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Het Zuidoostkwartier in Roosendaal is een 
omvangrijke nieuwbouwlocatie gelegen aan de 
rijksweg A58. In de Roos is de sportvoorziening 
voor de leerlingen van het naastgelegen Jan 
Tinbergen college, tevens heeft het een functie 
als bovenwijkse sportvoorziening voor de stad. 
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DE LOOPBRUG 
VERBINDT DE 
SPORTHAL 
MET DE 
NAASTGELEGEN 
SCHOOL

Het gebouw is middels een loopbrug verbonden 
met het Jan Tinbergen College. Op de verdieping 
ontstaat hierdoor een entree voor het college naast 
de hoofdentree op de begane grond, waardoor 
er optimaal gelijktijdig gebruik mogelijk is door 
verschillende partijen.

De sportzaal op de begane grond is gemaakt 
conform de eisen van NOC-NSF met een vrije 
hoogte van 7 meter, bedoeld voor de breedtesport 
binnen de gemeente Roosendaal. In deze zaal is 
het mogelijk om op topniveau te sporten. Op de 
verdieping ligt, aangrenzend aan de sporthal, een 
tribune en  horeca waar bezoekers vanaf de bar van 
de wedstrijden kunnen genieten. De zalen op de 
verdieping zullen vooral gebruikt worden door de 
naastgelegen school. 

DE SPORTZAAL IS CONFORM 
DE EISEN VAN NOC-NSF
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Uit kostenoverweging is voor de materialisatie 
van het gebouw gebruik gemaakt van eenvoudige 
materialen zoals stalen gevelbeplating en 
glas. Deze zijn op een dusdanige manier 
verwerkt en gedetailleerd dat de sporthal een 
allure uitstraalt die de functie verre overstijgt. 
Hierdoor ontstaat ondanks de veelal gesloten 
gevels een open en uitnodigend gebouw.

DE DETAILLERING VAN 
DE MATERIALISATIE 
GEEFT DE SPORTHAL 
EEN ALLURE DIE DE 
FUNCTIE OVERSTIJGT
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In de Roos

Roosendaal (NL)

NOC-NSF sporthal, 2 gymnastiek lokalen, kantine en verbindingsbrug naar naastgelegen 
school

3.556 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering

2010 - 2012

Gemeente Roosendaal

Ton Venhoeven,  Manfred Wansink, Louis van Wamel,  Eelco Bergman, Gabriel Boutsema, 
Roland Herpel, Arjan Pot, Maarten Bax

Olco (bouwmanagement), Technion (installatieadviseur), Goudstikker de Vries 
(constructeur), K-plus (akoestisch en brandtechnisch adviseur), Boot Bouw (aannemer)

Stijn Poelstra 
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