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Summary
Velda is in the Benelux the market leader in the field of technical products for
in and around the pond. They make products to improve the atmosphere
of the garden as well. A market they haven’t explored yet is the market for
children. This bachelor assignment is to investigate the possibilities for them
to develop products for children aged 6-12 and deliver some product ideas.
In the beginning, this assignment description was very broad. This meant
that through analysis of the targetgroep, usage situations, usage setting, and
competitive companies a smaller framework was established.
Velda’s products are for in and around the pond, which was the cause to
examine if this setting could provide possibilities to design a product for
children. This showed that a product for children, which is used near a pond
entails too much risk. With this conclusion, the next step is to see if the rest
of the garden lends itself for this purpose.
The garden is becoming a living space for people; the interior of the garden
becomes more and more important. The desire of the contemporary garden
owner is having a modern and peaceful garden where they can relax. This can
be taken into account in the design of the product.
During the analysis of children’s products which are used in combination
with water it became clear that there are no products that suffice these
characteristics. There are no products that encourage children to get in touch
with nature, which have affinity with water as well. These findings resulted
in the first design direction. A market Velda already serves is the market for
water features. However, in this market are no ornaments for children, so that
became the second design direction.
6

To identify the skills, interests, and demands of the children, an analysis of
this target group was made. This showed that the age group 7-9 year old
children is the most interesting to design for. They possess enough skills to
create interesting designs for and they are busy discovering the world, which
means there is a lot of design freedom because this group wants to investigate
everything.
Initially, the choice was made to design products for an educational purpose.
However, after the first sketches were made it was decided that this was not
the right direction to go. Then the focus shifted to designing a product that is
meant to be played with.
Eventually, three product drafts were made, from which one is chosen to
further develop. This draft is a puzzle ball, where water is running over it.
This is a water feature which children can play with. The design consists of a
sphere with seven disks, which each can be individually rotated. Each disc has
six parts of a puzzle. By rotating the disks, the child can find the fitting pieces
and the puzzle can be completed. Each puzzle contains an image, which is an
object. Because only one of the six puzzles can be completed at a time, the
child can keep on puzzling.
For the parents, it is a product with a modern and serene design which makes
it an object that contributes to the atmosphere of their garden. Thus, it serves
not only as decoration for their garden, but provides an opportunity to be
played with by their child. In this way, the interests of the two groups are
combined in one product.

Samenvatting
Velda is in de Benelux marktleider op het gebied van technische- en
belevingsproducten voor in en rondom de vijver. Een markt die Velda op dit
moment nog niet bediend is de markt voor kinderen. De opdracht vanuit Velda
was om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor hen zijn om producten
te ontwikkelen voor kinderen van 6-12 jaar en daarbij productideeën bij te
maken.
De opdracht was in het begin nog erg breed. Dit betekende dat door middel
van analyses van de doelgroep, gebruikssituaties, gebruiksomgeving, en
concurrentie de opdracht verder ingekaderd moest worden.
Omdat Velda’s producten voor in en rond de vijver zijn, is er eerst gekeken
welke mogelijkheden er zijn om voor deze omgeving een product te
ontwerpen voor kinderen. Hieruit kwam naar voren dat de een product voor
bij de vijver te veel risico met zich meebrengt. Op dat moment is belangrijk
om te kijken hoe de rest van de tuin zich hiervoor leent.
De tuin wordt steeds meer een leefruimte voor mensen, waarbij het interieur
van de tuin belangrijker wordt. De wens van de hedendaagse tuineigenaar is
het hebben van een moderne en rustige tuin waar ze zich in terug kunnen
trekken. Hier kan rekening mee gehouden worden in de vormgeving van het
product.
Tijdens het analyseren van kinderproducten die gebruikt worden in
combinatie met water is naar voren gekomen dat er geen producten zijn die
affiniteit hebben met water en een kind stimuleren in contact te komen met
de natuur. Dit werd de eerste kansrichting om verder op te gaan.
Een markt die Velda al wel bedient, is de markt voor waterornamenten. In
deze markt zijn echter geen ornamenten speciaal voor kinderen, dus dat werd
de tweede kansrichting om verder mee te gaan.

Om de vaardigheden, interesses, en eisen van de kinderen in kaart te brengen
is er een doelgroep analyse uitgevoerd. De leeftijdscategorie 7-9 jarige
kinderen is het meest interessant om voor de ontwerpen. Ze bezitten genoeg
vaardigheden om interessante ontwerpen voor de maken en zijn druk bezig
de wereld te ontdekken, waardoor er veel ontwerpvrijheid is.
In eerste instantie is er gekozen om voor een educatief doeleinde te
ontwerpen, echter werd er na een aantal schetsen besloten dat dit toch
niet de juiste richting was om op te gaan. Daarna werd er meer gefocust op
speelproducten.
Hier zijn uiteindelijk 3 concepten uit voortgekomen, waar er één is gekozen
om verder uit te werken. Dit werd het concept van de puzzelbol waar water
overheen loopt. Dit is een waterornament waar kinderen mee kunnen spelen.
Het ontwerp bestaat uit een bol met zeven schijven die allemaal individueel
rondgedraaid kunnen worden. Elke schijf heeft zes delen van een puzzel.
Door de passende puzzelstukken bij elkaar te draaien kan de puzzel compleet
gemaakt te worden, en wordt er een afbeelding zichtbaar. Doordat er van
de zes puzzels altijd maar één compleet kan zijn, kan er continu gepuzzeld
blijven worden.
Voor de ouders is het een product met een moderne en rustige vormgeving
waardoor het geen storende factor zal zijn in de tuin. Daarbij dient het dus niet
alleen als decoratie, maar ook als speelgelegenheid voor hun kind. Op deze
manier worden de belangen van twee doelgroepen verenigd in één product.
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1. Inleiding
Velda is in de Benelux marktleider op het gebied van technische- en
belevingsproducten voor in en rondom de vijver. In 1969 is het bedrijf
begonnen als een aquariumwinkel, maar tegenwoordig is het assortiment
uitgebreid van vijverpompen, visvoeders, bodemsubstraten en antialgenmiddelen tot visvoer en belevingsproducten. Ze zijn constant bezig
met productontwikkeling en -verbetering en staan bekend als trendsetter
op het gebied van vijverproducten. Hierbij kijken ze zowel naar kansen in
hun bestaande markt als daarbuiten.
Tijdens deze opdracht zal onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om
een belevingsproduct op de markt te brengen voor kinderen van 6 t/m 12
jaar. Hierbij moet het product een connectie hebben met water.
Op dit moment biedt Velda nog geen producten voor kinderen, maar ze
is benieuwd of het voor haar een mogelijkheid zou zijn om zich op deze
markt te gaan begeven. Het onderzoek hiernaar zal resulteren in een aantal
kansrichtingen waarvoor concepten ontworpen zullen worden. Die komen
tot stand door middel van analyses van verschillende aspecten die van
invloed kunnen zijn op de vorming van de kansrichtingen
Omdat Velda producten biedt voor vijvers is er in hoofdstuk 2 eerst gekeken
naar de gebruikssituatie voor de tuin, vijver, veiligheid van vijver en de
bestaande situaties van de combinatie: vijvers en kinderen.
Verder wordt er gekeken naar wat de concurrenten van Velda zowel op
technisch gebied, als belevingsproducten aanbieden voor kinderen.
Een belangrijk onderdeel waar een goede analyse op uitgevoerd moet
worden is de doelgroep. De gegeven doelgroep, kinderen van 6 t/m 12
jaar, is een brede groep waar veel over te vertellen valt. In hoofdstuk 3 is er
gekeken naar deze doelgroep. Hun interesses, ontwikkeling van denken en
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bewegen verschillen al van dat van volwassenen, maar binnen deze groep
zijn er al net zo veel verschillen te constateren. Hier is het belangrijk goed
in kaart te brengen hoe op deze groep ingespeeld kan worden. Uit al deze
analyses zullen er kansrichtingen bepaald worden waarvoor concepten
bedacht kunnen worden.
In hoofdstuk 4 wordt het programma van eisen(PvE) opgesteld. De eisen
komen voort uit de analyses van de doelgroep, de wetgeving, en vanuit
het bedrijf. Het ontwerpen van een product voor kinderen gaat gepaard
met veel veiligheidsregels waar aan gehouden moet worden. Er zal gekeken
worden naar wat de wetgeving rondom ‘speelgoed’ is en aan welke eisen en
regels het toekomstige product moet voldoen.
Afsluitend worden de producten die Velda al op de markt heeft gebracht
naast elkaar gezet om een stijl en de bijhorende kenmerken te definiëren.
Die kenmerken kunnen in een ontwerp worden toegepast.
Aan de hand van deze eisen zullen conceptschetsen gemaakt worden, deze
zijn te vinden in hoofdstuk 5. Een aantal kansrijke ideeën zullen verder
uitgewerkt worden tot concepten in hoofdstuk 6. Daarna zullen deze
concepten getoetst worden aan PvE wat opgesteld is. Het concept dat aan de
hand van deze toetsing en andere factoren gekozen wordt zal in hoofdstuk
7 tot in detailniveau uitgewerkt en gepresenteerd worden. Hierbij wordt de
vorm, het materiaal, en de productie gedefinieerd. Wanneer alle onderdelen
en de productiemethodes zijn vastgesteld is de kostprijs berekend, dit is te
vinden in hoofdstuk 8.
In het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 9, zal het product geëvalueerd
worden. Hierin wordt besproken hoe het product aansluit bij de resultaten
en opgezette kansrichtingen die zijn gevonden in de analysefase. Er wordt
bij een aantal eisen uit het PvE kort gekeken in hoeverre en op wat voor
manier het eindproduct er aan voldoet. Als laatste worden er aanbevelingen
gedaan voor het eindproduct over de precieze vormgeving van de puzzels
en hoe Velda in de toekomst een productlijn voor kinderen kan opzetten.

2. Functie
Analyse
Om dicht bij de producten en bijbehorende gebruikssituaties te blijven
die Velda nu aanbiedt wordt er in eerste instantie gedacht aan het
product voor kinderen wat in er rondom de vijver gebruikt kan worden.
Het is de taak om te bepalen in welke omgeving het product gebruikt zal
worden en wat voor invloed dat heeft op het ontwerp. Hiervoor wordt er
gekeken naar de gebruikssituatie van de tuin, vijver, en de combinatie van
vijvers met kinderen.

2.1

Tuin

De tuin is de omgeving waar een product voor in of rond de vijver gebruikt
zal worden. Om een beeld te kunnen schetsen naar wat die omgeving is
en wat voor product daar in zou passen wordt er gekeken naar hoe de tuin
gebruikt wordt, en wat de ideale tuin is in de nabije toekomst.
De gebruikssituatie voor tuinen is te relateren aan het type eigenaar van de
tuin: de tuinierder. Er zijn zes typen tuinierders die allemaal een eigen waarde
hechten aan hun tuin (Productschap Tuinbouw, 2011), deze tuiniertypes
staan uitgebreider uitgelegd in bijlage 1. Voor de een is de tuin zijn trots
en is tuinieren een manier om er voldoening uit te halen, voor de ander is
tuinieren een noodzakelijk kwaad en heeft geen binding met zijn tuin. Maar
wat alle groepen gemeenschappelijk hebben is dat de tuin door alle groepen
wordt gebruikt om te relaxen en zich terug te trekken(afb.1). Het segment
wat de tuin stijlvol, strak en modern wil inrichten met meubilair, verlichting en
kunstvoorwerpen en de tuin gebruikt als een moderne verblijfsruimte groeit
ten opzichte van de andere, minder betrokken, type tuingebruikers. De term
Afbeelding 1. Voorbeeld van moderne tuin
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“buitenkamer” wordt steeds vaker gebruikt, de tuin wordt een verlengde van de
woonkamer. Het aandeel groen in de tuin is van 47% in 2002 gedaald naar 39% in
2011 (Productschap Tuinbouw, 2011).
Men heeft een beeld geschetst hoe hun ideale tuin er uit zou zien. De ideale
tuin is gezellig, een plek van rust en de tuin is gemakkelijk in onderhoud
(Productschap Tuinbouw, 2011). Een zwembad, whirlpool en vaste barbecue
zijn voorbeelden van producten die erg gewild zijn voor in de ideale tuin.
Daarnaast raken bomen, fruit en groenten steeds meer geliefd.
Voor tuineigenaren is het van belang dat zij rust kunnen vinden in de tuin,
maar gezelligheid in de tuin is evenzo belangrijk. Daar zou het product op
moeten aansluiten. Daarbij wil de tuineigenaar een luxe tuin, met producten
die daaraan bijdragen.

2.2

Vijver

Het product zal in of bij een vijver komen te staan, het is daarom van
belang om uit te zoeken welke kenmerken en aspecten een invloed kunnen
uitoefenen op het ontwerp.
Daarnaast wordt er gekeken naar welke soorten vijvers er zijn en welke rol
zij binnen de tuin innemen. Zo kan er gekeken worden welke situaties het
meest geschikt zijn om voor te ontwerpen.
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Vijvers worden gebruikt als verfraaiing van de tuin en worden kunstmatig
aangelegd door de mens. Er is een aantal type vijvers dat men aan kan
leggen. Een vereiste voor een vijver is dat men wel een tuin heeft om
deze in aan te leggen.
Er zijn acht typen vijvers, de tuinvijver, natuurvijver, vissenvijver, koivijver,
zwemvijver, fonteinvijver, spiegelvijver en terrasvijver. In bijlage 2 is een
overzicht van alle soorten vijvers te vinden.
De tuinvijver(afb. 2) is het meest voorkomende type vijver en spreekt
de grootste groep mensen aan (Ief De Laender, 2015). In en rondom
Afbeelding 2. Voorbeeld van tuinvijver

deze vijver worden veel planten geplaatst om het zo natuurgetrouw
mogelijk te houden. Als er een biologisch evenwicht is tussen vissen
en planten, zal het ecologisch systeem zelf zijn werk doen, en is er
geen filterinstallatie nodig. Een klein filter zou eventueel als aanvulling
geplaatst kunnen worden. De tuinvijver vereist weinig onderhoud,
afgezien van het af en toe de planten in te korten en afgestorven planten
weg te halen.
Wanneer een vijver meer vissen dan planten behoudt is het noodzakelijk
om een filterinstallatie te plaatsten. De vissen zijn grote vervuilers van de
vijver en wanneer de plantbezetting gering is kunnen zij dat niet alleen
aan en moet er hulp komen van externe producten.
Voor mensen die geen grote tuin of helemaal geen tuin hebben zijn er
terrasvijvers, deze kunnen los in de tuin geplaatst worden. Om het nog een
extra dimensie te geven kan het bijvoorbeeld gecombineerd worden met
een waterelement of een fonteintje (Hovenier Weetjes, 2015). Zo is wel er
wel water aanwezig in de tuin en kan men genieten van het geluid en het
kalmerende effect, maar hoeft er geen vijver aangelegd te worden.
Voor de eerste twee genoemde vijvers produceert Velda filter- en
pompsystemen en diverse andere producten voor het onderhoud van de vijver.
Daarnaast biedt Velda een aantal terrasvijvers(afb.3) en waterornamenten
aan( Velda, 2015).
De tuinvijver is het meest geschikt om als basiscontext vast te zetten. Er zijn veel
aspecten waarvoor ontworpen kan worden. Zo kan er gebruik gemaakt worden
van de dieren in het water en planten, maar het kan ook over waterzuivering.
Velda is al actief in de markt van terrasvijvers, hier kan ook op verder geborduurd
worden door een slag te maken naar kinderen.

Afbeelding 3. Trendy ponds
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2.3

Veiligheid vijvers

Een belangrijke factor om rekening mee te houden zijn de veiligheidsrisico’s
die komen kijken wanneer kinderen zich bij water begeven. Welke
oplossingen zijn er om een kind voor een ongeluk te beschermen en welke
mogelijkheden biedt het voor een product?
Veel mensen zijn van mening dat kinderen en vijvers niet goed samengaan.
Wanneer men kinderen heeft of krijgt en ook een vijver in de tuin heeft,
moet de vijver beveiligd worden in verband met risico’s op ongelukken
en verdrinkingsgevaar. Jonge kinderen realiseren niet direct welke gevaren
er zijn bij een vijver, erg jonge kinderen hebben nog niet het reflex dat zij
hun hoofd boven water moeten zien te krijgen wanneer zij in het water zijn
gevallen (Oei ik groei, 2015).
Ouders kunnen hun vijver op verschillende manieren beveiligen. Vaak
wordt de vijver gedempt door het te vullen met zand. Zo zou er (tijdelijk)
een zandbak van gemaakt kunnen worden. Als er de wens is om de vijver
te behouden kan er gebruik gemaakt worden van een hekwerk wat om de
vijver heen geplaatst wordt, of over de vijver heen geplaatst wordt. Een
omheining kan storend zijn voor het aanzicht van de tuin, daar is ruimte
om oplossingen voor te vinden. In bijlage 3 is een overzicht van alle
beveiligingsmogelijkheden en hun voor- en nadelen.
Echter is het voor Velda niet interessant om op deze markt te richten, zij
willen een product wat door kinderen gebruikt kan worden en waarmee het
interactie kan hebben.
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2.4

Gebruikssituatie voor kinderen

Aangezien er kansrichtingen gevonden moeten worden voor een product
voor kinderen wat affiniteit heeft met water, wordt er gekeken naar welke
gebruikssituaties er nu al bestaan voor kinderen rondom de vijver.
Tot op heden zijn er weinig tot geen producten te vinden voor kinderen die
ze kunnen gebruiken bij de vijver. Kinderen zijn heel nieuwsgierig en willen
graag nieuwe dingen ontdekken. Zo kunnen kinderen met schepnetjes
kleine dieren en insecten vangen die aan de waterrand zitten om ze te
bekijken en onderzoeken. Maar ook onder water zit veel interessant leven
voor de kinderen zoals de vissen. Er is een aquascope op de markt waarmee
kinderen vanaf de kant onder water kunnen kijken (Nancy B’s Science Club,
2013). Op deze manier kunnen ze zien wat er onder water afspeelt.
Niet alleen het leven in en rond de vijver is interessant, het water zelf is
net zo interessant. Water heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen.
Dat heeft te maken met alle verschillende gebruiksmogelijkheden die water
heeft. Zo kunnen ze het laten gieten, spetteren, sproeien, spuiten, er dingen
mee schoonmaken of mee koken, of het kan druppelen, stromen en golven.
Het water spreekt alle zintuigen aan.
(Kees Both, 2007).
Op dit moment zijn er weinig tot geen producten op de markt die het kind
de gelegenheid biedt om met de vijver bezig te zijn. Dit kan betekenen
dat er veel ruimte is om nieuwe producten voor te ontwikkelen. Echter
kan dit ook betekenen dat het lastig is een product te ontwikkelen waarbij
de veiligheid van het kind niet in het geding komt en er geen onnodige
ongelukken kunnen gebeuren door de risico’s die het product met zich
meebrengt.

2.5

Concurrentie

Er wordt gekeken welke concurrenten producten voor kinderen
aanbieden. Velda biedt op twee verschillende vlakken producten
aan, zowel technische/onderhouds producten en producten voor de
beleving. Elke vlak heeft eigen concurrenten die bekeken zullen worden.
Niet alleen de bestaande concurrenten van Velda worden bekeken, er
wordt ook daarbuiten gekeken.
De directe concurrenten van Velda op technisch gebied, zoals Ubbink
en Heissner, bieden geen producten speciaal voor kinderen. Van de
concurrenten op het belevingsgebied is Esschert Design de enige die
een speciale productlijn voor kinderen heeft. Zij hebben bijvoorbeeld
paraplu’s, gieters en gereedschapssetjes, maar dit type producten wordt
al veelvuldig aangeboden in bijvoorbeeld speelgoedwinkels (Esschert
Design, 2015). Naast de eerder genoemde producten bieden ze speciale
ontdekkingsets aan voor het weer, sporenonderzoek, vogels, planten en
voor insecten. Deze producten van Esschert Design zijn onder andere te
vinden in de Intratuin.
Naast het bekijken wat de concurrentie aanbiedt is er ook algemeen gezocht
naar producten die bij de vijver gebruikt kan worden door kinderen. Dit heeft
weinig opgeleverd. Doordat er in een vijver relatief gemakkelijk ongelukken
kunnen gebeuren, wordt er verondersteld dat er daarom zo weinig producten
zijn.
De twee producten die gevonden zijn, zijn de aquascope(afb.5) en het
visnetje(afb.4). Het visnetje is een bekend product, maar de aquascope niet. De
aquascope bestaat in verschillende varianten, de een wat luxer en uitgebreider
dan de ander, maar de functie is altijd hetzelfde. Het kind kan door middel van
de aquascope de wereld onder water bekijken zonder in water te hoeven gaan
(Nancy B’s Science Club, 2013). Deze producten hebben beide affiniteit met
water, het kind heeft door middel van het product interactie met de natuur.
Afbeelding 4. Gebruik van visnet
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Omdat er zo weinig producten zijn die aan beide aspecten voldoen is er gekeken
naar producten die alleen maar aan één aspect voldoen. Zo zijn er producten die
wel gebruik maken van water maar stimuleren geen interactie met de natuur,
de natuur wordt alleen gebruikt als locatie waarin het product gebruikt wordt.
Voorbeelden hiervan zijn een waterpistool, een zwenkende watersproeier en
een waterbak.
De producten die wel interactie met de natuur stimuleren maar verder geen
relatie hebben tot water zijn bijvoorbeeld tuingereedschap, een kweekkas en
een insecten- of voetspoor ontdekking set.
Om een goed beeld te kunnen vormen over de producten die er zijn en aan
welke aspecten ze voldoen zijn ze in een matrix geplaatst. Hierbij worden ze
ingedeeld op: interactie met natuur/geen interactie met natuur en affiniteit
met water/geen affiniteit met water. De categorie van geen interactie met
natuur/geen affiniteit met water is geen interessant gebied voor Velda. Een
grote versie van de matrix is te vinden in bijlage 4.
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Afbeelding 6. Matrix concurrerende producten

Afbeelding 5. Aquascope

2.6

Functie

De producten die in de matrix staan afgebeeld zijn nog op een andere
manier te onderscheiden dan alleen op affiniteit met water en interactie
met natuur. Zo zijn sommige producten een hulpmiddel voor het kind om
dingen te ontdekken, terwijl andere producten alleen gericht zijn op het
spelen.
Dit is verder op te splitsen naar de locatie waar het product gebruikt kan
worden. Zo zijn er producten die alleen buiten gebruikt kunnen worden,
en producten die zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden. In de
matrix(afb.7) is met verschillende kleuren aangegeven welke producten
onder welke categorie vallen.

Het meest interessante gebied in de matrix voor Velda is het gebied interactie
met natuur/affiniteit met water. Wat opvalt, is dat er geen speelelement is
bij de producten die interactie met de natuur hebben. Het is voornamelijk
ontdekken. Het tegenovergestelde geldt voor de producten in het gebied
geen interactie met natuur/affiniteit met water. Deze producten zijn juist
alleen voor het spelen en niet voor het ontdekken. In beide gevallen zou
het interessant zijn om het spelen en ontdekken te combineren.

2.6.1 Lichtblauw: buiten en interactie met de natuur
Deze producten kunnen eigenlijk alleen buiten gebruikt worden omdat
deze gebruikt worden als middel voor kinderen om de natuur te ontdekken.
2.6.2 Paars: Buiten en geen interactie met de natuur
Producten zoals sprinklers of een waterpistool kunnen alleen buiten
gebruikt worden en de kinderen zijn vooral met elkaar en het product
bezig. De natuur speelt alleen een rol als locatie.
2.6.3 Donkerblauw: Binnen(/Buiten) en geen interactie met de natuur
Waterbakken worden vaak binnen gebruikt, op scholen bijvoorbeeld. Dit is
om kinderen kennis te laten maken met water door er mee te laten spelen.
Er is geen interactie met de directe natuur.
2.6.4 Grijs: Binnen(/Buiten) en interactie met de natuur
De producten binnen deze categorie zijn bijvoorbeeld kweekpotjes of
kweekkasjes.

Afbeelding 7. Matrix gebruiksituaties
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2.7

Mogelijkheden binnen de markt

Om te bepalen welke gebieden voor Velda mogelijkheden bieden een
product in te ontwerpen, wordt er gekeken in gebieden waar de markt
al verzadigd is, en voor welke gebieden tot nu toe weinig concurrentie
is(afb.8).

2.7.1 Rood: interactie met natuur en geen affiniteit met water
Producten zoals schepjes, emmers en gieters zijn er al in veel variaties
te vinden. Esschert Design heeft als concurrent op gebied van
belevingsproducten als enige een speciale productlijn alleen voor kinderen.
Deze bestaat o.a. uit gieters, paraplu’s, maar ook kweekkasjes, een set om
insecten te bestuderen en variaties daarvan.
Voor Velda zou dit eventueel een richting zijn om op te gaan, aangaande
een product voor kinderen. Echter Velda is zelf producent van producten
die affiniteit hebben met water en dat ligt beter in hun straatje dan deze
richting.
2.7.2 Roze: geen interactie met natuur en wel affiniteit met water
Deze markt is al vrij verzadigd. Er zijn genoeg producten die hieraan voldoen
die te vinden zijn in speelgoedwinkels.
Dit is geen logische kant om op te gaan voor Velda. Velda maakt producten
voor in en rond de vijver en dat beeld past niet bij het maken van speelgoed.
Voor de consument zal dit verwarrend kunnen zijn. Verder is de markt al
vol en zou Velda met een goed, onderscheidend en uniek product zich in
de markt willen mengen om de kans op succes groter en reëler te maken.

Afbeelding 8. Matrix mogelijkheden binnen de markt
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2.7.3 Groen: interactie met natuur en affiniteit met water
Er zijn maar twee typen producten gevonden die in deze categorie vallen;
het schepnetje en de aquascope. De aquascope is gemaakt vanuit een
science for children perspectief en er zijn verder geen producten in die
lijn die gerelateerd zijn aan water. In dit segment is de markt nog lang niet
verzadigd en zijn er nog veel mogelijkheden voor nieuwe producten. Velda
zou deze rol op zich kunnen nemen en deze markt gaan bezetten.

2.8

Waterornamenten

Naast de mogelijkheden rondom vijvers kan er gekeken worden naar
wat voor kansen waterornamenten bieden. Een waterornament biedt
de kans om toch stromend water in de tuin te hebben, maar is makkelijk
in installatie en gebruik, in tegenstelling tot een vijver.
Op dit moment zijn er geen waterornamenten die speciaal voor kinderen
zijn ontworpen. Wel zijn er bestaande ornamenten in bijvoorbeeld de
vorm van een dier met eventueel een gek attribuut(afb.9) die kinderen
wel zullen aanspreken. Water trekt kinderen aan, dus een waterornament
zal interessant kunnen zijn voor kinderen. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en willen graag producten aanraken, spelen en uitproberen.
Een waterornament met een uitnodigende vormgeving en waarmee
kinderen interactie kunnen hebben zou hier goed bij aan kunnen sluiten.
Daarnaast kan een waterornament zo vormgegeven worden dat het voor de
ouders aantrekkelijk is om in de tuin neer te zetten. Voor de ouders is het
dan multifunctioneel: verfraaiing van de tuin en een leuk product voor het
kind. Zo wordt er op beide groepen ingespeeld.
Waterornamenten zijn er in veel verschillende varianten en uiteenlopende
prijsklassen. De vormgeving kan een natuurlijke uitstraling hebben, wat bestaat
uit organische vormen waarbij het lijkt alsof het van hout is gemaakt. Maar het
kan ook modern vormgegeven worden, met strakke vormen en onnatuurlijke
materialen. Er zijn losstaande ornamenten en ornamenten die in combinatie
met een vijver gebruikt moeten worden. In bijlage 5 staan een aantal losstaande
waterornamenten met hun afmetingen en adviesprijs. Deze waterornamenten
worden aangeboden door Ubbink (Ubbink, 2014) en Heissner (Heissner, 2016),
welke concurrenten zijn van Velda. Velda verkoopt ook waterornamenten, maar
dit zijn standaard modellen die ingekocht worden en worden niet onder het
hun merknaam verkocht. Het enige eigen ontworpen ornament is de ‘Waterfall’.
Dit is een combinatie van plantenbak en waterornament, waar het water over de
buitenkant loopt (afb.15).
Afbeelding 9. Waterornament
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3. Doelgroep
Analyse
In eerste instantie is door Velda de doelgroep kinderen met een leeftijd
tussen 6 en 12 jaar gegeven om te analyseren. De doelgroep kinderen tussen
de 6 en 12 jaar is echter op te splitsen in drie leeftijdscategorieën. Er zit
namelijk een groot verschil tussen het gedrag en niveau van ontwikkeling
van kinderen van 6 jaar en dat van kinderen van 12 jaar. De drie groepen
bestaan uit 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar (Samenspel op de BSO, 2015d).
Deze drie groepen hebben allemaal hun eigen graad van ontwikkeling met
bijbehorende eisen en wensen voor producten.
Zo is spel goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar zij moeten wel
spellen hebben die uitdagend genoeg zijn en aansluiten bij hun niveau (Dr.
ir. Tilde Bekker, 2013).
Er zijn vier verschillende ontwikkelingsgebieden voor kinderen: het
cognitieve vlak, het fysieke vlak, het emotionele vlak en het sociale vlak. Op
de volgende pagina’s wordt per leeftijdscategorie verteld hoe de domeinen
op dat moment ontwikkeld zijn, hierbij wordt ook wat gezegd over hun
creativiteit.
Het is goed om op te merken dat kinderen vanaf een jaar of 5 leren zwemmen
en daardoor het risico op verdrinkingsgevaar bij een vijver afneemt
ten opzichte van kinderen die nog niet kunnen zwemmen (Koninklijke
Nederlandse Zwembond, 2015).
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3.1

Leeftijd 4-6 jaar

Cognitief
Deze groep denkt vooral concreet, vanuit hun eigen ervaringen en
zintuigelijke waarnemingen. Ze hebben plezier in spelletjes zoals het
ordenen van voorwerpen naar soort, grootte of kleur maar dan wel
stapsgewijs. Het letten op meerdere dingen tegelijk of de aandacht
verdelen over verschillende taken tegelijk is nog moeilijk voor deze groep.
Denkontwikkeling kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld memory te
spelen (Samenspel op de BSO, 2015a).
Fysiek
Deze kinderen hebben al aardig controle over hun bewegingen, vooral
in bewegingsactiviteiten van de grondvormen zoals klimmen, lopen,
balanceren etc. Activiteiten waarbij ze hun hele lichaam gebruiken. Ze
zijn snel moe want de spieren zijn nog niet ontwikkeld. De fijne motoriek
verbetert zich in deze fase, evenals hun oog-handcoördinatie, ze leren
bijvoorbeeld binnen de lijntjes te kleuren (Samenspel op de BSO, 2015d).
Emotioneel
Interactie in groepen wordt belangrijk. Het zelfvertrouwen ontwikkelt in
deze periode en ze tonen vaak hun trots als ze iets hebben geleerd. Ze
reageren impulsief op emoties omdat ze die nog niet goed onder woorden
kunnen brengen door een lage taalontwikkeling (Samenspel op de BSO,
2015c).
Sociaal
Kleuters hebben besef van wat goed en fout is(binnen een groep), ook als er
regels zijn. Ze kennen schuldgevoel als ze iets fout hebben gedaan. Verder
maken ze gemakkelijk en snel vriendjes (Samenspel op de BSO, 2015e).

Creatief
Deze groep is erg creatief. Er zijn geen vaste regels en codes waar ze
zich aan houden, alles mag(afb.10). Er zit geen rem op hun fantasie
(Samenspel op de BSO, 2015b).

Afbeelding 10. Kind in de leeftijd 4-6 jaar
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3.2

Leeftijd 7-9 jaar

Cognitief
Het geheugen en concentratievermogen van deze groep neemt sterk toe. Ze
leren lezen en kunnen zelfstandig eenvoudige boekjes lezen. Ze kunnen op deze
leeftijd spelen met wat complexer technisch speelgoed en kunnen al beter hun
aandacht verspreiden over meerdere taken(afb.11) (Samenspel op de BSO,
2015a).
Fysiek
Het lichaam wordt gespierder en evenwicht en coördinatie worden beter.
Ze worden sterker, leniger en behendiger. De fijne motoriek is nu goed
ontwikkeld en allerlei technieken kunnen beoefend worden (Samenspel op
de BSO, 2015d).
Emotioneel
Kinderen gaan hechte vriendschappen aan en zijn in staat de standpunten van
anderen te begrijpen. Reageren minder impulsief op emoties. Onzekerheid
door ‘echte’ druk vanuit leren en school (Samenspel op de BSO, 2015c).
Sociaal
Vriendschappen worden belangrijker en er wordt gehouden aan
gedragscodes in groep. Ze vergelijken zich met anderen, en in spellen
mag nu een competitie element zitten (Samenspel op de BSO, 2015e).
Creatief
Ze worden motorisch vaardiger met kwast en pen, en ze worden
kritischer naar hun eigen werk toe. Ze groeien van succeservaringen, en
hun zelfvertrouwen toenemen (Samenspel op de BSO, 2015b).
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Afbeelding 11. Kind in de leeftijd 7-9 jaar

3.3

Leeftijd 10-12 jaar

Cognitief
Op deze leeftijd is het logisch denken goed ontwikkeld en beschikken
de kinderen over voldoende taalvaardigheid om meer complexe
begrippen en redeneringen onder woorden te brengen. Ze zijn beter in
staat om zich in te leven en abstract na te denken over situaties die zij
niet zelf hebben meegemaakt (Samenspel op de BSO, 2015a).
Fysiek
Het coördinatievermogen is goed en het uithoudingsvermogen is groter.
Door een sterker ontwikkeld lichaam kunnen ze spellen langer volhouden
(Samenspel op de BSO, 2015d).
Emotioneel
Grotere zelfstandigheid, verantwoordelijkheid waarop beroep gedaan kan
worden. Het is het begin puberteits, er dus wat meer onzekerheid(Samenspel
op de BSO, 2015c).
Sociaal
Kinderen willen geaccepteerd worden door de groep en passen zich dus
aan naar de groepsnormen(afb.12). Tegelijkertijd worden persoonlijke
belangstellingen ontwikkeld en willen ze zichzelf profileren binnen de groep
(Samenspel op de BSO, 2015e).
Creatief
Ze zijn creatief wat terughoudender, de kinderen moeten doen wat ze zelf leuk
vinden en niet zich door druk van buitenaf laten beïnvloeden. Ze gaan zich
meer richten op dingen die ze leuk vinden. Hun interesses worden specifieker
(Samenspel op de BSO, 2015b).

Afbeelding 12. Kind in de leeftijd 10-12 jaar
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3.4

Spelontwikkeling

Als er gekozen wordt om een speelproduct te maken, is het van belang om
te bepalen welke mogelijkheden en beperkingen er per leeftijdsgroep zijn.
Elke groep heeft eigen wensen voor spelen en de bijhorende producten die
hun daarin ondersteunen. Hieronder wordt per groep in beeld gebracht
welke soort spellen gespeeld worden en wat voor aansluitende kenmerken
het speelproduct daarbij horen.
In de leeftijdsfase 4-6 jaar gaat het voornamelijk om symbolisch spel, het
doen alsof. Kenmerkend voor het spel van jonge kleuters is het herhalen
en inoefenen. Dit geeft kinderen veiligheid en houvast. Ze zullen situaties
steeds beter herkennen en de verschillende onderdelen ervan onthouden.
Zo groeit het zelfvertrouwen en zullen ze steeds weer iets nieuws leren
(Samenspel op de BSO, 2015f ).
De kinderen van 7-9 jaar gaan de spellen meer volgens de regels spelen. De
spellen mogen gecompliceerder gemaakt worden en ze kunnen het spel
langer volhouden. De kinderen kunnen zelf op onderzoek uitgaan en zelf
activiteiten en (spel)regels bedenken, hierbij zijn er ‘echte’ materialen zoals
gereedschap of kookgerei om het allemaal echter te maken voor hen een
waardevolle toevoeging. De kinderen zullen vaker samen spelen waarbij
iedereen zich aan de regels moet houden, zowel in samenwerkingsverband
als in competitief verband (Samenspel op de BSO, 2015f ).
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Vanaf een jaar of 10 zullen kinderen groepjes beginnen te vormen op basis
van interesses. Ze zullen meer interesse hebben in een specifiek onderwerp
zoals een dier of een sport en zullen daar spullen van verzamelen. Ze raken
meer geïnteresseerd in de rest van de wereld en wat er in andere landen
afspeelt. Maar ze zullen ook de behoefte hebben om even alleen te zijn. Het
is belangrijk om sport- en spel keuze aan te laten sluiten bij de interesses
van de kinderen. De kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen zelfstandig

op onderzoek uit en leren hoe dingen werken en ze zo beter te begrijpen
(Samenspel op de BSO, 2015f ).
Voor alle leeftijdscategorieën geldt: lok spel uit door middel van uitdagende,
prikkelende materialen, maar laat kinderen eigen keuzes maken wat ze
daarmee doen.

3.5

Ontwerpen voor doelgroep 7-9 jarigen

De groep van 7-9 jarige kinderen is het meest interessant. In deze leeftijd
zijn de kinderen al wat zelfstandiger. Ze kunnen zelfstandig op onderzoek
uitgaan en zelf activiteiten bedenken. De regels die er aan verbonden zijn,
bijvoorbeeld eventuele veiligheidsregels voor bij een product bij de vijver,
zullen zij begrijpen en eraan houden. Verder kan deze groep over het
algemeen ook zwemmen, waardoor er minder risico van verdrinkingsgevaar
zal zijn als ze toch in het water vallen.
De interactie tussen het product en het kind mag wat ingewikkelder en
complexer zijn, omdat deze groep al een beter concentratievermogen heeft
en dus niet direct af zal haken als het een wat moeilijker product is. Ze
worden behendiger en de fijne motoriek wordt goed beheerst, hierdoor
kunnen ze de wat moeilijkere producten en spellen beter aan. Ze zijn in
staat meerdere manieren te vinden om iets te doen, het product hoeft het
kind niet door bepaalde stappen te leiden, maar geef het kind de ruimte om
zelf te bepalen wat hij moet doen.
Dit alles biedt veel vrijheid voor het product wat ontworpen gaat worden. Er
zijn veel verschillende mogelijkheden en richtingen die nu nog open blijven
om te exploreren. Bij de doelgroep 4-6 jaar zou het aantal mogelijkheden veel
beperkter zijn.

De groep kinderen van 10-12 jaar is ook interessant om voor de ontwerpen,
en het is goed om in het achterhoofd te houden dat het product eventueel
voor de hele groep 7-12 jarige geschikt kan zijn. Maar deze groep heeft al
veel meer specifieke interesses en talenten waardoor het bereik al kleiner
wordt.
Daarnaast zijn zij wat creatief terughoudender en wat meer geremd in hun
enthousiasme en het doen. Het is daarom beter om niet alleen op deze
groep te richten, maar kan wel gecombineerd worden met de jongere groep.

3.6

Buitenspelen

Welke belangen zijn er voor kinderen om buiten te gaan spelen in plaats van
binnen, en hoe kan dat tijdens het ontwerpen gebruikt worden?
Buitenspelen is op verschillende vlakken gezond voor een kind. Op fysiek
vlak draagt buitenspelen in belangrijke mate bij aan de lichamelijke activiteit
van een kind. Daarnaast bevordert buitenspelen de ontwikkeling van de
sociale, cognitieve en motorische vaardigheden ( Jantje Beton, 2013).
Kinderen die veel (buiten)spelen hebben een betere hersenontwikkeling
en leer- en concentratievermogen dan kinderen die weinig spelen.
Verder vormt buitenspelen een belangrijke mogelijkheid om in aanraking
te komen met de natuur. Zo krijgt het kind kennis over en liefde voor de
natuur, wat later als volwassene doorgezet kan worden en weer kan worden
doorgegeven aan de nieuwe generatie kinderen ( Jantje Beton, 2013).
Door bezig te zijn buiten leert het kind veel en worden veel verschillende
vlakken van ontwikkeling bevordert. Ook de kennis en liefde voor de natuur
groeit. Het ontwerp zou kinderen kunnen stimuleren om er vaker voor de
kiezen om buiten te spelen dan binnen.
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3.7

Vormende ervaringen

Wanneer een kind bezig is met iets vormt hij een ervaring. Er kunnen twee soorten
ervaringen onderscheiden worden, de significant life experiences (SLE) en de
flow ervaringen( J. Verboom, 2006). De twee typen ervaringen worden naast
elkaar gelegd en er wordt er wordt gekeken welk type ervaring het product
moet bewerkstelligen.
De SLE’s zijn diep aangrijpende vormende ervaringen die de kijk op het leven
blijvend veranderen. Deze komen meestal voort uit het overwinnen van een
negatief affect, een angst. Een te uitdagend spel voor een kind met weinig
ervaring waardoor het spel van het kind wint kan als negatief worden ervaren
en zal het kind het spel voortaan links laten liggen.
Flow ervaringen zijn ervaringen waarvan mensen achteraf zeggen dat ze
op dat moment ‘simpelweg gelukkig waren’, dat het ze gevoel hadden
helemaal zichzelf te zijn. Hier draait het alleen maar op positieve affecten.
Bijvoorbeeld een kind dat helemaal opgaat waar hij mee bezig is, zoals het
spelen met zand, stenen en water(afb.13)
Voor beide geldt dat het meemaken van deze ervaringen vaak zonder
inmenging van een volwassene gebeurt. De kinderen maken het zelf mee.
Verder zijn er magische momenten waarbij verwondering een grote rol
speelt. Bijvoorbeeld wanneer een kind een vlinder uit de pop ziet komen.
De flowervaringen zijn het beste om voor te ontwerpen. SLE’s komen
voornamelijk voort uit negatieve affecten en het overwinnen van angst
en het is niet logisch om het product daaraan te koppelen. Door het
product te richten op flowervaringen en eventueel het laten zien van de
wonderen uit de natuur zal het product door het kind positief ervaren
en herinnerd worden. Het product moet het kind in staat stellen om
zelfstandig ermee om te gaan zonder inmenging van een volwassene.
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Afbeelding 13. Voorbeeld van SLE

3.8

Soorten spellen

Er zijn zes speltypen voor kinderen waarvoor producten ontworpen kunnen
worden(afb.14). Deze zijn: bewegingsspel, regelspel, fantasie-/rollenspel,
constructief spel, sociaal spel en creatief spel (Dr. ir. Tilde Bekker, 2013). De
complexiteit van de spellen verschilt bij elke leeftijdsgroep.
Voor bijna alle type spellen is het interessant om te ontwerpen. Zo kan
bij constructief spel gedacht worden aan iets wat gebouwd kan worden
om water er doorheen te laten lopen. Als het bouwen op verschillende
manieren kan wordt er creativiteit van het kind gevraagd.
Echter, er kan gekozen worden om er meer een bewegingsspel van te maken
door kinderen te laten lopen tussen twee punten. Dat kan gecombineerd
worden met samenspel en regels. Op deze manier kunnen eigenlijk alle
spellen op verschillende manieren gecombineerd worden in het ontwerp.

a. Bewegingspel: oefenen van fijne en
grove motorieken.

b. Regelspel: leren abstract te denken.

c. Rollenspel: ontwikkeling sociale
bekwaamheden.

d. Constructief: probleemoplossend
denken m.b.v. voorwerpen.

e. Samenspel: leren samenwerken en
gepast op elkaar reageren.
Afbeelding 14. Spelsoorten

f. Creatief: eigen ideeën en gevoelens
uiten.
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3.9

Kansrichtingen

Voor de doelgroep ‘kinderen 7-9 jaar’ zal straks een product ontworpen
worden, maar er zijn nog een aantal gebruikssituaties mogelijk waarvoor het
ontworpen kan worden. Deze situaties zijn voortgekomen uit de analyses
uit dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk. Er zal een keuze gemaakt moeten
worden voor welk soort gebruik het product ontworpen zal worden.
Zo kan het product bij de vijver geplaatst worden of los van de vijver. Omdat
de kinderen in deze leeftijdsgroep meestal al kunnen zwemmen is het
ontwerpen van een product wat in of bij de vijver gebruikt moet worden
niet een zodanig groot probleem.
Naast de keuze of het product los komt te staan of gemaakt wordt voor de
vijver is de functie van het product van belang. In de matrix uit paragraaf
2.6 wordt er onderscheid gemaakt tussen het ontdekken van de natuur en
het spelen in de natuur. De functie van het product kan zich op één van die
twee mogelijkheden richten.
De markt van waterspel-producten is al vrij verzadigd, maar met een
onderscheidend en uniek product kan de kans genomen worden. Er kan
voor alle verschillende spelsoorten ideeën bedacht worden. Wanneer er
ideeën op papier staan kan er gekeken worden naar wat niet werkt en waar
mee verder gegaan kan worden.
Voor het ontdekken van de natuur zijn er al een aantal producten zoals
bestudeersetjes, maar specifiek voor de vijver en het leven betreffende
de vijver en water bestaan bijna geen producten. Hier liggen nog veel
mogelijkheden voor een nieuw product.
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Daarnaast kan er gekozen worden het product te ontwerpen met als
hoofddoelgroep de kinderen maar dat het product ook de ouders
aanspreekt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de vormgeving van het
product. Zo is het aantrekkelijk voor de ouders om het product te kopen

omdat hun kind ermee kan spelen maar dat het daarnaast goed past binnen
de sfeer en stijl van de tuin.
In overleg met de opdrachtgever is besloten om verder te gaan in de
richting van losse producten die niet direct bij een vijver gebruikt hoeven
te worden. Op deze manier zal het bereik groter zijn, mensen zonder vijver
of die de vijver hebben gedempt worden nu niet uitgesloten.
Verder zien ze ook meer kansen in het leren, ontdekken en beleven van de
natuur dan speelgoed. Mede omdat speelgoed niet binnen het merk ‘Velda’
past. Daarbij is gezegd dat het niet beperkt hoeft te worden tot producten
die uitsluitend buiten gebruikt kunnen worden, er mogen ook ideeën voor
binnenshuis bedacht worden. Dit wordt zelfs aanbevolen.
Uit persoonlijke voorkeur wordt er gekeken naar de mogelijkheden van
waterornamenten die geschikt zijn voor kinderen om mee te spelen, maar
tegelijkertijd voor de ouders een toegevoegde waarde heeft aan de sfeer en
stijl van de tuin.

4. Programma
van Eisen
Om een programma van eisen te verkrijgen, wordt er naar verschillende
actoren gekeken en welke eisen zij stellen aan het product. De actoren
die behandeld worden zijn de doelgroep, de ouders, de wetgeving en de
opdrachtgever.
De doelgroep van kinderen 7-9 jaar is in het vorige hoofdstuk besproken en
daaruit wordt een lijst van eisen gemaakt. De wensen van ouders komen voort
uit wat er beschreven wordt in paragraaf 1.1. Hierin wordt beschreven hoe
voor volwassenen de ideale tuin eruit ziet, wat voor soort producten, en stijl
en kenmerken daarbij hoort.
In dit hoofdstuk wordt er nader ingegaan op de wetgeving rondom producten
voor kinderen en de eisen die Velda stelt aan het product. Alle eisen worden
daarna gepresenteerd in het programma van eisen.

4.1

Wetgeving

Het ontwerpen van producten voor kinderen heeft eigen regels. Kinderen
weten soms niet wat gevaarlijk is of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
Daarom moet een product dat ontworpen is voor kinderen zorgen dat er
geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zo kunnen mechanische en
fysische eigenschappen van speelgoed een risico vormen. Bijvoorbeeld een
vinger die klem kan komen te zitten of een knopje dat losraakt en door het
kind ingeslikt zou kunnen worden. Chemische stoffen in plastic, stof of verf
van het speelgoed kunnen bij het sabbelen terecht komen in het kind, via de
huid of via inademen.

In eerste instantie zal er naar de wetgeving voor speelgoed gekeken worden,
omdat nog niet duidelijk is wat voor product ontworpen zal worden en
de term speelgoed vooralsnog het best toegepast kan worden (Nationale
Voedsel- en Warenautoriteit, 2015).
Producten die bestemd zijn voor het spel en de ontwikkeling van kinderen tot
14 jaar worden in Europa speelgoed genoemd. Tot deze producten behoren
onder andere: speelmateriaal, teken-, schrijf-, en kleurmateriaal, materiaal
voor handenarbeid, leer- en ontwikkelingsmateriaal. Boeken zijn hiervan
uitgezonderd en vallen niet onder de noemer speelgoed.

4.2

Richtlijn 2009/48/EG

In Europa is de Speelgoed Richtlijn 2009/48/EG op 30 juni 2009 gepubliceerd,
wat van kracht is gegaan vanaf juli 2011. De chemische eisen zijn pas twee jaar
later ingegaan. Speelgoed wat vanaf juli 2013 op de markt is gebracht moet
voldoen aan deze richtlijn.
In het algemeen zegt de Richtlijn dat speelgoed en verzorgingsartikelen voor
kinderen geen gevaar mogen opleveren voor de gezondheid van het kind.
Ook mogen deze artikelen geen gevaar opleveren voor fysieke verwondingen
door inslikken, inademen of via contact met de huid of ogen. In bijlage 6
staan alle eisen waaraan speelgoed moet voldoen en welke materialen er niet
gebruikt mogen worden.
Europese Richtlijnen zijn documenten uitgevaardigd door de Europese
Commissie (EC), die eisen stelt voor veiligheid en gezondheid van mens en
dier. Er zijn richtlijnen voor producten en arbeidsomstandigheden.

4.3

CE-markering

CE is de afkorting van Conformité Européenne. Met de CE-markering geeft de
fabrikant aan dat zijn product voldoet aan Europese eisen op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu (Rob Wind (NVWA), 2013).
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De CE-markering is verplicht in alle landen van de Europese Economische
Ruimte (EER). Dit zijn lidstaten van EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
De markering moet aan op producten die vallen onder de Speelgoed Richtlijn
2009/48/EG. De procedure van het verkrijgen van de CE-markering staat
uitgelegd in bijlage 7.
Producten die niet voldoen aan de eisen en dus geen CE-markering hebben,
mogen niet worden verkocht.
Het is dus van belang om het product aan de eisen te voldoen.

4.4

Stijlanalyse Velda

Velda stelt op zowel op bedrijfskundig als esthetisch vlak eisen. De
bedrijfskundige eisen zijn opgesteld aan de hand van een de standaardeisen
die Velda toepast op nieuwe producten. Op het esthetische vlak wordt er
gekeken naar de stijl en vormkenmerken van de huidige producten die
Velda aanbied.
Velda maakt twee type producten, de technische producten voor het
onderhoud van de vijver en belevingsproducten(afb.15) die de vijver sfeer
geven ( Velda, 2015). Omdat de stijl van de belevingsproducten verschilt van
de onderhoudsproducten worden deze apart bekeken.
4.4.1 De onderhoudsproducten
Wat als eerste opvalt, is het kleurgebruik bij deze producten. Er wordt
gebruik gemaakt van drie kleuren; zwart, grijs en groen. De vormen zijn
over het algemeen rond en cilindrisch in de basis en grote afrondingen.
Verder is in de meeste behuizingen het rooster te zien, er is een duidelijk
reliëf. De behuizingen zijn gemaakt van kunststof wat een matte uitstraling
heeft en er zijn RVS details.
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4.4.2 Belevingsproducten
Hier is het niet zo gemakkelijk om duidelijke eigenschappen te benoemen
dan bij de vorige groep. Zo hebben de trendy ponds en de variaties daarvan
felle kleuren en zijn afgeleid van de vorm van een waterdruppel. De
sfeerverlichting is juist weer wat terughoudender in kleurgebruik met zwart
of witte kleuren. Wel is te zien dat hier meer gebruik gemaakt wordt van
verschillende materialen, onder andere kunststof maar ook hout, stof, glas
en hebben de terrasvijvers zoals de fountain pond een stenen uitstraling.
Er wordt ingespeeld op de trends door de kleuren en de materialen iets
aan te passen. Velda krijgt twee keer per jaar een stijlgids van EFSA waarin
vier stijlrichtingen staan voor het volgende seizoen. EFSA doet onderzoek
naar wat de komende trends zijn en brengt dat in beeld. Over het algemeen
hebben de meeste producten hier ook ronde en cilindrische vormen,
uitgezonderd de floating lantern.

BELEVINGSPRODUCTEN
De Waterfall

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Afbeelding 15. Producten Velda
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4.5

Programma van Eisen

◊◊ DOELGROEP
•
Het product heeft meerdere mogelijke manieren van het behalen van het einddoel
•
Er worden geen nauwkeurige en accurate bewegingen van grote spiergroepen vereist
•
Er worden geen nauwkeurige en accurate handelingen van de fijne motoriek vereist
•
Er wordt geen nauwkeurige en accurate balansbeheersing vereist
•
Een sequentie van handelingen is niet meer dan 4 handelingen achter elkaar
◊◊ WETGEVING EN RICHTLIJNEN
•
Het voldoet aan de speelgoedrichtlijn 2009/48/EG
•
Het product moet de CE-markering hebben
»» Het moet voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn voor een CE-markering
◊◊ BEDRIJFSKUNDIG
•
Het product wordt geproduceerd in een oplageaantal van 2000 stuks per jaar.
•
Het product moet bij de huidige leveranciers te maken zijn.
•
Consumentenprijs is maximaal €40,•
Het product is op europallets (1200mm x 800mm) te transporteren
◊◊ TECHNIEK
•
Het product heeft minimaal een levensduur van 5 jaar
•
Het product moet geschikt zijn om het te gebruiken in combinatie met water
◊◊ GEBRUIK
•
Installatieperiode van maximaal 30 minuten
•
Het product heeft een intuïtieve manier van gebruik
•
Het schoonmaken van het product vereist geen bijzondere handelingen
•
Het product is los van een vaste vijver te gebruiken
◊◊ ESTHETIEK
•
Stijl past bij de bestaande belevings producten van Velda
•
Het product past bij het merk ‘Velda’
32

4.6

Wensen

◊◊ DOELGROEP
•
De taak wat het kind uitvoert kan repetatief uitgevoerd worden zodat het kind de taak vaak kan oefenen en onder de knie kan krijgen
◊◊ OUDERS
•
Stijl past binnen de hedendaagse moderne tuin
»» Moderne uitstraling
•
Het product brengt de veiligheid van het kind niet in het geding
»» Het kind kan zich niet bezeren aan het product
»» Het kind kan zich niet bezeren door risicovolle situaties gecreëerd door het product
•
Het kind kan zelfstandig het product gebruiken
•
Het product vereist weinig onderhoud
•
Het product zorgt voor een rustgevende werking
◊◊ TECHNIEK
•
Het product moet geschikt zijn om het hele jaar buiten te staan.
◊◊ GEBRUIK
•
Het product kan makkelijk meegenomen worden
•
Het product kan door meerdere kinderen tegelijk gebruikt worden

5. Ideefase

Aan het eind van de analysefase is er gekozen om voor twee richtingen
ideeschetsen te maken. Deze twee richtingen zijn de waterornamenten met
speelfunctie voor het kind, en losstaande producten die affiniteit hebben met
water met een educatieve functie voor het kind.

5.1

Eerste ronde schetsen

De educatieve richting is gesplitst in twee onderwerpen: groeien van planten
en natuurlijk waterfiltering.
5.1.1 Groeien van planten
Bij het groeien van planten kan het kind experimenten doen door op
verschillende manieren plantjes en zaadjes te laten groeien, door bijvoorbeeld
verschillende types bodem te gebruiken, zoals water of grond(afb.17). Door
de wortels zichtbaar te maken kan het kind zien wat voor invloed de bodem
heeft op het groeiproces.
5.1.2 Waterfiltering
Bij de waterfiltering kan het kind ook experimenten doen door verschillende
soorten filters te proberen en te zien wat het effect daarvan is. Het kind kan
zelf de filters zoeken in omgeving(afb.16).
Verder is er gedacht om het water wat gefilterd wordt op te vangen en dat
als een aquarium te gebruiken en het vervuilde water omhoog te pompen en
opnieuw te laten filteren.
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5.1.3 Waterornamenten
Er zijn tijdens het schetsen van multifunctionele waterornamenten een
aantal ideeën bedacht waarbij op verschillende manieren interactie uitgelokt
wordt(afb.18). De eerste is het kind een puzzel laten oplossen, met als
beloning dat het water de juiste route aflegt. De tweede manier zijn de meer
fysieke spellen waarbij het kind moet rondrennen of het ornament een zwiep
moet geven.
Afbeelding 16. Schetsen waterfiltering

Afbeelding 17. Schetsen groeien van planten
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Het doorspreken van deze schetsen leverde op dat de variatie tot nu toe nog
vrij beperkt was. Verder werd aan de hand van de ideeën die er nu waren
geconcludeerd dat het educatieve doel op zichzelf toch niet de juiste richting
was om op te gaan.
De waterornamenten waarbij de kinderen de mogelijkheid krijgen om mee
te spelen werden goed ontvangen. Om die reden is ervoor gekozen meer de
richting van speelproducten op te gaan.
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Afbeelding 18. Schetsen waterornamenten

5.2

Tweede ronde schetsen

Na het doorspreken van de eerste schetsen is er verder gegaan met nieuwe
schetsen, waarbij er nu gericht werd op spelende interactie met het kind
in plaats van een educatief doeleinde te hebben. Met behulp van een
morfologisch schema zijn er nieuwe ontwerprichtingen opgezet. In bijlage 8
is het morfologisch schema te zien.
5.2.1 Educatieve producten
Er is nog een klein aantal schetsen gemaakt waarbij er het educatieve doeleinde
op een speelse manier werd benaderd(afb.19). De focus lag niet meer op het
leren om het leren, maar op een spelende wijs dingen aan de kinderen te
leren. Daarbij is er beter gelet op de aansluiting van de vormgeving op de
producten van Velda.
5.2.2 Speelproducten
De productideeën die in deze ronde zijn geschetst, hebben als functie om
mee te gespeeld te worden. Hier zijn verschillende bestaande spellen wat
aangepast waardoor het in combinate met water gebruikt kan worden. Zo is
er gedacht aan watervoetbal, waarbij er paaltjes zijn die water spuiten als er
een bal tegenaan komt. Tevens kan het dienen als tuinverlichting. Zo zijn er
veschillende spellen bedacht waarbij kinderen spelen met het product waar
water bij betrokken is.
Uit de nieuwe schetsen was er één idee wat interessant genoeg was om verder
uit te werken, dat is de waterbaan die zelf gebouwd kan worden. Hierbij loopt
er water door de baan heen.

Afbeelding 19. Schetsen educatief
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Afbeelding 20. Schetsen speelproducten

5.3

Conceptrichtingen

Tijdens het schetsen zijn tot nu toe een aantal leuke ideeën bedacht,
maar deze zijn nog niet van een hoog genoeg niveau om te bepalen welke
uitgewerkt kunnen worden tot concepten. In verband met tijdsplanning is
ervoor gekozen om toch drie conceptrichtingen te kiezen waarvoor nieuwe
schetsen gemaakt zullen worden: de waterbaan(afb.20), de ornamenten en
de kindervijver. De kindervijver is een conceptrichting waar de opdrachtgever
graag nog ideeën van wil zien. Doordat er gerichter geschetst kan worden,
kan er later een betere beslissing genomen worden welke ideeën van deze
conceptrichtingen uiteindelijk als concept verder uitgewerkt kunnen worden.
5.3.1 Kindervijver
De uitdaging van het ontwerpen van een kindervijver ligt bij het toevoegen
van een extra feature of functionaliteit, zodat het niet een gewone bak met
water is. Er zijn features bedacht die los in de vijverbak gezet kunnen worden,
en features die onderdeel zijn van de bak met water.
Losse features kunnen voorbeeld waterraden, waterbaantjes of een combinatie
van die twee zijn. Het kind kan dan zelf waterstromingen maken.
De tweede manier is de extra feature vast verwerken in de vijver. Zo kunnen er
transparante buizen om de behuizing van de vijver toegevoegd worden, waar
eventueel vissen in kunnen zwemmen.
Het idee waar erg positief op werd gereageerd was de vijver in de vorm van
een schelp(afb.21). Hier kan water omhoog gepompt worden en het loopt via
de spiraal weer terug naar beneden. De spiraal is opgedeeld compartimenten
waarin planten staan. Zo kan het water worden opgenomen door de planten,
en wat wegloopt naar beneden wordt gefilterd door de bodems van grond en
plantenwortels.

Afbeelding 21. Ideeën kindervijver
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5.3.2 Waterbaan
Een van andere conceptrichtingen was een bouwpakket om zelf een waterbaan
van te kunnen bouwen. Door dichte transparante buizen te gebruiken
kunnen de meest interessante vormen gebouwd worden. Bij dit concept lag
de uitdaging bij het bedenken van een handige manier om het water naar
boven krijgen zodat het door het buizenstelsel weer naar beneden kan lopen.
De waterbaan is een bouwpakket wat het kind zelf kan bouwen(afb.22). Er
is geen vaste manier van bouwen, het kind is vrij om elke vorm te bouwen
wat hij maar wil. In de buizen kunnen eventueel een features aangebracht
worden, zoals waterraden die gaan draaien als het water er langs loopt.
Wat van belang is, is het bedenken hoe het water door het kind naar boven
wordt gebracht. Dit kan handmatig met een schepje, waarmee het kind het
water omhoog schept. Het is natuurlijk leuker om een constante waterstroom
te kunnen creëren, wat gerealiseerd kan worden door het water te pompen.
Het conceptidee wat hier bedacht is bestaat uit een systeem van transparante
buizen, met daarbinnen een niet-transparante buis. Door die binnenste buis
wordt het water omhoog gepompt en door de ruimte tussen de binnenste en
buitenste buizen loopt het water weer terug.
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Afbeelding 22. Ideeën waterbaan

5.3.3 Ornamenten
Een aantal van de verschillende soorten spellen zijn verwerkt in bestaande
typen ornamenten. Voor drie verschillende spelsoorten zijn ornamenten
bedacht(afb.23). De eerste is een regelspel gecombineerd met creatief spel,
wat verwerkt is in een waterbol. Deze bol bestaat uit schijven waar het kind
aan kan draaien. In de schijven zitten een aantal weggetjes naar beneden en
het is de bedoeling om de weggetjes op de verschillende schijven op elkaar
aan te laten sluiten, zodat het water erdoor naar beneden kan lopen. De regel
is dus dat de weggetjes op elkaar aan moeten sluiten, maar welke op welke
past mag het kind zelf bepalen.
Het tweede idee is een ornament wat twee standen heeft, een rustige stand
en een waterkanon. In normale stand is het een rustige waterbron, en in de
tweede stand wordt op willekeurige momenten en willekeurige richtingen
water geschoten. Het is aan de kinderen de taak om regels te verzinnen,
zoals het moeten opvangen van het water of er juist zo ver mogelijk voor
wegrennen. Het wordt dan een regelspel en bewegingsspel in één.
Het laatste idee is bewegingsspel. Het product bestaat uit een gebogen staaf
waar het kind tegen kan duwen met daaraan een ring wat gevuld is met
zeepsop. Door een harde zwiep te geven aan de constructie worden er bellen
gemaakt.
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Afbeelding 23. Ideeën waterornamenten

5.4

6. Concepten

Keuze definitieve conceptrichtingen

Al deze ideeën zijn voorgelegd bij de directeur van Velda. Deze was erg
enthousiast over de waterornamenten en dan vooral de bellenblaas en de
puzzelbol. Verder sprak het schelptuintje hem ook aan. Deze spraken de
bedrijfsbegeleider ook het meest aan, en deze drie ideeën worden verder
uitgewerkt tot concepten met een gelijkwaardig niveau.
De waterbaan is erg moeilijk realiseerbaar en past tevens niet goed bij het
merk. Hetzelfde geldt voor het waterkanon.
De gekozen drie conceptenrichtingen moeten beter uitgedacht en uitgewerkt
worden. Hiervoor zal er bij alle richtingen goed gekeken moeten worden
naar alle interactiemogelijkheden die het product kan bieden. Verder moeten
er zaken zoals de vormgeving en het gebruik al verder uitgewerkt worden.
Wanneer deze ver genoeg uitwerkt zijn tot concepten, kan er een goed en
afgewogen beslissen genomen worden welk concept het meeste potentie
heeft.

Bij alle drie de concepten is het nodig om de interactie tussen kind en product
te vergroten. Het kind moet op meerdere manieren gebruik kunnen maken
van het product. Er moeten kleine variaties in de gebruikssituaties komen,
zodat het kind niet te snel erop uitgekeken raakt.

6.1

Bellenblaas

Het eerste concept is een ornament waar kinderen mee kunnen spelen. Het
ornament bestaat uit een stalen boog waar het kind verschillende soorten
ringen aan kan hangen(afb.24).
De ringen worden gevuld met zeepsop waarna het kind de boog een duw
geeft waardoor de boog en de ringen om de as van de boog draaien. Door de
verplaatsing zullen er zeepbellen ontstaan. Het kind kan ook alleen de ringen
individueel om de boog heen laten draaien door er tegen te slaan.
De zeepring bestaat uit een smalle (grote) ring waar het zeep in komt en
wordt met een stijf staaldraad wat weer vast zit aan een bredere (kleinere)
ring/buis die over de stalen boog geschoven kan worden. Elke ring heeft een
ander formaat waardoor het kind ervoor kan kiezen om ze te ordenen of
willekeurig op te hangen. In bijlage 9 zijn meer schetsen voor dit concept te
zien.
Voor de speelervaring en het geduld van het kind is het belangrijk om het
vullen van de ringen met zeep zo snel mogelijk te laten gaan. Het apart
loshalen van de ringen is erg tijdrovend en zal afbreuk doen aan het spelen.
Het beste is om alle ringen tegelijk onder te kunnen dompelen in een bak met
zeep. Hiervoor is er een scharnierpunt gemaakt in de boog waarmee het kind
gemakkelijk het bovenste gedeelte van de staaf naar beneden kan duwen. Het
scharnier veert zelf weer terug omhoog.
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Omdat maar de helft van de unit naar beneden geduwd hoeft te worden is
het minder zwaar. Verder hoeft het kind niet zo vaak te bukken en is het
ergonomisch minder belastend.
Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat er wel een verhoging
moet zijn om de bak met sop op te kunnen zetten. Verder moet er wel een
bak zijn die breed genoeg is om alle ringen in één keer in te kunnen dopen.
Wanneer er gekozen wordt om met dit concept verder te gaan zal hier nog
goed naar gekeken moeten worden.

Afbeelding 24. Concept bellenblaas
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6.2

Puzzelbol

Het tweede concept is net zoals het eerste ontwerp een waterornament wat
speelgelegenheid biedt voor een kind(afb.25). De bol bestaat uit een aantal
op elkaar gestapelde schijven die individueel van elkaar rondgedraaid kunnen
worden, om de as van de bol.
In de lengte zijn er zes gebieden gescheiden waarbij elke gebied een eigen
figuur heeft. Deze figuur wordt weergegeven door het gebruik van reliëf en
diepte in het materiaal. De gehele bol is van hetzelfde materiaal en kleur. Door
te draaien aan de schijven kunnen de gebieden met de bij elkaar horende
stukjes figuur uitgelijnd worden en vormen zo de gehele figuur.
De verdeling van de stukjes figuur per schijf is willekeurig, zodoende er steeds
maar één figuur compleet kan zijn. Zo kan het kind steeds een andere figuur
compleet maken en is het niet na één keer alles op zijn plek zetten al klaar. In
bijlage 10 zijn meer schetsen voor dit concept te zien.
Het water komt aan de bovenkant van de bol naar buiten en loopt dan over de
bol naar beneden. Er zijn twee opties om de waterstroom te bepalen. De eerste
is dat het water door de sleuven tussen de gebieden naar beneden loopt. Als
de schijven niet uitgelijnd zijn maar als een soort baksteencompositie staat
loopt het water via de horizontale sleuven naar een verticale sleuf om zo
uiteindelijk weer beneden te eindigen.
De tweede optie is om het water in het figuur te betrekken. Het water wordt
dan onderdeel van het figuur. Bijvoorbeeld: het figuur is een waterval,
wanneer het figuur correct is uitgelijnd wordt de waterval ‘levend’ doordat
het water eroverheen gaat stromen.
Doordat het uiterlijk van de bol vrij rustig is, en geen gebruik maakt van veel
verschillende kleuren past het beter in de hedendaagse tuin. Op deze manier
is het voor de ouders aantrekkelijker om aan te schaffen en in de tuin te
installeren.
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Afbeelding 25. Concept puzzelbol

6.3

Schelptuintje

Het derde concept is een waterbak gecombineerd met een tuin. De vorm
is afgeleid van de binnenkant van een nautilus schelp. Daarin loopt een
steeds groter wordende spiraal naar buiten toe, welke is opgedeeld in
allemaal kleine compartimenten(afb.26). De spiraal met compartimenten zijn
vertaald naar een onder een kleine hoek naar beneden lopende spiraal met
compartimenten. Deze compartimenten kunnen worden gevuld verschillende
planten en bodems. Zo wordt het een klein tuintje. Om de spiraal heen zit een
nog een rand met een kleine laag water waarin het kind met speelgoed kan
spelen of waterplanten in kan zetten.
Wanneer de planten water nodig hebben kan dat gegeven worden door
middel van een knop bovenop de constructie. Het water uit de rand wordt
naar boven gepompt en loopt via de spiraal naar beneden en passeert alle
compartimenten. Het water kan zo worden gefilterd, de planten nemen

de voedingsstoffen op en andere verontreiniging wordt door de bodems
opgevangen.
In de bovenste compartimenten kunnen grove bodems gemaakt worden
zoals grind, hierin worden grote dingen opgevangen, zoals bladeren. Planten
die tegen vies water kunnen, kunnen ook het beste bovenin geplaatst
worden. Naar beneden toe kan er naar steeds fijnere planten en bodems
toegewerkt worden. Planten die schoon water nodig hebben in de onderste
compartimenten geplaatst worden, want het water wat daar nog komt is zo
goed als schoon gefilterd in de weg dat het heeft afgelegd.
De knop waarop het kind kan drukken om water naar boven te laten pompen
kan licht geven. Zo wordt het in de avond mooi belicht. Maar kan het door
middel van knipperen aangeven wanneer de bodem te droog is. Dan wordt
van het kind verwacht dat hij de planten gaat watergeven.

Afbeelding 26. Concept schelpvijver
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6.4

Conceptkeuze

Uit de drie concepten zal er maar één verder uitgewerkt worden. Er zal dus
een afgewogen keuze gemaakt moeten worden. Deze keuze wordt door twee
factoren bepaald; een toetsing van de concepten aan het programma van eisen
en voorkeur van de directeur en bedrijfsbegeleider. Bij de toetsing van het
PvE wordt er bij elke eis een weegfactor bepaald waarbij 1=niet belangrijk en
5=erg belangrijk. Daarna wordt er per concept per eis vastgesteld in hoeverre
het aan de eis voldoet, waarbij 1=voldoet slecht en 5=voldoet goed. Dit is
ingevuld in overleg met de opdrachtgever, omdat deze in sommige aspecten
meer inzicht heeft, zoals de bedrijfseisen.
In tabel 1 is het toetsingsschema te zien. Hieruit blijkt dat het bellenblaasconcept
het beste aan de eisen voldoet. Daarna volgt de puzzelbol, en het schelptuintje
voldoet het minst aan de eisen. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet
worden, is dat de concepten niet allemaal binnen dezelfde producttype vallen,
waardoor het onderling vergelijken niet helemaal juist is.
De totale waardes van de drie concepten liggen erg dicht bij elkaar, waardoor
het beter is om de meningen van de directeur, bedrijfsbegeleider en mijzelf te
inventariseren en die te laten meewegen in de beslissing.
Alle drie de concepten zijn interessant en passen goed bij de doelgroep, maar
ondanks dat zijn ze erg verschillend. Belangrijke factoren die zwaar meewegen
in de meningen van de opdrachtgever en directeur zijn het productie proces
en de mogelijkheid ervan bij hun huidige producenten, en of het product
goed bij het merk past. Op dit moment past de puzzelbol het beste binnen het
Velda merk. In een toekomstscenario waar Velda meerdere kinderproducten
op de markt heeft gebracht zullen de bellenblaas en het schelptuintje wellicht
wel beter passen. De puzzelbol is een mooie tussenstap tussen de bestaande
producten en een productlijn voor kinderen.
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Mijn persoonlijke mening is soortgelijk, hoewel ik waarde hecht aan de
geschiktheid van het product binnen het merk, vind ik het ook belangrijk dat
er genoeg interactie is tussen het kind en product. Het schelptuintje vraagt
erg weinig interactie van het kind. De voorkeur lag daarom bij de andere twee
producten, waarvan ik de puzzelbol ook het beste binnen hun producten en
merk vind passen.
Nu de puzzelbol gekozen is om verder mee te gaan, zijn er een aantal
zaken waar verder over nagedacht en uiteindelijk uitgewerkt moet worden.
Bijvoorbeeld de afmetingen van de bol, het draaimechanisme van de schijven
en welke figuren er gemaakt kunnen worden.
De prijscategorie van waterornamenten is anders dan andere producten.
In eerste instantie werd is er een consumentenprijs van €40 bepaald, maar
omdat de puzzelbol in een andere prijscategorie valt is de consumentenprijs
nu verhoogt naar €300.

1. Bellenblaas Totaal
Doelgroep
Het product heeft meerdere mogelijke manieren van het behalen van het einddoel
Er worden geen nauwkeurige bewegingen van grote spiergroepen vereist
Er worden geen nauwkeurige handelingen van de fijne motoriek vereist.
Er wordt geen nauwkeurige balansbeheersing vereist
Een sequentie van handelingen is niet meer dan 4 handelingen achter elkaar

Wetten en richtlijnen
Het product voldoet aan de richtlijn 2009/48/EG
Het product moet een CE-markering hebben
* het moet voldoen aan de voorwaarden die nodig zjin voor een CE-markering

2. Puzzelbol Totaal

3. Schelpvijver Totaal

Weging
5
5
4
4
4

5
5
5
5
4

25
25
20
20
16
106

4
4
4
5
5

20
20
16
20
20
96

1
4
5
5
5

5
20
20
20
20
85

5
5

5
5

25
25

5
5

25
25

5
5

25
25

50

50

50

Bedrijf
Het product wordt geproduceerd in een oplageaantal van 2000 stuks per jaar
Het product moet bij de huidige leveranciers te maken zijn
Consumentenprijs max €40,Het product is te transporteren op pallets van 1200mm*800mm

2
3
4
5

5
5
5
5

10
15
20
25
70

3
3
1
4

6
9
4
20
39

4
4
3
3

8
12
12
15
47

Technisch
Het product heeft minimaal een levensduur van 5 jaar
Het product moet geschikt zijn om het te gebruiken in combinate met water

4
5

3
5

12
25
37

3
5

12
25
37

5
5

20
25
45

Gebruik
Installatieperiode van 30 minuten
Product heeft een intuitieve manier van gebruik
Het product hoeft maximaal 1x per jaar schoongemaakt te worden
Het product is los van een vijver te gebruiken

3
4
2
3

5
3
5
5

15
12
10
15
52

5
3
4
5

15
12
8
15
50

5
4
4
5

15
16
8
15
54

Esthetiek
Het product past bij het merk 'Velda'
Stijl past bij de bestaande producten van Velda

5
4

2
2

10
8
18

5
4

25
16
41

3
3

15
12
27

333

Tabel 1: Toetsing van concepten aan programma van eisen

313

308
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7. Conceptuitwerking
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Het eindproduct is de ‘Puzzle Ball’; een bolvormig waterornament waar water
overheen loopt(afb.27). Deze bol bestaat uit zeven schijven die rondgedraaid
kunnen worden. Door het ronddraaien van deze zeven schijven naar de juiste
positie kunnen er figuren gevormd worden. In totaal zijn er zes figuren die bij
elkaar gepuzzeld kunnen worden. Deze figuren zijn duidelijke weergaves van
objecten en zijn weergegeven door reliëfwerking in het materiaal.
Het product kan makkelijk en snel door een kind gebruikt worden. Het zijn
snelle en eenvoudige handelingen die het kind moet doen. De figuren zijn
duidelijk herkenbare objecten, daardoor het kind snel kan zien naar welk
resultaat hij toe moet werken. De onderwerpen van de puzzels kunnen
dieren, mensen of dingen zijn. Deze onderwerpen hebben iets met water te
maken en wanneer een puzzel compleet is, wordt het stromende water wat
over de bol loopt, een onderdeel het figuur. Dit moet het kind nieuwsgierig
maken naar wat er gebeurt als hij een figuur bij elkaar gepuzzeld heeft.
Het water wordt op een grappige wijze verwerkt wat een extra dimensie
aan de puzzel geeft en waardoor het nog leuker is om te kijken wat het
water doet als de puzzel compleet is. Het werkt als een beloning; wanneer
de bij elkaar passende puzzelstukken onder elkaar staan zal het water het
hele totaalplaatje compleet maken. Een voorbeeld van een puzzelfiguur is
een rennende hond(afb.27), en wanneer de schijven naar de juiste positie
gedraaid zijn en het figuur compleet is, zal het net lijken alsof het water uit de
bek komt en over de tong naar beneden loopt. Zo is in elk van de zes puzzels
het stromende water op leuke en grappige manier verwerkt.

Voor ouders die graag water in de tuin willen hebben en niet iets groots
als een vijver willen aanleggen, is een waterornament een goede manier
om dat te realiseren. De tuintrend van nu is dat de tuin een plek is om tot
rust te komen en dat het meer leefomgeving wordt; een verlengde van de
woonkamer. Stromend water en het kabbelende geluid ervan heeft een
rustgevende werking. Het stijlvol en modern inrichten van de tuin met
meubilair, verlichting en kunstvoorwerpen wordt steeds populairder.
De Puzzle Ball voldoet aan al deze wensen, het brengt water in de tuin en
heeft een stijlvolle uitstraling. De vormgeving is zo gemaakt dat het voor
de ouders een aantrekkelijk product is om in de tuin te willen hebben. Het
materiaal geeft het idee dat het van steen is, waardoor het robuust, modern
en natuurlijk er uit ziet. De kleur is egaal waardoor het geen storende factor
wordt in het tuinbeeld.
Daarbij is de grote extra functionaliteit van dit waterornament dat er mee
gespeeld kan worden door hun kinderen. Op deze manier bedient de Puzzle
Ball twee doelgroepen.

Om te zorgen dat het kind niet na één keer een puzzel gemaakt heeft en dan
klaar is, zijn er zes puzzels. Van deze puzzels kan er altijd maar één compleet
zijn, de rest van de puzzelstukken staan dan willekeuring onder elkaar. Zo kan
het kind er keer op keer voor kiezen om een andere puzzel te maken.

Afbeelding 27. De ‘Puzzle Ball’
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7.1

Gehele constructie

De constructie van de bol is vrij eenvoudig. Er wordt gebruik gemaakt van zo
min mogelijk onderdelen om de assemblage zo snel mogelijk te laten gaan.
De bol bestaat uit een niet-draaibaar bovenstuk, zeven draaibare schijven,
zeven glijlagers, acht stalen ringen, een stalen buis die de constructie draagt,
een opvangbak en zeven LED-modules(afb.28). De bol heeft een diameter
van 500mm. In dit hoofdstuk zal worden verteld hoe elk onderdeel eruit ziet
en wat de functie ervan is.

7x

1x

7x

1x
7x

8x

1x

Afbeelding 28. Alle componenten
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7.2

Schijf

De schijven zijn de onderdelen waarmee het kind de interactie heeft. Er zijn
daarom een aantal punten waarop gelet moet worden betreffende het gebruik.
Om de beste gebruikerservaring te krijgen is het van belang dat de schijven
individueel van elkaar kunnen draaien. Hierbij moet er worden gezorgd dat
de schijven soepel draaien en elkaar niet beïnvloeden. Dit kan gerealiseerd
worden door de schijven zo min mogelijk contactpunten te laten hebben,
zodat de kans op frictie minimaal is. De schijven mogen daarom niet direct
op elkaar liggen. Wanneer de schijven niet op elkaar mogen liggen, moet er
iets tussen geplaatst worden waardoor ze toch boven elkaar komen te liggen
zonder dat ze op elkaar rusten.
Er is gekozen om de totale constructie te laten rusten op een stalen buis.
Deze buis is de as waar de schijven rondom draaien. Metalen ringen die op
de buis worden gelast dragen de schijven(afb.29). Elke schijf heeft zijn eigen
ring. Op deze manier zijn alle schijvenonafhankelijk van elkaar.
De schijven worden gemaakt van polyresin. Vrijwel alle waterornamenten
worden van dat materiaal gemaakt, waarna ze later bewerkt worden zodat het
lijkt alsof iets van bijvoorbeeld echt steen of hout is.
De bewerking van de schijven moeten ervoor zorgen dat de schijven van steen
lijken. De kleur is neutraal en de afwerking van elke schijf is hetzelfde, zodat
het voor de ouders nog steeds een rustige en moderne uitstraling behoud.
Bij dit ontwerp zal de bewerking ervoor zorgen dat het lijkt alsof het van
steen is. Het product, de schijf in dit geval, wordt gemaakt door middel van
rotatiegieten. De mal wordt gemaakt van siliconen en is daardoor flexibel, wat
meer vormvrijheid geeft omdat het geen lossend product hoeft te zijn.

Afbeelding 29. Doorsnede assemblage schijf

Afbeelding 30. Nieuwe waterornamenten in de fase van afwerking
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Het maken van een waterornament is een standaardproces, vrijwel alle
kunststof waterornamenten worden op dezelfde manier geproduceerd. Dit
proces begint met het maken van een model, in de vorm van het eindproduct.
Van dit model worden siliconen mallen gemaakt. Met deze mallen worden
nieuwe producten van polyresin gemaakt, die precies hetzelfde zijn als het
model. Dit betekent dat het eerste model volledig correct moet zijn, want elk
detail zal gezien worden in het nieuwe product. Als laatst wordte het polyresin
afgewerkt zodat het net op echt bedoelde materiaal lijkt, bijvoorbeeld steen
of hout(afb.30).
Er zijn verschillende mogelijke vormen van de schijven geprobeerd om
te bepalen welke het beste is en hoe ze geplaatst kunnen worden in de
constructie(afb.31). In het begin werd er gedacht om de constructie van de
schijf op te delen in twee onderdelen : de buitenkant(polyresin), en een
stalen sub-samenstelling waar het polyresin op bevestigd kan worden. De
sub-samenstelling is vergelijkbaar met dat van een fietswiel met een velg,
spaken en het gat voor de as. Het bevestigen van deze sub-samenstelling aan
het polyresin zorgt echter voor veel extra assemblage handelingen, waardoor
het onnodig veel tijd en geld gaat kosten. Er moet daarom gezocht worden
naar een oplossing om te zorgen dat het wel een stevig geheel wordt, maar
minder assemblagetijd in beslag zal nemen.
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Een van de mogelijkheden is om de stalen constructie mee te gieten in het
polyresin, op deze manier zal het één product zijn waardoor er daar geen
assemblage meer aan te pas hoeft te komen. Echter kost het assembleren van
de sub-samenstelling zelf ook (te) veel tijd. Het is daarom nodig om deze subsamenstelling te vereenvoudigen.
Dit kan onder andere door de sub-samenstelling van polyresin te maken,
in plaats van staal. De gehele schijf kan dan in één keer in zijn totaliteit
gegoten worden. Omdat het niet vertrouwd is om het polyresin als spaken te
gebruiken is er voor gekozen om de bovenkant van de schijf volledig gesloten
Afbeelding 31. Opties voor bevestiging van de schijf

te maken(afb.32). In verband met de limitaties van rotatiegieten, is het nodig
dat de onderkant ook gesloten moet zijn(afb.33). Dit wordt er later vanaf
gesneden. Wanneer dit bij elke schijf eraf gesneden wordt , zal dat in het
totaal gewicht van het hele product meer dan 10kg schelen, waardoor het
eindproduct ongeveer 22kg.
Het restmateriaal kan helaas niet opnieuw gebruikt worden en verwerkt
worden in het volgende product. Dit betekent dat het productiegewicht
van ongeveer 34kg de kosten bepaalt. Het weghalen van het restmateriaal
is wel handig voor transport en voor de consument, het product wordt iets
handelbaarder.

Afbeelding 32. Gesloten bovenkant van de schijf

Het polyresin staat direct in contact met de buis. Om het materiaal tegen
slijtage te beschermen is ervoor gekozen op de plek van het gat een kunststof
glijlager in het polyresin te plaatsen. Deze wordt meegegoten in het materiaal
zodat het er in vast komt ze te zitten, waardoor er later geen extra assemblage
handelingen nodig zijn.
Afbeelding 33. Doorsnedes schijf

De schijven liggen dakpansgewijs over elkaar heen, om te zorgen dat het
water niet naar binnen kan lopen. Dit is in de vorm van de schijf verwerkt;
aan de bovenkant zit een uitsparing en aan de onderkant kleine verlenging
die in elkaar passen(afb.34). Wanneer er toch water naar binnen komt, is de
bovenkant van de schijf onder een kleine hoek aflopend, waardoor het water
altijd naar buiten kan lopen en niet binnen blijft liggen. Tevens zorgt dit er
ook voor dat de binnenkant niet gezien kan worden.

Afbeelding 34. De schijven liggen dakpansgewijs over elkaar heen
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7.3

Afbeelding 35. Doorsnede bovenstuk met waterslang
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Bovenstuk

Het bovenstuk wordt op dezelfde manier gemaakt als de schijven, alleen hoeft
het niet te draaien. Deze zal door middel van lijm bevestigd moeten worden
aan de buis en er wordt een ring onder geplaatst om extra ondersteuning te
bieden. Uit het bovenstuk loopt het water. De pomp die gebruikt wordt pompt
het water via een flexibel kunststof slangetje naar boven(afb.35). Dit slangetje
heeft een kleinere diameter dan de stalen buis, waardoor het meer geschikt is
voor de pompcapaciteit. Het slangetje zit bevestigd aan het bovenstuk.

7.4

Stalen buis

De stalen buis draagt de constructie(afb.38). Op deze buis worden de ringen
gelast waar de schijven op liggen. De ringen worden aan de onderkant gelast.
Op de bovenkant mogen geen lasnaden , zodat het oppervlak egaal blijft en
de schijf niet verhinderd word in soepel draaien door oneffenheden(afb.37).
Onderaan de buis zit een uitsparing(afb.36). Deze is nodig om het slangetje
waar het water in omhoog gepompt wordt, te kunnen bevestigen aan de
pomp. De pomp staat namelijk in de bak buiten de buis.

Afbeelding 37. Lasnaden

Afbeelding 36. Uitsparing

Afbeelding 38. Doorsnede totale constructie
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7.5

Opvangbak

De bak bestaat in zijn geheel uit één deel en vangt het water op wat van
de bol af komt waarna het er weer uit gepompt kan worden(afb.39). Verder
functioneert het ook als basis waar de totale bolconstructie in gezet kan
worden. De opvangbak is cilindrisch van vorm en heeft dezelfde diameter als
de bol en een hoogte van 100mm.
Op het centerpunt van de bak is een koker gemaakt waar de stalen buis in
kan schuiven. Net zoals in de buis, zit er in de koker een uitsparing om de
waterleiding met de pomp te kunnen verbinden, deze is 20mm. De koker
heeft een aantal verstevigingsribben gekregen om de kans op vervorming te
verkleinen zodat de bolconstructie zo loodrecht mogelijk blijft staan.
Naast deze koker staat een tweede, wat smallere koker. Hier kan de bedrading
voor de pomp doorheen(afb.40). Het snoer kan dan onder de bak door naar
een stopcontact geleid worden . In de onderkant loopt een uitsparing van de
koker naar de rand van de bak. Hier kan het snoer doorheen lopen.
De bovenkant van de bak is gesloten, waardoor het water, de pomp en de
bedrading niet zichtbaar zijn. De bak is net zoals de schijven van polyresin, en
wordt gemaakt door middel van rotatiegieten.

Afbeelding 39. Opvangbak

Een normale hoeveelheid water wat er in de bak kan, is berekend aan de hand
van de diameter van de bak en de hoogte tot waar het water mag komen. De
maximale hoogte dat het water mag komen is 7 cm hoog, zodat het water
niet de koker in kan lopen en niet in aanraking komt met de stalen buis.
Uiteindelijk kan er ongeveer 55 liter water in de bak.

Afbeelding 40. Locatiepomp en plaatsing van slang en bedrading
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7.6

Assemblage

De assemblage van de bol gebeurt van boven naar onder. Eerst wordt het
bovenstuk aan de stalen buis bevestigd. Daar wordt een metalen ring op gelegd
en die wordt vast gelast aan de buis. Deze ring dient ter extra bevestiging
en ondersteuning van het bovenstuk. Daarna wordt de eerste schijf op het
bovenstuk gelegd. Daarop komt weer een ring te liggen, die gelast wordt. Om
te zorgen dat er speling is tussen de schijven, zal er tijdelijk dunne plankjes
tussen de schijven geplaatst moeten worden(afb.43).
Er moet telkens op gelet worden of alles waterpas is, om de soepele draaiende
werking van de schijven te behouden. De rest van de schijven worden op
dezelfde manier er op gezet. Wanneer de laatste ring vast zit kan de bol
omgedraaid worden. Doordat tijdens het assembleren de schijven niet zijn
aangedrukt, zal door het omdraaien de zwaartekracht alles op de juiste plek
leggen met genoeg speling tussen de schijven(afb.42). De eerste vier schijven
hebben allemaal een afgeronde uitsparing. De laatste drie hebben een rechte
uitsparing(afb.41). Wanneer de laatste drie schijven een ronde uitsparing
zouden hebben, zouden deze niet in elkaar kunnen passen.

Afbeelding 42. Afmetingen totale constructie

Afbeelding 41. Ronde uitsparing en rechte uitsparing

Afbeelding 43. Assemblage volgorde
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7.7

Afbeelding 45. LED-module

Afbeelding 46. Plaatsing verlichting

Verlichting

Het is leuk om ’s avonds de bol verlicht te hebben. Er is nagedacht op welke
manieren de bol verlicht zou kunnen worden(afb.44). De meeste ornamenten
hebben bovenop een beetje verlichting, wat bij dit ontwerp ook toegepast
wordt(afb.45). De verlichting die standaard gebruikt wordt zijn speciale
modules waarin de LED-lampjes al in het materiaal zijn verwerkt(afb.46).
Deze wordt los in het ornament geplaatst. De elektriciteitsvoorziening voor
de verlichting gaat via de pomp, waardoor er maar één kabel van de pomp
naar het stopcontact hoeft.
Bij dit ontwerp zijn er verschillende lijnen die in andere ornamenten niet
zitten, en deze lijnen kunnen gebruikt worden om verlichting in aan te
brengen. Het idee om verlichting tussen de schijven aan te brengen is niet
handig omdat het het figuur onderbreekt. Een beter alternatief is het plaatsen
van verlichting tussen de segmenten op de verticale lijnen. Echter, de lampjes
zitten aangesloten zijn op een snoer en wanneer de schijven ronddraaien kan
dat snoer niet oneindig meedraaien.
Een bij elkaar gepuzzelhet figuur is een duidelijke weergave van een object.
Het is daarom leuk om de bol zelf verlicht te hebben. Wanneer alleen bovenop
verlichting zit, zal de rest van de bol donker blijven. Door verlichting lager
te plaatsen zal de bol meer verlicht worden, waardoor de vormen beter te
onderscheiden worden in het donker. Zo kan het figuur beter gezien worden
in het donker.
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Afbeelding 44. Verlichtingsmogelijkheden

Door verlichting in de rand van de opvangbak te plaatsen(afb.48), kan de
bol helemaal rondom en van bovenaf verlicht worden. De opvangbak draait
niet, waardoor er geen problemen zijn met een elektriciteitssnoer wat ook
aangesloten kan worden via de pomp met behulp van splitters. Echter, dit
is productiematig lastig te realiseren. Door de standaard LED-modules in
de bak te plaatsen kan hetzelfde resultaat verkregen worden(afb.47), en het
is productiematig gemakkelijk te realiseren met kleine aanpassingen in het
model.
Afbeelding 48. LED-lampjes in rand opvangbak
Afbeelding 47. Voorbeeld van ‘Puzzle Ball’ in het donker
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7.8

Figuren

Het water loopt van boven naar beneden over de figuren naar beneden.
Om het voor de kinderen een extra dimensie te geven, is het leuk om het
stromende water onderdeel te maken van het figuur. Op deze manier wordt
het voor het kind interessanter om te kijken wat er met het figuur en water
gebeurt wanneer ze deze bij elkaar gepuzzeld hebben.
Verder moet er bepaald worden wat voor figuren er op de bol komen en hoe
die worden weergegeven. Het soort figuur speelt een rol in de keuze op van
de beste manier van weergave.
De twee mogelijke soorten figuren waar uit gekozen kan worden zijn
duidelijke herkenbare figuren van objecten, of figuren die minder herkenbaar
zijn, bijvoorbeeld een landschap. Bij de herkenbare figuren is het verstandig
om strakke lijnen te gebruiken in het reliëf, en complete gebieden naar voren
te halen of te verdiepen. Bij landschappen kan het wat vager. Er zijn een aantal
reliëftypen bedacht die gebruikt zouden kunnen worden(afb.49). Zo kan er
gewerkt worden met contouren, of juist abstract en met een grove structuur.
Afbeelding 49. Concepten voor reliëfgebruik
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Uiteindelijk is er gekozen om duidelijke figuren te gebruiken, zodat het voor
het kind gemakkelijk te herkennen is wat het moet voorstellen. Verder kan er
bij een duidelijk herkenbaar figuur van een object op een leuke of creatieve
manier waterstromen in verwerkt worden(afb.50). Elk figuur heeft op een
grappige en eigen wijze waterstromen er in verwerkt. Zo is er één waarbij het
water via paraplus naar beneden loopt(afb.50a). Op een ander figuur is een
duiker te zien, waarbij het water in de snorkel stroomt en bij de duiker uit zijn
neus naar beneden loopt(afb.50e).
Door genoeg variatie in wanddikte te gebruiken kan het figuur op een
duidelijke manier weergegeven worden. Het water zal soms door het materiaal
heen moeten lopen om de illusie te wekken dat het water uit bijvoorbeeld
een neus komt. Hiervoor kunnen flexibele buisjes meegegoten worden in het
materiaal, waar uiteindelijk het water door kan lopen.
De figuren die nu zijn weergegeven zijn voorbeelden van wat mogelijk is.

a

d

b

e

c

f

Afbeelding 50. Voorbeelden van puzzelafbeeldingen
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7.9

Wetgeving

Om te kijken of het product aan de eisen moet voldoen die gesteld zijn in
Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG moet er eerst bepaald worden of dit product
volgens de richtlijn binnen categorie speelgoed valt. Volgens de richtlijn is de
term ‘speelgoed’ van toepassing op producten die, al dan niet uitsluitend,
ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen
te worden gebruikt.
Het product is in eerste instantie ontworpen om mee gespeeld te worden
door kinderen, wat volgens de richtlijn betekend dat het onder de noemer
‘speelgoed’ valt. In bijlage 7 staan alle producten die buiten de categorie
‘speelgoed’ vallen en waarop de richtlijn niet van toepassing is. De puzzelbol
is niet binnen één van deze productcategorieën te plaatsen, waardoor de
puzzelbol officieel speelgoed genoemd wordt.
Uit de richtlijn zijn een aantal veiligheidseisen gehaald die het meest relevant
zijn voor dit ontwerp, en wordt er beschreven hoe de puzzelbol aan deze
eisen voldoet.
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1.
Speelgoed en onderdelen daarvan en, bij vast geïnstalleerd speelgoed,
de verankering daarvan, hebben de vereiste mechanische sterkte en in
voorkomend geval de vereiste stabiliteit om de bij het gebruik uitgeoefende
druk te weerstaan zonder dat zij breken of kunnen vervormen en risico
van lichamelijk letsel opleveren.
Bij normaal gebruik kan wordt er alleen druk uitgeoefend op de schijven. Om
te bepalen of een schijf niet zover vervormt dat het gebruik beïnvloedt, wordt
er berekend wat de vervorming is als een kind het gebruikt. Hierbij wordt er
uitgegaan van een kleine kracht die het kind uitoefent op de schijf. Dit omdat
hij tijdens het gebruik geen grote kracht hoeft te gebruiken of er tegenaan
moet duwen, maar de schijven moet laten draaien.
Er is een berekening gemaakt van één schijf, om te zien wat ermee gebeurt
wanneer er een kracht op gezet wordt. Deze berekening is gemaakt met

Solidworks Simulation. Er is gekozen om een verdeelde belasting van 5kg
op twee vlakken te gebruiken, wat de druk van de handen van het kind moet
voorstellen.
De uiteindelijke deformatie is zo klein, dat deze als verwerpelijk beschouwd
kan worden. Waaruit geconcludeerd kan worden, dat bij normaal gebruik er
geen risico’s zijn van falen van het materiaal of en product.
2.
Bereikbare hoeken, uitstekende delen, snoeren, kabels en
bevestigingen van speelgoed zijn zodanig ontworpen en vervaardigd dat
het risico van lichamelijk letsel bij contact zo klein mogelijk is.
Het ontwerp heeft vrijwel geen scherpe hoeken, aangezien alles cilindrisch
of sferisch van vorm is. De enige wat hoekig is, is de rand van de opvangbak,
maar deze is bot en de bak is geen onderdeel waar het kind tijdens het spelen
contact mee heeft. Zo is het risico van lichamelijk letsel bij gebruik nihil.
3.
Speelgoed is zodanig ontworpen en vervaardigd dat het gebruik
ervan geen of slechts minimaal risico meebrengt ten gevolge van de beweging
van de onderdelen ervan.
Er zijn geen automatisch ingewikkelde mechanische onderdelen waar het
kind zijn vingers tussen kan krijgen. Wanneer er iets draait, gebeurt dat omdat
het kind het laat bewegen. Het kind is te allen tijde in controle van wat er
gebeurt. Wanneer er iets mis gaat, kan hij het stoppen.
Verder zit er maar een paar millimeter ruimte tussen te schijven, wat niet
genoeg is om een vinger tussen te krijgen. Wanneer dat toch gebeurt,
kan dat maximaal maar 1cm, want daarna komt het tegen de wand van de
onderliggende schijf aan.
4.(b) Speelgoed en onderdelen daarvan mogen geen enkel risico van
verstikking opleveren door afsluiting van de luchtstroom als gevolg van
externe obstructie van de mond en neus.
(c) de afmetingen van speelgoed en onderdelen daarvan moeten zodanig

zijn dat zij geen enkel risico van verstikking opleveren door afsluiting van
de luchtstroom als gevolg van obstructie door voorwerpen die in de mond of
keelholte of bij de ingang van de lagere luchtwegen klem zitten.
Het product en de onderdelen zijn groot en zwaar genoeg dat dit niet mogelijk
is. Tevens worden zulke situaties niet uitgelokt tijdens het gebruik.
(e) De verpakking waarin speelgoed in de kleinhandel te koop wordt
aangeboden, levert geen risico van verwurging of verstikking door externe
blokkade van de mond en neus op.
Het product wordt door de ouders gekocht en thuis geïnstalleerd, waardoor
de ouders in aanraking komen met de verpakking. Deze kunnen ze direct
weggooien of opbergen, zodat het kind er niet mee in aanraking komen.
De veiligheid van de elektrische onderdelen, zoals de LED-module en de
pomp vormen geen risico. Dit zijn namelijk al bestaande producten die
voldoen aan de op van hun toepassende wetten en richtlijnen.

8. Kostprijs
De kostprijs voor de puzzelbol wordt berekend door het optellen van
een aantal posten: de productiekosten van één product voor de polyresin
modellen, de assemblagekosten, malkosten en de stalen constructie. De
transportkosten en verpakkingskosten worden niet doorberekend aan de
consument en zullen daarom niet in de kostprijs worden meegenomen. In
tabel 2 staat een overzicht van de verschillende posten en de bijbehorende
kosten met een oplage van 500 producten. Met ongeveer een kostprijs van
rond de $80 kan de consumentenprijs gezet worden op €299,-.
In de confidentiële bijlage zal per post uitgelegd worden wat deze inhoudt en
hoe de kosten tot stand zijn gekomen.
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9. Afsluiting
9.1

Conclusie

Het doel van deze opdracht was een product ontwerpen voor kinderen, wat
binnen het belevingssegment van Velda op de markt gebracht kan worden.
De enige eis die aan het product is gesteld, is dat het affiniteit moet hebben
met water. Door middel van een functieanalyse en doelgroep analyse zou de
opdracht verder ingekaderd worden.
In de functieanalyse is gekeken naar welke situaties buiten in de tuin en bij
vijvers interessant zijn om een product voor kinderen te ontwerpen. Daarnaast
is er ook gekeken naar wat er op dit moment wordt aangeboden door
concurrenten. Hieruit is naar voren gekomen welke markten mogelijkheden
bieden om een product voor kinderen uit brengen. Zo zijn er weinig
producten die zowel interactie met de natuur stimuleren én affiniteit hebben
met water. Dit is een interessant gebied voor Velda om te kijken of zij hier het
gat kan vullen. Daarnaast is het gebied van producten die geen interactie met
de natuur stimuleren opnieuw geïnterpreteerd. In deze nieuwe interpretatie
worden waterornamenten aan dit gebied gekoppeld, wat weer nieuwe
mogelijkheden met zich mee brengt: waterornamenten voor kinderen.
Om tot een goed product te komen wat geschikt is voor kinderen, is de
doelgroep geanalyseerd. Er is gekeken naar de interesses en vaardigheden van
kinderen. Hieruit bleek dat de doelgroep van kinderen 6-12 jaar opgesplitst
kan worden in drie groepen, waarbij de leeftijdsgroep 7-9 jaar het meest
interessant is om voor te ontwerpen. Aan de hand van deze analyse zijn de
eisen opgesteld die ervoor zorgen dat het uiteindelijke product geschikt is
voor kinderen. Verder kwamen hier verschillende kansrichtingen naar voren,
voor welk doeleinde het product gebruikt zou kunnen worden: educatief of
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spelen. De opdracht kon nu verder ingekaderd worden, waarbij de doelgroep
en functie van het ontwerp vastgesteld zijn.
Aan de hand van deze analyses is besloten om voor twee richtingen te
ontwerpen: producten die kinderen in contact brengen met de natuur, en
waterornamenten waar kinderen mee kunnen spelen.
Het eindproduct, de Puzzle Ball, is een waterornament wat kinderen en hun
ouder aanspreekt. Het ontwerp nodigt uit om ermee gespeeld te worden door
kinderen, maar tegelijkertijd is het voor de ouders een modern object om in
de tuin te hebben staan. Het is een bol wat bestaat uit een aantal schijven
die rondgedraaid kunnen worden door een kind. Door middel van het
ronddraaien kunnen ze een aantal puzzels maken. Deze puzzels zijn figuren
van objecten die te maken hebben met water. Het water wat er overheen loopt
wordt onderdeel van de puzzel, waardoor het een extra dimensie toevoegt
aan het geheel.
De vormgeving van de bol is modern. Het materiaal is overal hetzelfde en de
kleur is neutraal, waardoor het beter in de moderne tuin past. Daardoor is het
aantrekkelijker om het product te kopen en in de tuin te laten staan, waarbij
het voor de ouders als decoratie dient, en voor hun kind als speelgoed.
De markt voor kinderen is een markt waar Velda nog niet in zit. De Puzzle
Ball is een mooie stap om deze markt binnen te stappen. Velda biedt op dit
moment al waterornamenten aan, waardoor de Puzzle Ball goed binnen hun
productlijn past. Het kan gezien worden als een tussenstap van de producten
die ze nu op de markt hebben en een productlijn voor kinderen.

9.2

Toetsing Programma van Eisen

Een selectie van de eisen uit PvE worden hier kort nabeschouwd. Er wordt
besproken in hoeverre het product aan de eisen voldoet. De eisen komen van
de doelgroep, het bedrijf en het gebruik.
DOELGROEP
Het product heeft meerdere mogelijke manieren van het behalen van het
einddoel.
De handelingen die het kind moet uitvoeren zijn altijd hetzelfde, maar het
kind is vrij in hoe vaak en welke kant hij de schijven op draait. Daarnaast zijn
er zes mogelijke ‘einddoelen’(de puzzels) waar hij naar toe kan werken.
Een sequentie van handelingen is niet meer dan 4 handelingen achter elkaar.
De handelingen die uitgevoerd moeten worden zijn allemaal hetzelfde. Er zijn
7 schijven die gedraaid moeten worden, wat betekend dat om het einddoel te
behalen er een sequentie van 7 handelingen is. Maar omdat de handeling per
stap hetzelfde is, zal dat geen problemen veroorzaken.

productiemanier is in grote lijnen hetzelfde. Dit kan bij de huidige leveranciers
gemaakt worden, zij zijn kennen de productie van waterornamenten. Er komt
voornamelijk extra assemblage bij, maar dat kan ook gewoon bij dezelfde
leverancier.
GEBRUIK
Installatieperiode van maximaal 30 minuten
De gebruiker moet eerst de opvangbak in de tuin neerzetten en die dan vullen
met water. Wanneer het water er in zit, kan de gebruiker de bol er op zetten
en de stroom aansluiten. Dit kan binnen 30 minuten gedaan worden.
Het product heeft een intuïtieve manier van gebruik
Wanneer een kind gaat proberen wat er gebeurt als hij aan de bol komt,
wordt snel duidelijk dat de schijven kunnen draaien. Verder wordt er door
de het reliëf van figuren een indicatie gegeven waar de puzzelstukken op
elkaar aansluiten. Er kan eventueel met plaatjes op de verpakking aangegeven
worden hoe het product gebruikt kan worden.

BEDRIJFSKUNDIG
Het product wordt geproduceerd in een oplageaantal van 2000 stuks per
jaar.
Het is het groot product met een relatief hoge kostprijs in vergelijking met
andere producten die Velda nu maakt. Daarnaast worden waterornament in
zulke grote aantallen verkocht dat er een oplage van 2000 stuks nodig is, dus
de oplage is naar beneden gesteld naar 500 stuks. Verder is nog niet bekend
hoe het product het op de markt gaat doen, een oplage van 500 stuks is een
goed aantal om mee te beginnen.
Het product moet bij de huidige leveranciers te maken zijn.
Het product verschilt niet veel van bestaande waterornamenten, dus de
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9.3

Aanbevelingen 							

De aanbeveling die gedaan worden gaan over het eindproduct en wat voor
stappen nog genomen moeten worden om het in productie te kunnen nemen.
Daarnaast wordt er ook een aanbeveling hoe Velda het in de toekomst zou
kunnen aanpakken bij het opzetten van een productlijn voor kinderen.
9.3.1 Eindproduct
Aan het eind van de conceptuitwerking zal er een fysiek model gemaakt
moeten worden om te testen. Helaas is daar tijdens het uitvoeren van deze
opdracht geen tijd voor geweest. Echter is het verstandig dit wel te doen.
Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt naar de draaiende schijven en
of deze soepel kunnen draaien. Wanneer er tijdens het testen gebreken naar
voren komen zullen aanbevelingen gedaan kunnen worden betreffende het
ontwerp.
Wat op dit moment nog verder uitgewerkt kan worden, is hoe de figuren van
de puzzels er precies uit komen te zien. Daarbij moet bepaald worden welke
wegen het water precies moet afleggen en op welke plekken het door het
materiaal heen moet lopen. Daarnaast moet ook de precieze vormgeving van
de figuren in het materiaal beter uitgewerkt worden. Op dit moment is het
in het 3Dmodel weergeven als vormen die op één diepteniveau naar buiten
steken met harde randen. In het echt is zal het mooier om meer vloeiende
lijnen te gebruiken en op meer diepteniveaus te werken.
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9.3.2 Productlijn voor kinderen
Dit product is een goede stap naar een productlijn voor kinderen. Op dit
moment heeft Velda geen producten voor deze groep en kan er met de Puzzle
Ball hier de eerste stap in zijn. Het merk van Velda en is zorgvuldig opgebouwd
en heeft een duidelijk karakter. Om vanuit het niets een nieuwe productlijn
voor kinderen te maken, sluit niet aan bij dit karakter. Het ontwerp van de
Puzzle Ball ligt dicht bij de producten die Velda al aanbiedt. Velda verkoopt

namelijk al waterornamenten en deze markt is voor haar bekend. Dit zorgt
ervoor dat ze op een rustige manier zich kan begeven op een voor haar
onbekende markt, maar met een bekend producttype.
Als dit product goed wordt ontvangen door de consument, zal de stap om
aan een productlijn voor kinderen te beginnen logischer zijn. Velda heeft de
markt kunnen testen en kan gaan kijken of er behoefte is aan meer (water)
ornamenten, of andere soorten producten die affiniteit hebben met water
voor kinderen.
Wanneer blijkt dat er behoefte is naar andere producten naast de
waterornamenten, zijn er een aantal gebieden waar ze zich op zouden kunnen
richten: het traditionelere speelgoed en producten met een educatief doel.
Om dit te bepalen moet er onderzocht worden wat de consument zou
willen zien. Bij het ontwerpen van andere soort producten dan het type
vijverproducten wat er nu ontworpen wordt, moet er gerealiseerd worden
dat de connectie met het water, en het merk niet verloren gaat.
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Bijlage 1. Tuingebruik
De zes typen tuinconsumenten hebben ieder een eigen houding t.a.v.
tuinieren, ontwikkelingen binnen het segment en een manier om hen te
bereiken. Deze worden per type kort beschreven:
De rode tuinconsument heeft weinig binding met de tuin en heeft ook weinig
kennis. Hij ziet tuinieren als een inspanning en ziet het als een noodzakelijk
kwaad. Ondanks dat ziet hij de tuin als een plek om zich in terug te kunnen
trekken en te relaxen. De rode tuin wordt meer en meer een stijlvolle, strakke
en moderne verblijfsruimte met meubilair, verlichting en kunstvoorwerpen.
Het rode segment is vaker op de hoogte van de laatste tuintrends en stijlen
en zien de tuin vaker als plek om continu creatief mee bezig te zijn. Die
ontwikkeling uit zich in het iets meer waarderen van actief bezig zijn in de
tuin.
De gele tuinconsument ziet de tuin als een verblijfsruimte, de tuin heeft de
functie van een sociale ontmoetingsplaats. De tuin is vooral praktisch ingericht
aangezien hij tuinieren niet als ontspanning ziet, maar als een noodzakelijk
kwaad.
De tuin krijgt meerdere functies, zo is de tuin een manier om contact te
houden met de natuur, een plek om je in terug te trekken, een speelplek
voor de kinderen en een ruimte om creatief mee bezig te zijn. Verder is de
tuintypering niet eenduidig.
De geelgroene tuinconsument ziet tuinieren als een sociale verplichting zodat
de tuin net als de andere tuinen in de buurt er netjes bij ligt. De tuin is dan
ook eenvoudig ingericht zodat het niet veel werk vergt. Deze groep heeft
geen uitgesproken mening over tuinen en tuinieren en is daarom lastig te
benaderen met specifieke producten. .
74

De groene tuinconsument vindt het heerlijk om te tuinieren en tuinieren
wordt gezien als een ontspannende bezigheid die je energie geeft. Ze zijn vaak
op zoek naar nieuwe soorten planten voor in hun tuin en ze zijn ongevoelig
voor trends. Verder zien ze de tuin ook vaker als een plek om in te relaxen. Ze
zijn zelf op zoek naar productinformatie en tuintips en is dan ook makkelijk
te bereiken via de traditionele tuinbladen.
De groenblauwe tuinconsument weet wat hij wilt met de tuin en onderhoud
de tuin goed omdat hij de tuin als visite kaartje van het huis ziet. Hij is trots
op zijn tuin en tuinieren is voor hem een ontspannende bezigheid. Ook hier,
net zoals bij het gele segment, heeft de tuin meerdere functies. Deze groep
is geïnteresseerd in het creëren van sfeer en stijl in de tuin , hier zullen ook
vaker tuinproducten worden aangetroffen.
De blauwe tuinconsument onderscheidt zich graag van anderen en heeft
daarom een unieke tuin en gaat doelgericht daarmee aan de slag. De tuin is
voor deze groep een plek om in terug te trekken, het contact het de natuur
te behouden en een plek om samen met vrienden van te genieten. De tuin
mag gezellig en knus zijn, en het liefst willen ze dat de tuin een buitenkamer
wordt.
De blauwe tuinconsument is gevoelig voor status wat zich uit in het volgen
van de laatste tuintrends en tuinstijlen. Hij verdiept zich echt in de tuin als
hij wat wil aanpassen en hij daarbij informatie uit boeken en gespecialiseerde
tijdschriften over tuinieren.

In afgelopen tien jaar is een aantal dingen verandert als het gaat om het gebruik
van de tuin en de houding van de eigenaars t.o.v. hun tuin. Het enthousiasme
voor de tuin blijft, en tuinieren is nog steeds leuk, maar er is minder animo
voor. Door de verplichtingen richting werk en gezin blijft er weinig tijd over
voor hobby’s of andere vrije tijdsbestedingen. Dus wordt er minder tijd in
tuinieren gestoken dan dat men wil. Dit hectische en drukke leven creëert
de behoefte om de tuin meer te gebruiken als een ontspanningsplek/
toevluchtsoord. De functie van de tuin verandert dan ook verder richting een
comfortabele verblijfsplek met de gemakken van binnen; een verlengde van
de woning. Mensen geven vaker de voorkeur aan passief ontspannen in de
tuin in plaats van het actief ontspannen.
De term ‘buitenkamer’ wordt vaker gebruikt en definieert duidelijk de functie
die de mensen van hun tuin willen en met verlichting, meubilair, buitenkeuken
of een vaste barbecue is dit ook steeds beter te realiseren.
Het aandeel groen in de tuin daalt en staat onder druk, terwijl men aangeeft
dit een slechte ontwikkeling te vinden en juist meer groen in de tuin willen
hebben. Verder is er steeds meer belangstelling voor het zelf verbouwen van
groente en fruit.
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Bijlage 2.
Tuinvijver/Siervijver
De tuinvijver is de meest voorkomende soort vijver die de grootste groep
mensen aanspreekt. Deze vijver is tussen de 80-100cm diep waarin een klein
aantal niet vervuilende vissen ingezet kunnen worden. Verder worden er veel
planten in en bij geplaatst om met deze vijver de natuur zo getrouw mogelijk
bij huis te brengen. Er hoeft weinig onderhoud aan te pas te komen, afgezien
van het af en toe de planten in te korten en afgestorven planten weg te halen.
Als er een biologisch evenwicht is tussen vissen en planten, zal het ecologische
systeem zelf zijn werk doen en is er geen filterinstallatie nodig maar een klein
filter zou eventueel als aanvullen geplaatst kunnen worden.

Natuurvijver
Deze vijversoort is er een waar men de natuur laat belopen, nog meer
dan bij de tuinvijver. De oevers lopen geleidelijk af en er wordt gebruik
gemaakt van veel planten, stenen, boomstronken en eilandjes. Zo kunnen
veel verschillende dieren daar hun heil zoeken, zoals kikkers, salamanders,
padden en ander klein dierlijk leven. Vissen passen niet zo goed in deze vijver,
zij kunnen de eitjes en larven van de andere dieren opeten. Eventueel kan er
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een niet vijandelijke vissoort in uitgezet worden.
Voor de eigenaar is deze vijver onderhoudsvriendelijk, er hoeft namelijk geen
onderhoud plaats te vinden want bij een natuurvijver wordt de natuur in de
vrije loop gelaten.

Visvijver
In de visvijver zijn er meer vissen dan planten aanwezig. Een vissenvijver
is eigenlijk een tuinvijver, maar dan met een veel grotere visbezetting. Dit
verstoord het biologische evenwicht want de vervuiling die de vissen maken
kan niet worden opgevangen door het in verhouding relatief weinig aantal
planten. Hierdoor is een filterinstallatie nodig.

Koivijver
Dit is ook een vissenvijver, maar dan doelbewust gebouwd en volledig
toegespitst op de eisen en het welzijn van de koi. Deze soort vis zijn bodem
woelende vissen en planteneters. Dus er kunnen geen planten in deze vijver.
Er zouden eventueel planten geplaatst worden in een afgeschermd stuk zodat
de vissen er niet bij kunnen, en kan er iets meer natuurlijk evenwicht in de

1.1.1 Tuinvijver					Natuurvijver						Visvijver					Koivijver						

vijver zijn. Maar er moet in ieder geval gebruik gemaakt worden van goede
filters om het vuil uit het water te filteren. De kois zijn grote vervuilers van
de vijver.
Deze vijver vraagt veel onderhoud, zoals het regelmatig verversen van het
water. Verder willen de eigenaren de koi vissen goed kunnen zien, dus er
moet ook een ultra violet straler zijn om groene zweefalgen te verwijderen.
Zo blijft het water helder en kunnen de vissen goed gezien worden.

Zwemvijver
Dit is een vijver zoals een andere vijver, maar dan gebouwd om in te zwemmen.
Deze vijver integreert beter in een tuin dan het klassieke zwembad dat vaak
een onnatuurlijk blauwe kleur heeft een geometrische vormen heeft. De
zwemvijver biedt een vrije vormkeuze. Verder wordt de waterzuivering gedaan
door waterplanten en chloor mag absoluut niet gebruikt worden. De planten
moeten af en toe bijknipt worden. Er kan eventueel ook een filter geplaatst
worden. De bodem kan worden schoongehouden door een vijverstofzuiger.
Dit zwembad bevat niet hetzelfde niveau hygiëne als een klassiek zwembad.
Het is een natuurlijke omgeving waar insecten, vogels, kikkers en andere
dieren op af kunnen komen.

Spiegelvijver
Deze vijvers hebben meestal strakke vormen en zijn ondiep. De weerspiegeling
van de omgeving in de vijver maakt dit type vijver tot een indrukwekkende
waterpartij. Het voordeel van de spiegelvijver is dat er relatief veel
wateroppervlak is ten opzichte van het watervolume van de vijver. Hierdoor
hoeft geen grote filterinstallatie is geplaatst te worden wat ervoor zorgt dat de
kosten relatief laag blijven. Deze vijver erg ondiep en daarom ongeschikt om
er vissen in te houden.

Terrasvijver
Voor mensen die geen (grote) tuin tot hun beschikking hebben omdat ze
bijvoorbeeld in een flat wonen zijn er ook terrasvijvers. Dit zijn vijvers die
los in de tuin of op het balkon geplaatst kunnen worden. Deze vijver wordt
voornamelijk opgevuld met waterplanten. Verder behoeft de terrasvijver erg
weinig onderhoud. Het is een goedkoop en gemakkelijk alternatief voor de
‘gewone’ vijver.

						Zwemvijver					Spiegelvijver						Terrasvijver
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Bijlage 3.
Als men kinderen heeft of krijgt en ook een vijver heeft moet de vijver in
verband met ongelukken en verdrinkingsgevaar beveiligd worden. Jonge
kinderen realiseren niet direct welke gevaren er zijn. Erg jonge kinderen
hebben nog niet het reflex dat zij hun hoofd boven water moeten zien te
krijgen wanneer zij in water vallen. Verder zijn er geen aparte producten die
ouders aanschaffen voor hun kinderen wat in en rondom de vijver gebruikt
kan worden.

Dempen/zandbak
De meest veilige beveiliging voor een vijver is het compleet dempen van de
vijver en vullen met zand. Zo zou de vijver (tijdelijk) als zandbak gebruikt
kunnen worden. Voor mensen die weinig aan hun vijver hechten zou dit een
goede oplossing kunnen zijn.
Voordeel: Alle risico is weggenomen.
Nadeel: Wanneer iemand gehecht is aan zijn vijver of/en vissen is dit geen
goede oplossing.
Duur: een aantal jaar tot permanent.

Hekwerk om de vijver heen
Het plaatsen van een hek is ook een goede optie. Zo kunnen kinderen niet
bij de vijver komen. Bij het plaatsen van het hek moet met een aantal zaken
rekening gehouden worden, zoals de hoogte ervan. Hij moet hoog genoeg
zijn zodat kinderen er niet overheen kunnen klimmen. Verder moeten balken
verticaal geplaatst worden, horizontale balken zijn namelijk makkelijk te
beklimmen. Ook moet het kind niet vast kunnen komen te zitten in het als
het een hand, voet of zelfs hoofd erdoor kan steken.
Het verstoord het beeld van de tuin en moet een aantal jaar staan totdat de
kinderen veilig kunnen omgaan met water en vijvers, dus dat kan een negatief
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gevolg zijn waardoor mensen liever geen hek willen.
Voordeel: Vijver blijft
Nadeel: Kan het uitzicht storen. Niet al het risico is weggenomen.
Duur: Een aantal jaar

Hekwerk over de vijver heen (betongaas, smeedwerk)
De vijver kan ook afgedekt worden met een hek wat een paar centimeter
boven het water ligt. Dit verstoort het beeld al veel minder. Wanneer kinderen
om een of andere reden op het hek komen en vallen is het door de gaten
moeilijk om een oppervlak te vinden om weer makkelijk rechtop te kunnen
staan. Eventuele paniek bij het kind kan toenemen. Ook hier kan er een hand
of voet ingestoken worden en klem komen te zitten.
Het afdekken kan met betongaas, waarbij moet worden opgelet dat de scherpe
randen weggehaald worden. Maar er zijn ook mooie variaties van smeedwerk
te koop. Door te kunnen kiezen uit meerdere opties kan er iets gekozen
worden wat bij de sfeer van de tuin past en is het minder lelijk en storend.
Voordeel:
Als kinderen vallen, vallen ze op het hekwerk en kunnen ze niet in het water
vallen. Uitzicht wordt bijna niet verstoord.
Nadeel: Het kind kan zich bezeren of kan klem komen te zitten in het hekwerk
Duur: Een aantal jaar

Hekwerk net onder wateroppervlak
Er kan ook voor gekozen om het betongaas net onder het wateroppervlak
te laten zakken. Zo is het bijna niet te zien maar is het nog wel relatief veilig.
Omdat het onder water ligt en dus minder opvalt, zullen kinderen ook minder
het gevaar inzien en meer risico’s nemen. Zo is de kans groter dat ze eropaf
gaan. Ondanks dat het een ondiep laagje water is, kunnen kinderen er nog

steeds in verdrinken.
Voordeel: Niet storend voor het uitzicht.
Nadeel: Kinderen zien het gevaar niet. Wanneer hij erin valt kan een klein
laagje water al dodelijk zijn en het kind kan niet zien waaraan hij zich weer
kan opdrukken om boven water te komen en rechtop te staan. Verder kunnen
vissen zich beschadigen aan het hekwerk.
Duur:Een aantal jaar

Schrikdraad
De reigerverschrikking wat gebruik maakt van schrikdraad heeft als bijwerking
dat het ook kinderen afschrikt. Wanneer ze een schok hebben gehad leren ze
snel dat ze daar niet in de buurt moeten komen. Toch kan het schrikeffect
juist zorgen dat ze vallen, in het water over het draad heen, dus dit is op
zichzelf geen goede optie.
Voordeel: Het kind leert ervan als hij eenmaal een schok heeft gehad.
Nadeel: Het is bedoelt voor reigers en dieren en niet voor kinderen. Eventuele
schrikreactie kan er juist voor zorgen dat het kind toch in het water valt.
Duur: Permanent, men wil de reigers en dieren immers permanent weg
houden.

Gemakkelijk (de)monteerbaar hek
Voor mensen die soms kinderen over vloer krijgen, bijvoorbeeld grootouders,
voelt het niet noodzakelijk om een vaste omheining om de vijver heen te
zetten. Hier zou een makkelijke demontabele versie gepaster zijn.
Een goed voorbeeld is de Seguroll. Dit maakt gebruik van een aantal palen
waaruit een schermdoek getrokken kan worden. Als dat doek aan de
volgende paal wordt bevestigd kan de hele vijver omheind worden. Dit is ook
weer makkelijk in te rollen, waardoor het voor een dag het makkelijk op en
afgebouwd kan worden.
Voordeel: Makkelijk op en af te bouwen voor één dag.
Nadeel: Stoort zicht op vijver

Duur: Korte periode (bijvoorbeeld 1 dag)

Ondiep maken van vijver
Het ondieper maken van een vijver is veiliger dan een diepe vijver, maar is niet
zonder risico’s. Zoals eerder is gezegd kunnen kinderen al in een klein laagje
water verdrinken. Het is beter om de dan ook af te sluiten.
Voordeel: Vijver verandert weinig, zicht wordt niet verstoord.
Nadeel: Kinderen kunnen er nog steeds in vallen. Vissen hebben een bepaalde
diepte nodig, dus in een te ondiepe vijver kunnen geen vissen leven.
Duur: Een aantal jaar tot permanent

Rand van de vijver verhogen
Duidelijk overgang van land naar water.
Een duidelijke scheiding tussen vaste grond en water kan kinderen er al alerter
op maken. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een verhoogde vijverrand,
zodat kinderen niet per ongeluk door een misstap het water invallen. Ze
kunnen natuurlijk wel over de rand klimmen, maar de overgang is duidelijker
voor kinderen.
Voordeel: Voor kinderen een duidelijke overgang van land en water
Nadeel: Uiterlijk kan niet passen bij het uiterlijk van de tuin. Het kind kan er
nog steeds in vallen.
Duur: Permanent

Stevige oeverafwerking
Het maken van een stevige oeverafwerking verlaagt het risico om per ongeluk
uit te glijden. Een stenen rand is steviger dan een drassige grond.
Voordeel: Duidelijkere scheiding tussen land en water
Nadeel: Kinderen kunnen door een misstap nog steeds in het water vallen.
Duur: Een aantal jaar tot permanent.
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Veel planten als omheining gebruiken (hoge dichtheid)

Continue toezicht

Het gebruik van veel planten om de vijver zorgt ervoor dat er obstakels zijn
tussen kind en vijver. Het is echter lastig om te zien waar de rand van de vijver
precies is als het compleet bedekt is door planten. Als het kind toch besluit
om in de planten te klimmen kan het gebeuren dat hij zomaar in het water
valt omdat hij de rand niet kon zien.
Voordeel: Natuurlijke uitstraling van vijver blijft behouden
Nadeel: Voor kinderen niet duidelijk waar het water begint en tot hoever ze
kunnen gaan.
Duur: Permanent

Ondanks alle beveiligingsmethoden blijven kinderen altijd onberekenbaar en
is het altijd nodig om toezicht te houden.

Ondiepe strook voordat het dieper wordt
Om iets meer veiligheid te creeeren kan een stuk van de vijver opgehoogd
worden zodat het daar wat ondieper wordt. Het midden van de vijver zal nog
steeds diep blijven, maar als een kind erin valt kan het zich er zelf makkelijker
uit werken op het ondiepe stuk.
Voordeel: Het kind valt niet gelijk in het diepe
Nadeel: Ook in ondiep water kan een kind verdrinken.
Duur: Een aantal jaar tot permanent

Pond alarm
Wanneer er iets in het water valt gaat er een alarm af, zo kunnen de ouders
snel reageren als hun kind in het water is gevallen. Het is alleen wel beter om
het te voorkomen dat een kind in de vijver kan vallen.
Voordeel: Ouders worden gealarmeerd en kunnen direct handelen
Nadeel: Het kind kan in het water vallen en de tijd tussen alarm en handelen
kan fataal zijn
Duur: Een aantal jaar
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Bijlage 4.

Matrix
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Waterornamenten

Heissner:
Afmetingen: 66*46*26 cm
€ 99.00

Ubbink
Afmetingen 58x36x42
prijs: €159.00

Ubbink:
Afmetingen: 32,46,64 cm
diameters, hoogte 72 cm
prijs: €125.00

Ubbink
Diameter: 12,18,21cm
Prijs €179.00

Heissner:
Afmetingen: 50*50*25 cm
prijs: €149.00

Heissner:
Afmetingen: 15*25*40cm
Prijs: €199.00

Heissner:
Afmetingen: 30*30*65 cm
prijs €149.00

Heissner:
Afmetingen: 25*15cm
oppervlak* 15/25/40cm hoog
Prijs: €219.00

Heissner:
Afmetingen: 45*45*54 cm
Prijs: €249.00

Ubbink:
Diameter: 36 cm
Prijs: €269.00

Ubbink:
Afmetingen: 20,35,50 cm hoog
prijs: €315.00

Ubbink:
Afmetingen: 30,40,50 cm
diameter
Prijs: €389.00

Ubbink:
Afmetingen: 79*45*70 cm
Prijs: €435.00
Heissner:
Afmetingen: 39*28*51cm
Prijs: €269.00

Ubbink
Afmetingenetingen: diameter
basin 88cm, diameter
ornamenten 17,25,33 cm
prijs: €279.00

Ubbink:
Afmetingen:120*60*60 cm
prijs: €769.00
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2009/48/E6: Bijlagen 1&2 van artikel 2
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Bijlage 7.
Procedure
verkrijgen CE-markering
In eerste instantie is de fabrikant of zijn in de EER aangewezen gemachtigde
vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de CE-markering.
De fabrikant moet zorgen dat zijn producten voldoen aan de eisen van alle
toepasselijke richtlijnen. Hij voert een overeenstemmingsbeoordeling uit en
schakelt daarbij –als de richtlijn dit eist- een ‘notified body’ in. In veel gevallen
volstaat het dat de fabrikant zelf een conformiteitsprocedure uitvoert volgens
de toepasselijke richtlijn(en). Bij producten met een verhoogd risico moet
de fabrikant een aangemelde instantie (‘notified body’) bij de beoordeling
betrekken.
Verder houdt de fabrikant een technisch dossier aan van zijn producten
en toont dit op verzoek aan de marktautoriteiten van het EER-land waar
de producten worden verhandeld. In een verklaring van overeenstemming
verklaart de fabrikant dat zijn producten voldoen aan alle toepasselijke
richtlijnen. De fabrikant brengt het CE-merkteken aan op het product.

88

Bijlage 8.

Morfologisch schema
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Bijlage 9.
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Schetsen concept bellenblaas

Bijlage 10.

Schetsen concept puzzelbol
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