






4.4 VAN ALFFBANK 

Omschrijving
De standaardbank in de openbare ruimte in Den 
Haag en dus ook in Scheveningen is de Van 
Alffbank. De bank heeft een zitting en rugleuning 
van houten latten. Het onderstel bestaat uit een 
verzinkt en gebogen, stalen T-profiel.

Kleur en uitvoering
Het onderstel wordt thermisch verzinkt NEN 1275 
en gepoedercoat in de kleur zwart RAL 9011. De 
latten zijn van Cumaru-hout (FSC).De kleur van 
de latten is in Scheveningen altijd eiken gelakt. 
De bank kent twee verschillende uitvoeringen: de 
enkele en de dubbele (geschakelde) vorm.  
De lengte van de bank is altijd 3.00m1.

Toepassing en plaatsing
De Van Alffbank is de standaardbank voor parken 
en pleinen in Den Haag. De bank wordt gefun-
deerd op twee betonplaten onder het onderstel. 
Bevestiging middels draadeinden. De betonpla-
ten bevinden zich onder de bestrating. In serie 
geplaatst bedraagt de tussenafstand tussen de 
banken 0.30 m. Afvalbakken moeten op directe 
loopafstand van enkele meters bereikbaar zijn 
en mogen dus niet direct aansluitend bij de bank 
ge-plaatst worden in verband met stankoverlast. 
Zie standaarddetail HST 06.

Bijzonderheden
De banken worden geproduceerd door de 
Haeghe Groep in Den Haag.



4.5  BETONNEN ZITRAND

Omschrijving
De standaard betonnen zitrand in Scheveningen 
is een 80 cm brede afgerond betonelement op 
zithoogte (45 cm).  Het betonelement heeft geen 
rugleuning, en kent naast rechte elementen een 
aantal inwendige en uitwengige bochtelemen-
ten, zodat ook geboden vormen kunnen worden 
gemaakt.

Kleur en uitvoering
Het zitelement is uitgevoerd in ongekleurd licht-
grijs beton. Naast een standaard recht element zijn 
er 3 bocht-elementen (2 uitwendig en 1 inwendig) 
beschikbaar 

Toepassing en plaatsing
De zitrand wordt in Scheveningen gebruikt als 
aanvulling op de andere, meer comfortabele 
banken, en vormt tevens een stevige, robuuste 
begrenzing van groene plantvakken, die past bij de 
wijdsheid en schaal van de badplaats. Afvalbakken 
moeten op directe loopafstand van enkele meters 
bereikbaar zijn en mogen dus niet direct aanslui-
tend bij de bank geplaatst worden in verband met 
stankoverlast. Zie standaarddetail HST 05.


