
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 014-14-06

Project:  Herinrichting stationsomgeving  
station Lichtenvoorde - Groenlo
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Het centrale zogenoemde ‘voorplein’ is uitgevoerd met stenen in een strokenverband, de 

Strackstone Banda Trapani. Door het gecreëerde contrast bevindt ‘de wachtende reiziger’ 

zich in een herkenbare, daarvoor bestemde omgeving.

‘voorplein’

. . . . anders bekeken worden



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

De herinrichting van de stationsomgeving ‘station Lichtenvoorde - Groenlo’, als onderdeel van 

de reconstructie van de kern Lievelde, gaf de Gemeente Oost Gelre ‘hoofdbrekens’, doch stelde 

haar voor een bijzondere uitdaging.

Aan de historie mocht niet voorbij gegaan worden

Aan de historie van het voormalige station Lievelde (met haar oorsprong in 1878), mocht 

namelijk volgens de bewoners niet voorbij gegaan worden. De spoorverbinding heeft tenslotte 

een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van het dorp. De grootte van het belang 

van de spoorlijn kwam spijtig genoeg tot uitdrukking in het bombardement tijdens de tweede 

wereldoorlog. Op 13 oktober 1944 werd het dorp hierbij zwaar getroffen.

Bij de herontwikkeling van de stationsomgeving hebben Vincent Lette, initiator en projectleider 

van de gemeente Oost Gelre en Dennis te Nijenhuis, projectbegeleider van Anacon-Infra, elkaar 

in visie en uitwerking uitstekend ‘gevonden’. Tot grote tevredenheid van de Lieveldenaren.

. . . herkenbaarheid van de verschillende functionaliteiten, 
met als voorwaarde het waarborgen van veiligheid voor de 
verschillende verkeersstromen . . . 

Met grote aandacht is invulling gegeven aan de herkenbaarheid van de verschillende 

functionaliteiten binnen de stationsomgeving. Met daarbij als voorwaarde het waarborgen van 

veiligheid voor de verschillende verkeersstromen: van auto’s, fietsers en bussen.

. . . laten inspireren door een bezoek aan de BetonExpo . . . 

Zich nadrukkelijk oriënterend op onderscheidende materialen, hebben genoemde 

verantwoordelijke personen zich laten inspireren door een bezoek aan het kennis- en 

informatiecentrum op het gebied van betonnen GWW- en sierbestratingproducten, de 

BetonExpo.

Voor de  functionaliteit 

‘parkeren’ en de ‘rijbaan 

voor de bussen’ zijn deklaag-

betonstraatstenen in 

antraciet structuur basalt 

toegepast. 

De ‘wachtruimte’ is, als onlosmakelijk 

geheel van de stationsomgeving, behouden 

gebleven. Met verwijzing naar het verleden 

heeft de kunstenaar Vic Hulshof uit 

Winterswijk voorbije bedrijfsaffiches in de 

wanden aangebracht. Subtiel is de oude 

stationsbenaming ‘Station Lievelde’ onder 

de kap verwerkt.

De zogenoemde ‘kiss and ride’-strook is in rood structuur schots graniet uitgevoerd.
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