
Karakteristiek wonen in de Josephwijk
160 huurwoningen - 40 koopwoningen

ONZE
T U I N E N 

   
   

ka
ra

kt
e

ri
st

ie
k 

w
o

n
e

n
 in

 d
e

 J
o

se
p

h
w

ijk
 

Een project van Alwel i.s.m. Hazenberg



DE JOSEPHWIJK, 

GROEN, 

DUURZAAM 

EN MET 

EEN  EIGEN 

KARAKTER

DE JOSEPHWIJK IN EEN NIEUW JASJE 

Alwel heeft samen met de huurders, omwonenden en de gemeente 

Roosendaal een nieuw gezicht gegeven aan de Josephwijk. De 229 

huurwoningen in de Josephwijk waren bijna 100 jaar oud en het 

werd tijd om de wijk in een nieuw jasje te steken. Door een ver-

nieuwing in duurzaamheid, circulariteit en vergroening ontstaat de 

eigentijdse wijk Onze Tuinen. Een grote verandering is dat deze wijk 

veel groener wordt dan dat hij was door het toevoegen van allerlei 

verschillende soorten tuinen. 

Met een mix van huur- en koopwoningen en een aanbod van ver-

schillende type woningen zoals onder andere appartementen en 

eengezinswoningen komt er voor ieder wat wils. 

ONZE TUINEN – karakteristiek wonen in de Josephwijk

In deze brochure presenteren we met trots Onze Tuinen – karakte-

ristiek wonen in de Josephwijk’. Een duurzame wijk met een uitge-

sproken groen karakter. De Josephwijk staat bekend als een gezellige 

en sociale buurt. Ook de nieuwe bewoners van Onze Tuinen vinden 

het vanzelfsprekend om samen aan de slag gaan. Bijvoorbeeld in de 

moestuin of om met elkaar kleine projecten op te pakken die het 

wonen in deze buurt aangenaam maken. 

Met een knipoog naar de originele architect Jacques Hurks, komen 

ook de typische architectonische details van de Josephwijk weer 

terug in de nieuwe wijk.

Welkom in Onze Tuinen.
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PRETTIG WONEN IN ROOSENDAAL

Roosendaal, een stad met een boeiende historie. Het is niet de stad 

die in een glossy komt vanwege de mooiste historische gevels. 

Daar heeft de stad te veel voor meegemaakt. Desondanks scoort 

Roosendaal wel op alle fronten meer dan goed. Het totaalpakket 

aan voorzieningen is dik in orde. Alles is gewoon goed geregeld in 

Roosendaal. 

WONEN DICHT BIJ HET CENTRUM
Dat kan in Onze Tuinen. Op slechts 15 minuten wandelen en 5 

minuten fietsen ben je al in het centrum van Roosendaal en bij het 

Centraal Station. Vanuit Onze Tuinen zit je zo op de A-58. 

Ook de basis- en middelbare scholen, supermarkten en 

gezondheidscentra, zijn allemaal binnen handbereik. In het 

nabijgelegen stadspark “Vrouwenhofpark” kunnen kinderen 

spelen en skaten en geniet je in de zomer van livemuziek 

en openluchttheater. 

In Onze Tuinen woon je heerlijk centraal, dicht bij allerlei 

voorzieningen.

Aldi
Kruidvat

Vrouwenhofpark
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FASE 1: BLOEMENTUIN
De Bloementuin is de meest zuidelijke fase. Deze ’tuin’ beplanten we 

met onder andere bloeiende heesters en bomen. Zo staat er het hele 

jaar door iets in bloei. Het centrale park in de Bloementuin is een 

ideale plek om elkaar te ontmoeten.

FASE 2: STEDELIJKE TUIN
De Stedelijke tuin ligt tussen Maxburg en de Valkenburgstraat en is 

het centrum van Onze Tuinen. De woningen kenmerken zich door 

de gevarieerdheid in de gevels. Het gebied grenzend aan de achter-

tuinen richten we in als parkeertuin, waarbij we de auto’s zoveel 

mogelijk aan het zicht onttrekken. Ga je door de voordeur naar 

buiten dan sta je vrijwel meteen in één van de parken. 

FASE 3: GILDETUIN
Bij de meest noordelijke fase, Gildetuin, laten we ons inspireren door 

moestuin Gildehof die tegen de wijk aanligt.

De waterrijke parktuin zorgt voor een grote biodiversiteit en is 

daarnaast een heerlijke plek voor kinderen om te spelen, terwijl de 

volwassenen lekker op een bankje genieten in de zon.

ONZE TUINEN: DRIE FASES MET ELK EEN EIGEN KARAKTER
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DE PLANNING VAN ONZE TUINEN*

*De bovenstaande planning voor de huur- en de koopwoningen is een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Onze Tuinen: Woonprogramma Fase 1: Bloementuin Fase 2: Stedelijke tuin Fase 3: Gildetuin Totaal

Huur appartementen 32 0 37 69

 boven- en benedenwoning 10 30 4 44

 eengezinswoning senioren 3 6 2 11

 eengezinswoning  13 17 6 36

 Totaal huur 58 53 49 160

Koop eengezinswoning 10 7 23 40

Totaal Huur + koop 68 60 72 200

Fase 1 - Bloementuin: Start nieuwbouw 4e kwartaal 2022 Oplevering 3e / 4e kwartaal 2023

Fase 2 - Stedelijke tuin: Start nieuwbouw 3e kwartaal 2023 Oplevering 3e / 4e kwartaal 2024

Fase 3 - Gildetuin: Start nieuwbouw 3e kwartaal 2024  Oplevering 3e / 4e kwartaal 2025.

DE FASERING VAN ONZE TUINEN
De fasering van de verschillende type woningen opgesplitst naar huur- en koopwoningen is weergegeven in onderstaande tabel.
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ARCHITECTUUR
in de geest van Jacques Hurks

Met een knipoog naar de originele architect Jacques Hurks komen 

de typische details van de Josephwijk weer terug in de nieuwbouw 

van Onze Tuinen. Fraai geaccentueerde hoekpanden, rijk gedeco-

reerde voordeuren, getrapte bogen, ultieme achterommetjes. Elk 

poortje, elk deurtje vertegenwoordigt de liefde voor het vak. Jacques 

Hurks was een meester in de toepassing van de kunst van metsel-

werk. 

Met respect voor de liefde waarmee Jacques Hurks deze wijk ont-

worpen heeft, zetten we met een eigentijdse invulling zijn gedach-

tengoed voort en creëren we een plek waar iedereen zich thuis voelt. 
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PARKEREN
De auto op de tweede plaats

Voor Onze Tuinen betekent dit dat de auto zoveel mogelijk onder-

geschikt is. De voetganger heeft voorrang en de fiets staat voor het 

grijpen. Onze Tuinen bestaat grotendeels uit eenrichtingswegen 

waardoor een veilige ontsluiting van de wijk ontstaat. 

De auto’s in de straat parkeer je in de daarvoor bestemde vakken. 

Zo onstaat er nog meer ruimte voor groen in de wijk. 

In het hart van de Bloementuin, Stedelijke Tuin en Gildetuin liggen 

diverse parkeertuinen. Een groot deel van de auto’s in de wijk parkeer 

je daar in een tuinachtige omgeving. Door een inrichting met bodem 

bedekkende beplanting, heesters en bomen worden de auto’s als 

vanzelfsprekend opgenomen in een groene omgeving. Door hogere 

beplanting aan de randen te plaatsen, onttrekken we de auto’s aan 

het zicht.
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DE JOSEPHWIJK, 

WAAR ‘SAMEN’ 

OOK ECHT 

‘SAMEN 

OPTREKKEN’ IS

BIODIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID
BIODIVERSITEIT 
Het groen in Onze Tuinen bestaat uit parkeertuinen, openbare 

groene parktuinen, thematuinen en stoeptuinen. De wadi’s en de 

beplanting rondom de bomen in de boomvakken verlevendigen het 

straatbeeld. De wadi’s zorgen voor een vertraagde afvoer van het 

regenwater. Het zijn brede, beplante, verlaagde waterbergende en 

infiltrerende groenstroken, afwisselend ingericht met bomen of hees-

ters, die hier optimaal kunnen groeien. 

In de plantborders van de parkeertuinen plaatsen we nectarplanten 

en vruchtdragende heesters die goed zijn voor de bijen- vlinder- en 

vogelpopulatie. Hier plaatsen we bijvoorbeeld bijen- en insectenho-

tels, zodat ook zij zich hier thuis voelen.

DUURZAAMHEID 
Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen waarbij we de 

oriëntatie op de zon optimaal benutten. Ten tijde van de oplevering 

kunnen we de definitieve energielabels vaststellen. Een goede isolatie 

van de gesloten geveldelen, het dak en de vloer zorgt voor een com-

fortabele woning met een beperkt warmteverlies. 

De appartementen en woningen krijgen allemaal individuele luchtwater- 

warmtepompen, voor zowel het warmtapwater als de verwarming. Alle 

woningen zijn volledig gasloos. 

Ontharden en vergroenen

Grote beplante
boomspiegels

Eenrichtingsverkeer Groene gevels

Extra bomen
voorschaduw

Waterbergende en
infiltrerende groenstrook

Geveltuintjes    

Deze afbeelding is een impressie van de gemeente Roosendaal en geeft een beeld van een mogelijke inrichting van de openbare ruimte 
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HEB JE INTERESSE?
Ben je geïnteresseerd in wonen in Onze Tuinen? Een duurzame 

woonwijk met heel veel groen, waar jij je buren kan ontmoeten op 

een bankje in één van de tuinen of tijdens het klussen aan één van de 

gezamenlijke projecten en waar de kinderen heerlijk buiten kunnen 

spelen? Het woningaanbod bestaat uit 160 huurwoningen en 40 

koopwoningen die we gefaseerd aanbieden.

Ben je geïnteresseerd in een huurwoning?
De huurwoningen zowel de sociale- als de middenhuur worden aan- 

geboden via het woonruimteverdeelsysteem www.klikvoorwonen.nl.  

Om in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan als woning- 

zoekende. Bij toewijzing geldt dat je moet voldoen aan de voor-

waarden en de juiste inschrijfduur. Wanneer de woningen in verhuur 

komen kun je terugvinden op pagina 6.

Ben je geïnteresseerd in een koopwoning?
De koopwoningen in Fase 1 bieden we standaard aan met Koop- 

Garant. Om in aanmerking te komen voor een koopwoning moet je 

in ieder geval voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

1. Je huurde van Alwel een eengezinswoning in de Josephwijk OF

2. Je huurt van Alwel een eengezinswoning in Roosendaal 

Voor meer informatie ga je naar www.josephwijk.nl



www.josephwijk.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten en/of aanspraken worden ont-

leend. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De afgebeelde 

(situatatie)tekening, artist impressions en inrichting van de openbare ruimte zijn uitslui-

tend bedoeld om een beeld te geven van het project en de woningen. De planning is 

een prognose en ook hieraan kunnen geen rechten en/of aanspraken worden ontleend.


