
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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Project: Verlengde Ratumsestraat, Winterswijk



 Anders horen . . . .   . . . . anders beluisterd worden

Gebruikelijk presenteert de Morssinkhof Groep een bijzonder project als 
Eyecatcher. In dit geval, overigens zeer terecht, als Ear-defender!

De ontsluitingsweg Verlengde Ratumsestraat in Winterswijk moest 
gereconstrueerd worden. Een zogenoemd ‘rondetafelgesprek’ 
resulteerde in de wens van de bewoners: bij voorkeur een 30 km-zone 
met traditionele inrichting.

Vanuit de verkeerskundige visie van de gemeente Winterswijk moest  
asfalt vervangen worden door elementenverharding, dienden 
snelheidsremmers te worden aangebracht en voorrangsregels op  
basis van gelijkwaardigheid van toepassing te zijn.

Asfalt vervangen door reguliere klinkers zou ongetwijfeld tot 
geluidsoverlast leiden. Juist omdat in een gedeelte van de  
Verlengde Ratumsestraat de woningen dicht aan de weg staan,  
was geluidreducerende bestrating absoluut wenselijk.

Gebruikmakend van ervaringen elders, onderbouwd door rapporten, 
testresultaten én daarmee geadviseerd door VANKEULEN advies bv  
(specialistisch adviesbureau op het gebied van geluid en geluid-
beheersing), is de Stilstone® toegepast, in Winterswijk in de kleur  
Duivens-rood.

Het bereikte resultaat? Uitspraken van bewoners zeggen alles!
De zoon van de op nummer 27 woonachtige autocoureur, die dus meer 
dan gemiddeld bekend is met auto(banden)geluid, kan nu eindelijk met 
de ramen open slapen!
En elders in de Verlengde Ratumsestraat, waar de woningen weliswaar 
wat verder van de weg staan: “die geluidreducerende bestrating had 
hier ook wel gemogen!”.

Tevreden bewoners, . . . “we kunnen dus spreken van een groot 
succes”, aldus de projectcoördinator voorbereiding van de gemeente 
Winterswijk.
Het succes leidt er toe dat de gemeente overweegt de Stilstone®  
vaker toe te passen.
We zullen dus nog van de Stilstone® in Winterswijk horen . . .  figuurlijk  
veel en letterlijk weinig. Een verschil om eens goed naar te luisteren!

. . . eindelijk met de ramen open slapen!

Geluidreducerende bestrating was dus absoluut 
wenselijk.

. . . snelheidsremmers dienden te worden aangebracht

 Wel of geen Stilstone® . . .
. . . een verschil om eens goed naar te luisteren!

. . . woningen dicht aan de weg

. . . eindelijk met de ramen open slapen!
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