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WAT HOUT K AN

Leegstaand vastgoed. Daar is enorm veel van: fabrieken, kantoren, religieuze gebouwen. Het gaat in totaal om 39 miljoen vierkante meter 

onbenutte ruimte. Gebouwen van staal, steen en beton waarvan het uit oogpunt van duurzaamheid, kosten en soms om monumentale 

redenen zonde is om het te slopen. Terwijl er woningnood is, nog verhevigd door vluchtelingenstromen. Het Hilversumse bedrijf Respace 

heeft er met bijzondere software een oplossing voor ontwikkeld.

PA S K L A A R  B E S TA A N D 
VA S TG O E D  T R A N S F O R M E R E N

ook de capaciteit aan CNC-machinetijd gereserveerd hou-

den. Het punt met de vluchtelingenstromen is nu juist dat 

het golven zijn: zoveel capaciteit ineens is moeilijk te leve-

ren.’ 

Terwijl: als het materiaal, het vastgoed, het ontwerp en de 

zaagcapaciteit er zijn, dan kan Respace enorm snel produ-

ceren. Kantoren, woningen van hout en alles preciés pas. 

Via parametrisch ontwerp naar een digital twin ‘Als er 

één ding kenmerkend is aan Respace, dan is dat wat wij de 

engine noemen: de software waarin we de kwaliteiten van 

ontwerpprogramma’s als Grasshopper en Rhino combine-

ren. We maken gebruik van een kit-of-parts van houten in-

bouwelementen, waaronder een wandengenerator, waar-

mee we de juiste dikte en isolatiegraad kunnen kiezen. 

Daarmee maken we via parametrisch ontwerp een digital 

twin. We kunnen dus heel precies een ontwerp inpassen in 

een bestaande situatie: wanden en daken van bestaand 

vastgoed zijn zelden zo recht als ze ooit op de tekening 

stonden. Onze ontwerpsoftware kan daar mee omgaan. 

Dat alles vertalen we in een output voor zagerijen, we stu-

ren zonder verdere tussenkomst de CNC-machines aan. De 

delen en verbindingen worden zó ontworpen dat de mon-

tage bijzonder eenvoudig is en bijvoorbeeld ook door men-

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan worden ge-

daan.’

Al die knowhow is niet als bij toverslag gekomen. Respace 

is een afsplitsing van Sustainer, een bedrijf dat al een de-

cennium bezig is en samenwerkt met verschillende grote 

ondernemingen, zoals met TBI Woonlab en Gewoon-

HOUT. Hameleers: ‘Een heel bewuste keuze: Sustainer 

legt zich nu nadrukkelijk toe op het bouwen van complete 

houten woningen en appartementsgebouwen. De markt 

voor renovaties is anders en vraagt een andere aanpak.’ 

Hameleers en een aantal andere medewerkers en inves-

teerders durfden de uitdaging aan, namen een deel van het 

personeel én de engine over en hebben nu een bloeiend 

bedrijf.

‘We krijgen op het moment veel van die vragen. Of we niet 

even ten behoeve van de Oekraïense vluchtelingen een 

aantal Utrechtse kantoren binnen een week zouden kun-

nen ombouwen. Zo snel gaat dat helaas niet, tenminste niet 

op dit moment. Daar hebben we vooralsnog een aantal 

weken voor nodig’, vertelt Sebastiaan Hameleers. Hij is 

één van de eigenaar-directeuren van Respace, dat sinds de-

cember 2020 bestaat en nu al 30 medewerkers heeft. ‘Het 

is wel denkbaar dat we zoiets zouden kunnen leveren, 

maar dan moeten daar vooraf investeringen tegenover 

staan. Dan moet je een forse voorraad LVL aanhouden en 

Sebastiaan Hameleers in de 

Werkspoorfabriek in Utrecht: 

Volop focus op de transforma-

tie van leegstaand vastgoed.
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Leegstaand vastgoed. Daar is enorm veel van: fabrieken, kantoren, religieuze gebouwen. Het gaat in totaal om 39 miljoen vierkante meter 

onbenutte ruimte. Gebouwen van staal, steen en beton waarvan het uit oogpunt van duurzaamheid, kosten en soms om monumentale 

redenen zonde is om het te slopen. Terwijl er woningnood is, nog verhevigd door vluchtelingenstromen. Het Hilversumse bedrijf Respace 

heeft er met bijzondere software een oplossing voor ontwikkeld.

PA S K L A A R  B E S TA A N D 
VA S TG O E D  T R A N S F O R M E R E N

‘De waarde van dit concept ligt op de middellange termijn’, 

weet Hameleers. ‘We zoeken dan ook vooral samenwer-

king met ontwikkelaars die die scope hebben: investeren in 

een renovatie die tenminste 15 jaar rendeert.’ 

Het zou Respace goed uitkomen als via de Crisis- en her-

stelwet niet alleen grondgebonden woningen tijdelijk voor 

15 jaar mogen worden gerealiseerd, maar ook renovatie-

woningen. ‘Bij leegstaand vastgoed is de doorlooptijd van 

een herziening van het bestemmingsplan gemiddeld tussen 

de zes en de tien jaar. En ondertussen staan die kantoren, 

bedrijven en kerken maar nutteloos leeg.’

Laminated Veneer Lumber De oplossing van Respace is 

daarbij bepaald geen bordkarton: het basismateriaal is over 

het algemeen LVL. Hameleers: ‘Dat is krachtig materiaal. Je 

kunt er grote overspanningen mee halen en tot vijf verdie-

pingen hoog mee bouwen. CLT is dan in veel gevallen 

overgedimensioneerd, vinden wij. Maar we zijn niet aan 

één materiaalsoort gebonden. Wel is ons uitgangspunt om 

met biobased verantwoord verbouwd materiaal te wer-

ken.’

Feit is dat de kantoorgebouwen, winkelruimten en wonin-

gen die Respace tot nu toe al gerealiseerd heeft degelijk 

zijn en beantwoorden aan alle voorschriften en wetgeving. 

In Hoorn loopt nu een project waar in een bestaand pand 

woonruimte voor het hogere huursegment gerealiseerd 

worden. Hameleers: ‘Dat blijken we heel goed aan te kun-

nen: op basis van onze gewone kit-of-parts realiseren we 

een hoger afwerkingsniveau. We willen graag die kant op. 

Denk wat dat betreft ook weer aan die vluchtelingenstro-

men: je zou bestaand vastgoed zodanig moeten ombou-

wen voor vluchtelingen dat de woningen na de vluchtelin-

gengolf nog decennia kunnen worden doorverhuurd.’ •

J A N  M A U R I T S  S C H O U T E N 

ook de capaciteit aan CNC-machinetijd gereserveerd hou-

den. Het punt met de vluchtelingenstromen is nu juist dat 

het golven zijn: zoveel capaciteit ineens is moeilijk te leve-

ren.’ 

Terwijl: als het materiaal, het vastgoed, het ontwerp en de 

zaagcapaciteit er zijn, dan kan Respace enorm snel produ-

ceren. Kantoren, woningen van hout en alles preciés pas. 

Via parametrisch ontwerp naar een digital twin ‘Als er 

één ding kenmerkend is aan Respace, dan is dat wat wij de 

engine noemen: de software waarin we de kwaliteiten van 

ontwerpprogramma’s als Grasshopper en Rhino combine-

ren. We maken gebruik van een kit-of-parts van houten in-

bouwelementen, waaronder een wandengenerator, waar-

mee we de juiste dikte en isolatiegraad kunnen kiezen. 

Daarmee maken we via parametrisch ontwerp een digital 

twin. We kunnen dus heel precies een ontwerp inpassen in 

een bestaande situatie: wanden en daken van bestaand 

vastgoed zijn zelden zo recht als ze ooit op de tekening 

stonden. Onze ontwerpsoftware kan daar mee omgaan. 

Dat alles vertalen we in een output voor zagerijen, we stu-

ren zonder verdere tussenkomst de CNC-machines aan. De 

delen en verbindingen worden zó ontworpen dat de mon-

tage bijzonder eenvoudig is en bijvoorbeeld ook door men-

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan worden ge-

daan.’

Al die knowhow is niet als bij toverslag gekomen. Respace 

is een afsplitsing van Sustainer, een bedrijf dat al een de-

cennium bezig is en samenwerkt met verschillende grote 

ondernemingen, zoals met TBI Woonlab en Gewoon-

HOUT. Hameleers: ‘Een heel bewuste keuze: Sustainer 

legt zich nu nadrukkelijk toe op het bouwen van complete 

houten woningen en appartementsgebouwen. De markt 

voor renovaties is anders en vraagt een andere aanpak.’ 

Hameleers en een aantal andere medewerkers en inves-

teerders durfden de uitdaging aan, namen een deel van het 

personeel én de engine over en hebben nu een bloeiend 

bedrijf.

Fotobijschrift

Met de parametrische software kan een inbouw van LVL tot vijf 

verdiepingen hoog, precies passend worden ontworpen.

Er wordt gewerkt met een kit-

of-parts. Tal van verbindingen, 

maten en bouwvarianten 

staan klaar in de database.
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