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Zorgappartementen en woningen in voormalig schoolgebouw van de lts

Slapen in een oud klaslokaal
De buitenkant van de oude lts aan de
Laan van Henegouwen in Roosendaal
ziet er vanaf de kant van de A58 het-
zelfde uit. Maar de binnenkant heeft
een totale metamorfose ondergaan. In
de oude leslokalen zijn nu 26 zorgap-
partementen en 24 woningen, maison-
nettes en penthouses te vinden.

Alfred de Bruin
Roosendaal

‘A
l deze woningen zijn ver-
kocht. Verschillende oud
leerlingen hebben een
woning in hun school ge-
kocht. Blijkbaar was het

zo’n fijne school, dat ze er in willen wo-
nen’, vertelt Patric van Crugten, project-
manager van verbouwer BVR Groep. 

Van Crugten laat de nieuwbouw vol
trots zien. ,,Het eerste gedeelte van de ver-
bouwing, Huize Roosdael, leveren we vrij-
dag op. In de kop van het oude schoolge-
bouw is in een u-vorm verzorgingshuis
Roosdael gemaakt. We zijn druk met de
laatste klusjes bezig, zoals het aanleggen
van het licht.’’

Naast de 26 luxe zorgappartementen
heeft Huize Roosdael veel gezamenlijke
ruimten en voorzieningen. Onder andere
een eetkamer met een open keuken waar
een kok dagelijks eten gaat bereiden. Een
wellnessruimte en gezamenlijke woonka-
mer met een grote open haard zijn op de
plek van de oude gymzaal gekomen. 

,,We hebben zoveel mogelijk oude ma-
terialen gebruikt. Ik denk dat veel oud-
leerlingen de stenen in de oude muren en
gangen wel herkennen. De profielen van
de ramen zijn aan de buitenkant hetzelfde
gebleven. Van binnen zijn ze goed geïso-
leerd, zodat je bijvoorbeeld van de snelweg
naast het gebouw bijna niets hoort’’, ver-
telt Van Crugten. 

Het totale nieuwe woongebied rond de

oude lts beslaat uiteindelijk honderd wo-
ningen. Op het ongeveer twee hectare
grote complex komen naast Huize Roos-
dael twee-onder-één-kappers, apparte-
menten, maisonnettes en penthouses. 

Op het dak van het schoolgebouw zijn
balkons voor de maisonnettes en pent-
houses gemaakt. Het gebouw heeft twee
liften. 

De Roosendaalse BVR Groep kocht het
complex in 2016. De herontwikkeling gaat

in twee stappen, vertelt Van Crugten. ,,De
eerste fase richtte zich op het gebied rond
de oude school. Na de oplevering van
Roosdael maken we de huizen en pent-
houses in de school af. Daarna pakken we
in de tweede fase pas het grote terrein,
waar vroeger de praktijkruimtes van de
school stonden, aan. De verkoop van de
appartementen en woningen van deze
tweede fase, dat Ambachtshoven heet, be-
gint zaterdag.’’ 

Van Crugten vindt het mooi dat het his-
torische karakter  van de school behouden
is gebleven in de verbouwing. ,,We doen
alles om zoveel mogelijk dingen uit de
school te behouden. Wanneer we oude
dakpannen te kort kwamen bij het aanleg-
gen van de balkons zijn we echt gaan zoe-
ken tot we de originele pannen gevonden
hadden. De oude deuren uit de gangen
willen we bewaren. Daar zoeken we nog
een mooie plek voor.”

� Vrijdag wordt de eerste fase 
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Een aantal oud-leerlingen
heeft een huis in hun
oude school gekocht
—Patric van Crugten, projectmanager

� De trappenhal en gangen in het zorggedeelte Huize Roosdael. 
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