
Idee van Stichting Wieler- en ontspanningsvereniging de Kaaimannen: Wieler-Experience 

 
Inleiding 
 
Wieler- en ontspanningsvereniging "De Kaaimannen" is een vereniging die op een sociale wijze de 
wielersport wil beoefenen. Op de vraag of iemand een "briljant plan" heeft voor de oude atletiekbaan dat 
bovendien "eenvoudig" uit te voeren is, voelden wij ons als "Kaaimannen" uitgedaagd. Onze ideeën treft u 
aan in onderstaand plan. 
  
Motivatie van het idee 
 
Binnen gemeente Roosendaal zijn verschillende wielerverenigingen en veel individuele wielerrecreanten 
actief. Deze wielersportliefhebbers gaan zijn dagelijks actief, dat kan op de weg als in het bos zijn. Voor met 
name de wielrenners wordt er gedurende het winterseizoen van oktober t/m maart op industrieterrein 
Borchwerf getraind. Door wielrenners (groep van 100+ deelnemers) van verschillende wielerverenigingen, 
waaronder leden van de Kaaimannen en de Zuidwesthoek, en individuen op dinsdag- en donderdagvond 
een vaste ronde en wedstrijden gereden op de Borchwerf. Het betreft hier de ronde 
Gewenten – Tussenriemer, met een lengte van 2 kilometer. 
Best veel wieleractiviteiten die dus allemaal op de openbare weg verreden worden. Op de ronde van het 
industrieterrein Borchwerf is momenteel een vestiging van Post.nl, een logistiek centrum van Aldi en een 
drietal vrachtwagen onderhoudsbedrijven gevestigd die ook in de avonduren drukke werkzaamheden 
hebben. Er is dan veel aankomend en vertrekkend (vracht-) verkeer. Dit leid soms tot gevaarlijke situaties. 
  
Idee wielerbaan 
 
Het idee van "de Kaaimannen" is om de wieleractiviteiten die met name op industrieterrein Borchwerf 
plaatsvinden te verplaatsen naar Red Band sportpark. Om deze wieleractiviteiten op het Red Band 
sportpark te vestigen is de huidige (atletiek-) baan van 400 meter te kort. Om een wielerbaan aan te leggen 
met voldoende lengte zal uitbreiding gezocht (kunnen) worden naar de weide ten zuiden van de 
parkeerplaats. Hier is het mogelijk om een mooi verlengstuk van een parcours te realiseren. Door een lus in 
de weide aan te brengen kan het totale parcours een lengte krijgen van bijna 1 kilometer. Hierbij zal de 
atletiekbaan met verlichting behouden blijven.  
  
Idee dirt track/BMX parcours 
 
In het binnenterrein van de te realiseren wielerbaan en dan met name van de weide, willen we een 
dirt-track/BMX parcours aan leggen. Op deze manier kunnen meerdere disciplines van de wielersport 
beoefend worden. We bereiken hiermee een nog grotere doelgroep van dirt-track/BMX-rijders.   
 
Multidisciplinaire inzet 
 
Naast het hoofddoel om van Red Band sportpark een faciliteit te maken voor de wielersportverenigingen 
binnen de gemeente Roosendaal, kan het wielercomplex meerdere doelgroepen bedienen: 

 De wielerbaan kan overdag gebruikt worden door scholen en andere (sport-) verenigingen die ook 
eens willen proeven aan de verschillende disciplines die de wielersport kent. 

 Het sportcomplex kan onderdeel uit gaan maken van de nationale jeugdronde van Roosendaal. 

 De Rabobank Dikke Banden Race zou hier plaats kunnen vinden. 

 Start-finishplaats van toertochten door wielerverenigingen. 

 Om en rond de wielerbaan kan een wielermuseum ingericht worden, waar bezoekers geïnformeerd 
worden over de wielergeschiedenis van West-Brabant. Dit zou uit kunnen groeien naar een ware 
"Wieler-Experience" waar informatie en activiteiten aan elkaar gekoppeld worden. 

Beheer van het Red Band sportpark zou door sociale werkvoorziening en/of re-integratie vorm gegeven 
kunnen worden. 
 
De doelgroepen waar we ons op richten zijn o.a.: 
Wielrenners, BMX-ers, dirt-track en mountainbikers.  
We richten ons ook met name op de jeugd om deze uit te dagen tot een gezondere actievere leefstijl. 


