
 

Het idee: 
Door de Corona-maatregelen vereenzamen mensen: velen van ons hebben al maanden hun 
buren niet gesproken, sommige ouderen hebben hooguit van achter glas naar hun familie 
kunnen zwaaien. Wij bedachten een bank waarop twee mensen weer bij elkaar kunnen zijn 
op een veilige afstand, met vrolijke bloemen tussen hen in: de anderhalve meter bank. 
Daarmee willen wij een positieve verbindende bijdrage leveren aan onze stad en het 
community-gevoel.  
  
De Uitwerking: 
De anderhalve meter bank is bedacht door architect Florian Eckardt en ontworpen samen 
met Pepijn van Zoest van sociaal bouwbedrijf Vrijplaats X. We maken we van gebruikt 
steigerhout. Met de eerste prototypes hebben wij samen met Martes Brons (Mabsback) 
geëxperimenteerd met resthout en de functionaliteit en bouwmethode geoptimaliseerd. In 
onze groep is speciale aandacht voor het op de markt brengen van het product: onze 
website- en marketing partner is Shyzelle Cowles. Kaoutar Beni Driss verzorgt de PR en 
bewaakt de visie & missie. Zo hebben wij dit product als multidisciplinair team neergezet, 
met evenveel nadruk op ontwerp, uitwerking en logistiek, als op marketing en klantcontact. 
  
De Impact: 
Er zijn nu ca. 12 banken gerealiseerd, en er zijn meer aanvragen van particulieren en 
opbouwwerkers die de bank soms met wielen bestellen om er mee door de wijk te rijden. 
Verder hebben we ideeën voor een opzet-bloembak om bestaande parkbanken 
afstand-veilig te maken.  
Wat is het effect van de bank? Een zoon kocht de bank voor zijn 84 jarige vader die hij nu 
regelmatig ziet voor zijn huis. Een andere opdrachtgever kocht de bank voor een 
gemeenschappelijke binnentuin om zijn buren te kunnen uitnodigen. De bank wordt met 
bloemen gevuld afgeleverd, een mooi gebaar dat blijdschap brengt en bijdraagt aan de 
vergroening van de stad zoals een geveltuintje. Wij verwachten dat de impact bij 
seniorencomplexen nog groter is: deze mensen lopen het risico te vereenzamen en willen 
dat niet inruilen voor het risico op besmetting. Voor hen zou deze bank een uitkomst zijn.  
  
Het opschalen: 
De bank wordt tot nu toe door ons zelf in elkaar gezet in de werkplaats van Vrijplaats X in 
Geuzenveld. Het proces bestaat uit: planken sorteren – planken zagen – bank in elkaar 
schroeven – evt. wielconstructie in elkaar schroeven en monteren - bloembak afwerken – 
schuren – afleveren - vullen met aarde en plantjes. Als wij de bank op een grotere schaal 
gaan produceren dan zal dat mogelijk gebeuren in een sociale werkplaats zoals Pantar en 
wellicht kunnen  daar planken geschuurd en gezaagd geleverd worden.  
  
De vraag: 
Er is belangstelling voor ons product. Een filmploeg heeft al een dag dialogen gefilmd op de 
bank, opgesteld op verschillende locaties in Amsterdam. Wij zijn gebaat bij ondersteuning bij 
de uitvoering van het opschalen, de productie en distributie en het in contact te komen met 
de juiste doelgroep. Wie kan ons helpen de bank te produceren? Welke vraagprijs komt daar 
dan uit? Hoe kunnen wij in contact komen met organisaties die het belang ervan inzien dat 
hun bewoners weer samen kunnen komen op veilige afstand?  



 

        

    

 

        



 

 
 
  

 
 
 


