


Banken, zitranden, leunsteunen en andere zitobjecten: ze zijn meer dan 

objecten, ze zijn een plek op zichzelf. Een plek om je midden in de wereld te voelen, of er even af-

stand van te nemen. Om de omgeving te observeren, van commentaar te voorzien of er gewoonweg 

van te genieten.

Op pleinen, perrons en in parken, rond bomen, langs kades en water, op boulevards en langs 

 gebouwen, overal zijn zitplekken te vinden. Zij duiden een moment in de route en maken van een 

grootschalige omgeving een menselijke plek. Een herkenbare plek die dagelijks kan worden gebruikt.  

En ieder doet dat op zijn manier, met zijn eigen voorkeuren en gewoontes.

Want zitten is meer dan zitten alleen. Het is lezen, praten, eten en drinken. Het is hangen,  liggen, 

 kijken en liefhebben. Zitten is rusten, maar ook spelen of werken. Met je neus in de krant of met 

je neus in het groen. Een schip naar een ver land zien wegvaren of een trein zien binnenkomen. 

Luisteren naar geluiden in de verte of naar gesprekken die nieuwsgierig makend dichtbij zijn. Je mail 

checken, naar huis bellen of gewoon helemaal niets doen. 



Een zitplek functioneert goed wanneer hij past bij het gebruik én de omgeving. Wanneer de kwaliteit 

is afgestemd op de sfeer van de plek. Met een gunstige oriëntatie ten opzichte van de zon en het uit-

zicht. Waar de gebruiker zelf kan bepalen hoeveel ruimte hij nodig heeft en hoe hij wil zitten. Gezellig 

samen of juist even alleen. 

Daarom zijn er actieve, luie, grote en kleine zitelementen. Voor groepen en voor individuen. In allerlei 

vormen, formaten en materialen. Stoer en recht of elegant en gebogen. Opvallend, kleurrijk of inge-

togen naturel. In materialen die om aanraking vragen en meegaan met hun tijd. Uiteindelijk krijgen 

de zitelementen niet alleen betekenis door hun vormgeving en de plek waar ze zich bevinden, maar 

met name door de manier waarop ze worden gebruikt en deel worden van een persoonlijke beleving.

In deze kleine uitgave tonen wij het alledaagse, het levendige en het diverse gebruik van onze 

ontwerpen. Een diversiteit die de waarde van zitmeubilair voor de openbare ruimte illustreert.  

Een reeks ontwerpen die veelzijdig is in vorm, materiaal en kleur. Omarmd door de vele mensen die 

hiervan dagelijks gebruik maken. Want het zijn juist deze anonieme gebruikers die de beste ambas-

sadeurs zijn voor ons werk.

In deze uitgave zijn de volgende projecten opgenomen:

Banken Stadhuisplein Almere 

Banken Stadstuinen Amstelveen 

Pilot stationsoutillage station Amsterdam Bijlmer Arena 

Bank Quarles van Uffordlaan Apeldoorn

Banken centrum Houten 

Pilot stationsoutillage station Leiden Centraal 

Zitelement Mercatorplein 

Bank Marikenstraat Nijmegen 

Banken en zitranden Griftpark Utrecht 

ZieZo, zitelement Zutphen



















































Al meer dan vijftien jaar ontwerpen Ginette Blom en Jacqueline Moors aan de inrichting van de openbare 

ruimte. Zowel aan de ontwikkeling van ontwerpvisies voor inrichtingselementen als specifiek maatwerk 

voor de plek. Zitmeubilair heeft hierin een bijzondere plaats. De belangrijke rol die zij speelt in het dagelijks 

leven van de vele enthousiaste gebruikers is in deze uitgave belicht. Hiermee bedanken wij iedereen die 

heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de getoonde producten zoals producenten, aannemers en 

samenwerkende ontwerpers. Maar vooral de opdrachtgevers die deze kwaliteit voor de openbare ruimte 

weten te waarderen en deze opdrachten mogelijk hebben gemaakt.
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