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Winkelcentrum Tolberg
Tolbergcentrum – Roosendaal

Ondernemen en winkelen in  
de huiskamer van Tolberg



Inleiding
Winkelcentrum Tolberg dateert uit eind jaren

‘80 en is gelegen in Tolberg, een grote woonwijk 

aan de zuidwestkant van het West-Brabantse 

Roosendaal. Het winkelcentrum wordt omringd 

door een wijkgebouw, een basisschool en een 

gemeentelijke gymzaal. Er tegenover staan drie 

compacte appartementengebouwen met wijk - 

voor zieningen in de plint, waaronder een huis-

artspraktijk, een paramedisch dienstencentrum, 

een apotheek, een dierenkliniek en een biblio - 

theek. Pal daarnaast is bovendien een tand-

artsencentrum gevestigd. Samen vormen deze 

voorzieningen het wijkcentrum van Tolberg.

Het winkelcentrum zal na herontwikkeling 

onderdak bieden aan twee full service super- 

markten (Albert Heijn en Plus), enkele vers-

specialisten en diverse aanvullende branches 

voor de dagelijkse boodschappen. Het winkel-

centrum vervult daarmee primair een functie 

voor de wijk Tolberg. Maar ook de bewoners 

van de aanpalende woonwijk Groot-Kroeven zijn 

deels op het wijkwinkelcentrum aangewezen, 

aangezien hier geen compleet aanbod voor de 

dagelijkse boodschappen aanwezig is.

ONTWIKKELINGSPLAN 

Voor de herontwikkeling en uitbreiding van het winkel

centrum heeft WP Retail Invest in samenwerking met de 

gemeente Roosendaal een plan opgesteld dat optimaal 

invulling geeft aan de volgende aspecten:

Ambities en wensen WPRI en gemeente

• Verbeteren van de uitstraling, herkenbaarheid, sfeer  

en beleving van het winkelcentrum

• Opwaarderen van het winkelcentrum tot een 

ontmoetingsplek en hart van de wijk

• Verhogen van de verblijfskwaliteit van de passages  

en het binnenplein

• Optimaliseren en uitbreiden van de parkeervoor zieningen

• Herinrichten van de openbare ruimte

Aandachtsgebieden huidige situatie

• Door eerdere uitbreidingen is het gebouw in onbalans 

en oogt het wat ‘verrommeld’

• Diverse elementen van het gebouw, de inrichting en  

de omgeving maken een verouderde indruk

• Het klimaat in de passages dient te worden geoptima

liseerd

• De entree aan de noordkant is niet afsluitbaar,  

met nadelige gevolgen voor de sociale veiligheid in  

en rond het winkelcentrum

• Het is wenselijk om de bereikbaarheid van de parkeer

plaatsen te verbeteren

Versterking van het aanbod

• Uitbreiden van het aantal winkelunits en parkeerplaatsen

• Vergroten van de variatie in het aanbod voor dagelijkse 

boodschappen, versspecialiteiten en horeca

• Optimaliseren van de balans tussen landelijke keten

bedrijven en lokale ondernemers

Dit geheel van maatregelen resulteert in een eigentijds 

overdekt wijkwinkelcentrum met een veelzijdig aanbod 

voor het winkelend publiek en een goed ondernemers

klimaat voor de winkeliers. Dankzij de versterkte eigen 

identiteit – in de vorm van een levendig erf met een dorps 

karakter – zal winkelcentrum Tolberg bovendien fungeren 

als uitnodigend verblijfs en ontmoetingsplein voor de 

gehele wijk. 
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Het winkelcentrum ligt op een zichtlocatie aan  

de Willem Dreesweg en is vanuit alle richtingen goed 

bereikbaar. De Willem Dreesweg is de belangrijkste 

ontsluitingsroute voor autoverkeer en sluit de wijk aan 

op de ring rond het centrum en – via de provinciale 

weg N262 – op de rijksweg A58. Aanvullend hierop 

ontsluit de Thorbeckelaan de westelijke buitenrand 

van Tolberg, terwijl de Bergrand als ontsluiting voor 

de oostelijke buurten van Tolberg én de naastgelegen 

woonwijk GrootKroeven fungeert. Bovendien is het 

winkelcentrum centraal gelegen binnen een fijnmazig 

net van vrijliggende fietspaden door de wijk.

Ook het openbaar vervoer is prima verzorgd: viermaal 

per uur rijdt de stadsbus (lijn 1) via het winkelcentrum 

(halte Tolberg Centrum) van TolbergWest door het 

stadscentrum naar de woonwijk Kortendijk en terug. 

Het winkelcentrum wordt aan drie kanten omgeven 

door parkeerplaatsen, die via de Heulberg (noord)  

en de Gagelberg (zuid) worden ontsloten. Hier mag 

gratis en onbeperkt worden geparkeerd. Parallel aan 

de uitbreiding van het winkelcentrum zal de parkeer

capaciteit met een kwart worden uitgebreid tot 279 

parkeerplaatsen. 

Nabij de drie entrees van het winkelcentrum én  

de entree van wijkgebouw De Bergspil wordt tot slot 

voorzien in royale fietsparkeergelegenheid.

Ligging en  
bereikbaarheid
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De woonwijk Tolberg vormt het primaire verzorgings

gebied van winkelcentrum Tolberg. Deze ruim 

opgezette, groene en waterrijke wijk is grotendeels 

eind jaren ’80 gebouwd en omvat de volgende 

buurten: Hulsdonk, WeihoekOost, WeihoekWest, 

TolbergOost, TolbergCentrum, TolbergWest en 

Haiink.

Het secundaire verzorgingsgebied beslaat met name 

de twee ten oosten van de spoorlijn gelegen buurten 

van de wijk GrootKroeven: MinnebeekDe Krogten  

en Kroeven. Maar ook van de overige buurten van  

GrootKroeven zijn de bewoners deels aan gewezen 

op winkelcentrum Tolberg.

De wijk Tolberg omvat circa 4.800 woningen, waar

van 79,3% in het koopsegment, 17,5% in het sociale 

huursegment en 3,2% in het vrije sector huursegment. 

Tolberg telt circa 12.200 inwoners en is daarmee 

de grootste woonwijk van Roosendaal. Ruim 71% 

van de populatie in Tolberg is jonger dan 55 jaar, 

ruim 30% zelfs jonger dan 25 jaar. Met bijna 2.200 

meerpersoonshuishoudens met kinderen (44%) is 

Tolberg bovendien met afstand de meest kinderrijke 

wijk van Roosendaal. En ook met het besteedbaar 

inkomen per huishouden (€ 43.500,) scoort de 

wijk bovengemiddeld in vergelijking met de gehele 

gemeente Roosendaal (€ 35.300,).

Bron: Wijkatlas Gemeente Roosendaal (2017)

Verzorgingsgebied
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KENGETALLEN

• Primair verzorgingsgebied:  

circa 12.200 inwoners

• Secundair verzorgingsgebied:  

circa 11.200 inwoners

• Veel gezinnen en jonge mensen 

(<55 jaar)

• Gemiddeld besteedbaar inkomen 

Tolberg: € 43.500,

• Gratis parkeren: 279 parkeer

plaatsen (na herontwikkeling)

 4  Jumbo – Lindenburg

 5  Aldi – Dijkcentrum

 6  Plus – Dijkcentrum

 7  Aldi – Boulevard

Wijkwinkelcentra

 A   Dijkcentrum

Buurtwinkelcentra

 B   Kroeven

 C  Lindenburg

 

Supermarkten

   
Albert Heijn – Tolberg

   
Plus – Tolberg

 1  Lidl – President Kennedylaan

 2  Agrimarkt – Streuvelslaan

 3  Dirk van de Broek – Laan van Henegouwen
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Branchering

Na herontwikkeling is winkelcentrum Tolberg een 

compact (circa 5.950 m2 bvo) en eigentijds overdekt 

wijkwinkelcentrum met circa twintig winkelunits. 

Belangrijkste trekkers zijn de twee supermarkten – 

Albert Heijn (circa 1.550 m2) en Plus Van Gurp  

(circa 1.450 m2) – die conform het beproefde halter

model aan weerszijden van het winkelcentrum zijn 

gesitu eerd. Hierdoor bevorderen de supermarkten  

de doorstroom van winkelend publiek ten gunste  

van de overige winkeliers.

Daarnaast omvat het winkelcentrum 

een kantoor boekhandel met PostNL 

servicepunt, een kapsalon, een 

damesmodezaak, een drogisterij,  

een bloemist, een snackbar en diverse 

foodgerelateerde speciaal zaken  

op het gebied van brood, banket, kaas,  

deli  ca tessen, vlees(waren), wijnen 

en gedistilleerd. De te realiseren 

uitbreiding van het winkelcentrum biedt 

bovendien ruimte voor toevoeging van 

ont brekende branches, bijvoorbeeld op het gebied 

van groenten en fruit, vis, reformproducten, persoon

lijke verzorging, textiel, dierbenodigdheden, huis

houdelijke artikelen, speelgoed en een opticien.

 Albert Heijn

 1  Gall & Gall

 2  Bakkerij de Rooy

 3  De Kaasgraaf

 4  Drogisterij Horsten

 5  Slagerij Antens

 6  Peet’s Bloemenshop

 7  Josha women + accessoires

 8  Kapsalon Sonja

 PLUS Van Gurp

9  Te huur: 378 m2 

10  Kantoorboekhandel Tolberg / Post NL

11  Te huur: 74 m2 

12  Plaza Food For All

13  In optie 

14  Te huur: 111 m2 

15  In optie 

16  Te huur: 107 m2 

17  Te huur: 226 m2

 

 Parkeerplaatsen (totaal: 279)

 Fietsparkeergelegenheid

A  Wijkgebouw De Bergspil

B  Gemeentelijke gymzaal (1e verdieping)

C  Openbare basisschool De Rietgoor

D  Servicepunt bibliotheek

E  Apotheek

F  Dierenkliniek

G  Paramedisch dienstencentrum

H  Huisartspraktijk

I  Tandartsencentrum Tolberg TOLBERGCENTRUM

HEULBERG
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Ontwikkelvisie

VERSTERKING ALS WIJKWINKELCENTRUM

Om winkelcentrum Tolberg als wijkwinkelcentrum 

toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken, 

is een ruimtelijke en functionele versterking nood

zakelijk. Door circa 1.200 m2 winkeloppervlak toe  

te voegen, ontstaan mogelijkheden voor verrijking  

van het aanbod met ontbrekende branches op het 

gebied van de dagelijkse boodschappen en andere 

benodigdheden en extra horecavoorzieningen.

HET NIEUWE BAKEN VAN TOLBERG

De belangrijkste uitbreiding van het winkelcentrum 

is het Huis: een opvallend winkelgebouw naast de 

entree aan de noordkant met 

een gemeentelijke gymzaal op 

de verdieping. Het Huis wordt 

het hoogste onderdeel van het 

winkelcentrum en maakt het 

winkelcentrum daarmee – als 

herkenbaar baken in de wijk – 

van veraf zichtbaar. De huidige 

gymzaal achter het wijkgebouw 

wordt tot nieuwe winkelruimte 

getransformeerd. Hierdoor  

wordt het binnenplein – de  

Huiskamer – volledig door  

winkels omgeven, wat ten goede 

komt aan de levendigheid en  

de sfeer van het binnenplein.

     WPRI zoekt actieve ondernemers  

                   die écht iets moois  

           aan het winkelcentrum kunnen toevoegen.
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Oude situatie Nieuwe situatie

WINKELEN EN ONTMOETEN

Winkelcentrum Tolberg moet niet 

alleen een plek zijn om snel en 

gemakkelijk te kunnen winkelen, 

maar ook een uitnodigende 

ontmoetingsplek die het karakter 

van de wijk weerspiegelt. Om dit te 

bereiken, worden (onder meer) de 

volgende maatregelen getroffen:

• Het winkelcentrum wordt  

volledig afsluitbaar door  

de realisatie van een nieuwe 

entree tussen het Huis en  

Albert Heijn

• De drie entrees krijgen een 

uniforme, transparante  

uitstraling met een uitnodigend 

karakter

• De passages krijgen binnen  

de bestaande structuur een  

grondige makeover, waarbij de 

overkappingen, de vloeren en  

de entrees worden vervangen

• Het binnenplein wordt dé  

ont moetingsplek van het winkel

centrum met terrasjes en een 

sfeervolle koffiezaak



Openbare ruimte

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt 

gestreefd naar het creëren van een samenhangend 

geheel, rekening houdend met het karakter en de 

functie van de verschillende vormen van openbare 

ruimte. De opeenvolging Erf – Plein – Passages 

– Huiskamer staat hierbij voor de stapsgewijze 

beweging van buiten naar binnen, van eenvoudig 

naar bijzonder.
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     Meer uitstraling, meer dynamiek,  

                        meer bezoekers… open jij hier  

         met succes jouw nieuwe zaak?

Impressie interieur met  

houten kapconstructie

Eenduidig kader voor  

individuele winkelpuien

Bestratingspatroon met  

hergebruikte klinkers 

Nieuwe situatie openbare ruimte

Bescheiden en neutrale uitstraling

ERF

De inrichting van de nieuwe 

parkeerplaatsen wordt – in lijn 

met de uitgangspunten van het 

gemeentelijke Hand boek Open  

bare Ruimte – bescheiden en 

neutraal uitgevoerd in rustige 

en degelijke materialen.

PLEIN

Het plein aan de noordkant 

verbindt de en trees van 

de school, het wijkgebouw 

en het winkelcentrum en is 

daar mee de belangrijkste 

open bare ruimte van Tolberg

centrum. Het plein wordt met 

hergebruik van gebakken 

klinkers en toevoeging van 

stijlvolle accenten ingericht 

als uitnodigend voetgangers

plein waar fietsers ‘te gast’ 

zijn. De fietsroute die het  

plein doorsnijdt, wordt subtiel 

in het bestratingspatroon 

gemar keerd.

PASSAGES

De passages worden voor

zien van een nieuwe, lichte 

vloerafwerking waarin subtiel 

onderscheid wordt gemaakt 

tussen loop en uitstalzones. 

Ook wordt een eenduidig 

kader aangebracht waarin 

individuele winkelpuien en 

reclameuitingen op harmo

nische wijze een plaats 

kunnen krijgen. Hierdoor 

ontstaat een rustiger ‘straat

beeld’ en een aangenaam 

verblijfsklimaat.

HUISKAMER

Het binnenplein krijgt  

dezelf de vloerafwerking als 

de passages die door het 

plein met elkaar worden ver

bonden. De nieuwe ont moe  

t ingsplek – de Huis kamer – 

van het winkelcen trum – zal 

aangenaam licht, ruimtelijk 

en gastvrij aan voelen dankzij 

de sub stan tieel verhoogde 

glazen kap. Dankzij de  

terrasfunctie, de extra horeca  

 voorziening en de plaatsing 

van bankjes wordt de Huis

kamer een aangename ont

moetings plek.

12



Winkelcentrum Tolberg behoort tot de hoofd winkel

structuur van de gemeente Roosendaal en heeft 

volgens de gemeentelijke Detailhandelsnota 2015 

een belangrijke boodschappenfunctie voor de wijk 

Tolberg. Door de aanwezigheid van twee fullservice 

supermarkten – Albert Heijn en Plus – heeft het 

winkelcentrum echter niet alleen een aantrekkende 

werking vanuit Tolberg zelf, maar ook vanuit een be

langrijk deel van de aangrenzende woonwijk  

Groot Kroeven. Dit resulteert in een bevredigend 

aantal bezoekers.

Uit functioneel oogpunt is het perspectief voor  

het winkelcentrum volgens de Detailhandelsnota 

goed. Positief is bovendien het geringe aantal mu

taties binnen het aanbod in de laatste 10 jaar.  

De binding met de wijk is dan ook sterk doordat 

vrijwel alle winkelunits worden bezet door  

lokale ondernemers. De winkeliersvereniging is 

zeer actief en organiseert regelmatig sfeervolle 

activiteiten, waaronder een kinderrommelmarkt,  

een lampionnenoptocht, een Moederdagmarkt,  

een Sinterklaasfeest en een Kerstmarkt.

Aantrekkelijk  
voor ondernemers
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“Mijn vader is deze zaak in 1988 begonnen.  

Ruim vijf jaar geleden ben ik hem opgevolgd,  

want ik zag hier voldoende perspectief.  

Als speciaalzaak zorgen we ervoor dat we  

concurreren op kwaliteit: elke dag verse bloemen 

en goede service. Dát is onze meerwaarde!”   

JEROEN VAN DORSTEN  

(EIGENAAR PEET’S BLOEMENSHOP)

“Ik zit hier al vanaf het begin en zo’n acht jaar geleden is mijn zoon Niels, 

die hier al achttien jaar werkt, in de zaak gestapt. We hebben in dit winkel

centrum een mooie zaak opgebouwd door actief te ondernemen en onszelf 

te onderscheiden met verse producten van een constante hoge kwaliteit.”  

PETER ANTENS (EIGENAAR SLAGERIJ ANTENS)

"Inmiddels zitten we hier een jaar of vier en hebben we ons plekje helemaal 

gevonden. Tolberg biedt alle mogelijkheden om een goede boterham  

verdienen als je je écht specialiseert en je klanten een mooi, onderscheidend 

assortiment biedt.”  HUBÈRT VAN DE GRAAF (EIGENAAR DE KAASGRAAF)

Winkelcentrum Tolberg geeft  

        ondernemers de kans  

   om te groeien en te investeren

Ons publiek heeft wat  

       te besteden en is loyaal.  

   Ik zie vaak dezelfde

             gezichten in mijn zaak

  Albert Heijn en Plus trekken  

dagelijks duizenden bezoekers 

          naar ons winkelcentrum
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Over WP Retail Invest C.V.

WP Retail Invest investeert zowel voor eigen reke ning 

en risico als namens derden in bestaand winkel vast  

goed. Duurzame waardecreatie voor consumenten 

en ondernemers staat hierbij centraal. Daarnaast zijn 

we actief als gedelegeerd ontwikkelaar.

Bij het opbouwen van een hoogwaardige winkel vast 

goedportefeuille richten we ons primair op foodbranche

georiënteerde winkelcentra met een kwali  tatief goed 

verzorgingsgebied op wijk en buurtniveau. Deze 

objecten zijn toekomstbestendig, aangezien ze veelal 

een verbindende factor in de wijk zijn voor de dage

lijkse boodschappen en overige voorzieningen – zoals 

scholen, zorg en dienstverlening – voor de bewoners. 

Dit biedt voor winkeliers een stabiele voedingsbodem 

om te kunnen ondernemen.

Ons onderscheidend vermogen schuilt in diep gaande 

kennis van de retailmarkt, op basis waarvan we slag  

vaardig en met een nononsens aanpak op vernieuwing 

en rendementsverbetering sturen. Kwaliteit, creativiteit, 

duurzaamheid en beleving spelen hierbij een prominen  

 te rol. Dit resulteert in aantrekkelijke winkel locaties met 

aantoonbare meerwaarde voor ondernemers, winkelend 

publiek, omwonenden, gemeenten en investeerders.

Projecten in portefeuille

Winkelcentrum Het Stroink – Enschede

Informatie en verhuur
WP Retail Development & Management B.V.

Pedro de Medinalaan 1

1086 XK Amsterdam

T (020) 714 77 80

E info@wpri.nl

I www.wpri.nl

GERT-JAN VELDKAMP

M (06) 41 93 15 88

E gertjan@wpri.nl

RODERIK LÜSCHEN

M (06) 29 41 92 85

E roderik@wpri.nl

Duurzame waardecreatie  
               in winkelvastgoed

(*) Ontwerp: Steven van der Goes architecten bna | Foto: Ossip van Duivenbode

Wijzigingen voorbehouden.  

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2018 WP Retail Invest – Amsterdam

Winkelcentrum Duinzigt – Den Haag

Winkelcentrum Obergon – Winsum(*)Winkelcentrum Strijp – Eindhoven

Market Plaza – Bruinisse

Gedelegeerde projecten
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