
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 013-14-08
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‘uitgebalanceerd gebruik’

taxi-standplaatsen zijn uniek herkenbaar

het roodgekleurde patroon is in de zebrapaden subtiel doorgezet

De samenwerking is een gouden greep gebleken

Het was van meet af aan duidelijk. De richting van het stramien van de pilaren van het gebouw 

diende te worden voortgezet in het in te richten terrein. Daarnaast bestond de uitdaging een 

routing van motorvoertuigen en langzaam verkeer te creëren, op een wijze dat er op werkelijk 

elk uur van de dag sprake zou zijn van uitgebalanceerd gebruik.

De samenwerking tussen de opdrachtgever en juist deze landschapsarchitect en producent is een 

gouden greep gebleken.

Het doordachte en unieke plan van Poelmans Reesink landschapsarchitectuur vereiste namelijk 

maatvastheid van toe te passen bestratingsproducten.

. . . door het toepassen van de maatvaste 
Strackstones is geen enkele concessie gedaan . . .

Juist door het toepassen van de maatvaste Strackstones is geen enkele concessie gedaan aan het 

consciëntieus doorvoeren van het zo gewenste patroon. Het lijnenspel is in praktijk zoals het 

door de architect ontworpen en voorgeschreven is, . . . strak, exact, zonder enige afwijking!

Het visuele resultaat mag er zijn! De gebruikte kleuren genereren ‘harmonie’ en gelijktijdig 

herkenbaarheid. Rood geeft daadwerkelijk ‘kleur’ aan het patroon. Geel maakt de gebruikers 

duidelijk dat men zich in een voetgangerszone bevindt. Bruin verduidelijkt de weg, antraciet 

het parkeren, taxi-standplaatsen zijn uniek herkenbaar. Subtiel, en zonder aantasting van 

veiligheid, is het patroon zelfs in de zebrapaden doorgezet.

De toegepaste spotjes en afzetplaatjes zijn in de (halve) steenmaat in het werk opgenomen. 

De aangebrachte bloembakken ondersteunen de routing.

Zonder enige concessie te doen aan de stelselmatigheid neemt de ‘sterkte’ van het patroon 

op subtiele wijze af naar mate men verder van het gebouw verwijderd is.

De ‘uitgebalanceerde’ routing op het terrein verloopt in praktijk volledig zoals is beoogd. 

Geen enkele aanpassing is noodzakelijk gebleken. Kortom, er is grote tevredenheid over de 

harmonieuze terreininrichting van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

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