




3.2 VAN ALFFBANK - dubbel

Omschrijving
De standaardbank in de openbare ruimte in 
Den Haag 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 
grafiet-zwart, RAL 9011. De latten zijn van 
Cumaru-hout (FSC). De kleur van de latten is 
afhankelijk van de standplaats. Er zijn 3 mo-
gelijkheden; de standaardkleur is zwartgroen 
(RAL 6012), eiken gelakt en wit (RAL 9001).  
De bank kent twee verschillende uitvoerin-
gen: de enkele en de dubbele (geschakelde) 
vorm. De lengte van de bank is altijd 3.00 m1.

Toepassing en plaatsing
De Van Alffbank is de standaardbank voor 
parken en pleinen van Den Haag. De bank 
wordt gefundeerd op twee betonplaten 
onder het onderstel. Bevestiging middels 
draadeinden. De betonplaten bevinden 
zich onder de bestrating. In serie geplaatst 
bedraagt de tussenafstand tussen de banken 
0.30 m. Afvalbakken moeten op directe loo-
pafstand van enkele meters bereikbaar zijnen 
mogen dus niet direct aansluitend bij de bank 
ge-plaatst worden in verband met stankover-
last. Zie standaarddetail HST 05.

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



3.3 ENGELSE PARKBANK

Omschrijving
De parkbank is de verbeterde Gelfortbank
GZ 2000 voor Den Haag. Het originele 
houten frame is in de hoeken extra verstevigd 
door houten hoeksteunen aan de voor- en 
achterzijde en door stalen beugels aan de niet 
zichtbare binnenhoeken.

Kleur en uitvoering
De parkbank wordt gemaakt van 
goedgekeurd hout, FSC klasse I en uitgevoerd 
in twee kleuren: naturel (eiken gelakt) en 
crèmewit, RAL 9001. De lengte van de bank 
is 2.00 m1.

Toepassing en plaatsing
De Engelse parkbank wordt uitsluitend toe-
gepast op plaatsen met een typische park-
sfeer. De banken worden altijd met in de on-
dergrond doorlopende hoekbeugels bevestigd 
op een in te graven betonnen sokkel. Niet 
geschikt voor vandalisme-gevoelige plaatsen. 
Afvalbakken moeten op directe loopafstand 
van enkele meters bereikbaar zijn en mogen 
dus niet direct aansluitend bij de bank gep-
laatst worden in verband met stankoverlast. 

Bijzonderheden
De bank is eenvoudig te verlengen. Bij voor-
keur worden dan de armleuningen in het 
midden van de bank weggelaten.



3 BANKEN
3.1 VAN ALFFBANK - enkel

Omschrijving
De standaardbank in de openbare ruimte in 
Den Haag 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 afhankelijk van de 
standplaats. Er zijn 3 mogelijkheden; de stan-
daardkleur is zwartgroen (RAL 6012), eiken 
gelakt en wit (RAL 9001).  
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 gefundeerd op twee betonplaten 
onder het onderstel. Bevestiging middels 
draadeinden. De betonplaten 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.


