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Waarom armleuningen voor parkbanken?
De gemeente Helmond zet zich in om de  
buitenruimte en speelplekken voor iedereen 
aantrekkelijk te maken. Helmond laat zich 
hiervoor graag adviseren door de ervarings
deskundigen van het Gehandicapten Overleg 
Helmond. Specifiek voor de toegankelijkheid 
van speelplekken heeft de gemeente aanvul
lend advies ingewonnen bij de Speeltuinbende, 
een testteam van kinderen met én zonder 
beperking. Eén van de adviezen was om te 
zorgen dat zitplekken bij speeltuintjes een 
armleuning hebben. Zo kunnen kinderen en 
volwassenen met een lichamelijke beperking 
makkelijker gaan zitten en weer opstaan.

Een sociaal product, van en voor mensen 
met beperking
Helmond heeft veel zitbankjes in de buiten
ruimte, die over het algemeen nog in prima 

Start productie armleuningen voor en door mensen met een beperking

Het Gehandicapten Overleg Helmond 

adviseerde de gemeente Helmond om haar 

buitenruimte inclusiever in te richten. Zo 

ontstond er een bijzonder project waarbij 

armleuningen voor en door mensen met een 

beperking werden ontwikkeld. Helmond is 

hiervoor een samenwerking aangegaan met 

Boerplay en Boerurban. De komende tijd 

worden veel Helmondse zitbankjes van zo’n 

leuning voorzien. Daarnaast zal de leuning ook 

aan andere gemeenten verkocht worden.
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Gemeente Helmond 
pakt toegankelijkheid buiten-
ruimte op sociale wijze aan

Helmondse armleuning op parkbank

Onthulling eerste parkbank met armleuning Helmond
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staat zijn. Het vervangen van al die bankjes 
zou zonde zijn. Daarom is er een speciale 
arm leuning ontworpen die op bestaande 
park banken kan worden bevestigd. De arm
leuningen, naar eigen ontwerp van Helmond 
en Boerplay, worden deels vervaardigd door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
ROC Ter Aa is bij het project betrokken om leer
lingen een kans te geven op een stageplaats, 
die anders moeilijk te vinden zou zijn. De daad
werkelijke productie wordt gerealiseerd door 
een samenwerking met Senzer, ORO, HMI VDL, 
IMEK en Boerplay. De productie begint klein
schalig en is in principe gericht op Helmond, 
maar kan bij voldoende orders opgeschaald 
worden. Zo kunnen er nóg meer mogelijkhe
den ontstaan om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een mooie werkplek te bieden.

Eerste productie
Op 2 juli startte de productie van de eerste 
partij van 300 stuks. Daarna werd symbolisch 
het eerste exemplaar op een bestaand bankje 

in Helmond geplaatst. Daar werd het eerste 
bankje met armleuningen op gepaste wijze 
onthuld door wethouder Dortmans, Jeroen 
Lenssen van Gehandicapten Overleg Helmond 
en directeur Willem Butz van Boerplay. De arm
leuningen zijn gepoedercoat in het zwart en 
zijn een aanvulling op bestaande parkbanken. 
De armleuningen zijn universeel en toepas
baar op veel reguliere modellen parkbanken. 
Boerplay en Boerurban zijn zo enthousiast over 

het ontwerp, dat de armleuningen zijn  
opgenomen in het assortiment straatmeubilair.

Circulair ruimtegebruik
Met deze armleuningen draagt Helmond bij 
aan het toegankelijk maken van speel en 
beweegplekken voor een brede doelgroep. 
Tevens wordt hiermee circulair gebruik van 
materialen gestimuleerd en hoeven park
banken die nog in prima staat verkeren niet  
te worden vervangen.
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Helmond laat zich adviseren door 
de ervaringsdeskundigen van het 
Gehandicapten Overleg Helmond, 
Boerplay en de Speeltuinbende

Met deze armleuningen draagt 
Helmond bij aan het toegankelijk 
maken van speel- en beweegplekken 
voor een brede doelgroep
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