
O
pwerkvloeren
waar veel crea-
tiviteit verlangd
wordt van
medewerkers
kom je ze tegen:

speeltoestellen voor volwassenen.
De voetbaltafel is eenklassieker,
net alshetdartboard.Ook schom-
mels, skippyballen, glijbanenen
klimwandenwordenaangewend
ommedewerkers even los teweken
vanhuncomputerschermenen
decreativiteit te bevorderen.En
allangnietmeer alleenophippe
reclamebureaus.Bij onlineverko-
perCoolblue schijnt vergaderd te
worden ineenballenbak.
Maar thuis?Daar zijnhetnog

altijddehoekbank, de salontafel
ende comfortabele fauteuil die ze-
gevieren. Zenodigenuit tot eenen
dezelfde activiteit, namelijk:met
de voetjes omhoogendehand in
deborrelnotennaardebeeldbuis
kijken.Ofnaar eenander scherm.
Omdie reden lanceerdeontwerper
Michiel vanGageldonk vorig jaar

Apekooien is eenhit onder veertigers, net als de
escaperoomenhet trampolinepark.Maar thuis
dominerennogaltijd deklassiekemeubels.Dat
kanookanders.Metwipwaps, klimwandenen
schommels.

DoorElsbethGrievink

Unscripted: eenbouwblokken-
set voor volwassenen, compleet
metbijbehorende speeltafel.De
bedoeling? Is erniet. Behalve ge-
wooneenbeetje spelen, stapelen,
hannessen, uitproberen.Met je
handen.
Een jaar eerder studeerdeOcéa-

neAlgaronaf aanDesignAcademy
EindhovenmetPlayMyGame: een
setmodulaire onderdelenwaar-
mee zeonsuitdaagt alle regels te
laten varen, en vrij als eenkind
onze eigen tasontwerpensamen
te stellen.VolgensAlgarongaan
wenamelijk gebukt onder sociale
druken ishethoog tijddaaraan
teontsnappen. Ze gafhaar set
een veelzeggendeondertitelmee:
‘gettingold is a fact, growingup is
a choice’.
Ook JasmijnMuskens zougraag

ziendat volwassenenwat vaker
spelen.Methaar kleurrijkeDIY-
meubelonderdelen,waarmee ze
afstudeerdeaandeKoninklijke
Academie voorBeeldendeKunst
inDenHaag, kunnenwehelemaal

Spelenvoor
volwassenen

De Japanse
ontwerper
Mikiya
Kobayashi
bedacht
hetproject
Playscape,met
ondermeer
schommels en
glijbanen voor
volwassenen.
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los. Al spelendenexperimente-
rend, en zonder instructies, die-
nenweonze eigenmeubelstukken
inelkaar te knutselen.
Bij deBritse ontwerper Stephen

Johnsonwashet vooral debehoef-
te zélf spontaner te ontwerpendie
hemtothet lievelingsspeelgoeduit
zijn jeugd leidde. ‘Ikwildeweerde
creatieve vrijheid ervarendie ik als
kindhad.’Hij ontwikkelde eenklei
die sterkgenoeg is ommeubels
mee tebouwen.Hij deeder vijf jaar
over omde juiste receptuur voor
zijnPlay-Doh te vinden.Diemoest
immers zo zacht en zijdeachtig
aanvoelenals kinderklei,maar
sterk genoeg zijnomeenmeubel
bij elkaar tehouden.Met zijn
producthoopthij collega-ontwer-
pers te inspirerenonbevangen te
ontwerpen.

Wegmet tafelmanieren
Ontwerper Erik Stehmannkomt
er rond voor uit dat hij behoefte
heeft aan spelen. Zo komen zijn
ontwerpen tot stand: zijn pijltjes-
schieter voor volwassenen is het
resultaat van lekker doenwaar-ie
zin inhad.Maar ook een schom-
melstoel voor ophet strand, een
kattenkrabpaal in de vormvan
eenhondeneenheuse race-
baanlamp (nog inwording) zou
Stehmannnooit bedacht hebben
als hij zichniet gewoonevenflink
had laten gaan. TijdensdeDutch
DesignWeekpresenteerde Steh-
mann, die inArnhemwoont, zijn
nieuwste ontwerp, deTinyboat:
een compleet functioneel, elek-
trischbootje voor éénpersoon,
dat eruitziet alsof het zóuit een
draaimolenkomt,maarwaar je
echt de grachtmeeopkan.
Datde reacties lovendwaren,

verbaasthemniks. Volgensde
ontwerperhebbenvolwassenen
óókbehoefte aan speelgoed. ‘Ik

Stephen
Johnson

ontwikkelde
klei om

meubelsmee
tebouwen.

Boven: spelen
met lichtmet

deContour van
Ontwerpduo.

‘Ikwildeweer de creatieve vrijheid
ervaren die ik als kindhad’

Kobayashi’s vergadertafel
voorhet Japansemerk
Masterwalwordt in
eenhandomdraai een
tafeltennistafel.

tenminstewel.’Hijmaakt zijn
productendanook indeeerste
plaats voor zichzelf,maarmerkt
dat zijnwerkmensen raakt: ‘Als je
als volwassenmanmet treintjes
speelt,wordener vaakgrapjes over
gemaakt.Maar ishetdesign, dan
kanhetwél.’
Dat ondervindenTineke

Beunders enNathanWierink,
die samenOntwerpduo vormen,
ook. Zij braken in2008doormet
Marbelous: eenesdoornhouten
eettafel enknikkerbaan ineen,
diede vloer aanveegtmet tafelma-
nierenenalledisgenotenónder
de tafel krijgt.Ook voorWhen
Iwas little, eenkaptafelmetpop-
penhuisuitstraling, haaldenze
inspiratieuit huneigen speelgoed
van vroeger. Echt opgegroeid is
het ontwerpduo tien jaar laternog
steedsniet: onlangs lanceerden ze
hetmodulaire verlichtingssysteem
Contour,waarmee zeopnieuween
appel doenophet kind inonszelf.
Het systeembestaat uit verschil-
lendeelementen,waarmeede
gebruiker zijn eigencompositie
maakt. Beunders: ‘Het ontwerp is
slechts eenaanzet.Net alsmet veel
kinderspeelgoed ishet debedoe-
lingdatdegebruiker er zelfmee
aande slag gaat.’

Boompje klimmen
Dat er eenmarkt voor is, hadden
wenatuurlijk kunnenweten: alle
formuleswaarbij volwassenenzich
mogengedragenals kinderenwer-
kenals een tierelier.We verruilen
onsbezoekje aande sportschool
voor georganiseerdbuitenspelen
voor volwassenen, of eenmiddag
ingroepsverbandboompjeklim-
menen inhetbos ravotten, aange-
bodendoorNatuurmonumenten.
Ookapekooien is eenhit onder
veertigers.Net als de escaperoom
ofhet trampolinepark, dat spe-

ciale avondenvoor eenoudere
doelgroepaanbiedt.
Waaromonzepublieke ruimte

dannietmeer gelegenheidbiedt
tot spelen, is een vraagdieook
de JapanseontwerperMikiya
Kobayashi bezighoudt.Hij pre-
senteerde tijdensdeafgelopen
TokyoDesignWeekhetproject
Playscape, dathij in april ook
opdedesignbeurs inMilaan zal
presenteren. Playscape is een
fusie tusseneen speeltuin eneen
landschap,metdoorKobayashi
ontworpenobjecten. Schommels,
eenglijbaan, eenklimwand, een
draaimolen, eenwipen schom-
melstoelen. Allemaal bekleedmet
stoffen vanhet luxemerkKvadrat.
Bezoekersdie zich lieten

verleiden, zwierden lachenddoor
de ruimte,wiptenerop los en,
schoteneenboel foto’s. ‘Niet al-
leenkinderen, ook volwassenen!’
benadruktdeontwerper, die al
meerdan vijftien jaarbezig ismet
het ontwerpen van speelobjecten.
Datbegon in2003metdeMov, een
strandstoeltje dat jebovendien

uitstekendkunt gebruikenbij het
graven inhet zand.Daarnawerd
het zijnhandelsmerk.Voorhet
JapansemerkMasterwalmaakte
Kobayashi de luxueuzewalnoot-
houten vergadertafelUA1, die je
eenvoudig transformeert tot ping-
pongtafel doorhet ‘netje’ van leer
enbrons tebevestigenendees-
doornhoutenbetjes tevoorschijn
te toveren.Déplekomstoomaf te
blazennade vergadering.
Kobayashi’s grootstewens ishet

ontwerpen vaneenparkdatniet
alleenkinderenmaarook volwas-
senenuitdaagt omte sporten,
spelenenontdekken. Zijn grote
voorbeeld is de Japanseontwerper
IsamuNoguchi, die ondermeer
hetMoerenumaPark inSapporo
ontwierp. Inditparkwordenkunst
ennatuur gecombineerd, enbe-
zoekers gestimuleerd teklimmen,
klauteren, zwemmenendwalenen
zich te verstoppen.Eenplekomde
geest tot rust te latenkomen, juist
door even ietsheel anders tedoen.
DeTinyboat vanStehmannzouer
nietmisstaan.o

Wiedeedhetniet als
kind: pijltjes schieten.
Hierdedesignversie van
Erik Stehmann.

‘Over een volwassenmandiemet
treintjes speeltworden grappen gemaakt’
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