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Uniek wonen in appartementen,
eengezinswoningen en tweekappers 
in Beekkwartier, Roosendaal
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INHOUDSOP GAV E

DE BUURT FLOREERT

In Stadsoevers komen belangrijke structuurdragers van Roosendaal 
bij elkaar: het spoor, de Molenbeek, de Vliet en de Kade. In dit gebied 
komen natuurlijke stromen samen met stedelijke en vormt de combinatie 
het canvas voor nieuwe functies. Het vormt een werkelijk uniek gemengd 
gebied binnen Roosendaal. BVR Groep ontwikkelt samen met de architect  
Space&Matter en de landschapsarchitect Karres en Brands de florerende 
buurt Beekkwartier binnen het opkomende Stadsoevers.

Een nieuwe buurt bloeit op 
in Roosendaal. Een unieke, 
duurzame wijk met kabbelend 
water in de achtertuin en de 
binnenstad in je broekzak.
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"Wie rust zoekt,  
vindt die in de natuur. 
Wie reuring wenst, 
treft die in de stad."

EEN NIEU W WO ONGEBIED IN DE S TAD

Beekkwartier ligt aan de westkant tussen de wijk Westrand en de Noordlaan en  
heeft een groen en speels karakter. Het aanbod is een combinatie van appartementen 
en huizen met een tuin. De woningen liggen in een afwisselende lijn, dat een 
speels effect in het straatbeeld geeft. Op de gezamenlijke binnenruimte tussen de 
woonblokken is ruimte om te parkeren, de andere straten tussen de blokken zijn 
autovrij. Zo sta je als bewoner direct in contact met de natuur. In een paar stappen 
sta je bij de ecologische verbindingszone en de beek, de groene ader die door 
Stadsoevers loopt.
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Ontdek de
diverse woningen 
in Beekkwartier

Zeven ruimtelijke gezinswoningen van ca. 116 m2 tot 
126 m2 met drie slaapkamers in het midden van een 
speels straatje aan de armen van de beek met het 
terras op het zuiden en ligging aan de binnentuin.

Elf eigentijdse en verschillende eengezinswoningen
van ca. 84 m2 tot 148 m2 met twee of naar keuze drie  
slaapkamers. De ligging aan het knusse en autovrije 
binnenpleintje zorgt voor een gemoedelijk sfeertje.

Vier gevarieerde gebouwen met de keuze uit een
studio, een 2- of 3-kamerappartement of een luxe
penthouse met dakterras. Altijd met uitzicht op het
water en het aan de andere zijde gelegen Beekdal. De 
woonoppervlakte varieert van ca. 48 m2 tot 173 m2.

Twaalf ruime en lichte 2-onder-een-kap parkvilla’s
van ca. 126 m2 tot 151 m2 met drie of optioneel vier 
slaapkamers. Allemaal met een groen uitzicht aan  
de voorzijde en een privétuin aan de achterzijde.

Zes ruime en gelijkvloerse appartementen van ca. 64 
m2 tot 116 m2 in een kleinschalig complex inclusief 
een ruim balkon met wijds uitzicht over het park en 
grote raampartijen voor nog meer vergezichten.

Negen statige en unieke rijwoningen variërend
van ca. 104 m2 tot 155 m2 met twee of drie slaap-
kamers. Hier vind je een ideale verbinding met de stad 
vanaf je deur en een privéterras aan de binnentuin.

L A ANWONINGEN 
A AN DE NO ORDL A AN

PARK WONINGEN
A AN DE PARKR AND

PLEINWONINGEN
A AN HE T BEEKPLEIN

BEEK WONINGEN
A AN DE BEEK ARMEN

PARK APPARTEMENTEN
A AN DE PARKR AND

HAV ENAPPARTEMENTEN
A AN DE Z WA AIKOM
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T W EED E FA SE

BEEK WONINGEN
ZIE  P.  20

PLEINWONINGEN
ZIE  P.  26

HAV ENAPPARTEMENTEN
ZIE  P.  8

PARK WONINGEN
ZIE  P.  32

PARK APPARTEMENTEN
ZIE  P.  38

Woningen in de 
eerste fase van 
Beekkwartier

L A ANWONINGEN
ZIE  P.  14
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Jouw thuishaven

Aan de 
Zwaaikom  
is er altijd wel 
iets te doen!

HE T HART VAN S TADSOE V ER S

De Zwaaikom vormt straks het golvende en 
bruisende hart van Stadsoevers. Door de moderne 
en kleurrijke architectuur wordt dit dé blikvanger 
van de buurt Beekkwartier. En jij kunt er jouw 
thuishaven van maken! Er verrijzen namelijk vier 
kleinschalige complexen met een rijke variëteit in 
afmeting en indeling. Maar of je nu voor een studio, 
een appartement of penthouse gaat, je hebt altijd 
uitzicht over de Zwaaikom en het aan de andere zijde 
gelegen Beekdal. Zo vind je de stad en de natuur 
altijd om de hoek. 

Havenappartementen aan de Zwaaikom 9
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Wonen aan  
de Zwaaikom

PLOF NEER EN DRO OM W EG

Aan de bruisende voorzijde van het gebouw kijk je 
vanuit de woonkamer uit over het wel en wee aan het 
water. Door de overzichtelijke gelijkvloerse opzet 
is het een fijne plek om alleen te wonen maar ook 
met z'n tweetjes is het heerlijk ruim. Er is namelijk 
meer dan voldoende plek voor een lekkere hoekbank 
om na een lange dag lekker te ontspannen en een 
eettafel voor zes personen voor al die gezellige 
tafelsessies. Zo trakteer je je gasten niet alleen op 
lekker eten maar ook op een heerlijk uitzicht. De 
woonkamer loopt geleidelijk over in de keuken en  
is daardoor een echte eyecatcher in de ruimte. In  
de appartementen vind je aan de rustige achterzijde 
twee of drie aparte vertrekken waar je naast een 
slaapkamer of een berging ook een kantoorruimte 
van kunt maken.

H AV E N A P PA R T E M E N T

Trakteer gasten  
op een heerlijk 
uitzicht over 
de haven

KENMERKEN

>  Studio: ca. 48 - 50 m2

>  2-kamer appartement: ca. 56 m2 (met balkon)
>  3-kamer appartement: ca. 72 - 85 m2 (met balkon/terras)
>  4-kamer appartement: ca. 88 - 92 m2 (met balkon/terras)
>  Penthouse: ca. 131 m2 - 173 m2 (met dakterras)
>  Parkeerplek voor auto en berging in de ondergrondse parkeerkelder
>  Gemeenschappelijke binnentuin op het kelderdek
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M A A I K E  ( 27 )

"Samen met  
mijn hond Dibbes 
wandel ik iedere 
ochtend door de 
groene omgeving 
van Beekkwartier." 

12



Helemaal 
in jouw 
straatje

Laanwoningen aan de Noordlaan 15

NO OIT  GEDACHT

Vanaf de stedelijke voorzijde verwacht je het  
niet maar de woningen aan de Noordlaan hebben 
aan de achterkant een bijzondere eigenschap. Ze 
sluiten namelijk aan op zowel de parkeergarage als 
de binnentuin op de eerste verdieping. Zo parkeer 
je je auto, scooter of fiets direct bij je woning maar 
is deze volledig aan het zicht onttrokken door de 
groene binnentuin die over de kelder heen groeit. 

Met het station en 
het centrum op enkele 
minuten afstand pak 
je snel de fiets

L ANGS DE L ANGE NO ORDL A AN

Langs de Noordlaan die als een levensader door Stadsoevers loopt 
verrijzen negen statige en unieke rijwoningen met een modern karakter. 
Iedere woning ziet er van buiten anders uit en dat levert een gevarieerd 
straatbeeld op. Door de drie blokvormige woonlagen benut je de 
ruimtes optimaal en gaat er geen enkel hoekje verloren. Vanuit deze laan 
sta je snel aan de levendige Zwaaikom en het gezellige Beekplein. Kun je 
niet kiezen tussen de dynamiek van de stad en de rust van de natuur?  
Dan is de Noordlaan helemaal in jouw straatje. 

14
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In het winkelhart van de  
stad barst het van de mooie 
speciaalzaken, gezellige 
horecagelegenheden en unieke 
boetiekjes. Dat je aan het eind 
van de dag niet met lege handen 
naar huis gaat is zeker, want er 
is echt voor ieder wat wils. Loop 
bijvoorbeeld door de sfeervolle 
Raadhuisstraat met haar groene 
geveltuintjes.

DE NIEU W E HOT SP OT

Pop-up containerbar SPOT is dé nieuwe hotspot aan 
de Industriestraat waar je in een festivalsfeer op het 
buitenterras kan genieten van hippe speciaalbieren, 
een lekkere hap, toffe DJ’s en leuke events. De plek 
is opgebouwd uit zeecontainers die zijn omgetoverd 
tot bar en keuken. Elke maand staan er nieuwe 
dranken in de spotlights zodat je altijd een goede 
reden hebt om eens langs te lopen. En dat doe je al 
binnen een paar minuten want je hoeft alleen maar 
even het water van de Oostelijke Havendijk over. 

DR A AI  VAN DE  K A AI

Het wielercriterium Draai van de Kaai 
wordt sinds het jaar 1980 gehouden 
op en rondom de Kade. Er is altijd veel 
belangstelling voor dit evenement waar 
traditiegetrouw redelijk wat renners 
uit ‘De Tour’ meerijden. Het parcours 
is ongeveer twee kilometer lang en 
de start en finish zijn in Stadsoevers, 
namelijk op de Kade. Na de start 
rijden de renners door de Wethouder 
Lanenstraat, Titus Brandmastraat, 
Frans Halslaan, Jan Vermeerlaan en de 
Burgemeester Freijterslaan, alvorens ze 
weer terug op de kade aankomen. Een 
echte thuiswedstrijd dus!

Stads
  leven

Hippe hotspots, 
sportieve events, 
mooie winkels en 
lekker eten; we nemen 
je mee naar het stadse 
leven in Roosendaal

ONTDEK JE LUNCHPLEK JE

Een goed belegde boterham, de 
lekkerste cheesecake van de stad of 
een makkelijke vrijdagavondhap? Laat 
je verrassen door de vele restaurants 
en brasserieën die om de hoek liggen. 
Zo sta je in minder dan tien minuten op 
de markt van Roosendaal en heb je de 
keuze uit diverse eettentjes. Maar loop 
vooral ook door naar het Tongerloplein 
en de Bloemenmarkt om nog meer 
lekkers te ontdekken. 

In het altijd
bourgondische 

Roosendaal voel 
je de energie 

bruisen
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Wonen aan  
de Noordlaan

L A A N W O N I N G E N OPEN NIEU W E DEUREN

Schuif de tuindeuren open naar jouw privéterras en 
wandel door naar de gedeelde buurttuin op de eerste 
verdieping. Er zijn verschillende indelingen van de 
verdiepingen mogelijk. Vind je het prettig om bij 
binnenkomst direct de grote leefkeuken in te lopen? 
Of wil je toch liever een kantoor of atelier met een 
eigen entree op de begane grond? Aan jou de keuze!

Schuif gezellig 
aan in de ruime 
leefkeuken op de 
begane grond

19

KENMERKEN

>  Variërend van ca. 108 m2 - 155 m2

>  Twee of drie slaapkamers
>  Openslaande tuindeuren naar privéterras
>  Grote leefkeuken op de begane grond 
>  Woonkamer op de 1e verdieping aan de 

gemeenschappelijke binnentuin
>  Parkeerplek voor auto in parkeergarage
>  Inclusief berging
>  Optie: Uitbouw op de 2e verdieping
>  Optie: Dakterras



20 2120 Beekwoningen aan de Beekarmen

Meander mee Geniet alle 
jaargetijden van 
de ecologische 
buurttuin

KRONKEL ME T DE BEEK MEE

Langs de armen van de beek ontvouwen  
zich binnenkort zeven praktische en ruimtelijke 
gezinswoningen. In het midden van het speelse 
straatje kronkelt de beek die de ecologische 
verbinding van het gebied in stand houdt. Niet 
alleen mensen maar ook kikkers, salamanders 
en waterplanten voelen zich hier welkom. Aan 
de achterzijde loop je zo de buurttuin in met 
picknicktafels, speelelementen en een zandbak. 
Ga je voor een (privé)tuin, een balkon of toch  
liever een dakterras waar je lekker van de zon  
kunt genieten?

21
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D A N I E L L E  ( 3 4 ) ,  PAT R I C K  ( 3 8 ) ,  

L I S A  ( 10 )  E N  M A X  ( 7 ) 

"In onze heerlijke 
tuin genieten we
in de lente- en
zomermaanden 
van onze eigen 
festivalsfeer!"



Wonen aan  
de Beekarmen

B E E K W O N I N G E NKENMERKEN

>  Variërend van ca. 115 m2 - 126 m2

>  Drie slaapkamers
>  Openslaande tuindeuren naar privéterras
>  Grote leefkeuken op de begane grond 
>  Woonkamer op de 1e verdieping aan de 

gemeenschappelijke binnentuin
>  Parkeerplek voor auto in de parkeergarage
>  Inclusief inpandige berging
>  Optie: Uitbouw op de 2e verdieping
>  Optie: Dakterras

TREK JE LEKKER TERUG

Het zonnige privéterras dat grenst aan jouw woning 
geeft toegang tot de collectieve binnentuin. Geniet van 
een ruime leefkeuken op de begane grond en van een 
licht en groen uitzicht in de woonkamer met terras op 
de eerste verdieping. Je vindt op de tweede verdieping 
twee heerlijk ruime slaapkamers. Of wat dacht je van een 
opslagkamer voor het opbergen van al jullie spullen?

Laat het licht 
binnentreden 
en geniet van 
de ruimte

24 25



Jouw tweede      huiskamer

26 27

Het Beekplein 
vormt de sociale 
kern van de buurt

EEN FI JNE ONTMOE TINGSPLEK

Midden in het groene hart van Beekkwartier 
omkaderen elf eengezinswoningen het knusse en 
autovrije Beekplein. Waar bewoners elkaar in een 
ongedwongen sfeer ontmoeten voor een barbecue 
en de kinderen samen buitenspelen. Door een 
afwisseling aan gevels ziet geen woning er aan de 
buitenkant hetzelfde uit. Ook aan de binnenkant 
heb je de keuze uit drie verschillende types met veel 
optionele mogelijkheden. Beschik je liever over een 
eigen tuin of woon je liever aan de gezamenlijke 
binnentuin voor nog meer gezelligheid? Alles kan!

Pleinwoningen aan het Beekplein
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Buurten bij 
Buurtkwartier

7
M I N

5
M I N

5
M I N

2
M I N

Er valt nu al ontzettend veel te zien en te beleven  
in en rondom Beekkwartier. Waar ga jij straks als 
eerste even buurten?

LEUK VO OR DE  KLEINTJE S

Ontdek Speeltuin de Kade waar je 
lekker kunt klimmen en klauteren.
Al sinds 1951 is de speeltuin een 
begrip voor de jongste van het gezin. 
Een plek dicht bij huis waar kinderen 
van 2 tot 14 jaar zich kunnen vermaken 
op één van de vele speeltoestellen,
in het urban sport & speelpark én het 
grote voetbalveld. En dit alles op maar
een paar minuten fietsafstand!

In het Emile van Loonpark 
voelt het alsof je midden in de 
natuur zit, maar dit stadspark 
ligt midden in het centrum van 
Roosendaal. Strijk neer op een 
bankje, op het gras of maak een 
ommetje over de wandelpaden 
rondom de mooie vijver. Loop 
ook eens langs het kunstwerk 
D’Ouwe Sok, een brons beeld 
met creatieve uitingen van 
Roosendaalers. 

ACHTER  BI J  DE  PATERKE S

De Paterstuin van de Onze Lieve Vrouwekerk is met 
recht een verborgen pareltje waar velen dagelijks 
voorbij rijden zonder dit te weten. De tuin grenst aan 
het water van de Molenbeek. Monumentale bomen, 
een stenen scheidingsmuur, een bruggetje over de 
vijver, het kruisbeeld en de serre geven je inspiratie 
om een goddelijk idee te krijgen! Hoe je er komt? 
Naast makelaar Bob van Dijk (Kade 37) is een hekje 
naar een vlonder te vinden. Volg deze en neem de 
trap omhoog om in de Paterstuin te komen. De tuin 
is van 10.00 uur tot 17.00 uur open voor publiek. 
Je kunt er een kleine wandeling maken of op een 
bankje genieten van het prachtige aanzicht.

Beekkwartier is een 
buurt voor mensen die 
durven te pionieren. 
Die houden van groen 
en water maar ook 
genieten van de stadse 
levendigheid.

WAT  'N WATERPRE T

De levendige Zwaaikom vormt 
straks het hart van Stadsoevers. Een 
waterplein waar boten aanmeren en 
waar mensen recreëren. Ontspannen 
met je voeten in het water, een visje 
eten, uit je dak gaan bij een concert of 
op de kermis, het kan allemaal. En vanaf 
jouw balkon in een Havenappartement 
ben je van een plekje op de eerste  
rang verzekerd! 

Wil je het water op? Dat kan vanaf de 
kades met een supboard of kano. Met 
een klein bootje kun je zelfs vanaf de 
Vliet de Zwaaikom invaren en gratis 
even aanleggen. Dus, schip ahoy!



30

Wonen aan  
het Beekplein

P L E I N W O N I N G E N

VOLOP LICHT EN RUIMTE

Door de grote raampartijen die deze 
woning rijk is komt er een hele hoop licht de 
woonkamer binnen. Met haar langwerpige 
vorm is de ruimte ideaal voor een keuken met 
een lange kastenwand. Op deze manier gaat 
de keuken naadloos over in de rest van het 
interieur en heb je altijd alles bij de hand  
als je gaat kokkerellen!

Afhankelijk van voor welke indeling je gaat vind  
je de woonkamer en masterbedroom op de eerste 
verdieping en twee extra slaapkamers met een 
aparte wasruimte op de tweede verdieping. Draai 
het om en claim zelf de grootste slaapkamer van de 
etage, jij bent de baas. Je kunt zelfs kiezen voor een 
opbouw van de tweede verdieping en je voelt  
je helemaal de koning te rijk. 

31

DI V ER SE INDELINGEN

Bouwnummers 70 t/m 72:
>  Keuken op de begane grond
>  Woonkamer, slaapkamer en badkamer  

op de 1e verdieping 
>  Twee slaapkamers op de 2e verdieping
>  Parkeerplek voor auto en berging in de parkeergarage

Bouwnummers 73 t/m 80:
>  Woonkamer en keuken op de begane grond
>  Twee slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
>  De 2e verdieping is vrij indeelbaar (of optioneel  

2 slaapkamers)
>  Parkeerplek voor auto en berging in parkeergarage/

parkeerkelderparkeerkelder ondergronds



Parkwoningen aan de Parkrand32 33

HA AL  BUITEN NA AR BINNEN

Verscholen in het groen liggen langs de glooiing 
van het Beekdal twaalf ruime 2-onder-een-kap 
villa’s, prachtig gesitueerd met een vrij uitzicht 
aan de voorzijde. Grote raampartijen zorgen voor 
een zee van licht waardoor de grens tussen buiten 
en binnen vervaagt. Met een dakterras trakteer je 
jezelf helemaal op een grandioos uitzicht vanuit 
je slaapkamer. Wakker worden met het zachte 
gekabbel van stromend water en fluitende vogeltjes. 
En dat midden in de stad! Waar vind je dat nou  
nog meer?

Je ontwaakt
met de natuur 
om je heen

Een zee van ruimte



"In de ochtend
jog ik vaak eerst
even een rondje
langs het water."
P E T E R  ( 42 )

34 35



Wonen aan  
de Parkrand

PA R K W O N I N G E N Binnen geniet  
je nog meer  
van buiten

36 37

EEN ZEE A AN RUIMTE

Door de speelse opzet ziet de indeling van de 
Parkwoningen er per blok iets anders uit. Ga 
je voor een woonkamer met open keuken op 
de begane of zie je toch liever de keuken en 
woonkamer verdeeld over twee verdiepingen? 
Wat je ook kiest, de woning is overal heerlijk 
ruim opgezet voor een extra luxe gevoel.

Ook hogerop in huis heb je een zee aan ruimte. 
Afhankelijk van de indeling vind je verdeeld over de 
verdiepingen drie of vier (slaap)kamers. Extra ruimte 
creëer je eenvoudig door een kamer om te toveren 
tot een werkruimte met bureau of een speelkamer 
voor de kinderen. Ook in de badkamer hoef je geen 
consessies te doen en hoef je niet te kiezen tussen 
een bad of een douche. Neem ze gewoon allebei. 

KENMERKEN

>  Variërend van ca. 126 m2 - 151 m2

>  Drie of vier slaapkamers
>  Openslaande tuindeuren of schuifpui vanuit  

de woonkamer naar jouw privétuin
>  Prachtig uitzicht op de Parkrand
>  Afhankelijk van de ligging: parkeerplek voor auto  

en berging in parkeergarage of parkeerkelder
>  Optie: Dakterras
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V RI JHEID BLI JHEID

Aan de rand van Beekkwartier, grenzend aan 
het park verschijnen zes ruime en gelijkvloerse 
appartementen. In het kleinschalige, gemoedelijke 
gebouw ken je alle medebewoners bij naam en 
geniet je na een fijne wandeling van de rust op jouw 
eigen balkon. En aan het unieke uitzicht op al dat 
groen hoef je zelf helemaal niks te doen! 

Parkappartementen aan de Parkrand

Genieten op niveau
39
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EEN LE V END HART

Dat huizen lang mee moeten gaan is een gegeven. Maar de gehele 
buurt moet lang mee kunnen voor meerdere generaties, van jong tot 
oud. Naar goede mobiliteit en biodiversiteit zien we graag dat wij als 
mens goed gedijen in de buurt Beekkwartier. De open en gesloten 
architectuur van zowel woning als publieke ruimte geeft kinderen de 
ruimte om veilig te spelen op het plein, in de achtertuin of tussen het 
groen. Voor jongeren, volwassenen en ouderen zijn diezelfde ruimtes 
geschikt om elkaar te ontmoeten. Tijdens een winterse wandeling of 
een zomerse buurtbarbecue.

De woningen zelf zijn natuurlijk ook duurzaam. Met behulp van 
bijvoorbeeld kunststof kozijnen, zonnepanelen en stadsverwarming 
zijn de woningen bijna energieneutraal. Daarnaast dient de 
parkeervoorziening als tweevoudige opslag. Niet alleen voor 
auto’s, maar ook voor hemelwater. Er ligt polderdak boven de 
parkeerplaatsen, waar planten zich voeden met het opgevangen 
hemelwater. Zo staat ook duurzaamheid centraal in ons ontwerp; 
duurzaam wonen, spelen en genieten. In Beekkwartier willen we daar 
ruimte voor creëren. Ruimte die door alle bewoners wordt ingevuld.

Een buurt waar iedereen zich thuis voelt, ook buitenshuis. 
Zo zien wij Beekkwartier. Met open en gesloten delen is 
de buurt begaanbaar voor wandel-, fiets- en autoverkeer, 
maar ook knus en geborgen. Elk blok heeft een eigen sfeer, 
welke dankzij de architectuur en het landschap in elkaar 
overvloeien. Dat doen we met wisselende woningbouw en 
invulling van de openbare ruimte. Omdat de buurt ook als 
stedelijk knooppunt functioneert, is het een buurt die als 
collectief hart van Roosendaal wordt beleefd en bewoond. 

EEN COLLEC TIEF HART

Wonen in een stad doe je samen. Of je nu woont in een 
studio, een rijtjeshuis of een 2-onder-een-kap, je deelt de 
buurt met anderen. Mensen die er ook wonen, op bezoek 
zijn of toevallig passeren. Iedereen maakt op hun manier 
gebruik van de buurt. Daarom creëren we graag een 
buurt die voldoet aan de eisen van al die gebruikers. Met 
collectiviteit als eerste van de drie hoofdthema’s delen we 
graag onze visie op Beekkwartier. Een buurt waar stad, 
mens en natuur elkaar ontmoeten.

EEN GROEN HART 

We zien graag groen om ons heen, ook midden 
in de stad. In de buurt Beekkwartier gaan we dan 
ook voor groen. Maar niet met een beukenlaan of 
een rij eikenbomen. Biodiversiteit draagt bij aan de 
leefbaarheid van de buurt, of je nu in de stad woont 
of buitenaf. De buurt is voorzien van de verschillende 
woonkwaliteiten zoals het parkachtige groen, de 
tuinen in het hofje en de waterrijke beekarmen. 
En dat allemaal binnen loopafstand, waar je in de 
buurt ook woont.

Biodiversiteit gaat niet alleen over welke bomen en 
struiken je aanplant en hoe netjes je het gras maait. 
In de Beekarmen omarmen we de natuurlijke wilde 
tussen de tegels zodat de natuur écht een kans krijgt.
Zo vangen we regenwater op met zowel architectuur 
als natuur. Daarmee houden we het water op peil. 
En naast de mens zal ook menig dier en insect in 
deze buurt hun thuis vinden. Nuttige insecten zoals 
vlinders en bijen, maar ook dieren als zwaluwen en 
vleermuizen. Die maken het ecosysteem én  
het Beekkwartier compleet.

We zien Beekkwartier 
als verbindingspunt 
tussen de natuur en 
de stad, mens en dier, 
voor jong en oud

Hoe we ons samen hard 
maken voor een buurt vol 
collectiviteit, duurzaamheid 
en biodiversiteit

Hart voor  
de buurt
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"We pakken 
regelmatig de 
fiets naar steden 
zoals Willemstad, 
dan zijn we er 
even helemaal 
tussenuit.”
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Wonen aan  
de Parkrand

PA R K A P PA R T E M E N T E N

Neem plaats 
en geniet van 
jouw plekje
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DE  KEUZE  IS REUZE

Verdeeld over de eerste en tweede verdieping  
heb je de keuze uit vier 3-kamerappartementen  
van ca. 64 m2. Alle vier met een ruim balkon en een 
bijbehorende inpandige berging. Daarnaast heb je 
een parkeerplaats en berging in de parkeerkelder.

Nog een extra kamer nodig? Bijvoorbeeld voor je 
hobby of een paar logeetjes? Met een van de twee 
4-kamerappartementen van ca. 110 en 116 m2 heb 
je meer dan genoeg plaats. 

OP DE PARTERRE

Er is maar één appartement op de begane grond beschikbaar dus 
wees er op tijd bij en je loopt binnenkort rechtstreeks vanuit jouw 
voordeur het park in voor een heerlijke wandeling.

KENMERKEN

>  Variërend van 64 m2 - 116 m2

> Drie of vier slaapkamers
> Ruim balkon of terras
>  Kleinschalig complex met  

3 verdiepingen
>  Uitzicht op het park
>  Parkeerplek voor auto en berging  

in de parkeerkelder
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Groen
  wonen

Door 
natuurinclusief 

te bouwen hoeft 
al die natuurlijke 
schoonheid niet 

te wijken

Van prachtige stadsparken  
tot uitgestrekte natuurgebieden 
in de omliggende omgeving. 
Historische lanen, bossen en 
heidevelden, idyllische vennen 
en het vrije uitzicht over akkers: 
er valt genoeg te ontdekken 
in de groene omgeving van 
Roosendaal.

DE P O ORT NA AR DE NAT UUR

Direct gelegen aan Landgoed Wouwse Plantage,  
op een kwartiertje rijden van Beekkwartier, 
bevindt zich Natuurpoort Wouwse Plantage. 
Hét startpunt voor prachtige wandelingen door 
een veelzijdig en uitgestrekte natuurgebied. Met 
twee bossen van samen zo'n 900 hectare groot, 
zijn de bossen bij de Wouwse Plantage vooral 
een oase van rust van nieuw, kleurrijk en divers 
groen. Nog niet uitgewandeld? Het bos sluit ook 
nog aan op het Grenspark Kalmthoutse Heide en 
landgoed Zoomland bij Bergen op Zoom. DRIE T UINEN, DRIE SFEREN

Verdeeld door Beekkwartier kom je 
gaandeweg de clusters tegen. In het 
Parkcluster, dat in de tweede fase van 
Beekkwartier wordt gerealiseerd, 
hebben alle woningen een privétuin 
die door de aanleg van groene 
borders en heggen doorlopen in de 
(parkeer)tuin met een parkachtig 
karakter. In het Tuincluster worden 
de auto’s aan het zicht onttrokken 
door de groen ingerichte collectieve 
binnentuin waarbij het dakvlak 
landschappelijk overloopt in de 
Parkrand. De bebouwing rondom 
het Hofcluster bestaat voornamelijk 
uit appartementen waar de meeste 
van hen een balkon hebben op de 
verdieping. De ‘Hoftuin’ is, naast 
beplanting, ingericht met terrassen en 
zitranden waar bewoners van de frisse 
buitenlucht kunnen genieten.

SPRING OP DE FIE T S

Op een steenworp afstand van 
Roosendaal gelegen is Natuurpoort 
Visdonk een perfect startpunt voor 
een heerlijke fiets- of wandeltocht door 
Landgoed Visdonk. Vanaf de steiger en 
het vlonderpad kun je dagdromen en 
uitkijken over het water. Kinderen kunnen 
het Natuurpad volgen om spelenderwijs 
het bos, de bomen en de dieren die 
er leven te leren kennen. Houd je van 
iets meer uitdaging? Stap dan op de 
mountainbike of ga paardrijden in de 
uitgestrekte bossen van Visdonk en de 
nabijgelegen Rucphense bossen. Na 
een stevige tocht kun je genieten van een 
lunch met streekgerechten bij Brasserie 
Lodge Visdonk of het T-Huis.

Met een totale afstand van vijftig 
kilometer is de Waterwandelroute zeker 
de moeite waard. De route begint bij 
Natuurpoort Visdonk en vanaf hier 
volg je de blauwe bordjes. Onderweg 
kun je genieten van zes gedichten die 
deel uitmaken van de Roosendaalse 
Gedichtenroute. Scan de code en je kunt 
het gedicht direct beluisteren en lezen.

DE BLOEME TJE S EN DE BI JTJE S

Wist je dat er vele soorten insecten in Nederland 
voorkomen? Zo ook in Beekkwartier. Dit is altijd hun 
plekje geweest en dit willen we ook zo houden. Zo 
fladdert er naast de alom bekende dagpauwoog ook 
een boomblauwtje en een citroen vlinder door de 
Parkrand. Maar ook vogels zoals de boomklever en 
de specht voelen zich met tientallen nestkasten en 
groene daken ook thuis in Beekkwartier.



48 49

De binnentuin aan het TuinclusterHet voordeel van altijd 
een schone auto met 
de luxe parkeergarage
onder de gezamenlijke
binnentuin

De perfecte mix van 
een privé terras en een 
gezamenlijke binnentuin

Tijdens het fietsen voel je je even helemaal vrij om te gaan en staan 
waar je wilt. Deze gezonde activiteit wordt daarom ook gestimuleerd in 
Beekkwartier. Zo is er in de overdekte parkeergarage naast een auto ook 
ruimte voor het stallen van je fiets of (elektrische) scooter of brommer.  
Zo ben je altijd snel op pad!
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Het Hofcluster is het kleinschaligste pleintje binnen 
de buurt Beekkwartier en heeft daardoor naast de 
stedelijke uitstraling een dorps gevoel. Daar waar de 
allerkleinsten veilig kunnen spelen in de speelweide, 
vrienden gezellig op een kleedje kunnen borrelen 
en ouders gezellig samen een oogje in het zeil 
houden. Naast dat het Hofcluster autovrij is, kun je 
bovengronds niet zien dat er zich ondergronds een 
luxe parkeerkelder bevind. Zo houden we de buurt 
veilig, maar wél toegankelijk voor vervoer.

Aan groen geen gebrek  
in de organisch gevormde 
binnentuin
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Koken & 
Baden

SUPERIEUR SANITAIR

Jouw woning in Beekkwartier krijgt standaard 
een compleet ingerichte badkamer en toilet-
ruimte. De inrichting zelf is bijzonder luxe 
met tegels en sanitair van Villeroy & Boch en 
kranen van Grohe.  

Zet de badkamer naar je hand en bepaal 
in welke stijl en sfeer jij straks een lekkere 
douche neemt. Voor Beekkwartier kun je 
daarbij standaard gebruik maken van het 
ruime assortiment van Raab Karcher. Bekijk 
en voel de materialen, kies de producten en 
kleuren en ontwerp samen met Raab Karcher 
de badkamer van je dromen. 

CULINAIRE  KEUKEN 

In elke woning is ruimte om de keuken dé eye-catcher van 
jouw huis te maken. Zo kan iedereen gezellig meegenieten 
als je aan het koken bent. Als er één leverancier is die dat 
begrijpt, dan is het Bruynzeel Keukens.

Je keuken is niet standaard inbegrepen, maar Bruynzeel 
heeft wel speciaal voor Beekkwartier een ideale keuken 
ont worpen. Met bijbehorende aansluitpunten die 
standaard in jouw woning worden aangelegd. Liever een 
ander ontwerp? Bepaal samen met Bruynzeel Keukens de 
opstelling, indeling en afwerking van jouw droomkeuken en 
ontdek in de 3D ontwerpstudio al hoe die eruit gaat zien!

Maak van jouw keuken 
een echte werkplek 
voor een masterchef 
en verras vrienden met 
een heerlijk diner

Kun je de restaurants  
om de hoek verslaan met 
jouw kookkunsten? Legt de 
bioscoop het af tegen een 
warm bad thuis? Aan de 
keuken en badkamer in jouw 
nieuwe woning zal het niet 
liggen. Ervaar het comfort 
van Villeroy & Boch, Grohe 
en Bruynzeel Keukens
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WONEN IN BEEKK WARTIER?

Dit boekwerk geeft een indruk van de buurt Beekkwartier in  
de Roosendaalse wijk Stadsoevers. Neem contact op met een van  
de makelaars als je interesse hebt in een woning of appartement.  
Bezoek voor meer informatie de website www.beekkwartier.nl.



Meer informatie over  
dit nieuwbouwproject
www.beekkwartier.nl

Deze brochure is met de grootste zorg samen      gesteld. De 

inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie 

van de illustrator, hebben een indicatief karakter en wijken 

mogelijk af van het standaard afwerkingsniveau. Aan de 

impres sies, sfeerplattegronden, inclusief maat voeringen 

en kleur stellingen, kunnen zodoende geen rechten worden 

ontleend. Alle inhoud is onder voor behoud van even    tuele 

wijzigingen die onder andere voort komen uit eisen en wensen 

van over  heden en/of nutsbedrijven. Hieraan kunnen geen 

rechten worden ontleend. De situatie tekening, waarop 

de woningen, de straten, het openbaar groen, etc. staan 

aangegeven, betreft een moment opname. Wijzigingen met 

betrekking tot de situering van de groen stroken, straat-

verlichting, belendingen, afmetingen, voet- en fietspaden, 

parkeer voorzieningen, rijstroken en dergelijke kunnen zich 

dan ook voordoen. Voor de definitieve informatie verwijzen 

we naar de tot de contract stukken behorende technische 

omschrijving en verkooptekeningen. De brochure maakt  

geen deel uit van de contractstukken.

OV ER BV R GROEP

BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense 
bouwgroep die op veel terreinen van de bouwnijverheid actief is: 
vastgoedontwikkeling, transformatie, woningbouw, utiliteitsbouw, 
herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie, mutatie- en 
meerjarenonderhoud en nazorg. Het familiebedrijf realiseert projecten 
in opdracht, maar ook in bouwteamverband en op eigen initiatief. Het 
werkgebied omvat regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, 
Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

KOM IN CONTAC T ME T EEN VAN ONZE MAKEL A AR S

Bob van Dijk Makelaardij 
Kade 37
4703 GA Roosendaal
0165 55 47 90

Van der Eijken Makelaardij 
Molenstraat 44
4701 JT Roosendaal
0165 55 65 80


