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Winkelcentrum Tolberg
Tolbergcentrum – Roosendaal

Tolberg biedt kansen aan  
actieve ondernemers!
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Inleiding

Ontwikkelingsplan 

Binnen haar beleidskaders en conform haar winkel-

structuurvisie geeft de gemeente Roosendaal ruimte 

aan versterking en uitbreiding van winkelcentrum 

Tolberg. WPRI streeft naar een versterking waarbij 

het winkelcentrum geschikt wordt gemaakt voor 

de komende decennia. Een complete branchering, 

goed parkeren en een prettige winkelomgeving  

zijn hierbij van essentieel belang.   

WPRI heeft voor winkelcentrum Tolberg een gefa-

seerd herontwikkelingsplan uitgewerkt dat onder 

meer voorziet in:

•	 uitbreiding	van	het	winkelbestand	en	 

het aanbod voor de ‘dagelijkse’ boodschappen;

•	 herinrichting	en	uitbreiding	van	de	parkeer

voorzieningen;

•	 upgrading	van	de	uitstraling,	de	sfeer	en	 

de beleving van het winkelcentrum;

•	 afsluitbaar	maken	van	het	winkelcentrum.

Het geheel zal resulteren in een modern overdekt 

wijkwinkelcentrum met een eigen identiteit in  

de vorm van een levendig erf met een dorps  

karakter als verblijfs- en ontmoetingsplein voor  

de gehele wijk.

3

Winkelcentrum Tolberg dateert uit eind jaren ‘80 en vormt de kern van het wijkcentrum van 

Tolberg, de grootste en jongste woonwijk van de West-Brabantse gemeente Roosendaal. 

Naast het compacte winkelcentrum omvat dit centrum namelijk onder meer een wijkgebouw, 

een gemeentelijke gymzaal, een basisschool, een bibliotheek, een kinderdagverblijf, huis-

artsenpraktijk, een apotheek en een dierenkliniek.

Het compacte winkelcentrum – dat onderdak biedt aan twee supermarkten en dertien andere 

winkels voor de dagelijkse boodschappen en diverse aanvullende branches – vervult primair 

een functie voor de wijk Tolberg. Daarnaast zijn echter ook de bewoners van de aanpalende 

woonwijk Groot-Kroeven deels op het winkelcentrum aangewezen omdat hier geen compleet 

aanbod voor de dagelijkse boodschappen aanwezig is. 



4

A44

N44

A4

A4

A13
A4

N440

N211

N213

R14

 

A17

A16
A4 A59

A58

A59
A17

A58

A58

N262

Winkelcentrum Tolberg is centraal gesitueerd  

in Tolberg-Centrum, een van de buurten van  

de aan de zuidwestzijde van Roosendaal gelegen 

woonwijk Tolberg.

Door de directe ligging aan de Willem Dreesweg  

– de belangrijkste verkeersontsluiting van de wijk –  

is het winkelcentrum vanuit noordelijke en zuidelijke 

richting uitstekend bereikbaar per auto en fiets.  

De Thorbeckelaan ontsluit de westelijke buitenrand 

van Tolberg, terwijl de Bergrand als ontsluiting  

fungeert voor zowel de oostelijke buurten van  

Tolberg als de naastgelegen woonwijk Groot- 

Kroeven. Daarnaast rijden er viermaal per uur  

bussen (lijn 1a en 1b) via het winkelcentrum  

(halte Tolbergcentrum) van Tolberg-West via  

het stadscentrum naar de woonwijk Kortendijk  

en terug.

Het winkelcentrum wordt aan drie zijden omgeven 

door parkeergelegenheid waar gratis en onbeperkt 

mag worden geparkeerd.

Ligging en  
bereikbaarheid
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Het primaire verzorgingsgebied van winkelcentrum 

Tolberg wordt gevormd door de woonwijk Tolberg. 

Deze ruim opgezette, groene en waterrijke wijk  

– die grotendeels eind jaren ’80 is gebouwd –  

is onder verdeeld in de volgende buurten: Hulsdonk, 

Weihoek-Oost, Weihoek-West, Tolberg-Oost,  

Tolberg-Centrum, Tolberg-West en Haiink.

Het secundaire verzorgingsgebied beslaat met name 

de twee oostelijk van de spoorlijn gelegen buurten 

van woonwijk Groot-Kroeven: Minnebeek-Watermolen 

en De Krogten. Maar ook van de overige buurten van 

Groot-Kroeven zijn de bewoners deels aangewezen 

op winkelcentrum Tolberg.

De wijk Tolberg omvat circa 4.750 woningen, waar-

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

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

Tolberg telt circa 13.000 inwoners en is daarmee  

de grootste woonwijk van Roosendaal. Circa 79%  

van de populatie in Tolberg is jonger dan 55 jaar,  

33% zelfs jonger dan 25 jaar. Met circa 2.300 meer-

persoonshuishoudens met kinderen (47%) is Tolberg 

bovendien met afstand de meest kinderrijke wijk  

van Roosendaal. En ook voor wat het besteedbaar 

inkomen per huishouden betreft, scoort Tolberg  

met € 39.100,- bovengemiddeld in vergelijking met  

de gehele gemeente Roosendaal (€ 33.400,-).

(*)  Bron: Wijkatlas Gemeente Roosendaal (2010)

Verzorgingsgebied
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KENGETALLEN

•	 Primair	verzorgingsgebied:	 

circa 13.000 inwoners

•	 Secundair	verzorgingsgebied:	 

circa 11.000 inwoners

•	 Veel	gezinnen	en	jonge	mensen	

(<55 jaar)

•	 Gemiddeld	besteedbaar	inkomen	

Tolberg: € 39.100,-

•	 Winkelcentrum	Tolberg:	4.700	m2

•	 Circa	220	gratis	parkeerplaatsen

 4  Jumbo – Lindenburg (1.020 m²)

 5  Aldi – Dijkcentrum (900 m²)

 6  Plus - Dijkcentrum (1.300 m²)

 7  Aldi – Boulevard (1.400 m2)

Wijkwinkelcentra

 A   Dijkcentrum

Buurtwinkelcentra

 B   Kroeven

 C  Lindenburg

 

Supermarkten

   
Albert Heijn – Tolberg (1.500 m²)

   
Plus – Tolberg (1.500 m²)

 1  Lidl – President Kennedylaan (1.160 m²)

 2  Agrimarkt – Streuvelslaan (1.150 m²)

 3  Dirk van de Broek – Laan van Henegouwen (820 m²)
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Branchering

Winkelcentrum Tolberg is een compact (circa  

4.700 m2 bvo) overdekt wijkwinkelcentrum met  

vijftien winkelunits. Belangrijkste trekkers zijn  

de twee supermarkten van elk ca. 1.500 m2  

–	Albert	Heijn	aan	de	noordzijde	en	Plus	Van	 

Gurp aan de zuidzijde – en de Marskramer in  

het non-food segment.

Daarnaast omvat het winkelcentrum diverse  

food-gerelateerde speciaalzaken op het gebied  

van brood en banket, kaas en delicatessen, 

vlees(waren) en een slijterij. Het aanbod wordt  

 gecompleteerd door een drogisterij, een bloemist, 

een damesmodezaak, een kapsalon, een kantoor-

boekhandel, een postagentschap, een dieren-

speciaalzaak en een snackbar. 

 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	Supermarkt	Van	Gurp

9  Plaza Food For All

10  Dierenspeciaalzaak Gabber

11  Beschikbaar voor verhuur: 91 m2 

12  Kantoorboekhandel Tolberg / Post NL

13  Marskramer

 Circa 220 parkeerplaatsen

A  Wijkgebouw ‘De Bergspil’

B  Gymzaal

C  Basisschool ‘De Rietgoor’
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Winkelcentrum Tolberg behoort tot de hoofdwinkel-

structuur van de gemeente Roosendaal. Het perspec-

tief van Tolberg als wijkwinkelcentrum wordt in de 

meest recente Detailhandelsnota van de gemeente 

gekwalificeerd als ‘goed’. Binnen het verzorgings-

gebied is volgens deze nota bovendien voldoende 

potentieel aanwezig, terwijl wordt geoordeeld dat  

het winkelcentrum in commercieel opzicht naar  

behoren functioneert.

De aanwezigheid van twee full-service supermarkten 

– Albert Heijn en Plus – hebben een aantrekkende 

werking vanuit de ‘eigen’ woonwijk én vanuit een  

belangrijk deel van de aangrenzende woonwijk 

Groot- Kroeven. Dit resulteert in een bevredigend 

aantal bezoekers. De binding met de wijk is boven-

dien sterk doordat vrijwel alle winkelunits worden 

bezet door lokale ondernemers. Er is een gezonde 

(1/3 – 2/3) verdeling tussen ‘couleur locale’ en lande-

lijke filiaalbedrijven.

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

“Mijn vader is deze zaak in 1988 begon-

nen. Twee jaar geleden ben ik hem 

opgevolgd, want ik zie 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 vijf 

jaar geleden is mijn zoon Niels, die hier 

al bijna vijftien jaar werkt, in de zaak 

gestapt. We hebben in dit winkelcentrum 

een mooie zaak opgebouwd door actief 

te ondernemen en onszelf te onder-

scheiden met verse producten van een 

constante hoge kwaliteit.” – peteR  

antens (eigenaaR slageRiJ antens)
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Winkelcentrum Tolberg geeft  

        ondernemers de kans  

   om te groeien en te investeren

Als je voldoende kwaliteit en service biedt,

               weten de mensen je hier te vinden

      Ons publiek heeft wat te besteden 

en is loyaal. Ik zie vaak dezelfde

   gezichten in mijn zaak

“Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarmee zorgen 

we elke dag opnieuw voor een gestage stroom van duizenden tevreden 

klanten in ons winkelcentrum. Tolberg is een wijk die volop kansen biedt 

aan lokaal gepassioneerde ondernemers.” – pieteR-Jan Van gURp  

(eigenaaR plUs sUpeRMaRkt Van gURp)

“Ik zit hier nog geen jaar, maar ik weet 

nú al dat ik mijn plekje hier wel heb 

gevonden. Tolberg biedt alle mogelijk-

heden om een goede boterham ver-

dienen als je je écht specialiseert en 

je klanten een mooi, onder scheidend 

assortiment biedt.” – HUBÈRt Van De 

gRaaF (eigenaaR De kaasgRaaF)
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Huidige situatie
Winkelcentrum Tolberg dateert uit eind jaren ’80 en 

is van oorsprong een compact, naar binnen georiën-

teerd vierkant gebouw dat wordt doorsneden door 

twee haaks op elkaar gelegen winkelpassages.  

In de jaren ’90 is de winkelbebouwing aan de zuid-

zijde uitgebreid met een tweede supermarkt (Plus) en 

een Marskramer. De in die periode aan de oostzijde 

van het winkelcentrum gerealiseerde gymzaal en 

wijkgebouw ‘De Bergspil’ zijn – net als de winkels  

– met de achterkant naar de wijk gebouwd.

De overkapte passages – die onder alle weersom-

standigheden een beschut en gezellig winkelbezoek 

waarborgen – zijn aan de zuid- en de westzijde voor-

zien van schuifdeuren. Aan de noordoostzijde, waar 

ze door middel van een overdekt pleintje met elkaar 

zijn verbonden, staan ze echter in open verbinding 

met een groot open plein. De twee supermarkten  

zijn als trekkers gesitueerd aan de noordoostelijke  

en de zuidelijke entree.

13
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                      WPRI zoekt op  

          actieve ondernemers met een 

duidelijke toegevoegde waarde  

        voor het winkelcentrum.

Ontwikkelvisie

De ontwikkelpotentie van winkelcentrum Tolberg  

is zonder meer goed. De gemeente Roosendaal  

typeert Tolberg als wijkwinkelcentrum, al is het hier-

voor in de visie van WPRI naar moderne maatstaven 

wat aan de kleine kant. Om Tolberg als wijkwinkel-

centrum toekomstbestendig en aantrekkelijker  

te maken, is dan ook een ruimtelijke en een functio-

nele versterking nodig. 

Om het winkelbezoek voor de klant nog aantrekke-

lijker te maken, zullen in functionele zin ontbrekende 

branches worden toegevoegd. De invulling van  

de nieuwe winkels moet zich richten op dagelijkse 

boodschappen en andere benodigdheden. Inclusief 

de ruimte voor uitbreiding van de bestaande onder-

nemers zal de versterking een toevoeging van het 

bruto vloeroppervlak (bvo) van ca. 1.600 m2 bieden. 

In het kader van deze uitbreiding zal onder meer  

de opening aan de noordoostzijde worden bebouwd. 

Hierdoor wordt het winkelcentrum geheel afsluit-

baar en wordt het binnenplein geheel omringd door 

winkels. Dit biedt meer levendigheid en sfeer, mede 

versterkt doordat de passages een totale make-over 

krijgen met een moderne look & feel, zodat het  

winkelbezoek voor de klant nog comfortabeler is.

VOORUitBlik

Met de vergroting van de Plus 

supermarkt en het afsluiten van een 

nieuwe 15-jarige huurovereenkomst 

met	Plus	Vastgoed	(eind	2013)	

is inmiddels een eerste belang-

rijke stap gezet. Realisatie van de 

overige stappen zal resulteren in 

een eigentijds overdekt wijkwinkel-

centrum met een sterke identiteit in 

de vorm van een levendig ‘erf met 

een dorps karakter’ als verblijfs- en 

ontmoetingsplein en als kloppend 

hart voor de wijk.

geFaseeRDe Ontwikkeling

De herontwikkeling van het winkel-

centrum zal in aansluitende stappen 

worden uitgevoerd conform onder-

staand stappenplan:

A Uitbreiding supermarkt  

Plus	Van	Gurp	met	400	m2(*)

B Bebouwing plein noordzijde met 

winkelruimte en gymzaal op  

de etage

C Renovatie van de beide passages

D Herinrichting parkeerplaats en 

plein noordzijde en uitbreiding 

parkeerplaats zuidzijde

E  Uitbreiding winkelblok oostzijde 

(door herontwikkeling gymzaal)

F  Uitbreiding parkeerplaats oostzijde

(*) Eind 2013 gerealiseerd en opgeleverd.

Visual:	wUrck		Rotterdam
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Over WP Retail Invest C.V.

WP Retail Invest investeert – zowel voor eigen 

rekening en risico als namens derden – vanuit een 

gedegen visie op de retailmarkt in bestaand winkel-

vastgoed. Duurzame waardecreatie en rendements-

verbetering door middel van actief asset manage-

ment, herontwikkeling, renovatie en uitbreiding  

staan hierbij centraal.

Primair richt WPRI haar focus op foodbranche- 

georiënteerde winkelcentra met een groot verzor-

gingsgebied op wijkniveau en – in mindere mate – 

op buurtniveau. Deze objecten vormen in de optiek 

van WPRI een relatief stabiele beleggingscategorie 

met toekomstwaarde en uitbreidingspotentieel.

Winkelcentrum Tolberg is ondergebracht in WP Retail 

Invest	Tolberg	CV,	waarin	zowel	WPRI	zelf	als	externe	

investeerders particeperen.

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen  

rechten worden ontleend.

© 2015 WP Retail Invest – Rotterdam

Trackrecord

HoogAmbacht - H.I. Ambacht

Bergsteyn - Rotterdam

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 gert-jan@wpri.nl

RODeRik lüscHen

M 06) 29 41 92 85

E roderik@wpri.nl

Waarde creëren in winkelvastgoed
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