E y e c a t c h e r

Project: middengeleiders, Gemeente Hellendoorn

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

010-12-09

Anders zien . . . .

. . . door klimatologische omstandigheden groeit
het onkruid sneller en overdadiger dan voorheen.
Ook Gemeente Hellendoorn heeft het ondervonden: door klimatologische omstandig
heden, waaronder meer regen, groeit het onkruid sneller en overdadiger dan voorheen.
Onkruid ontsiert, ….. ook middengeleiders.
Met als gevolg? De ontwerper ziet ‘het beeld’ verpauperen. De burger ergert zich aan de
woonomgeving en verzoekt de gemeente tot actie over te gaan, waarop de beheerder
vervolgens als het ware ‘met de kraan open dweilt’.
Zoals elke gemeente dient de gemeente Hellendoorn bij de aanpak van onkruidbestrijding
rekening te houden met Europese richtlijnen, wettelijke kaders, certificering en duur
zaamheids- en milieuprincipes, …. maar evengoed volledige aandacht te hebben voor
kosten, effecten en voor de veiligheid voor weggebruikers tijdens onderhoud in de vorm
van traditionele (chemische/mechanische) onkruidbestrijding.

. . . het aanbod van de Morssinkhof Groep om de
speciaal daarvoor (door)ontwikkelde voegmortelsteen
eens kosteloos toe te passen . . .
Zonder enige spijt heeft de gemeente van het aanbod van de Morssinkhof Groep gebruik
gemaakt om de speciaal daarvoor (door)ontwikkelde voegmortelsteen eens kosteloos toe
te passen in een tweetal middengeleiders.
Het resultaat mag er zijn. “Het ziet er gewoon netjes uit”, zo wordt door bewoners geuit.
Met als vooruitzicht dat dat beeld nauwelijks zal veranderen en de gemeente direct
haar onderhoudskosten aanmerkelijk vermindert …. door het terugdringen van de
onderhoudsfrequentie en de daarbij noodzakelijke wegafzettingen.

Met de complimenten van bewoners en weggebruikers
voor het visuele resultaat!
Inmiddels heeft de gemeente meerdere middengeleiders met de voegmortelsteen
ingericht en zich voorgenomen om, binnen de ruimte van haar begroting, uiteindelijk alle
middengeleiders binnen de gemeente Hellendoorn als zodanig uit te voeren.
Gemeente Hellendoorn heeft dus laten zien efficiënt en kostenbewust te werken en
gelijktijdig volle aandacht te hebben voor het milieu. Met de complimenten van bewoners
en weggebruikers voor het visuele resultaat!
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