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Respace lanceert houten bouwspeelgoed
Het bouwspeelgoed – dat Hopla heet – staat in dienst van de grotere uitdaging in Nederland om
de populariteit van houtbouw in alle lagen van de samenleving te vergroten.

Hopla is als het ware een miniatuurversie van het echte parametrische houtbouwsysteem van
Respace, compleet met de typische verbindingen waarmee je de verschillende elementen aan
elkaar kunt monteren. “Zie het als een innovatie op de bekende ‘kabouter plankjes’, waardoor
jouw bouwwerk nooit meer in elkaar dondert door elke nies of kwispelstaart”, aldus Berend
Raaphorst, parametric lead bij Respace.

Serieuze boodschap
In eerste instantie is er met het idee - geboren tijdens een
lunchpauze - niks gedaan, totdat een engineer in een vrij uurtje
toch een ontwerp wist te ontwikkelen waar iedereen meteen
enthousiast over was. Raaphorst: “Dat Hopla iets weg heeft
van ons eigen systeem is natuurlijk hartstikke leuk en relevant,
maar het is ons vooral om de serieuze boodschap te doen:
houtbouw heeft nog veel last van wantrouwen door de
samenleving. Met Hopla kunnen we om te beginnen kinderen
(en hun ouders!) al vroeg enthousiast maken voor bouwen met
hout zonder instortingsgevaar.”

In de verpakking zit een leuk geïllustreerd kinderboekje over de
vele voordelen van wonen in hout. Iets oudere kinderen
kunnen zelf via de QR-code op de doos een animatievideo
bekijken.

Doorpakken
Voor Respace blijft het niet bij een ludiek statement. Dat zou naar eigen zeggen ongeloofwaardig
én zonde van tijd en geld zijn. Er wordt dus al vol ingezet op samenwerkingen op gebied van
distributie en marketing. Er lopen zelfs gesprekken met diverse kinderopvangorganisaties om
(tegen kostprijs) meerdere Hopla exemplaren te leveren.

Wel geeft het bedrijf expliciet aan dat het geen strategische ambitie is om groot te worden in
houten speelgoed. Maar als de vraag naar Hopla groot blijkt, dan zullen ze er uiteraard aan
voldoen. “Noem het een druppel op een gloeiende plaat, noem het een statement, maar wij doen
tenminste iets”, besluit Raaphorst.

Een doos Hopla bevat 200 bouwelementen en een boekje, en is voorlopig in beperkte
oplage verkrijgbaar in de webshop hopla.toys (op=op).

Over Respace

Respace is een ConTech scale-up die de bouwsector radicaal wil verduurzamen. Dat doen zij door bestaand
vastgoed te transformeren naar een nieuwe bestemming. Dankzij hun parametrische ontwerptool en de
gerobotiseerde productie, is het Respace bouwsysteem gestandaardiseerd, en tegelijkertijd maatwerk. Het
resultaat is een esthetische, remontabele oplossing op basis van duurzaam hout.
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