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Wie goed zijn of haar ogen de kost geeft in de 
openbare ruimte zal het opvallen hoeveel 
speelmogelijkheden er zijn voor jong en 

oud. Op een bankje op het Amsterdamse Mercator-
plein fotografeerde ik eens een stel oudere dametjes 
die op het bankje naast mij kwamen zitten. Gelukkig 
vond ik de foto nog, zoals u hierboven kunt zien. Wat 
speeltuinen zijn voor kinderen, dat is het meubilair 
voor de ouderen in onze samenleving. Voor beide 
bevolkingsgroepen zijn het plekken waar men 
samenkomt in de openbare ruimte, waar samen 
geleefd wordt en gespeeld. Als kind kan ik mij 
herinneren dat we in de speeltuin tegenover de flat 
van mijn oma (zij had zelfs een ware verrekijker 

gekocht om mij in de gaten te houden) erg inventief 
waren in het gebruik van de speeltoestellen. De 
metalen rode appel fungeerde als vrijplaats tijdens 
het verstoppertje, op schommels speelden we een spel 
waarbij de tikker de schommelaars onder hun voeten 
met een bal moest raken. De dames op het bankje op 
een herfstmiddag in 2012 kakelden wat af. Over het 
weer en hun ongemakken, over de (klein) kinderen 
en over de buurt in het algemeen. Speelvoorzieningen 
en Straatmeubilair zijn onmisbaar voor de samenle-
ving en in grote getale aanwezig. Het animo voor 
deze special was zelfs zo groot dat ik besloten heb om 
er een dubbeldikke van te maken, van wel zestien 
pagina’s!

Speelvoorzieningen 
en Straatmeubilair

  SPECIAL 

Mercatorplein 2012, foto: Ph. V. Fokker
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Zon en Tijd  
Een zonnewijzer is een klok die werkt in de zon, de 
zon schijnt op de schaduwwerper en de schaduw 
geeft de tijd aan. Dagelijks beweegt de zon langs de 
hemel van oost naar west. Met de schaduw van de 
zon kan de tijd worden afgelezen. Dit is precies wat er 
gebeurt op het plein. Zonnewijzerontwerper ir. H.J. 
Hollander: “Het is van belang de stenen en de randen 
nauwkeurig te plaatsen, daarna geven de schaduwen 
van de stenen de uren aan”. Naast dat een zonnewij-
zer in de openbare ruimte de juiste tijd aangeeft is het 
van belang dat de vormgeving robuust is en past in de 
omgeving. Zonnewijzers op pleinen kunnen bijvoor-
beeld als speelobject voor kinderen dienen. Hollan-
der: “Onlangs hebben we nog een zonnewijzer ge-
bouwd in Winterswijk in combinatie met een 
zandbak. De volwassenen ervaren de verbintenis 

tussen de zon en de tijd, de 
kinderen spelen lekker in het 
zand met de opgestelde stenen 
met de cijfers er op.” 

Levende zonnewijzer
Er zijn vele typen zonnewijzers. Vaak is een zonnewij-
zer een object in de ruimte maar ook een vlakke teke-
ning in het straatwerk kan goed werken. Een voorbeeld 
is de levende zonnewijzer. Een ovaal met cijfers op 
maaiveld niveau, als je in het midden bij de juiste 
maand gaat staan geeft je schaduw de tijd aan. Hollan-
der: “We hebben een flink aantal levende zonnewijzers 
gebouwd op schoolpleinen en bij Milieu Educatie Cen-
tra. Het gebruik is eenvoudig en bezoekers verbazen 
zich er over dat ze inderdaad de juiste tijd aflezen.” 
Deze verbazing over een oude techniek die nog nauw-
keurig werkt in de moderne tijd is misschien wel het 
mooiste dat we de bezoekers kunnen meegeven.

Meer weten over de mogelijkheid van zonnewijzers in de 
openbare ruimte?
www.analemma.nl

Zonnewijzers 
in de openbare ruimte
Wie het plein bij de Marco Poloroute in Almere Poort oploopt zal het niet 
ontgaan. Hier is met grote precisie een lijnenspel uitgezet van betonnen 
randen en een aantal grote stenen met cijfers er op. Kinderen spelen op de 
randen en een stoere meid klimt op één van de manshoge stenen. Voor hen 
die wat vaker op het plein komen is de opzet inmiddels 
duidelijk. Het gaat hier om een moderne zonnewijzer  
van meer dan 30 meter diameter.
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Veiligheid, efficiency en comfort. Dat zijn de 
elementen waar het voor reizigers in het 
openbaar vervoer om draait. Daarbij gaat het 

niet alleen om ‘het vervoer’, maar om de gehele 
vervoersbeleving. Armada Mobility is gespecialiseerd 
in het ontwikkelen, produceren en installeren van 
buitenmeubilair en informatiesystemen voor de 
openbare ruimte, in het bijzonder in de vervoers-
markt. Armada Mobility stelt niet alleen de behoefte 
van de reiziger centraal. Zij weten ook welke hoge 
eisen gemeentes, exploitanten, vervoersmaatschap-
pijen aan dergelijke producten stellen. Naast gebrui-
kersgemak en ruimte-efficiency gaat het dan om 
kwaliteit, duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid 
en kostenefficiency. En om uitstraling. Want dat 
draagt weer in hoge mate bij aan de vervoersbeleving 
van de klant en straalt af op het imago van de 
vervoerder of van de stad. De uiterst innovatieve 
producten van Armada zijn in de volgende hoofd-
groepen te verdelen: halte-informatiesystemen, 
modulaire (rokers)abri’s, NS bewegwijzering, 
stationsmeubilair en fietsparkeersystemen. Juist deze 
laatste productgroep willen zij in deze uitgave van 
Stadswerk extra onder de aandacht brengen.

Voor iedere toepassing  
de juiste oplossing

Fietsparkeersystemen
Armada Mobility heeft, naast de bekende productlijn 
voor Prorail, bijzondere design producten ontwik-

keld. De eigentijdse Beta-serie is een voor-
beeld van een multifunctionele oplossing 
voor fietsparkeren mede door de diverse 
uitvoeringen (laag, hoog/laag, enkelzijdig 
en dubbelzijdig) waarin de serie leverbaar 
is. Deze serie is ook verkrijgbaar als XXL 
uitvoering. Speciaal voor het stallen van 
fietsen met transportbakjes. Daarnaast is er 
zelfs een opklapbaar fietsparkeersysteem. 
Een tijdelijke ‘oplossing’ voor fietsparkeren 
tijdens evenementen of feesten. Naast de 
Beta-serie verdient ook de Omega-serie de 
aandacht. Deze serie betreft een architectonische 
oplossing om het fietsparkeren op bijzondere loca-
ties of bij bijzondere gebouwen onderdeel te laten 
uitmaken van het totaal ontwerp. 

Fietsoverkappingen
Naast de fietsparkeersystemen biedt Armada Mobi-
lity ook een compleet programma aan op het gebied 
van fietsoverkappingen. Of het nu gaat om een fraai 
vormgegeven overkapping of een kosteneffectieve 
overkapping. Vanzelfsprekend is het mogelijk onze 
producten geheel naar uw eigen wensen te ontwikke-
len. Volledig afgestemd op uw huisstijl en passend bij 
het straatbeeld van uw gemeente. De specialisten van 
Armada gaan graag voor u aan de slag

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan 
op de website www.armadamobility.nl of bel:  
+31 (0)40 205 40 00. Een vrijblijvend bezoek aan onze 
showroom is uiteraard ook altijd mogelijk.

Armada Mobility
Specialist in buitenmeubilair en informatiesystemen  
voor de vervoersmarkt
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De Citypole, een stijlvol basismodel, waarbij 
functionaliteit en duurzaamheid worden 
gecombineerd met diverse keuzemogelijkhe-

den. De twee standaard typen overkappingen, de 
diverse accessoires en de diverse mogelijke kleurcom-
binaties geven richting aan de door u gewenste 
uitstraling. 

Standaard heeft de Citypole een inhoud van 100 
liter. Daarnaast is het mogelijk de Citypole te plaat-
sen op een ondergrondse opvang met een inhoud 
van 800 liter.
Kiest u voor deze afvalbak, dan doet u de gebruikers 
een groot plezier. Voor voorbijgangers is de Citypole 
herkenbaar en prettig in het gebruik. Voor de ledigers 
gelden gemak en geringe fysieke belasting als belang-
rijke voordelen.

City indentity 
Naast het stijlvolle basismodel zijn er diverse moge-
lijkheden de Citypole te personaliseren naar uw wen-
sen. Koninklijke Bammens biedt verschillende keuze-
mogelijkheden. De overkapping kunt u aanpassen 
aan specifieke vormkenmerken van uw omgeving. 
Een specifiek anti aanplakreliëf kan uw stijlvorm 
versterken. Denk ook aan city-inspiratie met een 
gedicht aan de voorkant, uw eigen stadslogo, laserge-

sneden in panelen. Er zijn talloze mogelijkheden om 
de Citypole uw visitekaartje te laten zijn.

Koninklijke Bammens denkt graag met u mee!

Kenmerken Citypole basismodel
• Capaciteit: 100 liter 
• Optioneel leverbaar op ondergrondse opvang van 

800 liter
• Verduurzaamd staal 
• Poedercoating, in iedere gewenste kleur 

leverbaar
• Roestwerend, klimaatklasse C5
• Antigraffiticoating 
• Anti-aanplak reliëf, noppenprofiel 15 mm
• Tidymanlogo, lasergesneden
• Aluminium lichtgewicht binnenbak of 

zakhouder frame.
• Tweezijdige inwerpopening
• Universeel slot op ergonomisch 

verantwoorde positie 

Koninklijke Bammens bv
Maarssen
T: 0346-592411
www.bammens.com

Koninklijke Bammens;  
de Citypole voor city identity

Hoe kijkt ú naar A-locaties? Koninklijke Bammens ziet het als de 

visitekaartjes van een stad, die vragen om een verzorgd straatbeeld en 

om onderscheidend vermogen. Ze trekken veel bezoekers. Functioneel 

 straatmeubilair is hierbij essentieel, maar mag niet ten koste gaan van 

stijl. City identity is net zo belangrijk. Daarom heeft Koninklijke 

Bammens de Citypole ontwikkeld: een functionele en duurzame 

afvalbak die kan worden aangepast aan uw beleving.
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“Wij vinden het 
altijd extra leuk 
om de plaatse-

lijke sociale werkplaats te 
betrekken bij de productie 
van het ontwerp”, vertelt Bas 
Wallert van Bureau Stoep. 
“We kijken vooraf wat zij 
allemaal kunnen en houden 
daar dan rekening mee in het 

ontwerpproces. Of we maken eerst het ontwerp 
zoals de opdrachtgever het wil en kijken daarna 
wat de sociale werkplaats kan betekenen.” 
 

Kwalitatief goed eindproduct met sociale  
werkplaats 
Bureau Stoep ontwierp en produceerde voor de 
gemeente Deventer banken met en zonder leuning, 
afvalbakken en picknicktafels. Voor de productie 
werkte het bureau samen met sociale werkvoorzie-
ning Sallcon Werktalent. Dit naar grote tevredenheid 
van de opdrachtgever. Omdat zij een grote houtwerk-
plaats hebben, konden zij het hout van het meubilair 
bewerken en monteren.  
 
“De sociale werkplaats heeft gekeken hoe ze het 
productieproces zo konden inrichten, dat het 
foutloos kon worden doorlopen door hun mensen. En 

er zoveel mogelijk mensen mee konden werken. Daar 
heb ik als ontwerper ook van geleerd. De kwaliteit 
van het eindproduct is er misschien nog wel beter 
door geworden“, blikt Wallert terug. 
 
Participatiewet: mensen met arbeidsbeperking 
aan het werk  
Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Doel 
van de wet is om meer mensen, ook mensen met een 
arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. Gemeenten 
moeten vanaf die datum mensen met een ziekte of 
handicap aan werk helpen. Het kan dan gaan om 
werk bij een sociale werkplaats of werkbedrijf. 
 
Wallert is optimistisch en denkt dat er veel mogelijk-
heden zijn om deze mensen mee te laten werken aan 
mooie dingen in hun buitenruimte. “Wij zijn nu in 
gesprek met twee gemeenten om hun sociale 
werkplaats te betrekken bij een aantal werkzaamhe-
den. Dit bewijst dat wat in Deventer kon, natuurlijk 
ook kan in andere plaatsen. Toch?” 

Bureau Stoep | Neptunesstraat 94, Den 
Haag| www.bureaustoep.nl | info@
bureaustoep.nl | 070-75 60 240

Productie van straatmeubilair  
uitbesteden aan  
sociale werkplaats?
Bureau Stoep ontwerpt straatmeubilair en bruggen voor 

gemeenten en doet dit tegen catalogusprijzen. Als het even 

kan werkt het ontwerpbureau voor de productie van het 

straatmeubilair samen met sociale werkplaatsen. Gewoon, 

omdat het heel goed voelt om mensen met een arbeidsbeperking 

mee te kunnen laten doen aan de samenleving.  

 Bas Wallert, Bureau Stoep
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Invloed stimuleert. De bewoners zien de resultaten 
van hun inspanningen en dat motiveert hen tot nog 
meer inzet. Bovendien stimuleert het anderen om 

mee te doen, waardoor het proces zichzelf versterkt. 
Zo bereik je met een kleine investering een groot 
resultaat. Gemeentes begrijpen dit en ondersteunen 
daarom graag deze vorm van burgerparticipatie.

Franse taferelen in Heerjansdam
In Heerjansdam hebben ze dat allang begrepen. Daar 
worden sinds 2009 plantenbakken geplaatst en on-
derhouden door buurtvereniging De Manning. Een 
van de bestuursleden zag in Franse dorpen overal 
plantenbakken met uitbundig bloeiende geraniums. 
Het waren hanging baskets: plantenbakken die je 
kunt ophangen, bijvoorbeeld aan lantaarnpalen. “Die 
zouden de eigen buurt ook mooi opfleuren.”

Hanging baskets van Fleur de Ville
De dorpsraad en het gemeentebestuur vonden het 
een goed idee. Het bestuur zou de baskets betalen als 
de buurtvereniging zou zorgen voor het beplanten, 
ophangen en bewateren. Nu nog de juiste planten-
bakken. De vereniging ging op zoek en kwam uit bij 
Fleur de Ville, een gespecialiseerd bedrijf in Lunteren. 

Daar vond zij precies wat ze nodig had: een planten-
bak van uitstekende kwaliteit met een 
groot waterreservoir en inzetbakken. 
Het werd een instant succes. De reacties 
waren zo positief dat de actie het vol-
gende jaar werd uitgebreid. En de jaren 
daarop nog verder.

Iedereen werkt mee
Dat vroeg om meer handjes en beter ma-
teriaal. Die kwamen ook, want iedereen 
bood hulp aan. Een lokale kwekerij stelde 
ruimte beschikbaar, Rabobank Ridderkerk 
Midden-IJsselmonde en de Onderne-
mingsvereniging Heerjansdamse Haze-
winden sponsorden de aanschaf van 
een tweedehands elektrowagen met 
een grote tank voor het bewateren en 
Bergeijk Heftrucks uit Barendrecht 
maakte de combinatie gebruiksklaar. 
En bovenal natuurlijk de vrijwilligers, 
die de baskets beplanten en liefdevol 
verzorgen.

Meer weten? www.fleurdeville.nl

Blije burgers  
in bloemrijke wijken
Groen is goed. Iedereen waardeert het en iedereen weet dat. En er is 
iets wat nog beter is: eigen groen. Dat maakt mensen pas echt 
dolenthousiast. Wilt u blije gezichten in uw gemeente? Geef de 
bewoners dan invloed op het groen in hun buurt.
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Kinderen houden van speelplekken, 
kinderen houden van Apps, en 
kinderen houden van sprookjes. Dus 

waarom dit niet combineren in één? 
Dit is precies wat KOMPAN heeft ontwikkeld, een 
volledig nieuwe lijn speelopbjecten, die de beleving 
van buitenspelen compleet veranderd. Geïnspireerd 
door de wereldberoemde sprookjes van Hans Chris-
tian Andersen heeft KOMPAN een nieuwe reeks pro-
ducten ontwikkeld waarin de fascinerende sprookjes-
thema’s op innovatieve wijze gecombineerd worden 
met virtuele en interactieve speelervaringen. Een 
nieuwe, gepatenteerde productlijn met volop fysieke 

uitdagingen én een compleet digitaal pakket sprook-
jes en leerzame games.

Via QR-codes op het speeltoestel - of via de Apple of 
Android store - kunnen kinderen de Hans Christian 
Andersen PlayGate app downloaden. Wanneer de app 
wordt geopend verschijnt een wereld waaraan ele-
menten worden toegevoegd door een computer en 
voegt het een extra dimensie van personages en ver-
halen toe aan de speeltuin. De app bevat ook de vol-
ledige versies van de sprookjes: De Kleine Zeemeer-
min, Het Lelijke Eendje en De Tondeldoos, in e-book 
formaat.

De speelplek kan natuurlijk ook worden gebruikt 
zonder een smartphone of tablet. Het biedt de moge-
lijkheid om hun liefde voor de digitale we-
reld te combineren met buitenspelen. Er 
wordt  buiten een omgeving 
gecreëerd  waar fysieke, sociale 
en intellectuele ontwikkeling 
plaats kan vinden.

Meer info? www.kompan.nl

Buitenspelen 
in de 21e eeuw
Het gebruik van digitale apparaten door jonge kinderen groeit explosief 
wereldwijd. Met een levensstijl met gebrek aan lichaamsbeweging als 
gevolg. Kinderen hebben meer interactie met technologie dan met dan 
met werkelijke personen. Ouders en professionals vragen zich af hoe 
dit ” beeldscherm ” dilemma aan te pakken. 

Een App-solute revolutie in buitenspelen!
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De haltepaal is kort na zijn lancering al tot een 
succes uitgeroepen door CROW. Op de website 
van deze brancheorganisatie staat: “De 

aandacht voor de halte blijkt ook uit andere elementen. 
Het afgelopen jaar was het Zuid-Holland die de show 
stal met 425 trendy palen; veel Zuid-Hollandse haltes 
hebben bovendien een minipaneel met actuele reisinfor-
matie.” De paal is modulair opgebouwd, waardoor hij 
verkrijgbaar is als enkel- of dubbelzijdige variant, te 
stapelen is tot zuil en verkrijgbaar met DRIS (digitaal 
reis informatie systeem). 

Aan alles gedacht
Het product oogt simpel, maar de gedachte erachter 
is dat alles behalve. Sales Engineer Frans licht toe: 
“We wilden een haltepaal ontwikkelen die exact doet 
waarvoor hij bestemd is, maar dan ook niks meer. De 
informatie is actueel en voor iedereen direct duide-
lijk. Reizigers hoeven niet te zoeken. Tegelijkertijd is 
het belangrijk dat de paal zo min mogelijk ruis in het 
straatbeeld veroorzaakt. De eenvoud van het ontwerp 
is daar het gevolg van. Maar natuurlijk is het, zo gauw 
als deze geplaatst is, wel een onderdeel van het 
straatbeeld. Belangrijk is daarom dat hij daar wat 

positiefs aan toevoegt. Niet alleen nu, maar ook over 
tientallen jaren. Een haltepaal is geen product dat om 
de vijf jaar vervangen wordt. Door als materiaal voor 
aluminium te kiezen, is duurzaamheid gewaarborgd. 
Hij verweert niet, is vandalisme bestendig en is een-
voudig schoon te houden.”

Uw logo
De paal kan volledig gepersonaliseerd worden naar 
de huisstijl van elke gemeente, provincie of vervoer-
der. Diverse producten binnen ons assortiment slui-
ten qua ontwerp perfect aan bij de Ofinium, wat 
zorgt voor een eenduidige, moderne halte uit-
straling.  
 
Wilt u meer informatie over de Ofinium? Mail 
naar info@ofn.nl of bel 0344 57 66 77. 

BRON CROW: HTTP://WWW.CROW.NL/VAKGEBIEDEN/

VERKEER-EN-VERVOER/BIBLIOTHEEK/

KENNISDOCUMENTEN/BUSHALTES-IN-REGIO-ARNHEM-

NIJMEGEN-MEEST-TOEGANKEL

Stijlvol  
wachten
Uitgevoerd in duurzaam aluminium is de nieuwe haltepaal van OFN, 
de Ofinium, een product waar we trots op zijn. “Het is niet gewoon 
een paal met informatie. Het zijn geen losse onderdelen die aan 
elkaar zijn geschroefd, maar het is één geheel, een volwaardig 
design. Voor mij is dit een voorbeeld van een product dat echt ‘af’ is,” 
glundert Frans Coljé.
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Inrichten van de 
openbare ruimte
Inrichters en landschapsarchi-
tecten zoeken naar de juiste 
elementen en bouwstenen om 
de stedelijke omgeving te verbe-
teren. Het integreren van be-
planting en bomen is hierbij 
belangrijk. Voor elk inrichtings-
plan zijn eisen en wensen ver-
schillend. Gaat het om een 
plein, park of winkelstraat? 

Moet de nieuwe inrichting geplaatst wor-
den zonder het maaiveld aan te passen? 
Gaat het om mobiele oplossingen of moet 
het zwaar en robuust zijn om bijvoorbeeld 
roadblocks te realiseren. Is er sprake van 
een ondergrondse parkeergarage? Allerlei 
zaken om goed op in te spelen door de juiste 
keuzes te maken. 

Groene speelse eilanden
De Beethovenstraat in Amsterdam Zuid is een chique 
winkelstraat die een facelift heeft gekregen met de 
doelstelling: het stereotype beeld van bankje, boom-
pje, bakje te doorbreken. Er is een hedendaags straat-
beeld gecreëerd met een Amsterdamse zwierigheid, 
dat in overeenstemming is met de uitstraling van de 
omliggende winkels. De identiteit van de straat is met 
de herinrichting aanzienlijk versterkt. Er zijn tal van 
zitplaatsen gerealiseerd, gecombineerd met een plat-
form voor bijvoorbeeld straatmuziek en performan-
ces. 
Voor de gemeente was het van belang de prachtig 
bestaande bomen te behouden en ook de grote ver-
lichtingspalen in het ontwerp mee te nemen.  Ont-
werper Mirjam Lie-Wullings koos voor de Podium 
Isles van Streetlife. Deze podia werden volledig afge-
stemd op de omgeving en naar wens van de gemeente 
in een speelse lijn vormgegeven. De groeiplaats en 
boomstam van de bestaande bomen worden nu door 

Vergroenen 
van stads- en 
dorpskernen
Elke gemeente is op zijn manier bezig om natuur en groen te betrekken in de 

stads- en dorpskernen. De uitdaging is om verschillende functionaliteiten 

aantrekkelijk te combineren, zoals groenvoorziening met zitgelegenheid, 

aantrekken van mensen en het beschermen van de bomen en planten. 

Streetlife ontwerpt, produceert en levert bijzondere inrichtingselementen voor 

de openbare ruimte die in verschillende steden succesvol zijn toegepast.
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de elementen beschermd. Uiteraard is er ook een 
voorziening getroffen om stamrot geen kans te geven. 
De ruime hardhouten podia worden enorm gewaar-
deerd door de winkeliers, bewoners en bezoekers van 
het gebied. Er is een veel levendiger en gezelliger 
straatbeeld ontstaan.

Ronde elementen vervelen nooit
Gemeente Middelharnis creëerde een speelse opstel-
ling met pure cirkelvormen. Deze prachtige robuuste 
elementen bieden zowel groenvoorzienig als zitgele-
genheid. Hetgeen een zeer aantrekkelijk beeld heeft 
opgeleverd. 
De scholieren uit de omgeving vertoeven op de ro-
buuste hardhouten zitranden. De zitranden worden 
tevens als wachtmeubilair gebruikt voor de bushaltes. 
De CorTen stalen boomeilanden bieden ruimte voor 
mooie meerstammige berken die in de volle grond 
wortelen en zich optimaal kunnen ontwikkelingen. 
Naast de ronde eilanden zijn CorTen boomroosters 
gepositioneerd, waar ook bomen geplant zijn. Om 
deze bomen te beschermen tegen fietsers zijn de 
boomroosters uitgevoerd met een rond vormgegeven 
boombeschermer. De verschillende ronde elementen 
vormen een sterke samenhang.

Mobiel oplossingen voor 
multifunctionele pleinen

Vele steden en dorpen kennen het pro-
bleem van multifunctionele pleinen, gro-
te hoeveelheden groen is vaak niet moge-
lijk. De inrichting is vaak tijdelijk of 
moeilijk verplaatsbaar, waardoor evene-
menten en markten belemmerd worden. 
De professionele boombakken en  de 
mobiele groenoplossingen van Streetlife 
bieden hiervoor de perfecte oplossing.
Gemeente Veghel koos voor haar dorps-
kern voor de mobiele groen eilanden. 
Met modulaire systeem worden op 

korte termijn grote 
plantenvakken gecre-
eerd. De eilanden 
worden opgebouwd 
uit meerdere elemen-
ten waardoor het mo-

gelijk is om te spelen met zitranden, rugleuningen en 
eventueel een mobiele boombak te integreren om een 
boom in het plantenvak van op te nemen. De boomei-
land-elementen zijn met heftruck vlot te verplaatsen 
met behulp van het Streetrail® systeem en kunnen zo 
eenvoudig  ruimte maken voor eventuele markt of 
evenement. 
Ook voor niet multifunctionele pleinen is deze oplos-
sing interessant. De elementen worden namelijk op 
het maaiveld geplaatst en er hoeft dus niet gegraven 
te worden en het straatwerk blijft onaangepast. Ideaal 
voor pleinen waar veel kabels en leidingen lopen of 
ondergrondse parkeergarage is.

Groen op ondergrondse parkeergarages 
Gemeente Haarlem richtte het Marsmanplein in met 
de rode Mega Bloempotten uit de Streetlife Collectie. 
Door de ondergrondse parkeergarage was het niet of 
beperkt mogelijk om plantvakken in het maaiveld op 
te nemen. De rode boom-
bakken maken het moge-
lijk grote stedelijke bo-
men te laten groeien en 
het plein te verlevendi-
gen. Door de rode kleur 
maken de potten een 
duidelijk statement. 

Ook internationaal 
speelt dit thema enorm. 
Streetlife kent recente 
voorbeelden in Duisburg 
(DE) met een onder-
grondse autoweg en het 
magnifieke project in 
Dijon (FR) met een ondergrondse parkeergarage. 
Voor beide projecten mocht Streetlife tientallen 
boombakken leveren met verschillende materiaal 
eigenschappen.

Bent u als gemeente ook opzoek naar een oplossing die 
goed bij de inrichting- en infrastructuur-uitdagingen 
past? Laat u inspireren en informeren: www.streetlife.nl
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Voorstellen
Aanvankelijk werd door Urbania in 2011 
een voorstel gedaan met toepassing van 
Spaans granieten meubilair, echter werd 
dit voorstel vanwege overname/fusie 
besprekingen in de ijskast gezet.
Aanvang 2013 werd dit plan wederom 
door CBRE opgepakt en werd door Urba-
nia een nieuw voorstel gedaan met een 
nieuwe productlijn van Bellitalia.net 
bestaande uit cement gebonden elemen-
ten, gewapend met marmer of porfier en 

verkrijgbaar in verschillende kleu-
ren en werd dit voorstel gedu-
rende 2013 door de groep geac-
cepteerd en inmiddels door 
Urbania gerealiseerd in eind april.
Bellitalia levert zowel standaard 
als non-standaard producten in dit 
systeem, dus aan de hand van eigen 
wensen en of schetsen van bank, 

zitrand tot fontein of kunstwerk en met 
of zonder ledverlichting.
 

Multifunctioneel
Aangezien het plein multifunctioneel moest blijven 
voor het organiseren van diverse evenementen, wer-

den de elementen voornamelijk langs de 
buitenzijden van het plein geplaatst en 
diende tevens rekening te worden ge-
houden met maximale gewichten in 
verband met de onderliggende parkeer-
garage, hetgeen door Ing.Buro JVZ uit 
Deventer werd begeleidt, als construc-
teur van dit complex. 
De aankleding bestaat uit negen stuks 
ronde boombakken met een diameter 
van 250 cm, met rondom gepolijste 
zitvlakken van 4 ton per stuk in rood marmer, 
twaalf zitblokken met wit porfier met verstelbare 
onderblokken en voorzien van houten opzetstuk-
ken als zitbank en zes rechthoekige bloembakken 
in wit porfier.
Inmiddels zijn de reacties van zowel het publiek 
als van de opdrachtgever uiterst positief en be-
loofd deze opzet een sterke verbetering te zijn 
voor de sfeer op het Boreelplein,
Urbania products werd verkozen als exclusief leve-
rancier van Bellitalia.net voor de Nederlandse markt 
en zal deze producten in de toekomst over geheel 
Nederland kunnen leveren.

Meer info?
www.urbaniaproducts.nl
of bel: 0573-254422

Eindelijk mooie inrichting 
Boreelplein te Deventer
Enige jaren geleden werd onder andere Urbania uit Lochem door CBRE uit Amsterdam 

uitgenodigd een voorstel te doen voor de aankleding van het Boreelplein in Deventer 

met aantrekkelijk straatmeubilair, hetgeen al ruim 10 jaar op het progamma stond en al 

eens werd geprobeerd met steigerhout, wat niet in de smaak viel.
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Belevenis
De lengte van het verblijf van bezoekers hangt samen 
met allerlei factoren. Eén daarvan is belevenis; maar 
is er ook belevenis, naast de winkels zelf? Het ant-
woord is vaak: nee. Als er al sprake is van belevenis, 
is dat vaak een kleine fonteinsituatie met de bekende 
‘bedriegertjes’. De waterkwaliteit is veelal beneden-
maats en de speelwaarde minimaal.
Dat terwijl waterrecreatie perfect kan worden inge-
past in de publieke ruimte, om de nodige beleving te 
creëren. Dat kan visuele beleving zijn, in de vorm van 
onderscheidende fonteinen of een echte waterspelbe-
leving, in de vorm van een Spray Park. 

Spray Park
Een Spray Park is een interactieve waterspeelplaats, 
die bezoekers van een stads- of winkelcentrum een 
unieke beleving biedt. Kinderen kunnen uren spelen, 

terwijl ouders socializen en een 
kopje koffie drinken op het ter-
rasje van een horecagelegenheid. 
Er is géén verdrinkingsgevaar, 
door de vlakke vloer, en belangrij-
ker: een Spray Park is bewust 
ontworpen voor waterspel. De 
kwaliteit van het water is altijd 

goed, waardoor er géén onvei-
lige situatie ontstaat

Waterspel
In situaties waar waterspel niet 
gewenst is, bieden goede fonteinsituaties uitkomst. 
Zij bieden een visueel schouwspel van water. Zo zijn 
er ‘cybernetische’ fonteinen. Door computertechniek 
volgt zo’n fontein volledig automatisch een choreo-
grafie, gebaseerd op de gehoorde muziek. Dat kan 
zelfs live muziek zijn! Gecombineerd met lichteffec-
ten ontstaat er een attractie van formaat, die het be-
zoek verhoogt en verlengt! Op andere momenten kan 
zo’n fontein ook gewoon een rustig waterbeeld geven, 
om bij te dragen aan de juiste sfeer in een stads- of 
winkelcentrum. 
Dit soort oplossingen biedt onderscheidend vermo-
gen, onder meer door de blijvende beleving die zij 
bieden. Niet alleen zullen bezoekers er niet voor kie-
zen toch naar een dag-attractie in de buurt te gaan, 
maar ook wordt er gezorgd dat bezoekers langer blij-
ven. Dat langere verblijft leidt vervolgens weer tot 
meer bestedingen in horeca- en winkelgelegenheden.

Meer info?  www.watergamesandmore.com, of neem 
contact op voor advies op maat:  
00 31 (0)6 29 55 66 62.

Beleving in de openbare ruimte: 
van Spray Park tot fontein…  
en verder
In stadscentra zijn vaak veel winkels en horecagelegenheden te vinden. Het is 

voor hen van groot belang dat de omgeving van hun onderneming van 

voldoende kwaliteit is om bezoekers te trekken. Daarnaast is de 

lengte van het verblijf van bezoekers ook van belang, onder meer 

voor de omzet van winkels en zeker voor horecagelegenheden. 
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De MI-Groep uit Oostburg is reeds jaren 
gespecialiseerd in gerecycleerde kunststof 
producten. Deze producten zijn duurzaam, 

onderhoudsvrij en milieuvriendelijk. De producten 
in het assortiment van de MI-Groep zijn bovendi-
en hufterproof, rotvrij en splinteren niet. Hier-

door kunnen ze jarenlang meegaan. Sinds 
juli 2013 is MI-Groep de exclusieve 
importeur voor Nederland van Govaplay 
speelobjecten en speelplaatsmeubilair. 
Mede-eigenaar Marc Rijk vertelt, “Deze 
producten zijn bijzonder aantrekkelijk voor 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
basisscholen.

Onderhoudsarm buitenmeubilair
Govaplast meubilair  is onderhoudsarm, stevig en 
competitief ten opzichte van het traditionele meubi-
lair wat in de buitenruimte al jaren in gebruik is.

Duurzame speelplaatsen
Govaplay biedt mooie en duurzame mogelijkheden 
om speelplaatsen op te vrolijken. De speeltoestellen 
voldoen aan alle veiligheidseisen (NEN EN 1176) en 
zijn TÜV gekeurd en gecertificeerd. Directeur Rijk is 
bijzonder enthousiast. “Zelfs na jaren van intensief 
gebruik doet zich geen slijtage voor; de toestellen 

behouden hun oorspronkelijke uiterlijk. 
Bovendien zijn de Govaplay attributen 
makkelijk zelf te plaatsen, zelfs zonder 
de noodzaak van een valondergrond. 
Dat is in de speeltoestellenbranche een 
unicum.”

Maatschappelijk 
verantwoord
Door het gebruik van hoogwaardig gerecycleerd mate-
riaal passen de producten van Govaplay uistekend bij 
het streven van tal van organisaties naar maatschappeli-
jk verantwoord ondernemen. “Bij de productie wordt 
afval op een verantwoorde manier gebruikt als grond-
stof. Het materiaal is daardoor 100% recycleerbaar.” 

De MI-Groep uit Oostburg is een duurzame totaalle-
verancier voor de buitenruimte, Nieuwsgierig gewor-
den? Bekijk de aanbiedingen speciaal voor de uitgave 
van Stadswerk! 
Voor parkmeubilair:  
www.parkmeubilair-stadsmeubilair.nl
Voor speeltoestellen: www.govaplay-nederland.nl
Voor kunststof profielen: www.recycling-kunststof.nl
 
Meer info:
www.mi-groep.nl

Duurzame speeltoestellen 
en buitenmeubilair

“Duurzaam, milieuvriendelijk, onderhoudsvrij, splintervrij en nog mooi ook; de 

vrolijke speelobjecten en het ijzersterke meubilair van Govaplast vormen een 

aanwinst in ons assortiment.” Aan het woord is Loes Vrielink, mede-eigenaar 

van de MI-Groep uit Oostburg. “Met deze producten komen ook onze afnemers 

goed voor de dag. De producten passen uitstekend in het streven naar 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn daarbij ook budgettair 

bijzonder aantrekkelijk.” 
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Gebouwstructuur
Dit uitgangspunt is doorvertaald naar de gebouw-
structuur. De drie scholen zijn niet strikt van elkaar 
gescheiden, zodat er een vloeiende overloop kan 
ontstaan. Dit principe geldt ook voor de buitenruim-
te, waarvoor Carve het ontwerp heeft gemaakt. Het 
buitenterrein biedt ruimte voor verschillende school-
pleinen en bijbehorende speelvoorzieningen.
De uitdaging was om de verschillende kinderen zowel 
een eigen plek te geven als ook ontmoetingen te be-
vorderen. De oplossing is gezocht in het maken van 
compartimenteerbare pleinen. Door tussenliggende 
lage hekken open of dicht te zetten kan het school-
plein vergroot of verkleind worden, al naar gelang de 
grootte en het type van de groep.

Indeling
De podia rondom de school zijn een buffer tussen 
speel- en parkeerzone en tevens speelkader, zitele-
ment en berging. De zuidzijde van het gebouw is 
gericht op de onderbouw en voorschoolse opvang, 
terwijl de noordzijde juist voor de bovenbouw is inge-
richt. Hier steekt een schuine betonnen rand, aan één 
zijde bekleed met corten-staal, als een tektonische 
plaat uit het schoolplein. De verhoging fungeert zo-
wel als zitrand, inkadering van het basketbalveld en 
backstop voor het fietsparkeren als ook als buffer naar 
de straat toe. 
De bestrating is driekleurig en afgestemd op de gevel. 
Ook de speelvoorzieningen zijn in een verzadigd 
grijs-bruin uitgevoerd, met hier en daar feloranje 

accenten. Voor de podia is bamboecomposiet ge-
bruikt, hetzelfde materiaal als de vloerbekleding 
binnen in het gebouw. Binnen en buiten vertellen zo 
subtiel hetzelfde verhaal.

Uitdaging
De grootste uitdaging in het project was het oplossen 
van de parkeervraag en de waterinfiltratie. Het grote 
aantal benodigde parkeerplaatsen (144 plekken, 
inclusief plek voor 35 taxibusjes) werd opgelost aan 
de randen van het plein, maar betekende dat er een 
groot verhard oppervlak zou ontstaan. Het verzach-
ten hiervan leidde tot een nieuwe grasklinker, die 
speciaal voor dit project is bedacht. Deze grassteen, 
de Greenbrick, kan eenvoudig worden meegelegd de 
bestrating. Hierdoor is het mogelijk om ondanks de 
vele beperkingen toch een zacht, luw beeld te schep-
pen, dat uitnodigt tot een behoedzamer gebruik door 
de auto’s en zo een vriendelijke omgeving biedt voor 
spelende kinderen.

Meer info? www.carve.nl

Venlo Talentencampus
De Talentencampus is een nieuw schooltype, dat besloten, half-open en 

normaal dagonderwijs combineert. Kinderen worden benaderd vanuit hun 

talenten, niet vanuit hun beperkingen. Hierdoor komen kinderen die normaal op 

aparte scholen zitten met elkaar in contact, en vindt er uitwisseling plaats 

tussen verschillende niveaus. 



Het Duvano assortiment 
• Route signalering d.m.v. aanwijsplanken en  

knooppunt palen 
• Diamantkop palen, reflector palen  
• Holle- en massieve profielen
• Gewapende massieve slagplanken voor  

hockeyvelden
• Gewapend kunststofprofielen voor vervangen van 

hout op parkbanken
• Oplaadpalen voor de E-bike
• Parkbanken en picknicksets
• polyester-glasvezel lichtmasten

Cradle to Cradle
Het “Cradle to Cradle” principe staat bij het bedrijf uit 
Oss hoog in het vaandel. Bijna al hun producten zijn 
herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten en 
het productieafval kan steeds weer opnieuw worden 
gebruikt als nieuwe grondstof. Op dit moment zijn zij 
bijvoorbeeld bezig met het verwerken gerecycled 
kunstgras tot nieuwe producten voor sportvelden. 
Door de lange levensduur van de Duvano producten 
en de mogelijkheid tot hergebruik bouwt u mee aan 
een duurzame samenleving.

Maatschappelijke rol
Duvano Kunststoffen maakt graag deel uit van de 
maatschappij. Wij werken daarom samen met studen-
ten (stage en onderzoeksprojecten).Onlangs hebben 
MBO studenten van ROC de Leijgraaf in Oss als afstu-
deer project een machine voor Duvano ontwikkeld en 
gebouwd.

Snel leveren uit voorraad
Doordat we een platte organisatie hebben en snel 
kunnen inspelen op de markt en wensen van onze 
klanten, kunnen wij tegen zeer scherpe prijzen en 
vaak uit voorraad snel bij u leveren. 

Project Rozet Arnhem
Onlangs hebben wij het dakterras van Rozet (gebouw 
van het Jaar 2014 - de prijs voor architectenbureaus 
die opdrachtgevers en maatschappij meerwaarde 
bieden) uitgerust met extra lange picknicktafels van 
gerecycled kunststof. 

Meer info? 
http://www.duvano.nl

Kunststoffen  
krijgen een  
nieuw leven
Duvano uit Oss is gespecialiseerd in het vervaardigen van kunststof producten in allerlei soorten 

en maten. Dit doen zij door het extruderen van kunststoffen met onze eigen extruders. Duvano 

is continu bezig om onze producten verder te verbeteren en te verduurzamen. Oonder andere  

door het toepassen van zorgvuldig geselecteerde gerecyclede en innovatieve grondstoffen. 


