
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

 t 074 - 242 60 00
 e info@morssinkhof-groep.nl
 i www.morssinkhof-city-styling.nl 008-10-11

Project: De Hoven, ‘s-Hertogenbosch
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 Anders zien . . . .   . . . . anders bekeken worden

De Hoven, de nieuwste woonbuurt van De Groote Wielen in  
’s-Hertogenbosch, is een klassieke tuinstedelijke woonbuurt. 
De openbare ruimte is in samenhang met de architectuur van de  
woningen ontworpen. Met als beoogd resultaat: een buurt met  
eenheid, ….. eenheid in materiaal, kleur en vormgeving.

Voor de keuze van de bestrating heeft een comité van de gemeente
’s-Hertogenbosch zich in de BetonExpo in Hardenberg uitvoerig laten 
informeren over de mogelijkheden van betonnen bestrating met een 
natuurstenen toplaag. Met als uitgangspunt: ‘de toe te passen  
bestrating in De Hoven dient qua uitstraling en kleurstelling aan te  
sluiten op de woonomgeving en als eenheid te worden vormgegeven’.
Nadere inventarisatie verduidelijkte dat ‘eenheid’ vooral niet tot een 
‘saai’ straatbeeld moest leiden. Zo ontstond de uitdaging voor het  
realiseren van projectspecifieke bestrating, ….. ingetogen, maar met  
een subtiele sprankeling!
De Morssinkhof Groep is deze productietechnische en logistieke  
uitdaging graag aangegaan.

Het resultaat mag er zijn. De Hoven profileert zich  
als jarendertig-wijk met een chique uitstraling.

In samenwerking met de Morssinkhof Groep is de  
gemeente ’s-Hertogenbosch absoluut geslaagd in  
de te bereiken ‘eenheid’. Klinkers, dubbelklinkers,  
trottoirtegels, (inritverloop)banden, bochten, …..  
alles is overeenkomstig uitgevoerd, met dezelfde 
subtiel-sprankelende deklaag.
En is het dan niet fantastisch dat de aannemer die  
diverse en toch zo overeenkomstige producten  
zonder ook maar enige stagnatie heeft kunnen  
verwerken?

“... een buurt met eenheid ...”

“Klinkers, dubbelklinkers, trottoirtegels, 
(inrit)verloopbanden, bochten, …..  
alles is overeenkomstig uitgevoerd”
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