The Rocker, Slider & Wobbler

Van trottoirpaal naar ontmoetingsplaats
Hoe kan een eenvoudige trottoirpaal veranderen in een ontmoetingsplaats in de openbare ruimte?
De Peruaanse-Italiaanse architect en ontwerper Beatriz Peró Giannini introduceert de Schommel,
Schuifstoel en Wipwap: zitelementen die toegevoegd kunnen worden aan de traditionele
MA66-trottoirpaal, oftewel het bekende Amsterdammertje. HR Groep is producent van het
Amsterdammertje. De zitelementen vallen op door hun felgele kleur. De aantrekkingskracht zit in
de eenvoud en het intuïtieve gebruik van de elementen.

The Rocker, Slider & Wobbler
Sociale toepassingen

Schuifstoel

De Schommel, Schuifstoel en Wipwap zijn meer dan
alleen stoelen voor voorbijgangers: het zijn sociale
toepassingen die positieve ontmoetingen tussen mensen
in de openbare ruimte stimuleren. Zij maken de openbare
ruimte aantrekkelijker en vergroten zo ook de leefbaarheid
van een stad. De toepassingen kunnen door één persoon
gebruikt worden, maar functioneren vele malen beter

De schuifstoel wordt op één MA66A-trottoirpaal bevestigd.

wanneer zij door twee personen tegelijkertijd worden

Het element, dat bij voorkeur door twee personen tegelijk

gebruikt. Juist dan ontstaan er momenten van interactie,

wordt gebruikt, schuift heen en weer. De gebruikers zitten

spel, samenwerking en vertrouwen.

naast elkaar, ieder op een eigen zitvlak aan een kant van
het paaltje.

Het gebruik van de toepassingen is zeer intuïtief door
de overeenkomst met alom bekende producten als een

Wipwap

schommel en een wip. Ook zijn de toepassingen veilig in
gebruik. De gedegen afwerking voorkomt dat gebruikers
met hun vingers klem komen te zitten. En de toepassingen
hebben een automatische stop, zodat gebruikers er niet
zomaar vanaf kunnen vallen.

Schommel

De wipwap is een zitelement dat tussen twee MA66Atrottoirpalen wordt bevestigd. Dit schommelelement kan
door een of twee personen op hetzelfde moment worden
gebruikt. In tegenstelling tot de schommel en schuifstoel
kunnen gebruikers ook fysiek met de ruggen tegen elkaar
aan zitten op dit element.

De schommel wordt als element op één MA66Atrottoirpaal

bevestigd.

Het

zitelement

maakt

een

schommelbeweging en kan om het Amsterdammertje
heen draaien. Het zitelement wordt bij voorkeur door twee

Slimme buitenruimte

personen tegelijkertijd gebruikt. Zij zitten dan met hun rug

De schommel, schuifstoel en de wipwap maken

naar elkaar toe, ieder op een eigen stoel.

onderdeel uit van de Slimme buitenruimte. Met digitale,
duurzame en sociale toepassingen helpt HR Groep een
veilige, comfortabele en efficiënt ingerichte openbare
ruimte te realiseren.
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