B ams h oe v e

E y e c a t c h e r

. . . . anders bekeken worden

Project: Roombeek, Enschede

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

005-08-10

Anders zien . . . .

. . . . anders bekeken worden

Roombeek: van rampgebied naar wederopbouwgebied, van ontwikkelingsgebied tot een warme stedelijke omgeving waar bewoners zich thuis
voelen.

Eveneens uniek kan het Voorzieningencluster worden genoemd. Een
scholenbuurt, waarin ook woningen, multifunctionele ruimtes en verenigingen hun plek in Roombeek hebben.
Het ontwerp voor deze openbare ruimte is vormgegeven door BURO
SANT EN CO.
Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen m.m.v. de Gemeente
Enschede en vertegenwoordigers van woningbouwvereniging De Woonplaats, van de verschillende scholen en van overige gebruiksgroepen.
Binnen het Voorzieningencluster worden bij de gebruikers en de bezoekers doorgaans nogal wat hersencellen geactiveerd. Vandaar de keuze
voor het daarop aansluitende beeld van de bestrating van het centrale
plein: een uniek ontwerp, waarin een ‘hersenpan’ te onderscheiden is.

Vo or zi en in g en cl u st er

“Een warme stedelijke omgeving waar bewoners zich thuis voelen”, zo
typeert Pi de Bruijn de wederopgebouwde Enschedese wijk Roombeek.
Waaronder dus Bamshoeve, een buurt met een bijzonder villaparkachtig
karakter, gekenmerkt door ruime vrijliggende kavels aan een slingerende
woonstraat, de Bamshoevelaan.
Om het parkeren op eigen terrein te ontsluiten kent Bamshoeve ook
parkeerstraten: kleine straten, die uitsluitend bedoeld zijn om het par
keren achter de woning mogelijk te maken.
Samen met de grote voortuinen geeft de rijkelijke voorziening aan
bomen en beplanting aan Bamshoeve een groene en chique uitstraling.
Niet in het minst door het in de trottoirs toepassen van Maas & Waal
Cobblestones en markante betonnen banden van de Morssinkhof Groep.

Vo or zi en in g en c lu st er

Met het stedenbouwkundig plan van de gerenommeerd stedenbouwkundige Pi de Bruijn van De Architecten Cie, zijn de architectonische ontwerpen voor geheel Roombeek ‘bewaakt’.
In de inrichtingsplannen voor de openbare ruimten is per plandeel, deels
door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de Gemeente
Enschede en deels door BURO SANT EN CO landschapsarchitectuur, een
detailontwerp op straatniveau gemaakt. Zo ook voor het plandeel Bamshoeve: het gebied vernoemd naar de voormalige textielfabriek.
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