
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

Of wilt u graag weten wat de Morssinkhof Groep voor u kan betekenen op 

het gebied van straatbakstenen en gevelstenen? Bezoek dan de website:

• www.brinkmanbaksteencentrum.nl

 

Wilt u een bezoek brengen aan het baksteencentrum in Luttenberg, maak dan 

een afspraak via uw contactpersoon bij de Morssinkhof Groep of bel met de 

centrale receptie 074 - 242 60 00.

 t 074 - 242 60 00
 e info@morssinkhof-groep.nl
 i www.morssinkhof-city-styling.nl 017-18-06
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Commanderieplein, Ootmarsum: waar 
historie, natuur en cultuur samenkomen

Een uniek stukje Ootmarsum, waar nostalgie en modern design hand in hand gaan: zo kan het 

nieuwe Commanderieplein met recht genoemd worden. Op de plek waar 800 jaar geleden de 

Ridders der Duitse Orde van de Commanderie Ootmarsum zetelden, is een prachtig nieuw plein 

gerealiseerd, inclusief authentieke bierbrouwerij, brasserie en nieuwe toegang tot het Open-

luchtmuseum. Een bijzondere plek, waar historie, natuur en cultuur samenkomen. 

Nadat de gebouwen van de Commanderie begin 1800 

werden afgebroken, veranderde het terrein in een 

verwilderd stuk land. 

Voormalig tabaksfabrikant Hans Heupink vond dat 

Ootmarsum behoefte had aan een nieuwe impuls.  

Hij besloot te investeren in Ootmarsum en nam het 

initiatief voor een nieuwe invulling van het stuk 

grond. Met zijn plannen wilde Heupink bijdragen  

aan de plaatselijke en regionale economie en extra 

werkgelegenheid in het stadje realiseren. 

BBD Bouwmanagement werd in de hand genomen 

voor de begeleiding tijdens de voorbereiding, het 

ontwerp en de realisatie van het nieuwe plein. In 

eerste instantie ontstond weerstand vanuit de buurt 

tegen het grootschalige plan. Na een aanpassing van 

de ideeën en een visualisatie van landschapsarchitect 

ODIN, kreeg het plan groen licht van zowel de ge

meenteraad als de buurtbewoners. 

Het gebied werd vernoemd naar de historische invul

ling van de grond en kreeg de naam Commanderie

plein.

Het verwilderde land, met een totale oppervlakte 

van circa 1,5 hectare, werd in een jaar tijd gesaneerd, 

bouwklaar gemaakt en bebouwd. Een ambachtelijke bierbrouwerij, gezellige gasterij, expositie

gebouw, nieuwe entree en expositieruimte voor het Openluchtmuseum Ootmarsum zijn  

inmiddels een feit. Om het plaatje helemaal compleet te maken, is er op het terrein een tuin  

gerealiseerd, waar nu hop verbouwd wordt voor de bierbrouwerij.

Een zeer belangrijk uitgangspunt 

bij de materiaalkeuze voor zowel 

de gebouwen als de bestrating 

was het visuele aspect. 

Het nieuwe Commanderieplein 

moest qua uitstraling aansluiten 

bij het bestaande, nostalgische 

straatbeeld van Ootmarsum. 

Voor de bestrating van het terrein 

viel de uiterst specifieke keuze op 

een viertal gebakken straatstenen 

in drie kleuren van Brinkman baksteencentrum. De bestra

ting werd verwerkt in het plein, de trottoirs, de rijbanen, 

goten en parkeervakken. De drie kleuren, die gevarieerd 

maar consistent terugkomen in de verschillende delen van 

het terrein, zorgen samen voor een harmonieus beeld. 

Met de realisatie van de plannen is een prachtig stukje  

Ootmarsum gecreëerd waar de tijd stil lijkt te hebben ge

staan. Het stadje heeft een nieuwe trekpleister en inwoners 

en toeristen hebben een unieke plek waar het heerlijk 

recreëren is. Al zittend op het terras, een ambachtelijk 

gebrouwen biertje in je hand en uitkijkend over de hop

velden, lijkt het in Ootmarsum iedere dag vakantie.
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