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opgave    Ontwerpboek urban sportspark
fase   Defintief Ontwerp
datum   07 september 2020  

   gemeente Roosendaal 
   projectgroep Stadsoevers
   
    
projectgroep
projectmanager  Adrie Matthijssen   || gemeente Roosendaal
projectmanager  Gerben van Dijk   || gemeente Roosendaal
stedenbouw   Thomas van Wanrooij    || gemeente Roosendaal
landschapsarchitect  Donald Marskamp    || studio mars
tekenaar   Howard Sauve     || studio mars
projectleider civiel Wim Uitdenhaag   || gemeente Roosendaal
senior projectmedewerker Dick Konings     || gemeente Roosendaal
communicatieadviseur Hanneke Beekers   || gemeente Roosendaal 
   

i.s.m.
skate deel    Nine Yards skateparks. co
freerun deel    Stichting Trickz 010 & freerunning cobra’s
basketbal deel   Blauwwit basketbal
breakdance & boorcamp  CIOS
uitkijktoren    gemeente Waddinxveen
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stadsoevers

kraanbaan rombouts

teqball pannaveld multifuncioneel sportveld 

freerun
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generatietuin

vlietparkcontainers

breakdance
basketbalveld

uitkijktoren
skatebaan

vliegtuig

verhoogd grasveld

slacklines

bootcamp

natuurlijk spelen



stadsoevers overzichtstekening



urban sport- en speelpark 



kraanbaan rombouts

hergebruik kraanbaan van Rombouts betonstaalvlechterij
voor schommels, klim en hangelementen

ondergrond zand/gras



kraanbaan rombouts

hergebruik kraanbaan van Rombouts betonstaalvlechterij
voor schommels, klim en hangelementen

ondergrond zand/gras

teqball panna voetbal & multi functioneel veld

TEQBALL ONE tafel en pannakooi
multifunctioneel veld (reeds aangelegd)
asfalt met belijning voor tennis,voetbal en basketbal
met zitelementen als tribune

ondergond 
30/30 tegels
NOC*NSF gekeurd asfalt



freerun

freerunparkdeel opgebouwd uit wegenbouwmateriaal 
van staal en beton ontwerp stichting TRICKZ010

ondergrond beton en valdempende ondergrond



freerun

freerunparkdeel opgebouwd uit wegenbouwmateriaal 
van staal en beton ontwerp stichting TRICKZ010

ondergrond beton en valdempende ondergrond



graffitiwanden

L wanden 

ondergrond gras



graffitiwanden

L wanden 

ondergrond gras

generatietuin

beweeg, coördinatie en fitness apparaten

ondergond 
30/30 tegels



2 a 3 tal zeecontainers als bergruimte, toilet en 
mogelijke beheerdersruimte 

ondergrond 30/30 tegels

vlietpark containers



2 a 3 tal zeecontainers als bergruimte, toilet en 
mogelijke beheerdersruimte 

ondergrond 30/30 tegels

vlietpark containers streetdance

oefenvloer en verhoogd podium voor batttles

ondergond 
in het werk gestort beton



2x 3x3 basketbalvelden samen 1 5x5 veld
vertselbare basketpalen

ondergrond rubberen vloer

basketbalveld
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SAMENSTELLING

RENVOOI:

Staalconstructie: zie constructie tekening
Spiltrap: zie tekening spiltrap
Dakdelen: Inlands douglas 140*30, zichtbaar gemonteerd met rvs slotbouten + zeskantmoer
                 delen hoh +/-145mm, fijn bezaagd, onbehandeld (volgens reeds geleverd monster)
Vloerdelen bordes: idem
Balustradedelen bordes: idem
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Strijkert
Metaal

28319-p uitkijktoren waddinxve 29.08.2014geplot opTekla Structures model

PROJECTIEBOUTENKWALITEIT 8.8, TENZIJ ANDERS VERMELD
LASSEN XY, MINIMAAL HALVE PLAATDIKTE EN RONDOM AFLASSEN TENZIJ ANDERS VERMELD

S235JR, buizen: S235JR en kokers: S275JO TENZIJ ANDERS VERMELDMATERIAALKWALITEIT:

28319-P
Tekening:

Status:

Project:
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uitkijktoren over stadsoevers en het urban sport- speelpark
bestaande toren uit Waddinxveen

ondergrond in het werk gestort beton

uitkijktoren

2x 3x3 basketbalvelden samen 1 5x5 veld
vertselbare basketpalen

ondergrond rubberen vloer

basketbalveld



skatepark

skatebaan

skatebaan op bestaande bedrijfsvloer 
ontwerp Nineyards Skateparks Co.

ondergond  in het werk gestort beton



skatebaan

skatebaan op bestaande bedrijfsvloer 
ontwerp Nineyards Skateparks Co.

ondergond  in het werk gestort beton



Pinneke Busch Vliegenier Pinneke Busch.doc
Uit: Roosendaal toen en nu 2012-01-26
http://www.roosendaaltoenennu.net/Tekst/roosendaal.htm Pag. 1/2

Vliegenier Pinneke Busch

Vliegenier Constantinus Anthonius Busch (Pinneke) werd op 8 september 1870 in de 
Engelsestraat te Bergen op Zoom geboren. Zijn vader Benedictus J.W. Busch werkte bij de 
belastingdienst. In 1895 verhuisde het gezin Busch naar Roosendaal. In die tijd stond er op 
de hoek van de Molenstraat-Damstraat een prachtig pand. Daarin was bierbrouwerij De Valk 
gevestigd, die in handen was van Van Dam (vandaar: Damstraat). In 1903 werd in dat pand 
bakkerij De Hoop gevestigd. Er werden tevens koloniale waren verkocht. Deze bakkerij werd 
gedreven door Pinneke. 

Rond 1910 begon men in België en Zuid-Nederland te experimenteren met primitieve 
vliegtuigen. De vliegeniers waren veelal niet onbemiddelde avonturiers, hoewel sommige ook 
uit waren op het grote geld. Op vliegdemonstraties kwamen duizenden mensen af die entree 
betaalden. Vliegen was net zo onwerkelijk als een reis naar de maan nu. In 1912 schreef 
Pinneke historie door als eerste in Roosendaal te gaan vliegen. 

Dat zou gebeuren op de weilanden van Boonen, gelegen tussen De Kade en Boulevard 
Antverpia. De maanden daarvoor had Pinneke al een paar keer boven West-Brabant gevlogen. 
In april van dat jaar had hij een noodlanding gemaakt bij Zevenbergen. De machine was 
vernield, maar Pinneke bleef ongedeerd. 
 Tegen 17.00 uur waren al duizenden toeschouwers naar het terrein achter De Kade gekomen, 
wachtend op de dingen die zouden komen. Het weer was goed en er was geen wind. Busch 
wilde echter tot 19.00 uur wachten. Het weer sloeg om. Bovendien begon het publiek 
ongeduldig te worden. Men begon Pinneke uit te dagen. Die werd toch wel nerveus. Om 19.10 
uur nam hij plaats in het stoeltje voor de motor. Even later sloeg de motor aan en het geluid 
zwol aan tot stormgeloei. Het publiek werd enthousiast. Enkele mannen hielden het vliegtuig bij 
de staart in bedwang. Pinneke wenkte met zijn hand naar een padvinder, die te dicht bij de 
machine stond, om hem weg te jagen. Dit gebaar werd door zijn helpers echter opgevat als een 
startsein en zij lieten de staart los. Pinneke kon nog net de stuurknuppel van het rijdende 
vliegtuig pakken. Het vliegtuig werd geplaagd door wind van achteren en kwam niet op tijd van 
de grond. Toen het vliegtuig dan eindelijk van de grond loskwam, steeg het niet snel genoeg. 

speeltoetstel

speelvliegtuig als eerbetoon aan pinneke busch

ondergond grasveld met zand



speeltoetstel verhoogd grasveld

speelvliegtuig als eerbetoon aan pinneke busch

ondergond grasveld met zand

verhoogd grasveld voor sport en spel

ondergond gras



slacklines

slacklines op verschillende hoogtes

ondergond gras



slacklines bootcamp

slacklines op verschillende hoogtes

ondergond gras

natuurlijke inrichting met heuevels en hergebruik materiaal
bestaande bolders spoorstaven heuvels boomstammen 

ondergond gras



natuurlijk spelen

heuvels met glijbanen speelbomen schommels 

ondergond gras



natuurlijk spelen

heuvels met glijbanen speelbomen schommels 

ondergond gras



wandel-fietspad

wandel/fiets/hardloopbaan door gebied heen



wandel-fietspad

wandel/fiets/hardloopbaan door gebied heen




