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Ikea kwam,
zag en won

IKEA DESIGN IN HEERLEN

Hij is blij dat Ikea groten-
deels de massieve, donkere
eikenhouten meubels uit
de Nederlandse huiskamers
heeft verdreven. Zij vindt dat
het begrip ‘design’ te pas en
onpas wordt gebruikt en
daardoor weinig meer zegt.
Op verzoek van deze krant
bezoeken de ontwerpers
Rob Nieuwenhuizen en
Jane Worthington in
Schunck Democratic Design -
35 jaar Ikea in Nederland.

door Kim Noach

AA ha. Dat is inderdaad
handig, knikt desig-
ner Jane Worthing-
ton (44) instem-
mend. De geboren

Britse buigt zich even over de por-
seleinen koffiekopjes uit de 365 +
Kitchenware-serie van Ikea. Voor
de oplettende bezoeker: er zitten
kleine inkepingen aan de onder-
kant van de kopjes. Zo voorkom
je dat spoelwater uit de afwasma-
chine op de kopjes blijft liggen
en de rest van de schone vaat
weer nat wordt bij het uitrui-
men. „Leuk”, meent Wort-
hington. „Maar dat maakt het
nog geen design.”
Samen met collega-ontwer-
per Rob Nieuwenhuizen be-
kijkt ze de gisteren geo-
pende expositie Democra-
tic Design in de Heerlense
cultuurtempel Schunck.
Ikea toont circa twaalf be-
kende ‘topdesigns’ - zo
ronkt het persbericht -
in Schunck om stil te
staan bij het feit dat
het Zweedse woonwa-
renhuis 35 jaar in Ne-
derland bestaat. Na

Amsterdam is Heer-
len de enige plek

in ons land waar

de reizende expositie te zien is.
Vanwege het project Inspire City
waarmee design en lifestyle uit
de (Eu)regio Parkstad nadrukke-
lijk onder de aandacht worden ge-
bracht.
Wat is design? Worthington: „In
mijn ogen is design een combina-
tie van duurzaamheid, kwaliteit
en innovatie. Design is een be-
grip dat jaren te pas en onpas ge-
bruikt wordt. Als Blokker Alessi-
namaak keukenspullen verkoopt,
wordt er onmiddellijk het label
‘design’ opgeplakt. Daardoor
heeft het geen waarde meer.”
Rob Nieuwenhuizen knikt in-
stemmend. „Ik gebruik het begrip
zo min mogelijk. Is Ikea design?
Sommige stukken. Ze hebben
goede ontwerpers in huis, die na-
denken over hun producten. Kijk
bijvoorbeeld naar dit keukenkruk-
je dat ook een stoeltje is. Je kunt
het makkelijk optillen dankzij de-
ze greep. Mooi en functioneel. Pri-
ma. Maar als je kijkt naar de af-
werking... daar valt het een en an-
der over op te merken. Ach weet
je: voor het geld hoef je het niet
te laten.”
De plastic Vållö-gieter (à ander-
halve euro per stuk) van ontwerp-
ster Monika Mulder wordt door
de twee kenners unaniem verko-
zen als het beste product van de
tentoonstelling. Functioneel en

mooi. „Vergeet ook niet dat het
handig stapelbaar is tijdens trans-
port. Ook dat is iets dat je als ont-
werper mee moet nemen in je
maakproces”, knikt Worthington.
„Zet er een bos fleurige tulpen in
en wauw: je hebt een vaas”, lacht
Nieuwenhuizen.
Ikea mag dan niet altijd duur-
zaam design zijn, qua functionali-
teit is het woonwarenhuis moei-
lijk te kloppen, knikt het duo.
Want Worthingtons eigen Wedge-
wood-kopjes dragen dan wel het
stempeltje design, er blijft altijd
water op liggen na een wasbeurt
in de afwasmachine.

Democratic Design is tot en met
20 december te zien in Schunck,
Bongerd 18 in Heerlen.
Openingstijden: maandag tot en
met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur.
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Op de foto’s:
Links: de 365 + Kitchenware koffie-
kopjes. Boven: mondgeblazen glazen
vazen. Rechts (van boven naar bene-
den): Vållö-gieters van de Nederland-
se ontwerpster Monika Mulder, stoel
met handdoekenrek van bamboe, de
vaas van de Nederlandse Hella Jonge-
rius en de stoel van designer Marcus
Arvonen gemaakt van een mix van
hout en plastic.

Wie: Jane Worthington
Woont in: Lanaken
Leeftijd: 44 jaar

De geboren Britse is freelan-
ce ontwerper voor onder
meer meubelmerk Leolux.
Ze werkt al zo’n 25 jaar in de
designbranche, eerst in
dienst van Philips. Ze geeft
les op de Design Academy, in
‘ontwerpstad’ Eindhoven.
Design is: een mix van duur-
zaamheid, hoogwaardige
kwaliteitsproducten en het
moet innovatief zijn. Heeft
ze zelf ook Ikea-spullen in
huis? Ze moet even naden-
ken, maar inderdaad. Glazen.

www.janeworthington.com

Wie: Rob Nieuwenhuizen
Woont: in Bocholtz
Leeftijd: 52

Autodidact is Rob Nieuwen-
huizen; twintig jaar actief als
ontwerper en meubelmaker.
Met twee ‘rechterhanden’
per toeval in het vak gerold.
Hij verkoopt bouwtekenin-
gen en handleidingen van
eigen ontwerpen via inter-
net. Consumenten kunnen
dan zelf hun eigen hoogsla-
per, of tv-meubel in elkaar
zetten. Daarvoor hoef je niet
extreem handig te zijn. Zelf
heeft hij keukenspullen van
Ikea in huis: ‘altijd handig’.

www.meubelwerktekening.nl
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