
49 

TUINTRENDS

Buiten spelen!
Niets leuker voor de kids dan 
buiten ravotten en spelen. Aan 
buitenspeelgoed alvast geen gebrek. 
Maar misschien wil jij ook wel eens 
wat anders dan anders. We zochten 
en vonden bijzondere speelhuizen, 
schommels, zandbakken en ander 
buitenspeelgoed dat ook een 
esthetische meerwaarde betekent 
voor de tuin: soms exclusief en 
met hoog designgehalte, dan weer 
kleurrijk en schattig, maar wel 
altijd origineel. Verwondering 
gegarandeerd, bij klein én groot.

Tekst Eva Goossens

Het is eens wat anders dan een 
gewone schommel. Dit paard van 
Esschert Design staat garant voor uren 
speelplezier. Zowel geschikt voor stoere 
rodeorijders als elegante amazones 
vanaf drie jaar, mits begeleiding door 
een volwassene. Het paard is gemaakt 
uit een gerecycleerde autoband en mooi 
afgewerkt met touw voor de manen.
 Richtprijs: € 75,90

www.esschertdesign.com

Het Nederlandse Weltevree verrast telkens weer met no-
nonsensedesign dat zeer functioneel blijkt. Zo ook deze 
Swing waarmee je elke paal of boom - ook zonder stevige 
zijtakken - in een bijzondere schommel kan omtoveren. 
De structuur is gemaakt van gecoat staal en het geheel 
wordt geleverd met zitje en touw. Enige voorwaarde: de 
boom of paal moet een minimale diameter van 20 cm 
hebben.
 Richtprijs: € 640
 www.weltevree.nl

Deze Sweetcake zandbak, ontworpen door Beerd van 
Stokkum, weet een glimlach los te weken bij groot 
en klein. Net een reuzencupcake! Hij is gemaakt van 
kunststof en verkrijgbaar in 11 kleuren. Ondanks het 
stevige en duurzame materiaal weegt Sweetcake leeg 
niet meer dan 5 kg. Leuk als zandbak, maar net zo goed 
geschikt als plonsbadje, bloembak, reuzenijsemmer en 
zelfs als hondenmand dankzij het optionele kussen in de 
vorm van een cakeje.
 Formaat: 72 x 27 cm (ø x h). 
 Richtprijs: € 149
 www.beerdvanstokkum.com

Ondertussen een vaste 
waarde in het gamma van 
designlabel Droog: de 
‘Swing with the plants’-
schommel ontworpen 
door Marcel Wanders. 
Het zitje van deze 
schommel, verkrijgbaar 
in groen, zwart en wit, laat zich vullen 
met aarde en zaadjes. Wanneer de klimplant langs 
de touwen omhoog groeit, wordt de schommel vanzelf 
een poëtische rust- en speelplek voor zowel binnen als 
buiten.
 Richtprijs: € 299
 www.droog.com

LEUkE REcycLagE

SchommEL  vooR  
boom of paaL

ZaNDgEbakjE poëTISchE  
pLaNTENSchommEL

Steeds meer merken brengen een 
kinderversie uit van volwassen 
meubelen. Zo ook het Franse ‘Qui-
est-Paul?’. ‘My first Translation’ is 
de mini-uitvoering van de Translation 
buitenstoel in weer- en uv-bestendige 
kunststof, verkrijgbaar in maar liefst 17 
verschillende kleuren die zich leuk laten 
combineren tot een vrolijke set. Design: 
Alain Gilles
 Richtprijs: € 175
 www.qui-est-paul.com 
 www.visaversa.be

voLwaSSEN  
bUITENmEUbEL vooR kIDS

Zit je graag zacht? Van Purple Frog 
is de Marshmallow Swing, flexibel 
en comfortabel. Het is eigenlijk een 
hangend kussen, leuk voor binnen 
maar net zo goed geschikt voor 
buiten. De stof is van sterk polyester, 
waterafstotend en makkelijk schoon 
te maken met lauw water en zachte 

zeep. Verkrijgbaar in tal van kleurtjes. 
Bovendien kun je je Marshmallow 
Swing nog verder opvrolijken met 
de optionele hoesjes voorzien van 
een dierenprint, in kunstgras of 
in de vorm van een roze of wit 
bontje. De Marshmallow Swing 

kan tot 70 kg dragen, wordt 
geleverd met zwart touw en 

roestvrijstalen ringen. 

Zo ZachT  aLS EEN maRShmaLLow

 Richtprijs: € 44,95 voor Marsh-
mallow Swing en € 17,50 voor 
optionele Animal, Grass of Fur 
Sleeve.

 www.purple-frog.nl
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De Spaanse Verónica Martínez liet zich inspireren door 
de vallende herfstbladeren voor het creëren van deze 
schommel: een handgemaakt sculptuur uit massief 
hout. Best exclusief, dus. Deze Leaf Swing vormt 
een heuse blikvanger in de tuin en is groot genoeg 
om ook volwassenen schommelplezier te gunnen. 
Wat de touwen betreft, heb je de keuze tussen wit, 
blauw, zwart of rood nylon, maar ook touw gemaakt uit 
natuurlijke hennepvezel behoort tot de mogelijkheden.
 Richtprijs: € 1.400
 www.veronicamartinezdesign.com

Het Spaanse Vondom, voornamelijk gespecialiseerd in 
buitenmeubilair en potten in polyethyleen, gaat met dit 
design schommelpaard de speelse toer op. Verkrijgbaar 
in twee formaten - voor kinderen én volwassenen -, een 
waaier aan kleuren en tevens in een gelakte uitvoering. 
Het paard schommelt niet alleen van voor naar achter 
maar kan ook rondjes draaien. En omdat het in Spanje 
gemaakt wordt, werd het genoemd naar Don Quichots 
wereldberoemde paard, Rosinante. 
Design: Eero Aarnio. 
 Richtprijzen: vanaf € 246,40 en vanaf € 411,40 

voor respectievelijk een klein en een groot 
schommelpaard. 

 www.vondom.com

Liefhebbers van Japanse architectuur en futuristische ontwerpen 
vallen ongetwijfeld voor dit Kyoto speelhuis van SmartPlayhouse, 
een jonge en dynamische firma uit Barcelona die nog meer fraaie 
ontwerpen in aanbieding heeft. Het huisje is verkrijgbaar in drie 
standaardformaten waarvan het grootste zelfs twee verdiepingen 
en een trap heeft. De vele ramen, origineel vormgegeven, 
zorgen voor de lichtinval en een heldere speelruimte. In optie 
kun je het huisje laten uitrusten met binnenverlichting, vast 
tapijt, gordijnrails, een slot en zelfs dakbekleding in kunstgras. 
Aangezien elk huisje pas na bestelling wordt gemaakt, kan het 
ontwerp desgewenst worden aangepast aan je persoonlijke 
wensen. Formaten: mini 140 x 140 x 150 cm, junior 153 x 153 x 
170 cm en maxi 180 x 180 x 305 cm (bxdxh). 
 Richtprijzen: € 2.400 voor Kyoto mini, € 2.950 voor Kyoto 

junior en € 5.900 voor Kyoto maxi.
 www.smartplayhouse.com

Geheime clubvergadering of eerste 
kusje? In dit boomhuis, hoog en 
droog, kan niemand je storen. Via de 
trap in de holle boom kom je aan een 
luik waardoor je in het speelhuis klimt. 
Het rijk alleen voor jou en je vrienden! 
Deze boomhut, zeer mooi afgewerkt, 
is verkrijgbaar in 3 kleuren: geel, wit en 
blauw, steeds gecombineerd met wit. 
Gezien in het assortiment van Royal 
Toys.
 Formaat: 150 x 200 cm. 
 Richtprijs: € 6.900
 www.royaltoys.nl

ExcLUSIEf  hoUTScULpTUUR

DoN QUIchoT achTERNa

fUTURISTISch

ExcLUSIEf  boomhUIS

‘cUSTomIZED’ SpEELhUIS
Van het Nederlandse qb is dit fraai speelhuisje gemaakt van natuurlijke en hoogwaardige 
materialen. De huisjes zijn niet alleen bijzonder door het ontwerp met afgeronde vormen, 
je kunt bovendien elk huisje online personaliseren. Kies kleuren en prints en stel zo je 
eigen en uniek speelhuisje samen. Je kunt ook een eigen print of foto uploaden of je zet 
het ontwerpteam van qb aan het werk om een echte qb special voor jou te ontwerpen. 
Ook verkrijgbaar: een onbewerkte qb die je thuis zelf naar hartenlust kunt afwerken en 
beschilderen, bijvoorbeeld met schoolbordverf, verfhandjes, bloemetjes, enz. 
Formaat: 250 x 150 (huis) /210 (dak) x 130 cm (bxdxh).
 Richtprijs: vanaf € 449 voor qb Basic, € 549 voor qb Colour en € 629 voor qb print.
 www.quubi.nl
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Vlaco

Op zoek naar een huisje dat je compact kunt opbergen wanneer er 
niet meer gespeeld wordt? Van Hanging Houses is deze speeltent 
in de vorm van een peperkoekenhuisje dat je, zoals de naam al 
verraadt, eenvoudigweg ophangt aan een boom, de schommel of 
waslijn. Bij alle fantasievolle speeltenten uit deze collectie, waaronder 
ook een vuurtoren, woonwagen en kasteel, hoort een handige en 
kleurrijke opbergzak en ook een optioneel pakket met bijhorende en 
educatieve accessoires om te leren strikken, knopen en ritsen.
 Formaat: 100 x 110 x 145 cm (bxdxh)
 Richtprijs: € 129,95
 www.hanginghouses.com

Op en top Amerikaans met een flinke dosis sprookjesachtige 
romantiek: Gingerbread Cottage van Little Cottages. Dit is slechts 
één van de vele speelhuizen, waaronder ook de imposante Sara’s 
Victorian Mansion en Statford Schoolhouse, die dankzij het 
Nederlandse Royal Toys nu ook in onze tuin kunnen schitteren. 
Ze zijn stuk voor stuk handgemaakt uit hout en leverbaar in twee 
kleuren. Dankzij de kant-en-klare panelen kun je de huizen makkelijk 
zelf in elkaar zetten, al is er ook een montagedienst die deze klus op 
verzoek van je overneemt. 
Gingerbread Cottage is verkrijgbaar in 3 formaten: 245 x 245 cm, 
305 x 245 cm en 365 x 245 cm.
 Richtprijzen: €  2.150, €  2.450 en € 2.750
 www.royaltoys.nl

Plezier gegarandeerd in deze charmante 
pipowagen van het Nederlandse Zomerzoen, 
dat trouwens nog meer van deze originele 
speelhuisjes in aanbieding heeft. Laat het 
maar regenen, ook bij slecht weer werkt deze 
speelwoonwagen als een heuse trekpleister 
op het jonge volkje. Ze kunnen er in spelen, 
fantaseren maar ook rusten en zelfs slapen 
want er is plaats genoeg. En met de optionele 
accessoires, waaronder een brievenbus, 
naambordje, vlaggetjes en gordijntjes, kleed je 
de wagen aan... al staat het je natuurlijk vrij om 
zelf aan de slag te gaan met naald en draad.
 Formaat: buitenafmetingen 162 x 292 x 

180 cm / binnenafmetingen: 125 x 175 x 
145 cm (bxdxh)

 Richtprijs: vanaf € 1.299
 www.zomerzoen.nl

haNgEND  
pEpERkoEkENhUISjE

amERIkaaNS  SpRookjE

jE EIgEN pIpowagEN

1ste

  Kringloopmarkt 

Red-de-Restjes Picknick

Kookdemo’s

NATUURlijk Geefplein

Workshops

(kids-)Animatie

Repaircafé Tuingerief

www.kringloopfeestival.be
www.facebook.com/kringloopfeestival2014

GRATIStoegang!

Hét feest van debiologische kringloopVoor iedereen die duurzamer in het leven wil staan

Voor jong
én oud

ook moeders

Zondag 11 mei 2014

van 10u tot 18u

Park Spoor Noord 

Antwerpen


