
Project: Trinitas College, Heerhugowaard
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Twee fonkelnieuwe gebouwen voor het Trinitas College in 

Heerhugowaard. Eén aan de Beukenlaan en één aan de Hectorlaan. 

Beide naar een ontwerp van De Jong Gortemaker Algra architecten  

en ingenieurs bv.

Elk uniek, maar evengoed elk uitsluitend geslaagd in een harmonieuze 

en completerende omgeving, zowel optisch als praktisch.

Refererend aan het beeld van de gebouwen, diende de intensieve 

samenwerking tussen het Ingenieursbureau Sector Stadsbeheer van  

de Gemeente Heerhugowaard en de landschapsarchitect Bart Brands,  

te resulteren in een functionele en sfeerbepalende balans tussen 

gebouwen, ontspanningsgebieden, wandel- en fietsroutes en 

parkeerplaatsen. Op de locatie Han Fortmann aan de Beukenlaan zelfs 

in perfecte harmonie met het aangrenzende zwembad Waardergolf.

Inmiddels is gebleken dat de stedenbouwkundig supervisor Bart Brands 

gezien kan worden als de ontwerper en geestelijk vader van de 

inrichting van de gebieden buiten de zogenoemde kavelgrenzen. 

Gelijktijdig ontwikkelde René Kijk in de Vegte, civieltechnisch 

projectleider van de Gemeente Heerhugowaard, een inrichtingsvoorstel 

voor de zogenoemde binnenpleinen. Mede aan de hand van dat 

voorstel zijn er doordachte keuzes gemaakt voor de te gebruiken 

functionele en beeldversterkende materialen.
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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
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