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De opdrachtgever is de stichting Design Research 
Station 22 (DRS22 genoemd). Deze stichting is 
gevestigd in Den Haag, waar het zich richt op ver-
schillende ontwerpende onderzoeken1. Dit wordt 
gedaan door creatieve mensen uit verschillende 
disciplines, waaronder Industrieel Ontwerpen. Het 
wordt vooral gefinanceerd vanuit de oprichter van 
DRS22. Ook krijgen ze geld door donaties en deel-
nemers van het project die een bijdrage leveren.
Een van de onderzoeken die wordt verricht door 
DRS22, is het bekijken van de mogelijkheden om 
lichtgewicht gebouwen, zoals woningen, te bouwen. 
Deze gebouwen worden door de stichting gezien als 
compleet te ontwikkelen gebruiksproduct, waarbij 
het doel een forse vermindering van verbruik van 
energie en materialen. Dit is met oog op duurzaam-
heid: gewicht is een makkelijk te meten gegeven dat 
materiaalbesparing kan nagaan. Hierbij moeten de 
gebouwen blijven functioneren en als leefomgeving 
kunnen dienen.

Binnen dit ontwerpend onderzoek wil DRS22 dat er 
ruimtes en het meubilair voor die ruimtes ontwik-
keld worden. Ook deze behoren lichtgewicht te zijn. 
Dit zijn objecten die in elke woning terugkomen, 
zoals een badkamer of keuken. Een van deze ob-
jecten is een plek waar de kinderen zich kunnen 
vermaken: de speelmeubel2. Binnen het onderzoek 
moet ook de speelmeubel lichtgewicht zijn, maar is 
er verder nog weinig aan gedefineerd. De opdracht-
gever vergelijkt het met speelgoedhuisjes die in 
woningen te vinden zijn. 

Naast DRS22 zijn er ook nog enkele andere belang-
hebbenden:
•	 De	kinderen	zullen	de	primaire	gebruikers,	
en daarbij de doelgroep3, van de speelmeubel zijn. 
Zij zijn de grootste belanghebbende, aangezien 
zij het ontwerp het meest zullen gebruiken. Deze 
gebruikers moeten worden verleid tot het willen 
spelen met het ontwerp. Als de kinderen het ont-
werp niet willen, bestaat de kans dat het niet wordt 
gekocht. Hun belang is plezier beleven met het 
ontwerp.
•	 De	ouders	van	deze	kinderen	zullen	de	
secundaire gebruikers zijn. Zij willen het beste 
en veiligste voor hun kind en zijn uiteindelijk de 
mensen die het ontwerp moeten kopen. Als deze 
gebruiker de indruk krijgt dat het ontwerp niet 
geschikt is voor hun kind, zullen zij het niet kopen. 
Hun belang is hun kinderen iets geven wat goed 
voor ze is.
•	 Belanghebbende	van	het	volledige	onder-
zoek zijn ook belanghebbend voor de speelmeubel. 
Bij toekomstige discussies moet de speelmeubel 
kunnen worden gepresenteerd al voorbeeld van li-
chtgewicht constructies, een "proof of concept". Dit 
betekent dat het product presenteerbaar en makke-
lijk te begrijpen moet zijn. Ingewikkelde construc-
ties halen hun doel als voorbeeldfunctie niet. Het 
belang van deze geïnteresseerden is geïnformeerd 
worden ove de mogelijkheden van lichtgewicht 
constructies.

DRS22 wil een lichtgewicht speelmeubel maken 
voor kinderen. Het doel van de opdracht is het 
ontwerpen van deze speelmeubel,  bedoelt voor 
kinderen om in, op en mee te kunnen spelen. Bij 
het ontwerp moet er vooral op een drietal dingen 
gelet worden: De ergonomie is belangrijk voor de 
bruikbaarheid van het object en de veiligheid en 
het speelplezier van de kinderen. Het gewicht staat 
centraal bij het ontwerpend onderzoek, waarbij 
gedacht kan worden aan duurzaamheid, materiaal-
besparing en kostenbesparing. Allerlaatst moet de 
speelmeubel er aanterekkelijk en presnteerbaar uit 
zien. Het ontwerp moet hiernaast binnen het door-
lopende onderzoek passen, en daar aan bijdragen.

Dit zal gedaan worden in drie stappen. Eerst zal 
een analyse worden gedaan over de verschillende 
aandachtspunten, zoals ergonomie, materialen 
en speelbaarheid. Hierna zullen er verschillende 
concepten gemaakt worden die aan de eisen, gede-
fineerd tijdens de analyse. Door iteratief proces zal 

Bijlage A



een concept of combinatie van concepten uitein-
delijk verder uitgewerkt worden in de detailerings-
fase. Dit zal uiteindelijk een schaalmodel opleveren. 
Dit alles zal zich in het tijdbestek van drie maanden 
afspelen. Aan het einde van het traject wordt een 
verslag opgeleverd met daarin het ontwerp dat hij 
heeft gemaakt voor de bovenstaande opdracht.

Een vraagstelling levert de kennis op die benodigd 
is om het doel te bereiken, en tevens ook een eerste 
inzicht in de volgorde waarin dingen aangepakt 
moeten worden. Allereerst wordt de hoofdvraag 
opgesteld. Hierna wordt het onderzoeksmodel voor 
de vraagstelling opgesteld.

"Hoe kan een speelmeubel voor kinderen zó ont-
worpen worden, dat het lichtgewicht geconstrueerd 
kan worden terwijl het toch veilig en bruikbaar 
blijft voor kinderen? " 

1. Waar liggen de grootste mogelijkheden op 
het besparen van materiaal?
a. Wat zijn stevige, maar lichte, constructies?
b. In hoeverre is materiaalkeuze belangrijk?
c. Wat zijn problemen bij lichte constructies?
2. Wat kan er geleerd worden van bestaande 
speelmeubels?
a. Waar zit het meeste gewicht bij speelmeu-
bels?
b. Aan welke ergonomische wensen voldoen 
speelmeubels?
c. Hoe vermaken speelmeubels de kinderen?
3. Wat zijn de aandachtspunten bij het ontwer-
pen voor kinderen?
a. Hoe kan de speelmeubel makkelijk te ge-
bruiken zijn?
b. Hoe kan de speelmeubel veilig te gebruiken 
zijn?
c. Wat willen de kinderen?

4. kunnen de eisen & wensen worden vervuld 
binnen verschillende concepten?
a. Welke oplossingen zijn er voor elke eis of 
wens?
b. Welke deeloplossingen helpen of versterken 
elkaar?
c. Hoe vormen de deeloplossingen samen een 
concept?
5. Welk van de concepten is het best presen-
teerbare eindconcept?
a. Welk concept voldoet het beste aan de eis-
en & wensen?
b. Welk concept spreekt de doelgroep aan?
c. Welk concept is het best realiseerbaar? 
d. Welke concepten versterken elkaar?

Begrippen
1 Ontwerpende Onderzoeken
Een onderzoek dat voornamelijk wordt gedaan 
door middel van het creëren van schaalmodellen 
en tekeningen, naast een aanpak d.m.v een analyse. 
2 Speelmeubel
Binnen de hierboven gespecificeerde objecten, valt 
het speelmeubel. Dit is een meubelstuk / deel van 
de ruimte waar kinderen mee kunnen spelen door 
er bijvoorbeeld op te klimmen. Dit is het product 
dat ontwoperen wordt binnen deze opdracht
3 Doelgroep
Kinderen van gezinnen die geïnteresseerd zijn in 
het kopen van lichtgewicht woningen met bijpas-
sende meubels.

Plan van Aanpak
De vragen die gesteld zijn, moeten aan de hand 
van dit project beantwoord worden. Er wordt hier-
bij een strategie opgesteld die duidelijk maakt hóe 
deze vragen worden beantwoord, en wat er voor 
die methode nodig is. Deze strategie is vervolgens 
uitgezet over de drie maanden  die voor deze op-
dracht staan, waardoor de planning is gemaakt.





Planning
Bij de planning is de strategie verwerkt in een aan-
tal punten, welke onderverdeerld zijn in de hoofd-
vragen (zie kolom Q). Ook is er rekening gehouden 
met doorloop- en werkelijke tijd die aan de taken 
besteed wordt. Doorlooptijd heeft lege blokken, 
werkelijke tijd volle blokken. Als laatste is er gelet 
op het schrijven (blauw afgebeeld) of uitvoeren 
(groen afgebeeld). Verder zijn er drie deadline ge-
defineerd: 1 mei voor het programma van eisen. 1 
juni voor de conceptkeuze en 3 juli voor het afheb-
ben van het verslag.



Bijlage B
VRAGEN ONDERBOUW
Bij het beantwoorden van deze vragen zijn de 
ervaringen met kinderen tussen de 3 en 6 jaar in 
gedachten genomen, dus zowel van de kinderdag-
verblijven (oudste peuters) als de jonge BSO kin-
deren (4 – 6 jaar).

Als jongens met elkaar zijn, wat doen ze dan graag? 
Bouwen (blokken/lego met accessoires zoals dieren, 
etc.), spelen met auto’s en garages/treinen, spelen in 
de huishoek, ‘toneelvoorstellingen’ geven, rennen, 
klimmen, stoeien, voetballen, gezelschapsspelletjes, 
koken, zand en waterspel.

Als meisjes met elkaar zijn, wat doen ze dan graag? 
Knutselen/tekenen/kleuren, constructiespel 
(boerderij/lego), spelen in de huishoek, ‘toneel-
voorstellingen’ geven, verkleden, spelen met 
muziekinstrumenten/zingen, buiten stoepkrijten, 
gezelschapsspelletjes, koken, moestuin, zand en 
waterspel.

Als jongens en meisjes samen zijn, wat doen ze dan 
graag? 
Hetzelfde als bovenstaande, vooral de dingen 
die ze samen kunnen doen (zoals spelen in de 
huishoek/voorstellingen opvoeren, knutselen, 
gezelschapsspelletjes).

Als ze alleen zijn, wat doen ze dan graag? 
Lezen, knutselen, constructiespel met boerderij/
dieren/lego, etc.

Wat zijn opvallende veranderingen in speelgedrag 
door de ondebouw heen? 
Kinderen spelen in eerste instantie nog veel alleen, 
of naast elkaar (en doen dan hetzelfde), naarmate 
kinderen ouder worden spelen ze veel meer samen 
en heeft hun spel ook meer afspraken/regels/een 
script. Sommige kinderen hebben de behoefte om 
zichzelf soms even terug te kunnen trekken van de 
groep.

Wat zijn belangrijke eisen waaraan een speelmeubel 
/ speeltoestel moet voldoen? 
Stevig en tegen een stootje kunnen. Geen opperv-
lakkige laag die eraf slijt, geen (kleine) onderdelen 
die kunnen afbreken. Neutraal van kleur. In hoogte 
verstelbaar of voor verschillende hoogten beschik-
baar. Dat er voor kinderen zelf iets te ontdekken is 
aan een meubel.

Wat zijn onverwachte dingen die onderbouw 
kinderen doen, waar bij het ontwerp van een 
speelmeubel / speeltoestel rekening mee moet 
worden gehouden? 
Ergens opklimmen, een beker drinken knoeien, 
verf en stiften bestendig zijn, dingen ergens in stek-
en/achter laten vallen. Kinderen kunnen er dingen 
mee doen die wij niet kunnen bedenken!

Zitten er wel eens fouten in speelmeubels / speel-
toestellen? Zo ja, welke? 
Tafelbladen die moeilijk schoon te maken zijn na 
knutselactiviteiten.

Zijn er verder nog opvallendheden bij kinderen uit 
de onderbouw, of hun speelmeubels / speeltoestel-
len? 
Het zou prettig zijn als verschillende functies 
kunnen worden gecombineerd, zoals een werkblad 
waarop geknutseld/gebouwd/etc. wordt met op-
bergmogelijkheid voor het spelmateriaal.

VRAGEN BOVENBOUW
Bij het beantwoorden van deze vragen zijn de 
ervaringen met kinderen tussen de 6 en 12 in ge-
dachten genomen (BSO groepen).

Wat zijn de belangrijkste verschillen bij het spelen, 
als kinderen naar de bovenbouw gaan? 
De wat oudere kinderen hebben ook ruimte nodig 
om zichzelf even terug te trekken (bijvoorbeeld 
op de bank met een stripboek). Ook vinden ze 
het fijn wanneer er bepaalde zaken specifiek voor 
jongens en specifiek voor meisjes zijn, zoals een 
meidenkamer of een jongenshonk. Ze gaan meer 
met hun eigen seksegenoten spelen in plaats van in 
gemengde groepen.



Als jongens met elkaar zijn, wat doen ze dan graag? 
Constructiemateriaal (kalpa, knex,bouwen/tech-
nisch lego), techniek, knutselen, lezen, computer-
spelletjes, gezelschapsspellen, fysiek spel (stoeien) 
buiten spelen (voetballen, fietsen, klimmen), moes-
tuinen, koken, bakken,  skeeleren, skelters.

Als meisjes met elkaar zijn, wat doen ze dan graag? 
Knutselen/tekenen, lezen, gezelschapsspellen, 
buiten spelen (skeeleren, fietsen)  dansen/zingen, 
computerspelletjes, theatervoorstellingen bedenken 
en uitvoeren, verkleden, moestuinen.

Als jongens en meisjes samen zijn, wat doen ze dan 
graag? 
Gezelschapsspelletjes, theatervoorstellingen uitvo-
eren, dansen, knutselen,

Als ze alleen zijn, wat doen ze dan graag? 
Al het bovenstaande doen ze zowel gezamenlijk als 
alleen.

Wat zijn opvallende veranderingen in speelgedrag 
door de bovenbouw heen? 
Jongens en meisjes gaan vaker dingen apart doen, 
dus met groepen jongens en met groepen meisjes, 
niet zo snel gemengd.

Wordt er nog met speeltoestellen / speelmeubels 
gespeeld door deze kinderen? Zo ja, hoe? 
Klimtoestellen op het schoolplein/speeltuin.

Zijn er verder nog opvallendheden bij kinderen uit 
de bovenbouw, of hun speelmeubels / speeltoestel-
len? 
Het moet tegen een stootje kunnen, een bank waar-
op geploft kan worden, een kast met stevige deurt-
jes/laden, etc.

Wat zijn mogelijke problemen die verwacht kunnen 
worden bij materiaalbesparing?
Geen idee.



Bijlage C
Scenario 1: Blokken Bouwen

Eline (4 jaar) en Pieter (5 jaar) zijn samen in 
het speelhuisje in de tuin. Hun moeder kijkt er 
lachend naar. “Kijk ze toch eens leuk samen spelen 
met Pieter’s verjaardagscadeau. Het was inderdaad 
een goed aankoop,” fluistert ze tegen haarzelf. 
“Ideaal ook als het regent.” Door het openstaande 
deurtje ziet ze Pieter met veel moeite een kleine 
piramide van blokken bouwen. Steeds hoger reikt 
het bouwwerk, tot uiteindelijk de blokken op 
zijn. Naast hem zit zijn zusje Eline aandachtig te 
kijken en haar eigen piramide te bouwen, vrijwel 
identiek aan die van haar grotere broer. Ze doet 
het wat langzamer, waardoor ze lang niet zo hoog 
gekomen is op het moment dat de blokken op 
zijn. Pieter kijkt om zich heen, op zoek naar meer 
blokken, maar vindt niets. Plotseling besluit hij de 
blokken van Eline’s piramide af te pakken. Eline 
begint te huilen, en haar moeder loopt snel richt-
ing het huisje. “Pieter, kom onmiddellijk naar buit-
en!” Roept ze boos. Pieter weigert. Ze kruipt het 
huisje binnen en sleurt de inmiddels ook huilende 
Pieter naar buiten. “Jullie mogen alleen nog in het 
huisje spelen als jullie ook echt samen kunnen spe-
len!” Met een pruilend lipje knikte Pieter. Je kan ze 
ook geen moment uit het oog verliezen. Hopelijk 
worden ze snel ouder.

Scenario 2: Vadertje en Moedertje

Pieter (8 jaar) is buiten aan het voetballen met 
zijn vrienden. Eline (7 jaar) kan dus eindeli-
jk ongestoord in het huisje spelen, zonder grof 
onderbroken te worden door haar broer. Samen 
met een vriendin heeft ze net een denkbeeldige 
cake gebakken in het kastje dat sinds een jaar in 
het huisje staat. De poppen en knuffels genieten 
er volop van. Het vriendinnetje kijkt op naar het 
dak en zegt: “Misschien moeten we de brandweer 
bellen om het dak te laten repareren. Wat is er 
mee gebeurt?” Het dak is ingedeukt, waardoor het 
speelhuisje de regen niet meer tegenhoudt. “Mijn 
broertje vond het leuk er op te klimmen, maar 
daar is hij te dik voor geworden,” antwoord Eline. 
Beide meisjes giechelen. Eline pakt de nep-tele-
foon die op het kastje staat en belt de brandweer. 

“Hallo brandweer, met de moeders van Tijgertje 
en Olifantje, ons dak is kapot, wat moet ik doen? 
... Oke … Oke.” Ze legt de telefoon op de haak. 
“De brandweer zegt dat ik het aan papa moet 
vragen.” Beide dames rennen naar binnen, met 
hun poppen en knuffels, om het te vragen. “Papa 
kan heel goed timmeren. Hij heeft het al eerder 
weer heel gemaakt.”

Scenario 3: Surprise maken

Het is bijna sinterklaas avond, en Pieter (9 jaar) 
zit in het speelhuisje zijn surprise te maken. Hij 
heeft wat takjes verzameld en probeert er een 
tipi tent van te maken. In het speelhuisje kan 
Pieter tenminste rustig aan zijn surprise werken, 
zonder gestoord te worden. Bovendien betekent 
het dat papa niet zomaar binnen kan komen en 
de surprise kan zien. Hij opent het kastje, waar 
hij knutselmateriaal heeft verstopt, en gaat aan de 
slag. Hopelijk maakt hij de boel niet zo vies als 
vorig jaar.

Scenario 4: Bal-tikkertje

Eline is net 11 jaar geworden. Zij en Pieter (11 
jaar) hebben een aantal vriendjes en vriendinnet-
jes uitgenodigd. Na de taart te hebben gegeten 
zitten ze zich allemaal te vervelen op de bank 
met een mobieltje in hun hand. Hun moeder 
komt de garage uit met een nieuwe fles Cola in 
haar hand, ziet het tafereel, en vraagt: “Kunnen 
jullie niet buiten gaan spelen?” Een van de jon-
gens uit de vriendenkring vraagt: “Bal-tikkertje?” 
Met gebrek aan een beter alternatief staan de 
kinderen langzaam op en haalt Pieter een oude 
bal uit de schuur. Eenmaal in de tuin kan het 
spel beginnen. De tuin bied een leuke speelplaats 
voor zo’n activiteit. Er staan bomen, struiken, 
open stukken, en het speelhuisje staat er nog. 
Doldwaas rennen de kinderen door de tuin en 
wordt de bal heen en weer geworpen. “Je miste 
me! Nietes!”, “Waarom gooi je hem op mij?” 
en “Waar is de bal?” zijn veelgehoorde kreten 
op het slagveld. Plotseling merkt Pieter op dat 
Eline verdwenen is. Gretig gaat hij op zoek naar 
zijn zusje, om haar in het speelhuisje te vinden. 
Hij opent het deurtje en gooit de bal naar bin-
nen. Snel klimt hij op het huis, om onvindbaar 
te worden door de nieuw aangestelde tikker. 
Lachend ziet hij Eline achter een ander aanren-
nen. Hij springt van het dak af en verschuild zich 
achter het huisje. Wat een veelzijdig ding is het 
toch.



Bijlage D
1. Wat is de visie van Pragma International Trading?

Wij proberen om een goed speeltoestel te lever-
en waar iedereen, vooral de kinderen natuurlijk, 
plezier mee kunnen beleven, en dat het gebruikt 
kan worden als een stukje ontwikkeling. We moet-
en kinderen buiten zien te krijgen: dat ze achter de 
computers vandaan komen en naar buiten gaan. 
Toen wij dit opgeschreven hadden, wisten we nog 
niet dat de hele IT-wereld en digitale wereld een 
dusdanige vlucht zou nemen dat iedereen een appa-
raatje bij zich heeft. Dat is met kinderen idem dito. 

Wij hebben een speelhuis ontwikkeld en daar heb-
ben we een zonnepaneel op gemaakt, puur om het 
feit dat het leuk is omdat er een lampje in het huis 
is, maar er zit ook een batterij in die opgeladen kan 
worden door het solar systeem waar ze dus een Ipad 
in kunnen pluggen, of hun telefoon. Zo maak je een 
combinatie van moderne technologie en spelen. Zo 
proberen wij kinderen in beweging te krijgen, en ze 
door middel van spelen leren om te gaan met elkaar 
en hun omgeving.

2. Wat zijn de dingen die het ontwerpen van speel-
toestellen anders maken dat het ontwerpen van 
algemener meubilair?

“We don’t stop playing because we grow old, we 
grow old because we stop playing”. Dat is een slogan 
die wij hanteren binnen dit bedrijf. Wij proberen 
ons ook voor te stellen om een huisje te krijgen. Er 
zijn huisjes bij die kosten 1400-1500 euro, dat is een 
best dure aanschaf waar je ook wel wat van mag 
verwachten. Dan wordt hij thuis bezorgd en komt er 
een hele euforie. Dat geeft ons ook een drive om een 
goed huisje te maken, en een behoefte te bevredi-
gen die best wat geld gekost heeft. Hierdoor durven 
mensen ook kritisch te kijken naar het product en 
worden we op de vingers getikt als het niet naar 
behoren is.

Wij verpakten alles eerst in zwarte folie, en dat doen 
we nu in transparante folie. Om twee redenen: het 
vermindert de diefstal, en het vermindert schade. 
De transporteur ziet waar hij mee bezig is: wat heb 

ik eigenlijk op die pallet staan? De chauffeur gaat 
er hierdoor beter mee om, en dat draag bij aan een 
beter product. Wij zitten voortdurend in een flow 
waarin wij ons afvragen: hoe kunnen we het ver-
beteren, veranderen, veiliger, milieu-vriendelijker 
maken?

Een meubel als een stoel is een item in een huis wat 
volledig geaccepteerd is met zijn voors en tegens. 
Kinderen kunnen onder tafels of van een stoel 
glijden, daar heeft niemand het over. Maar als wij 
een speelhuisje maken en er zou geen hekje voor 
zitten, zou het link zijn voor de kinderen. Het moet 
doen aan allerlei eisen waardoor kinderen zich net 
zo veilig voelen als ze binnen doen. We produceren 
conform de normering EN 71, 1, 2, 3, en 8. Ons 
huisje wordt ook onafhankelijk getest. Bij normaal 
meubilair vindt je dat niet. 

Wij zijn ook bezig met duurzame verf, alles op wa-
ter-basis. Kinderen doen rare dingen, bijten overal 
in en steken dingen in hun mond. Dat is gevaarlijk. 
Ik vind het juist onveilig door de grote mate van 
veiligheid. Laat een kind een keer uit een boom 
vallen. Het is nu zo dat het een drama is als er een 
splinter aan zit. De balans is er uit. Halve over-
heidsinstellingen brengen regels aan voor speel-
goed, maar zij staan er in mijn optiek een beetje 
buiten. Het is een heel traject waar je doorheen 
moet voor je de certificering hebt.

3. Hoe maakt Pragma zijn producten duurzamer?

Wij zijn FSC gecertificeerd. We weten dat het uit 
bossen komt dat, als er een boom wordt wegge-
haald, ook een boom voor terugkomt. Wij streven 
naar een afwerking met zoveel mogelijk duurzaam 
materiaal, waaronder die water-basis verf. Samen 
met een paar verffabrieken hebben wij een lak 
ontworpen die veel langer meegaat, en toch op 
waterbasis is gebaseerd. Het huisje is van Aziatisch 
cederhout en dat heeft best wel wat bescherming 
nodig. Maar mensen denken dat het huisje er over 
twee jaar nog exact hetzelfde uitziet. In landen waar 
hout vaker wordt gebruikt in de bouw is dat minder 
een probleem. 

Wij zijn ook bezig met een nieuw soort materiaal, 
ecoboard. We dachten dat het misschien wel een 
materiaal zou zijn waarop we op een heet duurzame 
manier huisjes kunnen gaan maken. Ik heb een 
huisje ervan gemaakt, en dat staat nu anderhalf jaar 
buiten. Ook hebben we duurzaamheid tests laten 



doen in Duitsland. Maar dat spul is nog niet zo ver 
dat we daar huisjes van gaan maken voor buiten. 
Het is heel mooi voor binnen, 100% FSC en 100% 
cradle to cradle. 

Ik heb er ook met mensen over gesproken de huisjes 
te maken aan de hand van een CNC machine. Wij 
willen het duurzamer en goedkoper maken. Met een 
CNC machine produceren wij duurzaam en met 
weinig energie. Dan zet je een stuk of vijf pellets 
met platen voor neer, druk je op de groene knop, en 
de volgende ochtend heb je alle platen kant en klaar 
om te assembleren. Dan kan je bijna on demand 
produceren. Dan hoef je geen torenhoge voorraden 
hoeft te creëren en heb je een levertijd van 3 tot 5 
werkdagen. Dan heb je het lean and green principe 
te pakken en zo min mogelijk transport.

We denken er over het logo van de verpakkingen 
te halen en blanke dozen krijgt. Je kan een proef 
doen om het in folie te pakken. We zijn er constant 
mee bezig om de duurzaamheid en financiën in de 
grip te houden. Als een gezin het huisje niet meer 
wil hebben, bieden wij aan het huisje op te halen en 
naar de fabriek te brengen. Dan is het de volgende 
dag weer een plaat.

We werken ook met een houtsoort, die is heel 
duurzaam. Laat hem tien jaar liggen, en hij wordt 
helemaal zwart. Maar je raapt hem op, zaagt hem 
doormidden en vanbinnen is het nog intact. Het 
blijft natuurlijk niet mooi, maar dat is met alles zo. 
Daardoor heb je een product dat als best duurzaam 
is van zichzelf. Door een materiaalkeuze te nemen 
die zelf al duurzaam is. 

4. Op wat voor een manier let Pragma op materiaal-
besparing?

Zoals gezegd, zij wij bezig met zo min mogelijk 
grondstoffen te verbruiken, cradle to cradle te houd-
en omdat je daarmee heel veel materiaal bespaart. 

5. Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied 
van materiaalbesparing?

Het probleem is onze overheid. Als ik dan hoor dat 
er in Brussel zo verschrikkelijk veel geld is, waar 
gaat dat dan heen? Allemaal naar IT projecten. 90% 
is IT projecten. Als je dan hoort dat er vorig jaar in 
Nederland miljarden zijn uitgegeven aan mislukte 
IT projecten, dan denk ik laat ook maar. Wij varen 
onze koers wel. Ik laat me niet weerhouden door 
het spul dat in Den Haag zit. Er komt een keer een 

moment dat iemand zegt hier ga ik in mee, die 
kan helpen het naar een nog hoger niveau te 
tillen. Ik doe het zonder die hijgende adem in 
mijn nek van de overheid. Als ze wat doen, zijn 
er zoveel eisen en moet er dit en dat zus en zo.

De grootste uitdaging is eraan te blijven werken. 
Wij willen zeer zeker ermee doorgaan, en zodra 
we uit het hoogseizoen zijn gaan we kijken of 
we met Brussel kunnen praten hierover, met 
iemand die er verstand van heeft en oren naar 
heeft. Al zou het alleen maar gaan over de 
uitdaging of het überhaupt kan. De ouders van 
kinderen maken zich niet druk om materiaal-
besparing.

6. Hoe behartigt Pragma de belangen van alle 
verschillende belanghebbenden (kinderen, oud-
ers, kopers van speeltoestellen, overheid)?

Altijd in mijn vrije tijd zit ik op het internet te 
surfen over allerlei sites. Al die fantastische din-
gen, altijd vol ideeën. Dat houdt je bij de zaak 
betrokken, betrokken bij mensen. Dat is ook 
natuurlijk hoe wij de belangen behartigen van 
kinderen, ouders, kopers. Wij hoeven de belan-
gen van de overheid niet te behartigen, behalve 
mijn belasting betalen. We doen het voor de 
kinderen, ouders, en kopers van speeltoestellen 
omdat we weten, die mensen geven zoveel geld 
uit.

7. Wat zijn de manieren waarop kinderen van 
verschillende leeftijden met de speeltoestellen 
omgaan?

Die zijn zo divers, dat wil je niet weten. Er zijn 
kinderen die zijn er zo verschrikkelijk zuinig op. 
Er was er ook een die had van het huis een schip 
gemaakt. Hartstikke leuk! Natuurlijk krijgen we 
ook wel eens foto’s van mensen met klachten. 
Maar dat zijn mensen die doen het puur voor 
het geld. Je hebt ook kinderen die gaan met 
alle geweld schoppen tegen de deur, dat hij er 
volledig uit getrapt was. Hoe ga je er mee om? 
Dat ligt aan je eigen principes. Wij zitten bij de 
particulieren, dus dan heb je minder problemen.

8. Hoe worden speeltoestellen voor die verschil-
lende leeftijden ontworpen?

Ons hele systeem is heel modulair opgebouwd. 
Het bestaat uit drie pakketten, en kan in een 



halfuurtje helemaal klaar zijn. Als de kinderen 
groter worden, hebben wij het systeem dat je 
losse frames kan kopen. Ze het op een frame en 
je krijgt een totaal ander huisje. Het geeft je wat 
meer mogelijkheden: grote zandbak eronder. Zo 
geef je het speelhuisje een veel langere levensd-
uur mee, en is het niet alleen voor een kind van 
5 of 6 jaar.

9. Wat zijn de verschillen tussen ontwerpen van 
speeltoestellen voor privé gebruik en publiekeli-
jk gebruik?

Wij zitten meer in de private sector, maar wij 
hadden eens een keer iemand van McDonald’s 
op de beurs, en die vond ons schuine huis hele-
maal het einde. Hij zegt: “Kunnen we dat niet 
zó maken, dat we het bij de restaurants kunnen 
zetten?” Wij zijn daar nu volop mee bezig, maar 
daar heb je weer een andere normering voor: 
EN 76. Dat zijn nog hogere eisen dan die we nu 
hebben. Dat zijn hele uitdagingen, en we zijn 
er nu mee bezig dat te ontwerpen volgens die 
voorschriften. We hebben hem nu in het sys-
teem staat, en dan klik je een maat aan, en gaat 
alles in dezelfde proporties terug. Een Solid-
works systeem is dat. Het hele veiligheid issue is 
natuurlijk een dijk van een probleem als je het 
niet goed aanpakt. Er zit best wel wat vergelijk 
en studie aan, omdat je aan al die eisen moet 
voldoen. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk aan die 
regels voldoen en direct gaan produceren. 

Het moet hufter-proof zijn. Je wil niet dat ze 
een deur intrappen, dus je moet er geen deur in 
maken. Het zijn gewoon allemaal grote ope-
ningen die er dan in zitten. Ook is het voor het 
knellensgevaar. Als je ziet hoe die kinderen met 
elkaar om gaan. Er zit een kind op de glijbaan 
en er zit er een achter, en die zit te schoppen. 

10. Wat zijn de veiligheidseisen waar speeltoes-
tellen zich aan moeten houden in privé om-
gevingen en publieke omgevingen?

Die veiligheidseisen die ten uiterste, ten treuren 
beschreven in EN 71. Het feit, wat de rode draad 
is, dat de veiligheid van kinderen gewaarborgd 
wordt zowel door privé als door de publieke 
omgeving. Die wordt opgelegd door de speel-
goedraden en de overheid. Ik weet zeker dat 
je soortgelijke speelhuisjes kan kopen die veel 
goedkoper zijn, maar waar geen certificering op 
zit. De levensduur is vaak ook wat minder.



Bijlage E Bijlage E BMI-grafiek jongens



Bijlage E BMI-grafiek meisjes



Speel
Speel Leeftijden

Soorten Spel

Spelfasen

Constructief
Creatief

Dramatisch
Actief

Coöperatief
Associatief

Parallel
Zelfstandig

9 - 12 Jaar4 - 5 Jaar
3 Jaar

6 - 8 Jaar

Uitbreidbaarheid
Segmenten
Bewerkbaarheid

Vrijheid
Schoonmaken
Muziek/Geluid

Herkenbaarheid
Realsime
Open ruimte

Wild (M)
Structuur (V)
Sport

Bewerken
Zelfstandig spel
Felle kleuren

Constructief spel
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Logica
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Afzonderen
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Meubel

Marktonderzoek

Lichte constructie

Context Analyze

Regels & Richtlijnen

USA Richtlijnen

NL Regulering

EU Regulering

Materialen Ontwerp

(Model) Huis
Stakeholders

Speelgoed Speelmeubelen
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Vlambaarheid
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Privé ruimte
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Bijlage G Mogelijke materialen buizen

Bijlage G Mogelijke materialen connectors
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Bijlage G Mogelijke materialen connectors

Bijlage G Mogelijke materialen panelen
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Bijlage I

Volume 3,02 * 10-3 m3

Dichtheid 365 kg/m3

Aantal 2
Totaalgewicht 2,20 kg
Prijs / Gewicht 0,75 EUR/kg
Totaalprijs € 1,65

Driehoek-Paneel

Voor de kartonnen zeshoekstructuur is 
aangenomen dat het gewicht en de prijs 
verwaarloosbaar klein zijn. Ze worden niet 
meegenomen in deze berekening.

Volume 2,04 * 10-4 m3

Dichtheid 365 kg/m3

Aantal 3
Totaalgewicht 0,233 kg
Prijs / Gewicht 0,75 EUR/kg
Totaalprijs € 0,17

Volume 1,18 * 10-4 m3

Dichtheid 1300 kg/m3

Aantal 3
Totaalgewicht 0,46 kg
Prijs / Gewicht 6,50 EUR/kg
Totaalprijs € 2,99

Gewicht 
Driekhoek-Paneel

2,89 kg

Prijs 
Driehoek-Paneel

€ 4,81



Vijfhoek-Paneel

Voor de kartonnen zeshoekstructuur is 
aangenomen dat het gewicht en de prijs 
verwaarloosbaar klein zijn. Ze worden niet 
meegenomen in deze berekening

Gewicht 
Vijfhoek-Paneel

10,88 kg

Prijs 
Vijfhoek-Paneel

€ 12,57

Volume 1,33 * 10-2 m3

Dichtheid 365 kg/m3

Aantal 2
Totaalgewicht 9,71 kg
Prijs / Gewicht 0,75 EUR/kg
Totaalprijs € 7,28 

Volume 2,18 * 10-4 m3

Dichtheid 365 kg/m3

Aantal 5
Totaalgewicht 0,398 kg
Prijs / Gewicht 0,75 EUR/kg
Totaalprijs €  0,30

Volume 1,18 * 10-4 m3

Dichtheid 1300 kg/m3

Aantal 5
Totaalgewicht 0,77 kg
Prijs / Gewicht 6,50 EUR/kg
Totaalprijs € 4,99



Het Geraamte

Volume 1,60 * 10-4 m3

Dichtheid 1820 kg/m3

Aantal 35
Totaalgewicht 10,2 kg
Prijs / Gewicht 22,0 EUR/kg
Totaalprijs € 224,23

Gewicht 
Het Geraamte

15,81 kg

Prijs 
Het Geraamte

€ 260,74

De twee soorten “hoekpunten“ zijn gelijk in 
volume en worden daarom bij deze bereken-
ing als hetzelfde onderdeel gezien. 

Volume 2,44 * 10-4 m3

Dichtheid 1300 kg/m3

Aantal 10
Totaalgewicht 3,17 kg
Prijs / Gewicht 6,50 EUR/kg
Totaalprijs € 20,62

Volume 1,88 * 10-4 m3

Dichtheid 1300 kg/m3

Aantal 10
Totaalgewicht 2,44 kg
Prijs / Gewicht 6,50 EUR/kg
Totaalprijs € 15,89



Totaal

Gewicht 15,81 kg
Prijs € 260,74
Aantal 1
Totaalprijs € 260,74
Totaalgewicht 15,81 kg

Gewicht 2,89 kg
Prijs € 4,81
Aantal 10
Totaalprijs € 48,10
Totaalgewicht 28,9 kg

Gewicht 10,88 kg
Prijs € 12,57
Aantal 5
Totaalprijs € 62,85
Totaalgewicht 54,4 kg

Gewicht Klim Iglo 99,1 kg
Prijs Materialen € 371,69
Prijs Klim Iglo (x2) € 743,38

Bovenop de prijs voor de materialen, worden 
de overhead kosten ook meegenomen. Dit is 
gedaan door het totaalgewicht van de 
materialen van de Klim Iglo x2 te doen.


