
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 011-13-08

Project: Projectbanden centrum Hengelo (Gld)
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 Anders zien . . . .   . . . . anders bekeken worden

Masterplan Hengelo Centrum . . .  
versterking van de ‘ring rond de kerk’

Enerzijds had het centrum van het dorp Hengelo (Gld) een aantrekkelijk 

en deels historisch centrum. Anderzijds was er qua beeldkwaliteit een 

minder aantrekkelijk gedeelte.

Daarom is, binnen het ‘Masterplan Hengelo Centrum’, versterking van de 

‘ring rond de kerk’ tot doel gesteld, om daarmee het centrum compacter 

en levendiger te maken en de beeldkwaliteit te versterken.

Zoals het een goede gemeente betaamt, zijn de wensen van de 

belanghebbende ondernemers via de ondernemersvereniging gehoord.

. . . schetsvisie en schetsontwerp vertalen naar 
praktische haalbaarheid . . .

Anacon Infra adviseert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling 

en civiele techniek en verzorgt als onafhankelijk civieltechnisch 

projectbureau ook het totale projectmanagement en de civieltechnische 

voorbereiding.

Niet vreemd dus dat de Gemeente Bronckhorst Anacon Infra ‘deelgenoot’ 

heeft gemaakt van de plannen. Anacon is daarmee verzocht om 

de schetsvisie en het schetsontwerp te vertalen naar de praktische 

haalbaarheid ervan.

. . . projectbanden in zelf-verdichtend beton 
met anti-graffiti-coating . . . 

Samen met Planburo Oosterink (adviseurs voor ruimtelijke inrichting en 

beheer) vormden Anacon Infra en de Gemeente Bronckhorst uiteindelijk 

het team wat bij de inrichting van het centrum van Hengelo (Gld) 

de keuze heeft gemaakt voor zogenoemde projectbanden in zelf-

verdichtend beton met anti-graffiti-coating.

Met het toepassen van deze projectbanden is, zoals beoogd, fraai 

invulling gegeven aan de functionaliteiten ‘plantenbakken’, ‘zitten’, 

‘opheffen hoogteverschillen’ en ‘niet-parkeren’.

‘plantenbakken’

‘beeldkwaliteit 
versterken’

‘opheffen hoogteverschillen’
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