwerk is de ruimte voor de auto 
geminimaliseerd. De ontwikkelvelden hebben 
slechts één auto-ontsluiting aan de zijde van 
de Noordlaan waar de auto de binnenwereld 
in kan. De andere drie zijdes aan de Vliet of de 
beek zijn alleen toegankelijk voor hulpdiensten 
en hebben brede trottoirs waar kinderen 
kunnen spelen en plek is om te verblijven.

beelden ruimtelijk raamwerk



stedelijke beeld molenbeek

stromend water
breed profiel
beek ingeklemd tussen kademuren
hoogteverschil beek en trottoir
vrij van wonen aan beek
padenstructuur in beekdal
ontwatering op vliet

schakelstuk molenbeek

poelen
vlak maaiveld
rijbaan doorsnijd wipwei
delfse stoep bij woningen
padenstructuur 

molenbeek

sloot
minder stroming
vlak maaiveld
breed flauw beekbedding
delfse stoep bij woningen
padenstructuur 
wadi´s tussen woningen

deel 1

Ingredienten stedelijk beeld Molenbeek:

De beek heeft stromend water
De beek en beekdal hebben een breed profiel
De beek ligt ingeklemd tussen kademuren
De beek wordt gekenmerkt door hoogteverschil beek met trottoir
De beek ligt vrij van wonen 
In beekdal en beek lopen paden
De beek ontwatert in de vliet

Ingredienten schakelstuk Wipwei

Gevarieerde poelen die droog kunnen vallen
Schakelstuk kent een vlak maaiveld
Het schakelstuk wordt doorsneden door een rijbaan 
De woningen hebben een delfse stoep aan Wipwei
Door de Wipwei lopen paden
De Wipwei heeft een centrale speelplek

ingredienten beek

De beek slingert op deze lokatie
De beek heeft minder stroming tov Molenbeek
Beek wordt gekenmerkt door een brede flauwe oever
De woningen aan beekzijde hebben een delfse stoep
Langs en over de beek lopen paden
In de beekstraten bevinden zich wadi’s

deel  2 deel 3
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Ecologische verbindingszone

De Molenbeek en de Oude Beek zijn onderdeel 
van de ecologische  verbindingszones 
door Noord-Brabant. Deze beek is een 
laaglandbeek die ontspringt in Kalmthout in 
België. Het doel van de herinrichting is het 
herstellen van de ecologische waarden van de 
beek. Naast het ecologische en recreatieve 
aspect, is het zichtbaar maken van de beek 
en zijn oevers een belangrijke doelstelling; de 
Roosendaler mag weer trots zijn op ‘zijn’ beek. 

Het beekdeel bij de Paterstuin is al hersteld 
en laat deze potentie zien. De beek slingert 
door Stadsoevers en is naast de Vliet de 
belangrijkste landschappelijke lijn in het plan. 
Het bepaalt de natuurlijke en losse opbouw 
van de wijk en zijn profiel gericht op opvang en 
zichtbaar afvoeren van water. In stadsoevers is 
de beek opgedeeld in 3 karakters;

Het beekdeel bij de Paterstuin heeft een 
sterk historisch karakter met de tuin en oude 
stadsmuren vlakbij de onderdoorgang naar 
het Kadeplein. Het deel na het Kadeplein ligt 
in een stedelijk setting met grote gebouwen 
en pleinruimtes.  Hier krijgt de beek de ruimte 
om te meanderen en is er plek voor zeer brede 
natuurlijke oevers. De beek is ingeklemd 
tussen kademuren, zo ontstaat er een mooi 
spanningsveld van de natuurlijke beek met zijn 
oevers/taluds en de stedelijke kademuren aan 
de pleinen of straten.
Er worden op een aantal plaatsen paden 
aangelegd om het beekdal toegankelijk te 
maken en op enkele plekken de oversteek te 
kunnen maken.

Het tweede deel is het schakeldeel van 
Molenbeek naar het Scherpdeel – De 
Wipwei. De Wipwei bestaat uit poelen met 
een natuurlijke inrichting vnl. voor amfibieën. 
De woningen aan de Wipwei krijgen een 
breed trottoir en er komt een grote centrale 
speelvoorziening aan de kant van de 
Wethouder Lanenlaan. Betonpaden zullen 
door de Wipwei heen slingeren en langs de 
bestaande bomen gaan. De lager gelegen 
rijbaan zal het schakelstuk doorsnijden.

Het derde deel is de lange westzijde van 
het plangebied. Hier wordt de huidige ‘sloot’ 
omgevormd naar een meer meanderende 
beek met een grote diversiteit aan glooiende 
oevers. Ook hier worden wandelpaden 
gecreeerd die langs en soms over de beek 
gaan. De natuurlijke inrichting zal zich vooral 
langs de oevers en flauwe taluds beperken, 
met soms wat uitlopers in de vlakkere delen. 
De delftse stoep aan de woningenzijde zorgt 
voor levendigheid en gebruik van de eerste 
meters van deze groene ruimte. De groene 
beekstraten herbergen wadi’s waar het 
oppervlakte-water zal worden opgevangen 
en langzaam naar de beek wordt gebracht. 
Maar ook hier is plek voor spelende kinderen 
en vlakke stukken voor het trappen van een 
balletje.

Langs de gehele beek maar met name in het 
derde deel zullen de paden minimaal verlicht 
worden ivm met de mogelijke verstoring van de 
natuur.

3

2

1



openbare onderkade
1,5m breed
onderkade 40cm tov water

afgesloten onderkade 
2,5m breed
 onderkade 80cm tov water

openbare onderkade 
2,5m breed
40cm tov water

schuine lage kade
groen talud

rechte  hoge kade
met hekwerk

trappen naar de vliet

zwaaikom

kade op de zon

uitlopers van vlietstraten
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Vliet

De vliet is onderdeel van het kreken en 
gorzenstelsel van westelijk Noord-Brabant. 
Ooit als een waterloop ontstaan en door de 
toename van scheepsverkeer, voor onder 
andere de suikerfabrieken, rond 1930 als 
werkverschaffingsproject gekanaliseerd.

Voor Stadsoevers is de Vliet een van de twee 
grote landschappelijke lijnen in het plan. De 
beek het natuurlijke en losse karakter en de 
Vliet benadrukt het stedelijke en industriele 
karakter van Stadsoevers.

De vliet wordt nu gekenmerkt door zijn rechte 
loop met betonnen wanden. Het industriële 
beeld zal onderdeel worden van het karakter 
van Stadsoevers. Het behouden van elementen 
zoals aanlegringen, bolders en andere 
objecten zoals de grote kraanbaan van 
Rombouts is van groot belang. Ze verbeelden 
de historie van de plek en dragen straks bij aan 
het gewenste industriële karakter.

In de Molenbeek op een prominente plek 
tussen de suikerfabriek en het EKP staan 
de oude kademuren nog overeind. een deel 
hiervan is opgebouwd uit oude keien met een 
natuurstenen deksloof, deze is uit de eerste 
fase van de kanalisering van de vliet. Het 
volgende deel laat een latere periode zien. 

Die van de betonwanden met aanlegringen, 
stalen staanders met houten beschermpalen. 
Op deze plek, waar de loop van de Molenbeek 
de ruimte krijgt en er een groene wereld 
ontstaat. Maken we ruimte om deze kademuren 
zichtbaar en prominent in te passen. 
Deze muren en bijhorende objecten dragen 
bij het verhaal van Stadsoevers en bieden 
aanleiding voor een zitplek op niveau van de 
vroegere schepen.
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Kade

De Kade is onderdeel van het historisch lint van 
Roosendaal waarmee Stadsoevers verbonden 
is met het stadhart. Vooruitlopend op dit 
kwaliteitskader is het profiel en de inrichting 
van de Kade al verder uitgewerkt vanwege de 
versnelde realisatie.

Het karakter van de Molenstraat als onderdeel 
van het historisch lint is als voorbeeld genomen 
voor het profiel van de Kade. Een eenvoudig 
profiel waar rijbaan en parkeren op een niveau 
ligt en het trottoir gelijk ligt met de entree’s van 
de aanglegen panden. De gebakken klinkers 
op de rijbaan en het trottoir laten de sfeer 
en inrichting over de Schuiven doorlopen. 
Een smalle natuurstenen band benadrukt de 
karakteristieke uitstraling van de straat en laat 
de flauwe bocht meer spreken. De fietsstrook in 
tegengestelde richting wordt subtiel aangeduid 
waardoor er een rustig en begrijpbaar profiel 
ontstaat.

De breedte van de rijbaan, de bochtstralen 
en de snelheidsremmende maatregelen zijn 
afgestemd op het gebruik van de straat als 
parcour voor de Draai van de Kaai.

beeld nieuwe inrichting en profiel Kade



STADSOEVERS OOST

STADSOEVERS 

KADE 

CENTRUM 

plein stadspodium en binnenhal EKP als 1 geheel

sterke relatie binnen-buiten met doorlopende vloer en programering aantrekkelijke binnenwereld EKP spoorzijde laaddock en sporen betrekken bij plein en gebouw

programma binnen-buiten versterken elkaarrauwe uitstraling woningen met grote vrijheid in maat en volume

woningen met ver uitzicht en relatie met groene binnenwereld 
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plein EKP
schaal:  grootschalig 
relatie:  postdistributiecentrum en stadsoever breed
karakter: moderrn en �exibel
programma: entreeplein stadsoever festivals
inrichting: hoogteverschil aanleiding voor verblijf
  grote groeneilanden 
  �exibel inrichting voor festivals

onderdoorgang

opvallend speel/kunstobject verrijdbaar groen signing

moderne en  stoere inrichting

hoogteverschillen als spel- en zitaanleiding modern verlichting

Stadspodium

Het Stadspodium is gepositioneerd op het 
voorplein van het huidige expeditieknooppunt 
(EKP) en vormt straks de poort naar 
Stadsoevers. Een belangrijke ruimte waar 
Stadsoevers voor het eerst zichtbaar wordt 
na de Schuiven gezien vanaf het centrum. De 
koppeling van gebouw en plein is net zoals bij 
alle andere pleinen van groot belang voor de 
voeding en functioneren van het plein.

Het Stadspodium kan in de nieuwe situatie 
een belangrijke rol spelen in het faciliteren 
van de festiviteiten; bijvoorbeeld voor het 
podium van de Draai van de Kaai of attracties 
van de kermis. Dit vraagt een flexibele en 
open inrichting die voor meerdere doeleinden 
gebruikt kan worden. 

De uitstraling en inrichting mag modern en 
uitgesproken zijn om zo het nieuwe eigentijdse 
karakter van Stadsoevers in te leiden. Het 
dagelijks gebruik van het plein zal voor een 
deel afgestemd worden op de nieuwe functie 
die een plek gaat krijgen in het EKP. Er wordt 
gezocht naar een sterke functie in het EKP die 
voor reuring en beweging zorgt op het plein.  

Het EKP en Stadspodium zijn aan elkaar 
verbonden, ze vormen samen een geheel.
Een sterke relatie en interactie van binnen 
<> buiten is gewenst in programmering als in 
vormgeving om zo plein en gebouw als geheel 
te laten functioneren.

  

De hoogteverschillen van gebouw naar 
maaiveld kunnen aanleidingen zijn voor zit/
skate/speelobjecten. Het groen moet ivm met 
flexibele inrichting verplaatsbaar kunnen zijn 
of zo geplaatst worden dat ze bij evenementen 
niet in de weg staan. De verlichting mag, 
passend bij de moderne inrichting, ook 
uitgesproken zijn. Hier kunnen we de nieuwste 
technologie en verlichtingstechnieken 
toepassen waardoor het licht aangepast 
kan worden aan het gebruik van het plein. 
De verlichting kan ook dienen als signing 
van het plein en Stadsoevers als geheel. 
Onderzoek moet uitwijzen of en op welke wijze 
wateropvang onder het plein kan helpen in het 
verduurzamen van het gebied.

De spoorzijde biedt een prachtige blik op het 
stadshart van Roosendaal, met het Emile van 
Loonpark en de St.Jan als beeldbepalende 
elementen. De nabijheid en zichtbaarheid van 
het spoor en zijn levendigheid kan ingezet en 
versterkt worden als een unieke beleving. De 
twee sporen voor het EKP kunnen ook ingezet 
worden bij het ontwerpvraagstuk van het 
Stadspodium.

De aanpassing van de voetgangerstunnel aan 
de Stadspodium zijde, geeft een vriendelijke 
en welkome opening naar Stadsoevers en het 
plein.



plein Onze Lieve Vrouwekerk

schaal:  kleinschalig & gedetailleerd. 
relatie:  kerk - kade oud lint
karakter: statig en klassiek
programma: voorplein kerk
inrichting: symmetrie en groen
  vrij van parkeren
  vloer en soort bestrating gekoppeld aan kerk
  

rooilijn

inrit

middenschip kerk schetsontwerp Kerkplein

view schetsontwerp Kerkplein

binnen <> buiten

Kerkplein

Het Kerkplein van de Onze Lieve Vrouwekerk 
(Paterskerk) ligt aan de Kade, de historische 
lijn met het centrum, ingericht met gebakken 
klinkers en een smalle band van natuursteen. 
Het Kerkplein is een verbreding in dit profiel.  
De uitstraling van het kerkplein is een open en 
statig pleintje met een royaal gebaar naar de 
Kade toe zonder parkeren ter hoogte van het 
plein.

Vooruitlopend op dit kwaliteitskader is alreeds 
een ontwerp gemaakt voor de Kade en het 
Kerkplein. Het Plein en kerk zijn vormgegeven 
als één geheel. De zuilenstructuur van de kerk 
en de gevelopbouw worden weerspiegeld in de 
vloer met natuurstenen bandenlijnen gelijk aan 
de breedte van de zuilen. Met de verdraaiing 
van het bestratingspatroon ontstaat een subtiel 
gedetailleerd geheel. Het plein vormt een open 
en uitnodigende doorlopende ruimte, met een 
bank aan het groen in de luwte van de straat. 
De grootste boom op het plein wordt behouden 
en wordt versterkt met een groene rand van 
onderbeplanting als aankondiging van de 
prachtig ingerichte paterstuin. 

De huidige aanlichting van de kerk is met de 
restauratie vernieuwd en wordt ingepast in het 
nieuwe plan. 
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kadeplein
schaal:  middenschaal  
relatie:  molenbeek/vliet en omliggende  beeldbepalende bebouwing kade 
karakter: stedelijk,  dam over molenbeek heen en kadeplein van de vliet
programma: levendig stadspodium dagelijks gebruik
inrichting: vloer plein los van trottoir kade en bebouwing vast aan beek/vliet
  open plein voor terassen, sinterklaas optocht
  grove robuste bestrating kleurcontrast met trottoir
  monument midden op plein 
  ingetogen kleurgebruik meubilair  relatie zoeken met omliggende bebouwing   
  ver�jnde vormgeving meubilair 

auto te gast op plein

ruimte voor terrassen 

monument als centraal punt op plein met waterelement monument inpasbaar  en middelpunt met evenementen

keien als referentie naar haven en dam

Kadeplein

Het Kadeplein is een plek met veel historische 
waarde. Hier lag ooit de haven met de 
overslagkades. Met de bevrijding lag hier 
de brug over de beek waar de Canadezen 
Roosendaal bevrijden. Van deze historische 
gelaagdheid is nog veel zichtbaar zoals de 
historische bebouwing met de zeer diverse 
beeldbepalende gevels. Het monument staat 
als eerbetoon aan de Polar Bear divisie van het 
Canadese leger prominent op het plein. 

Door de huidige samenvoeging en inrichting 
van het Kadeplein en het achetrliggende 
parkeerveld oogt het plein nu op een normale 
dag verlaten en heeft de aangrenzende horeca 
moeite zich stand te houden op het plein. 
Door de wensen van de evenementen is de 
inrichting minimaal en vooral gericht op de 
paar dagen van het jaar dat er grote groepen 
mensen gebruik maken van de pleinen.

In het nieuwe voorstel wordt het parkeerveld 
losgeknipt van het Kadeplein. Hierdoor ontstaat 
een natuurlijke vorm van het Kadeplein die past 
bij de omgrenzende bebouwing en de juiste 
verhouding en maat krijgt waarmee het ook in 
het dagelijks gebruik prettig oogt.

De inrichting rondom de Polar Bear 
weerspiegeld het havenkarakter en de ‘dam’ 
over de beek heen. Een grove ruwe bestrating 
als referentie naar het havenverleden met 
turfbroodjes. Kleurstelling mag een contrast 
vormen met de kleur van de gebakken klinker 
van de rest van het plein. Een ‘leeg’ plein waar 
aan de randen plek is voor terrassen.  De 
koppeling van het Polar Bear monument en een 
waterelement in de vloer kan de verwijzing naar 
de beek en de brug maken. Maar zorgt vooral 
voor levendigheid tijdens zonnige dagen als 
uitnodigend speelobject. Tijdens evenementen 
kan het waterelement uitgezet worden. 

Het meubilair is passend bij de maat en schaal 
van het plein en verfijnde detaillering van de 
aanliggende bebouwing. De kleurstelling is 
terughoudend en niet glimmend. Verlichting is 
vooral gericht op de gevels en het monument 
en is zo ondersteunend aan het historische 
karakter van deze plek.



turfplein

schaal  midden
relatie  molenbeek vliet & essentgebpouw
karakter  rustig {overloop} plein
      overslag lokatie turfschepen
programma  parkeren onder de bomen
inrichting vloer en gekoppeld aan beek/vliet
  strak bomenritme (opslag) 
  vloer verwijzing naar turfbroodjes - maatverhouding
  verdraaiing gebouw tov van richting kadeplein

bomenplein met seizoensbeleving

parkeren, kleinschalige activiteiten en verblijven onder de bomen

bloesem bomen

ontspannen parkeren

plein programmeerbaar met tijdelijke evenementen

Turfberg

De Turfberg heeft nu niet de beleving van een 
plein. De inrichting vloeit ineen met die van 
het Kadeplein. Leeg voor evenementen en in 
dagelijks gebruik een parkeerplaats zonder 
een eigen karakter. Er is ook geen koppeling 
met het Essent gebouw, wat een karakteristiek 
gebouw is met een duidelijke voorkant en 
entreepartij.

Voor de nieuwe inrichting wordt een eigen 
karakter voorgesteld en een koppeling gemaakt 
met het Essent gebouw; een bomenplein 
waaronder geparkeerd kan worden. Een 
ontspannen plein, waar kleurrijke bomen het 
plein karakter geven en de seizoenen in de stad 
zichtbaar maken. De bomen staan uitgelijnd 
met het Essent gebouw. De boombescherming 
is een object met een relatie of verwijzing naar 
de industriele historie

De vloer van het plein bestaat uit de bestaande  
gebakken klinker. Onder het bomendak kan 
nog steeds van alles geprogrammeerd worden. 
Bijvoorbeeld de vrijmarkt op koningsdag of het 
wielerplein tijdens de Draai van de Kaai.

Met een koppeling vanuit de Turfberg naar het 
lager gelegen groen van de Molenbeek wordt 
de groene zone van de beek toegankelijk. Het 
nieuw te bouwen volume maakt het Essent 
gebouw af staat in lijn met de bouwontwikkeling 
aan de Wipwei. Aan de oost- en noordzijde 
van het Essent gebouw wordt een wandelpad 
gerealiseerd waardoor het gebouw een alzijdige 
voorkant krijgt en zo een optimale relatie 
aangaat met de Molenbeek. 
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beeld: aenf-visuals.com
impressie Kadeplein, Kade en Turfplein



Zwaaikom

Kort voor de eerste wereldoorlog werd de 
druk op de Vliet zo groot, dat er ingrijpende 
maatregelen genomen moesten worden zoals 
de aanleg van een zwaaikom voor schepen 
langer dan 26 meter. Later, bij de loskoppeling 
van de Vliet met de voormalige haven, is de 
zwaaikom verkleind.

Nu vormt de Zwaaikom het einde van de 
Vliet  en in Stadsoevers straks het centrale 
waterplein. De plek waar de passantenhaven 
ligt en waar zich terrassen bevinden aan de 
woonblokzijde. Een lager gelegen kade sluit 
aan op de kade langs de vliet en op de kop 
van de zwaaikom liggen brede luie trappen 
naar het water toe. Hier kan je met je voeten in 
het water genieten van het uitzicht en het leven 
op het water.

Het waterplein geeft in het dagelijkse gebruik 
reuring op het water en aan de randen. Maar 
de Zwaaikom kan straks ook functioneren 
als centraal waterplein waar van alles 
geprogrammeerd kan worden. Bijvoorbeeld 
een drijvende VIP tribune voor de Draai 
van de Kaai of een drijvend muziekpodium. 
Ook kunnen hier nieuwe evenementen een 
plek krijgen; denk aan een vlottenrace, een 
waterorgel etc.

passantenhaven muziekpodium in de zwaaikom industrieel verleden nieuw gebruik

flauwe trappen naar het water toe met terrassen op de kade 
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Suikerplein

De rijkdom en historie van Stadsoevers en 
Roosendaal komt voor een groot deel door de 
suikerfabrieken langs de Vliet en de haven. 
Voor veel Roosendaalers is de lucht van 
suikerbieten gekoppeld aan de Vliet en zijn 
suikerfabrieken. Vroeger waren en 3 grote 
suikerfabrieken, nu is van Gilse de enige aan 
de Vliet nog in werking. Een heuse Koninklijke  
specialiteitenfabriek van onder andere kandij. 
Een bedrijf waar Roosendaal en zijn bewoners 
trots op kan zijn. De oude fabriek staat 
prominent aan de Oostelijke Havendijk en staat 
in verbinding met de Zwaaikom. Het gebouw, 
de functie, historie en de levendigheid bepalen 
mede het karakter van Stadsoevers en maakt 
Van Gilse partner voor de ontwikkeling van 
Stadsoevers.

De inrichting van het Suikerplein is een 
verwijzing naar de rijke suikerhistorie van 
het gebied. De glinstering van suiker en de 
specifieke kleur van kandijsuiker kan een 
inspiratie zijn voor de extra laag in de vloer van 
het plein. De onlangs opgetrokken bakstenen 
muur kan doorgetrokken worden naar de 
nieuwe entree aan de Industriestraat en kan 
aan het Suikerplein aanleiding bieden voor 
gebruik en verblijf van het plein. Het kaderd 
het plein en biedt de ruimte op het bijzondere 
gebouw uit te lichten.

Het plein kan dienen als een van de ruimtes 
voor de kermis langs de Oostelijke Havendijk 
en uitloop van publiek langs de Zwaaikom bij 
evenementen.

referentie naar kandijstokjes hekwerk met een verhaal verlichting en projectie

referentie naar suikerklontjes
referentie naar spoor en vervoer

ruimte kaderen suikerverhaal zichtbaar gebouw uitlichten



school opent zich naar de beek toe

Schoolplein

Het Kellebeek College is als eerste gebouw 
neergezet vanuit de vorige visie voor 
Stadsoevers. Meekrullend met de beek en mooi 
gelegen aan de oevers van de beek met een 
schoolplein direct aan de beek wat schitterend 
op de zon is gelegen. In de nieuwe plannen 
van Stadsoevers neemt Kellebeek nog steeds 
een belangrijke en prominente plaats in maar 
is met de huidige inrichting van het schoolplein 
de  verbinding met de beek verwatert. Een 
muur en plantenbakken blokkeren de relatie 
van gebouw en plein met het water.

In het raamwerk en kwaliteitskader krijgt 
Kellebeek als eerste ontwikkeling van het 
gebied weer de connectie met de beek terug. 
Brede trappen op de zon naar het water toe 
en een groen plein als weerspiegeling van de 
groene wereld op het dakterras.
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Sinterklaasoptocht op de Vliet

wielerronde Draai van de Kaai

jaarlijkse kermis in september

Evenementen

Stadsoevers (de Kaai) vormt al als vanouds 
de plek waar door het jaar heen evenementen 
een plek hadden. Begin 19de eeuw probeerde 
een bekende Roosendaler ten overstaan 
van meer dan 1000 mensen op een weiland 
achter de Kade een vlucht te maken met een 
zelfgebouwd vliegtuig. Het mislukte, maar de 
toon voor grootschalige evenementen rondom 
de Kade, waar toen al een vrijere cultuur 
heerste dan in de binnenstad was gezet. 
Nu vinden er door het jaar heen een aantal 
grote en voor Roosendaal beeldbepalende 
evenementen plaats; 

- De Sinterklaas intocht. Een plaatselijke 
festiviteit voor de Roosendaler die hiervoor 
over de Schuiven naar de Vliet komt om de Sint 
op een boot te verwelkomen en hem via het 
Kadeplein naar het centrum te begeleiden.

- Op Koningsdag de vrijmarkt voor jong en oud 
op het Kadeplein en Turfberg, een ontspannen 
en kleinschalige festiviteit voor de Roosendaler

- De kermis in Roosendaal is een regionale 
trekker, met twee peilers; het centrum met de 
Grote Markt en de Kade met het Kadeplein. Het 
is er ieder jaar een week lang aan het einde 
van de zomer overdag en in de avond een 
drukte van jewelste. Hier wordt de verbinding 
van centrum met de Kade op een ontspannen 
manier gelegd. 

- de Draai van de Kaai is een tweedaags 
evenement vol muziek en wielrennen met 
een landelijke uitstraling die in zijn geheel 
plaatsvindt rond de Kade en de Vliet. Een 
evenement wat in de loop der jaren in de 
harten van de Roosendaler is gaan zitten. 
Een wielerronde voor jong en oud met als 

hoogtepunt de profronde in de avond met 
wielrenners die prominent aanwezig waren in 
de Tour de France.

Met de ontwikkeling van Stadsoevers wordt 
ingezet om de evenementen te behouden 
en ze een prominente plek te geven in deze 
nieuwe wijk. Ze bepalen namelijk samen met 
het industriële karakter en de landschappelijke 
onderlegger de identiteit van Stadsoevers. 
De Zwaaikom zal straks het waterplein 
worden van de wijk en vormt straks een 
ideale aankomstplek voor sinterklaas. Met de 
transformatie van het Kadeplein en Turfberg 
zal het nog aangenamer worden voor de 
vrijmarkt tijdens Koningsdag. De wielerronde 
wordt alleen maar aantrekkelijker door de 
nieuwe inrichting en met de Zwaaikom en 
het stadspodium bij het EKP kunnen zich 
transformeren tot de nieuwe lokaties voor de 
bijhorende festiviteiten en ontmoetingsplekken 
tijdens de ronde.

De kermis als grootste evenement in duur en 
ruimtelijke zin, zal mee moeten transformeren 
met de ontwikkeling van Stadsoevers. Het 
gebied zal geleidelijk en organisch ontwikkelt 
worden. Dit biedt kansen voor de kermis om in 
de loop der jaren mee te transformeren.  

De bouw volgend jaar van de woningen op 
de Wipwei, is het startschot voor Stadsoevers. 
Maar dus ook voor de transformatie voor de 
kermis. De verschuiving naar het Stadspodium 
bij het EKP en de lokatie daarachter 
bieden dan de ruimte voor de kermis en 
met de verandering van de Turfberg en de 
ontwikkeling van de Oostelijke Havendijk. 
De kermis zal meer richting de Zwaaikom 
en Overslagplein verschuiven. Pleinruimtes 
aan de Oostelijke Havendijk worden zo 
vormgegeven dat ze naast jaarrond interessant 
en programmeerbaar zijn, ook voor de grote 
evenementen zoals de kermis bruikbaar zijn. 

Ook biedt zowel tijdens de transformatie als 
erna het water en de kade langs de Vliet en 
de Zwaaikom uitgelezen kansen voor nieuwe 
evenementen.



VO doortrekking Kade2.dgn Default 8-3-2016 13:53:13 VO doortrekking Kade2.dgn Default 8-3-2016 13:53:13

kermis opstelling 2016 suggestie kermis opstelling 2017 met wegvallen bouwlokatie wipwei
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Verkeer
Stadsoevers krijgt een simpele en doelmatige 
verkeersstructuur. De verkeersontsluiting 
is er op gericht om zo weinig mogelijk 
autobewegingen door de wijk te krijgen. 
De Noordlaan is de noord-zuid verbinding 
waaraan de bouwblokken gesitueerd zijn. In 
de binnenwerelden van deze bouwblokken 
wordt geparkeerd door bewoners. Bezoekers 
parkeren langs de Noordlaan. Hiermee worden 
de andere drie zijden van de bouwblokken 
aan de beekzone en de Vliet vrijgespeeld van 
autoverkeer en worden ze het domein van de 
voetganger.

De Oostelijke Havendijk als doorlopende 
ruimtelijke structuur, krijgt een 
verkeerstechnische knip aan de Zwaaikom. 
Hierdoor ontstaat een heldere tweedeling 
voor de afwikkeling van het verkeer. De 
woonwijk aan de westzijde van de Vliet via 
de Wethouder Lanenstraat, de Noordlaan en 
de Kade. Het vrachtverkeer van Van Gilse en 
bestemmingsverkeer aan de Oostzijde van 
Stadsoevers via de Spoorlaan en via  ‘auto te 
gast’ over de Oostelijke Havendijk naar de Jan 
Vermeerlaan.

De ontwikkellokaties aan de oostzijde van 
de Vliet zullen ook hun parkeren op de plot 
moeten faciliteren. Voor de herontwikkellokaties 
op de knoop bij de Kade is het ingewikkelder 
om parkeren op of in het blok te krijgen. Het 
huidige parkeerveld  achter het EKP biedt 
ruimte voor een grootschalige bebouwde 
parkeervoorziening om verlichting te 
brengen en de haalbaarheid van de blokken 
te vergemakkelijken. Het Turfplein blijft 
beschikbaar voor  bezoekersparkeren. Net als 
de omliggende straten, waar plek is voor kort 
parkeren.

De Spoorlaan aan de oostkant van Stadsoevers 
is primair de ontsluiting voor de vrachtauto’s 
van Gilse en Avans. Maar zal ook de ontsluiting 
worden voor de bedrijven, bezoekers etc zijn 
voor de te bouwen blokken. De positie en het 
profiel is nog in onderzoek.  

hoofdontsluitingsweg

woonstraten auto te gast



Speelaanleiding

Met het clusteren en verminderen van het 
autoverkeer in de wijk en de aanwezigheid van 
de twee grote landschappelijke dragers, de 
Vliet en de EVZ, ontstaat er veel ruimte voor 
spelen en recreatief medegebruik.

Landelijk is de norm van nieuwbouwwijken 
3% van het totale bebouwde oppervlakte 
voor speelgelegenheid. Naast deze norm 
zijn er regels omtrent de afstanden tot 
speelvoorziening. 0-6 jarigen 150 meter  7-12 
jarigen 500 meter  13-18 jarigen 1000 meter. 
Deze normering gaan meer over formeel 
spelen. Maar de opbouw en inrichting van 
Stadsoevers laat veel ruimte voor informeel 
spelen met verkeersluwe stoepen en grote 
groene structuren. Hierdoor kunnen alle 
openbare ruimtes potentiele buitenspeelruimte 
zijn en hoeven kinderen zich niet te beperken 
tot speciaal aangelegde speelplekken, maar 
krijgt het de hele buurt als speeldomein.  Deze 
vrijere speelinterpretatie is naar voorbeeld van 
de Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte. 

Met het opnemen van een beschermde 
speelplek voor de jongste doelgroep in de 
binnenwereld van elk ontwikkelblok bij de 
uitvraag naar ontwikkelaar is een veilige 
speelplek gewaarborgd. De brede stoepen 
en de Vlietstraten bieden plek voor informeel 
spelen. In de groene tussenzones bij de 
Beekstraten komen kleine grasvlaktes waar 
gespeeld kan worden. 

Bij de beekzone langs de woningen zullen de 
eerste meters vlak gazon zijn als uitloop voor 
spel of ander recreatief gebruik. De beek en 
zijn oevers zullen natuurlijk ingericht worden. 
De paden door de beekzone zijn van beton 
en bieden ruimte voor een klein rondje fietsen, 
steppen etc. Op een aantal plekken langs 
de beek komen zit- en speelobjecten van 
beton die steeds een ander thema aanlichten. 
Natuurlijke speelaanleidingen zoals gezaagde 
boomstammen en hoogteverschillen in de 
overgangszone van beek naar woning en 
de tussenstukken in de beekstraten bieden 
uitdagende speelaanleidingen.

Een grotere afgebakende speelplek aan de 
Wipwei biedt wat meer ruimte voor formeler 
spelen. Op de pleinen aan de oostzijde 
van de Vliet is ruimte voor grootschaligere 
speelvoorziening zoals een sportgelegenheid 
of skatevoorzieningen voor de oudere jeugd.
.

afgebakende speelplek 

uitdagende speelaanleidng 

brede aantrekkelijke trottoirs

plek voor oudere jeugd

verkoeling in de zomer

natuurbeleving

belijning als speel en sportaanleiding
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Afvalinzameling

Restafval wordt ingezameld in ondergrondse 
containers. Deze staan langs de Noordlaan 
(doorgaande weg) net naast de parkeerentrees 
van de bouwblokken. Voor ieder bouwblok 
is een ondergrondse container voorzien, 
waarmee binnen de gewenste loopafstand 
wordt gebleven.

GFT en papier wordt ingezameld per adres. 
Hiervoor zijn container beschikbaar die 
aan de Noordlaan aangeboden worden op 
opstelstroken naast de parkeerentrees van de 
blokken.

Voor de hoogbouw wordt het restafval ook 
ingezameld in ondergrondse containers die 
langs doorgaande wegen staan. Papier wordt 
gezamenlijk verzameld in minicontainers en 
het GFT kan ook zelfstandig of gezamenlijk 
gescheiden worden. In het complex moet 
hiervoor ruimte aangeboden worden.

huisafval in ondergrondse container

rolcontainers voor papier en GFT gezamelijke afval scheiding



Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is nogal breed. 
Voor de buitenruimte zijn er echter een aantal 
aspecten waar duurzaamheid een belangrijke 
rol speelt. Te denken valt aan klimaatadaptieve 
maatregelen die zorgen dat grotere 
hoeveelheden neerslag in de buitenruimte 
opgevangen kunnen worden om daarna weer 
vertraagd af te kunnen voeren of te infiltreren 
in de bodem. Ook het vergroenen van de 
buitenruimte is een maatregel die zorgt voor 
verkoeling van de stedelijke openbare ruimte 
door schaduw te creeeren of door verdamping 
van groene oppervlakken.

Het gebied Stadsoevers leent zich uitstekend 
voor bovengenoemde oplossingen door de 
relatief grote hoeveelheden groen en water die 
al aanwezig zijn en die we gaan maken. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld het hemelwater wat op 
daken en op de verharding valt oppervlakkig 
afvoeren naar de oost-west structuren 
(vlietstraten en beekzone) waar er ruimte is 
voor buffering en langzame afvoer. Het vele 
groen wordt gerealiseerd langs de Molenbeek/
wipweide/beekzone, maar ook in de Noordaan 
door het creëren van een brede middenberm 
met bomen. Langs de Vliet komen stevige 
boomstucturen en is er ruimte voor groene 
taluds. In de Vlietstraten (tussen Noordlaan en 
Vliet) wordt de wateropvang gecombineerd 
met het maken van verdiepte groene plekken, 
zoals ook in oost-west straten ten oosten van 
de Vliet.

Het duurzame karakter van Stadsoevers 
komt ook tot uitdrukking in de toepassing 
van restwarmte middels het ‘smart climate 
grid’. Maar ook de materialisering, die 
voornamelijk bestaat uit gebakken klinkers, 
vormt een duurzame investering door de 
lange levensduur en de mogelijkheden voor 
hergebruik. Tevens is er de ambitie om deze 
gebakken klinker waterpasserend te laten zijn 
waardoor deze aanzienlijk kan bijdragen in de 
wateropgave.

Andere duurzame aspecten bestaan uit de 
toepassing van energiezuinige verlichting en 
de keuze om s’nachts het licht wat zachter te 
laten branden en zelfs bepaalde gebieden 
(denk aan de Molenbeek/beekzone) juist niet 
te verlichten wat de ecologische kwaliteit ten 
goede komt.

De verkeersontsluiting is er op gericht om 
zo weinig mogelijk verkeersbewegingen 
door de wijk te krijgen. Dit geldt ook voor 
de afvalinzameling die centraal langs de 
Noordlaan georganiseerd wordt. Deze 
principes leiden tot een grotendeels 
verkeersluwe wijk wat gunstig is voor de lucht- 
en verblijfskwaliteit. 
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Nutsvoorzieningen

In het plangebied van Stadsoevers achter de 
school en voor de Zwaaikom staat een groot 
centraal gasstation van Essent  Hier worden 
binnenkort interne en externe aanpassingen 
gedaan waardoor er ruimte ontstaat om het 
station, die straks op een centrale en zichtbare 
lokatie staat, goed in te passen in de nieuwe 
context van Stadsoevers. Hierdoor is het ook 
mogelijk om een compactere voetprint te 
krijgen. Met het vormgeven van een nieuw 
afscheiding passend bij de uitstraling en 
identiteit van  Stadsoevers en de lokatie pal 
naast de Beek, kan het een bijdrage leveren 
aan het leefklimaat voor mens en dier in de 
wijk. Een gedachte voor een afscheiding 
waarin vlinders, vleermuizen en vogels kunnen 
nestelen kan een optie zijn. Of het benutten 
van de zon en schaduwzijde met een groene 
afscheiding waarin varens en bloeiende 
klimmers een plek krijgen. De technische eisen 
omtrent afsluitbaarheid, afstand tot gebouw en 
openheid aan de bovenkant zullen de ruimte 
als mede de voetprint en vorm bepalen waarin 
de nieuwe verschijning van het gasstation een 
plek krijgt binnen Stadsoevers.

Voor de kleine nutsvoorzieningen ( elektra, 
internet, telecom etc) die nodig zijn voor 
de nieuwe woningen is de eis dat deze 
geïntegreerd worden in de bebouwde delen 
van de bouwblokken. Ze kunnen bijvoorbeeld 
weggewerkt worden in een blind geveldeel van 
de woning, in een tuinmuur of een samenspel 
aangaan met een tuinhuisje. De voorbeelden 
op de pagina geven aan hoe het geïntegreerd 
kan worden.

De gewenste kleur voor de kastdeuren en 
andere zichtbare delen van nutsvoorzieningen 
is RAL 5008 (blauwgrijs). Dit is de standaard 
kleur voor het meubilair in Stadsoevers.

inpassing nutsvoorzieningen in tuinmuur en schuur

voorbeelden eyecatcher en beeldmerk hekwerk gasstation Stadsoevers

natuurinclusieve wand met planten of nestplekken voor insecten



omgekeerde drempel op de Noordlaan
snelheidsremmende maatregel en waterafvoer

aantrekkelijke en zichtbare waterberging op het Stadspodium zichtbare afwatering in rijbanen

groene wadi in Beeklanen architectonische wateropvang in Vlietlanen retentie water in verdiepte groene plantvakken 
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Afwatering

Het zichtbaar afwateren van regen- en 
oppervlaktewater is een belangrijk onderdeel 
van het concept van Stadsoevers. De beek 
en de Vliet zijn de natuurlijke  lokaties voor de 
afwatering. 

De Noordlaan zal als scheiding dienen met 
aan de ene kant de beek en de andere kant  
de afwatering naar de Vliet. Bij de beekzijde 
wordt het water ‘zacht’ afgewaterd via groene 
wadi’s in de beekstraten direct op de beek 
via het flauwe talud. De Vlietzijde wordt ‘hard’ 
afgewaterd via zichtbare goten op maaiveld 
naar lager gelegen plantvakken of direct op de 
vliet via het grastalud. 

De overige straten in de knoop kunnen ook 
afwateren op de beek. Voor het Stadspodium 
is het nog een zoektocht hoe we het water 
kunnen bergen en langzaam de bodem kan 
infiltreren.

zachte (groene) afwatering harde (stenige) afwatering



Binnenwerelden woonblokken

In het plangebied van Stadsoevers achter de 
binnenwereld van de woonblokken zijn privé-
terreinen met achtertuinen en plek voor het 
parkeren van de bewoners. In iederwoonblokis 
ruimte gereserveerd voor een afgeschermde 
speelplek voor de allerkleinsten. Tussen de 
blokken ligt een informele speel- en looproute. 

In de uitvraag naar de ontwikkelaars zal 
aandacht gevraagd worden voor een 
eenduidige en groene afscheiding/zone 
van de tuinen. En naar een vriendelijke en 
transparante afsluiting van de parkeerentrees 
aan de Noordlaan.  Waar de zijkanten van de 
bebouwing aantrekkelijk zijn of de entree is 
meegenomen in de bebouwing en architectuur.

informele route door woonblokken

intergraal ontworpen afscheidingen en tuinschuurtjes

intergraal ontworpen entrees binnenwereld



37

bestaande boom

nieuwe boom

Groen

De huidige situatie van de locatie Stadsoevers 
bestaat uit bedrijfsruimtes en brede straten. 
Weinig groen en alleen bomen langs de 
Vliet en het Scherpdeel. De abelen aan de 
Vliet kunnen niet behouden worden ivm 
met de renovatie van de kademuren en het 
opdrukken van de verharding. De grote lindes 
aan het Scherpdeel daarentegen kunnen wel 
behouden blijven. In de nieuwe structuur van 
een meanderende beek en losse bebouwing  
is ruimte voor deze lindes. Niet als een strakke 
laan maar groepgewijs.
De te verwijderen bomen kunnen in het gebied 
terugkomen als afscheiding of speelbomen.

Voor de rest van het gebied kan een nieuwe 
boom- en groenstructuur gemaakt worden. 
Inheemse soorten zullen de boventoon 
voeren passend bij de natuurlijke beek en het 
havenkarakter van de Vliet. Bij de beek een mix 
van de bestaande lindes met inheemse soorten 
in een losse structuur en een natuurlijke 
vegetatie . De Noordlaan krijgt een brede 
middenberm met een stevige karakterstieke 
dubbele bomenrij in gazon. 

De Vliet kent twee zijden; de havenkant aan 
de oostzijde met een stevige bomenlaan 
en de westzijde met de woonblokken en 
lossere boomgroepen met een grastalud. 
De Vlietstraten herbergen kleine kleurrijke 
boomvormers met een mix van vrolijke 
onderbeplanting. De plantvakken in de 
oostelijke vlietstraten zijn passend bij de 
grotere bouwblokken steviger in de maat en 
herbergen robuustere onderbeplanting en 
bomen. 

De overige straten in het schakelstuk worden 
gekenmerkt door aangrenzende pleinen en 
krijgen een losse boomstructuur ipv van een 
laanbeplanting. 
Het Turfplein krijgt een zeer kenmerkende 
boom met een uitgesproken herfst of voorjaars 
beeld. Het Stadspodium wordt gekenmerkt 
door gebiedsvreemde bomen zoals dennen 
of cypressen die een goede bijdrage kunnen 
leveren aan het afvangen van fijnstof en het 
plein zijn eigen karakter geven.



berk els iep

1st orde boom  
transparante opgaande kroon
gemixte groepen 

westelijke havendijk

oostelijke havendijk

1st orde boom 
robuust  
volle grote kroon  
stevige kadeboom

iep linde es

berk els wilg

1st 2de en 3de orde bomen  
mix gebieds eigen soorten
nat beekdal
inheemse soorten

EVZ beek
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1st of 2de orde boom  
seizoensbloeier 
transparante kroon
bijzondere boom
straatboom

prunus

turfberg

3de orde boom 
meerstammig 
kleurrijk 
mix losse struikvormers

nothofagus tamarix prunus

vlietstraten

1st orde boom 
robuust  
volle grote kroon 
prominente losstaande boom
straatboom
bijzondere soort uitheems

blauwe denmetasequoia vliegden

stadspodium 

eik

1st orde boom 
robuust grote kroon 
karakterstieke laanboom

noordlaan



materialenpalet Kade
lichtgrijs donkergrijs zwart

uitgewassen bont wit uitgewassen bont uitgewassen zwart

gebakken klinker
formaat keiformaat
type steen Ravenna
rijbaan  keperverband
parkeervak elleboogverband

gebakken klinker
formaat dikformaat
type steen Ravenna
trottoir  halfsteensverband

natuursteen trottoirband
formaat 15 cm breed
type band hergebruik trottoirband Nieuwe Markt
afgeronde band met afgeronde hoeken parkeervak

materialenpalet Stadsoevers

gebakken klinker
formaat keiformaat
type steen Ravenna
rijbaan  keperverband
parkeervak elleboogverband

gebakken klinker
formaat dikformaat
type steen Ravenna
trottoir  halfsteensverband

betonband trottoir
formaat 30 cm breed
kleur  antraciet
hoekige band met haakse hoeken parkeervak
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palet Stadsoevers gebakken klinker

Voor Stadsoevers stellen we een 
verhardingspalet voor die aansluit bij het 
palet van het centrum. Een rustige vloer 
over het hele plangebied met een aantal 
uitzonderingsplekken zoals sommige pleinen 
en de Vliet.

Keiformaat gebakken klinkers op de rijbaan en 
parkeerplaatsen. En voor de trottoirs dikformaat 
gebakken klinkers halfsteensverband.
Waterpasserende gebakken klinkers in de 
rijbanen

Bij de Kade wordt een smalle natuurstenen 
band toegepast passend bij de uitstraling 
en verfijning van de Kade. Voor de rest van 
Stadsoevers juist een robuustere band van 30 
cm breed met een industriële beton uitstraling 
in een antraciete kleur.

materialenpalet stadsoevers gebakken klinker trottoir en rijbaan

afwijkende pleinen qua verharingsmateriaal



maatvoering legpatroon poetische gravering

geintregeerd met hekwerk choreografie

roosendaalse betonplaat

afwerking toplaag
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palet Vlietkade Roosendaalse betonplaat

Voor de Vlietkade krijgt Roosendaal een eigen 
Roosendaalse betonplaat passend bij de 
industriële karakter van de haven en kade. Een 
betonplaat die overgaat in vlietwand en afsluit 
met de onderkade van dezelfde betonplaat.  
De betonplaat zal zich om de Vliet heen 
vouwen en aan beide zijden zichtbaar zijn. Aan 
de oostzijde is de zone groter van maat met 
daaraan de kloeke bouwvolumes met openbare 
en semi openbare functies. De westzijde, 
waar gewoond wordt, is de kade smaller en 
daardoor meer passend bij de schaal van de 
woonblokken.

Een afwerking van de toplaag zal subtiel het 
verschil tussen de verschillende functies en 
gebruikers op de kade aangeven. Nader 
ontwerponderzoek is nodig om te bepalen 
wat voor afwerking, legpatroon en uitstraling 
wenselijk en haalbaar is. De railing aan de 
oostzijde zal geïntrigeerd worden met de 
betonplaat en dezelfde stoere karakter hebben. 

materialenpalet stadsoevers roosendaalse betonplaat boven en onderkade

afwijkende pleinen qua verharingsmateriaal



oorspronkelijke Delftse stoep geveltuin grote vrijheid en ontspannen inrichting en gebruik   

in architectuur opgenomen bankje, openslaande deuren of een trap aan voorkant voor optimale 
interactie met buiten 

referentie autovrije straten grote diversiteit in erfgrenzen en geveltuinen
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Overgang openbaar prive

Het wonen in Stadsoevers kenmerkt zich 
door een grote relatie met de openbare 
buitenruimte. Een belangrijke relatie ligt bij de 
overgang van de priveruimte naar de openbare 
ruimte. Alle woningen in Stadsoevers krijgen 
een Delftse stoep (overgangszone) om zo 
de betrokkenheid met de openbare ruimte 
te vergroten. Hier hebben de bewoners een 
zitplek of ruimte voor een plantenbak. De 
overgangszone is ook de plek waar bewoners 
een praatje maken met elkaar en interactie 
ontstaat. 

Aan de Noordlaan krijgen de bewoners de 
ruimte om een geveltuintje van 30 cm aan te 
leggen. Dit kan een groene buffer vormen en 
een aankleding geven van het trottoir.

De woningen langs de beek en de Vliet hebben 
een trottoir waar ruimte is van 1 meter voor een 
overgangszone. De maat van de Delftse stoep 
bij de Vlietstraten is 1,5 meter 

De overgangszone krijgt ander materiaal 
dan de standaard gebakken klinker. Hier 
stellen we een pallet van 3 tot 4 verschillende 
soorten stenen voor die aansluiten qua kleur 
en materiaal van de bouwblokken. Dit kunnen  
bijvoorbeeld gele klinkers, een tegel of 
natuursteen zijn. Ieder woonblok krijgt zo zijn 
eigen schakering van een Delftse stoep. 

Delftse stoep  1 meter Delftse stoep 1.5 meter

geveltuin 0.30 meter



Verlichting

Voor de verlichting van de ontsluitingswegen 
en woonstraten stellen we de standaard 
masten en armaturen voor met de 
standaardkleur RAL 7032 kiezelgrijs.Op 
de volgende pagina worden de armaturen 
verbeeld die bij het standaard meubilair 
Stadsoevers horen.

De Vlietstraten zijn maar 10 meter breed en 
hiervoor is hangverlichting een logische optie. 
Langs de beek is het vanuit ecologie wenselijk 
om het s’nachts geen kunstlicht te hebben. Hier 
is alleen verlichting nodig op 1 of 2 doorsteken. 
De vlietkade kan een eigen verlichtsarmatuur 
en mast hebben passend bij het karakter van 
de Vliet.

Bij de pleinen is een specifiek verlichtingsplan 
nodig die past bij de uitstraling en het dagelijks 
gebruik en de evenementen op de pleinen. 
Het gaat om; 

- het Stadspodium met moderne en 
programmeerbare verlichting als eyecatchers 
- het Kadeplein  waar de verlichting de gevels 
en het monument aanlichten
- het waterplein waar met het verlichten van de 
trappen naar de zwaaikom toe een bijzonder 
effect bereikt wordt.

Zwaaikom

Kadeplein Vlietkade

Stadspodium
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Meubilair

In Stadsoevers werken we terughoudend met 
los meubilair. Zitgelegenheden zijn veelal 
geïntegreerd in het ontwerp van de pleinen of 
plekken.

Daar waar we losse zitobjecten nodig hebben 
gebruiken we de bank of stoelen type 
Montseny van Samson. Hiermee hebben we 
voor het Kerkplein, Kadeplein en sporadisch 
bij de Vlietstraten, bij deZwaaikom of andere 
plekken in Stadsoevers een rustig ogende en 
comfortabele bank of groepje stoelen. 

Overige meubilair
-afvalbak type Bammens bak zonder  ‘Tidy Man’ 
logo  RAL 5008
-afzetpaal type VIP Velopa  RAL 5008
-fietsbeugel Leon 600 zonder dwarsstang RAL 
5008
-armatuur trottoir en pleinen etc type Disano 
Polar mast en armatuur RAL 5008
- armatuur rijbanen Brisa Lightronics mast en 
armatuur RAL 5008

Voor al het meubilair en de objecten is 1 kleur 
gekozen blauwgrijs  RAL 5008. Dit is de kleur 
van de Passerelle en de Vlietbrug.  De kleur 
voor de lichtmasten is  kiezelgrijs  RAL 7032. 
De overige kleuren voor Stadsoevers zijn 
terughoudend; zie de kleurwaaier.

de stoel en bank Montseny 

bammens afval bak                afzetpaal VIP                       fietsbeugel Leon
 

Disano Polar verlichting trottoir ,pleinen etc   Brisa verlichting rijbanen

RAL 5008 grijsblauw RAL 7032 kiezelgrijs RAL 7021 zwartgrijs RAL 7035 lichtgrijs 
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inzoom plangebieden

1 Molenbeek
2  Wipwei
3  Vliet
4 & 5  Zwaaikom
6 Vlietstraten
7 Beekstraten
8 Beek
9 Noordlaan

1

2

3

4

5

6

9

7

8



Knoop

De knoop is het schakelstuk van stad met 
Stadsoevers en waar zowel de wereld van 
de beek als de wereld van de Vliet elkaar 
ontmoeten.  

Een beeld van de Kade met de oude 
bebouwing naast de grote moderne blokken 
zoals het EKP, douanekantoor en Kellebeek 
met meanderend de Molenbeek daartussen. 

Het concept voor de knoop is deze twee 
werelden te verenigen in een brede natuurlijk 
meanderende Molenbeek met een harde 
opsluiting middels een kademuur. Het ‘mini 
beekdal’ ligt verlaagd en heeft paden en een 
brugverbinding. 
Belangrijke opgave is het behouden van de 
historische kademuren. Door deze op te nemen 
in het ‘beekdal’ kunnen ze het hoogteverschil 
opvangen en onderdeel worden van de 
beleving. Ook de oude schoorsteen net ten 
westen van de Zwaaikom kan behouden 
worden en ingepast worden in het plan.

De pleinen aan de moderne blokken zijn 
stenig, modern en flexibel inzetbaar. Het 
groen is geconcentreerd aan de beek of in 
verplaatsbare objecten op de pleinen.

Een opgave is om de zone rondom het 
gasstation en de tijdelijke parkeerplaatsen van 
Kellebeek aan de Vlietzijde te vergroenen

schets knoop Stadsoevers met Kade en Vliet en de beek.
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beek te beleven door, natte voeten, stroming, vissen, water voelen etc

hoogteverschil beekzone met inpassing bestaande kademuren nieuwe kademuur daar waar nodig met geintregeerde zitplekken in lager gelegen beekdal 
met beek

oversteken beek bieden zicht op slingerende beek

beek met ‘beekdal’ slingert door harde omkadering met kademuren



 Molenbeek schaal 1:200

vlonder

2.25 0.70

0.00

2.30
2.75

2.00 3.60 4.50 7.50

beek inpassing
bestaande
kademuur

nieuwe rand 1 richtingsweg
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beeld aenf-visuals.com
impressie Molenbeek



Wipwei

De Wipwei is de overgang van Molenbeek 
naar Oude Beek en wordt gekenmerkt door 
amfibieënpoelen en een natuurlijke inrichting 
met daarbinnen een speelplek en een breed 
trottoir met delftse stoep aan de woningzijde.
 

impressie wipei en bouwblok

centrale speeplek

spetterend speelobject

veilig spelenavontuurlijk spelen



55

Wipwei schaal 1:200

delftse stoep poelen poelen rijbaan

1.00 3.00
5.40

2.30

2.50

2.70



Vliet

De vliet krijgt één beeldtaal met twee 
gezichten;
- de Oostelijke Havendijk wordt een brede 
kade stenig met ruimte voor ‘de auto te gast’. 
Een brede onderkade deels met een railing 
op de kade met trappen naar het water toe bij 
het overslagplein. De kade krijgt een robuuste 
bomenlaan.

- de Westelijke Havendijk ligt aan de zijde 
met de woningen. Hier een smalle kade met 
een autoluw profiel. Deze ruimte nodigt uit tot 
gebruik door de bewoners. Een groen talud 
met groepen van smalle opgaande bomen. Het 
talud biedt de bewoners zicht op het water en 
zorgt voor sociale controle naar de openbare 
onderkade. Een mooie plek om dichtbij het 
water te zitten en aan je bootje te werken bij de 
openbare ligplekken.

stoer

beton

staal

havengroots
werken

rauw

openbaar

overslag detail

stoer

beton

staal

havengroots
werken

rauw

openbaar

overslag detail

stoer

beton

staal

havengroots
werken

rauw

openbaar

overslag detail

stoer

beton

staal

havengroots
werken

rauw

openbaar

overslag detail

oostelijke havendijk met haven rechte muur met hekwerk

ontspannen en stenige uitstraling Oostelijke Havendijk

westelijke havendijk met openbare kade en schuin 
grastalud

grove en robuste materialisatie kade industriele look en feeling kade

rauw en ruwe haven uitstraling op en aan de kade
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1.00 3.00 3.00

0.50

1.50 22.80 2.50 6.00 4.50- 1.50

Vliet schaal 1:200



principe lage kade element  
Westelijke Havendijk

zitrand Westelijke Havendijk

open en groene kade sociale controle met overzicht en relatie water

onderkade met grastalud en openbare kade
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principe hoge kade element  
Oostelijke Havendijk

combinatie muurelement en hekwerk onderkade, muur en bovenkade als 1 vorm

boven en onderkade als 1 choreografie

grafiek en poezie in afwerking muur kade 



beeld aenf-visuals.com
impressie Roosendaalse Vliet
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Brug Vliet

De nieuwe brug over de Vliet vormt de 
langzaamsverkeers verbinding van het station 
via de Passerrelle naar de westzijde van 
Stadsoevers.

De brug is meer dan alleen een verbinding. 
Het maakt onderdeel uit van de doorlopende 
kadestructuur en identitieit. Het beste beeld 
over de rechte Vliet krijg je straks vanaf de 
brug. Een mooiere zichtlijn is er niet op deze 
lokatie. Om dit en de verankering met de kade 
en het aangrenzende overlsagplein soepel te 
krijgen, is een versmelting met de kade nodig. 

Het concept van de brug is niet een 
verbinding, maar een doorlopende kade. 
Een brede brug met banken en een goede 
aanhechting met de kade en onderkade. Dit 
zorgt voor een aangename verblijfsruimte. 

De brug kan 1 dek krijgen, maar ook 2 niveaus 
een fietsgedeelte en een voetgangers en 
verblijfsruimte. De eisen omtrent het open 
kunnen van de brug, veiligheid of andere 
technische eisen maken onderdeel uit van de 
uitvraag naar een architect.

brug met natuurlijke aanleiding voor verblijf

lichtgewicht brug met zitplekaanlandingen versmelten met kade

brug nodigt uit tot gebruik

kleur en uitstraling eyecacther 



Zwaaikom

De zwaaikom is de grote open ruimte van 
Stadsoevers, het waterplein waar plek is voor 
de passanten met hun boot. Aan de zuidzijde 
de brede stenige kade met een rijbaan, brug 
en lage onderkade. De oost- en westkant 
een harde kade met aan de westkant bij de 
Noordlaan een lage onderkade aansluitend 
op de onderkade aan de zuidkant. De 
noordkant is de zonzijde waar je met je voeten 
het water kan aanraken. De flauwe trappen 
vormen een perfecte zonplek met op de 
kade terrassen. De trappen worden gevormd 
met de Roosendaalse betonplaat.En worden 
gekoppeld met de onderkades van de Vliet

Zwaaikom met betonenplaten als luie trappen naar het water toe met koppeling met 
onderkade

Zwaaikom en trappen met kade bruikbaar als evenementenlokatie
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zwaaikom west-oost

zwaaikom noord-zuid

13.00 10.00 2.50 59.00 2.50 3.70 2.00 6.00 2.00

12.002.5095.002.504.00
Zwaaikom schaal 1:400



beeld aenf-visuals.com
impressie Zwaaikom



Vlietstraten

De smalle vlietstraten aan de Westelijke 
Havendijk zijn het domein van de voetganger 
en spelende kinderen. Regenwater en 
oppervlaktewater wordt zichtbaar in gootjes 
naar de verdiepte plantvakken gebracht, waar 
het langzaam in de grond zakt. De keuze voor 
de beplanting is hierop afgestemd. 

De verlichting is opgespannen tussen de 
gevels. De Delftse stoepen en de overige 
inrichting van de vlietstraten nodigen uit 
tot medegebruik. In de bebouwing zitten 
aanleidingen zoals openslaande deuren of een 
buitenkachel die deze straten een levendig 
beeld en gebruik geven.

De oostelijke Vlietstraten kennen eenzelfde 
afwateringsprincipe van goten met verdiepte 
plantvakken. Het groen is hier robuuster 
en de plantvakken groter als reactie op de 
bouwblokken die kloeker zijn en de maat van 
tussenruimtes wijder. 

goten voor zichtbaar afvoeren water naar lagerlegen retentieborders 

ontspannen uitstraling en cohesie met gezamelijk straat
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afkoppelen regenwater groene ontspannen straat met Delftse stoep

verdiepte borders

Vlietstraten schaal 1:200



Beekzone

Het Scherpdeel met de beek is een 
ontspannen groene wereld waar rustig 
gewoond kan worden aan een breed trottoir 
met delftse stoep. De inrichting van de beek en 
zijn taluds is natuurlijk, met naar de woningen 
toe een intensievere bespeelbaar graszone. 

De smalle betonpaden gaan kriskras door de 
beekzone heen en hebben op cruciale plekken 
een brug als verbinding over het water heen, 
op andere plekken is de overbrugging een 
speelaanleiding. Op plekken waar ruimte en 
de verbinding ontstaat met de beekstraten 
is aanleiding om een object van beton te 
maken die uitnodigt tot zitten en tegelijk ook 
een functie kan hebben voor spelen of langer 
verblijf zoals een steiger naar het water toe om 
te vissen of je kano te water laten.

De beekstraten zijn de groene openbare 
tussenwerelden van de bouwblokken.
Hier is een meer intensievere inrichting dan bij 
de beek. Wel een wadi om het regenwater af te 
voeren naar de beek, maar ook een vlak stuk 
om een balletje te trappen.

 

brede speelstoep multifunctioneel object van beton

intensiever te gebruiken deel van taud beek
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vlak stuk gras 

wadi natuurlijke speelobjecten

Beekstraten schaal 1:200



bestaande 
boom

Beek schaal 1:200
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beeld aenf-visuals.com
impressie beek



Noordlaan

De Noordlaan is de woonstraat van 
Stadsoevers. De laan in het midden van 
het gebied met een verhoogde brede 
middenberm. 

Een dubbele bomenrij geeft de laan het 
karakter van een statige straat. De bomen 
staan alternerend in de middenberm.
De ondergrondse containers en opstelplekken 
kliko’s zijn naast de entrees van de 
bouwblokken gepositioneerd. 

Aan de binnenzijde van de rijbanen tegen 
de middenberm aan liggen afwateringsgoten 
die het water naar de beek aan de ene zijde 
en de vliet aan de andere zijde brengen. Een 
omkeerde drempel naast watertransporter ook 
een snelheidsremmer.

referentiestraat Avenue Concordia - Rotterdam

middenberm met ruimte voor kunst                                                         herfstbeeld eiken laan



72

schaal 1:200
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