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Project: Het Broek, Hengelo



 Anders zien . . . .   . . . . anders bekeken worden

Het stedenbouwkundig plan Het Broek ontleent zijn kracht aan de 

tegenstelling tussen de componenten: de monumentale Strip, die als 

strak ontworpen stedelijke groene ruimte de hoogste delen met elkaar 

verbindt, de centrale landschappelijke parkzone Het Broekpark én de 

‘verzamelweg’ die langzaam door de woonvelden slingert.

Weliswaar maakt Het Broek onderdeel uit van de stadsuitbreiding 

Hengelo Noord, toch krijgt Het Broek een eigen gezicht en identiteit. 

Vooral ook door het uitvoeren van het Beeldkwaliteitsplan, waartoe 

architect mevrouw Graça Cabral Oliveira de Andrade, werkzaam als 

Stedenbouwkundige bij de Gemeente Hengelo, de aanzet heeft 

gegeven.

Het resultaat, waarvan de hoogwaardige betonnen bestrating met 

onderscheidende deklagen een onmisbaar deel uitmaakt, mag er zijn!

Het inmiddels gerealiseerde Broek Zuid heeft een moderne en 

eigentijdse uitstraling en wordt ontsloten via de interne zogenoemde 

‘verzamelweg’, welke als een lint door Broek Zuid, Broek Noord en 

toekomstig Broek Oost slingert.

De verschillende delen van Broek Zuid onderscheiden zich van elkaar 

door hun egale kleuring, door losse menging of door nadrukkelijke 

contrasten.

Het toepassen van zogenoemde strooistenen verlevendigt de 

woonstraatjes. Door de kleurkeuze van strooistenen onderscheiden de 

woonstraatjes zich van elkaar, maar evengoed van de consequente 

vorm- en kleurtoepassing van de verkeersdrempels en van de bestrating 

van de ‘verzamelweg’, die als belangrijkste weg is voorzien van trottoirs.

Op harmonieuze wijze onderscheidt de bestrating van de Strip zich in 

kleur en maatvoering.
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De Morssinkhof Groep ziet het als een uitdaging om de potentiële creativiteit 

van bijvoorbeeld de landschapsarchitect of stedenbouwkundige samen te 

brengen met de expertise en het inspirerend vermogen van de designmanager. 

Niet voor het eerst zijn daardoor betonnen bestratingsproducten specifiek 

voor een project ontwikkeld en dus uniek toegepast.

Als representant van Morssinkhof City Styling weet de designmanager als geen 

ander, dat elk project vanuit specifieke uitgangspunten ontwikkeld wordt 

en logischerwijs uiteindelijk moet leiden tot de bedoelde karakteristieke 

landschapsarchitectuur of stedenbouwkundige ontwikkeling.

Met als doel inspiratie, creativiteit, innovatie en expertise daadwerkelijk 

samen te laten komen, geschiedt de participatie van de designmanager dan 

ook altijd vanuit de gedachte: anders zien …….. anders bekeken worden.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling 

en productie van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten? Bezoek dan 

de website:

• www.morssinkhof-city-styling.nl

Wilt u een bezoek brengen aan de BetonExpo, hèt kennis- en informatie-

centrum op het gebied van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten? 

Ga dan voor het maken van een afspraak naar de website:

• www.betonexpo.nl
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