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‘Vathorst Amersfoort, nieuw leven op oude grond’

‘Vathorst Amersfoort, nieuw leven op oude grond’, dat is de titel van het door  
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) in 2013 uitgegeven boek over de ontwikkeling  
van Vathorst.
Samengevat is daarin beschreven hoe het eeuwenoude veenweidelandschap is  
geëvolueerd van moerassig land en het buurtschap ‘Hooglanderveen’ tot wat het  
vandaag is: een veelkleurig stadslandschap met een architectonische typologie, die  
wisselt van modern en eigenzinnig naar traditioneel en vertrouwd.

Consistentie in diversiteit

De ontwikkeling van Vathorst kenmerkt zich door de ambitie te streven naar aan te  
brengen herkenbaarheid in de woonomgeving en diversiteit in de afzonderlijke buurten. 
Zo ook bij de gemaakte keuzes met betrekking tot de toe te passen bestratingsproducten.
In het streven naar die diversiteit schuilde, vanuit het oogpunt van onderhoud, ook een 
risico. De ontwikkeling en voltooiing van Vathorst zou tenslotte mogelijk enkele decennia 
behelzen.
Bij de keuze van de bestratingsproducten was het dan ook van doorslaggevend belang, 
dat er voortdurend beschikt moest kunnen worden over de producten. Niet alleen op het 
moment van ‘inrichting’, maar ook in een later stadium bij aanvulling of aansluiting op die 
inrichting en bij eventuele vervanging of herstel.
Onder die voorwaarde is door OBV een beperkte maar zeer uitgekiende selectie producten 
samengesteld. Een selectie die consistentie in diversiteit bewerkstelligt, terwijl elke buurt 
zijn eigen herkenbaarheid in de woonomgeving kent.
 

Nieuwe bestrating op oude grond

De selectie bestratingsproducten omvat onder andere:

De wijk Vathorst is ontworpen voor meer dan tienduizend huizen. Uiteindelijk zullen  
ongeveer dertigduizend bewoners weliswaar leven op oude grond, maar ‘verkeren’ op  
de uitgekiende nieuwe bestrating!

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

betonstraatsteen Ecotop Premium gewassen antraciet

betonstraatsteen Ecotop Premium gewassen trapani

dubbelklinker Ecotop Premium glad beige

dubbelklinker Ecotop Premium glad antraciet

tegel ampester

tegel gewassen bruin/zwart 

Maas & Waal Cobblestones  
terracotta

Maas & Waal Cobblestones  
antraciet
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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 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 Morssinkhof Groep of bel met de 
centrale receptie 074 - 242 60 00.
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