
Geef kinderen 
ruimte voor vrij spel.

Hop Up
Playgrounds www.hopup.be
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Maak ruimte
voor vrij spel.

— Kinderen groeien op in een wereld waarin de vrijheid om te 
ravotten, rond te hangen en op ontdekking te gaan, verdwijnt.  
Dit beknot de natuurlijke creativiteit van kinderen. 
Hop Up geeft kinderen weer ruimte voor vrij spel. 

Hop Up is een innovatief speelconcept voor plekken en ruim-
tes waar kinderen tussen 3 en 12 jaar spelen, leren en beleven. 
In de Hop Up Playgrounds ontpoppen kinderen zich tot  
krachtige onderzoekers en vindingrijke architecten van hun  
eigen speelomgeving. 

Kinderen experimenteren en creëren erop los. In een mum van tijd 
bouwen ze met de Hop Up Playgrounds, een minimum aan materia-
len en speelelementen, de meest veelzijdige constructies en nestel-
hoekjes.

01. Hop Up Filosofie

Ontdek alles op

www.hopup.be





De troeven  
van Hop Up

Spel met open doel 

De Hop Up elementen zijn onbestemd. Ze ver-
tellen een kind niet waarvoor ze moeten dienen.  
Zo ontstaat spelen met ruimte voor verbeelding 
en creativiteit. Kinderen bouwen de meest veel-
zijdige en modulaire constructies. Elk onderdeel 
bouwt voort op het vorige, of wordt de basis van 
iets nieuw.

Geborgen snoezelhoekjes

Ook de wildste speelvogels willen soms een ei-
gen plekje om zich te nestelen. Hop Up maakt het 
mogelijk verschillende kleine hoekjes te creëren. 
Zo vinden kinderen rust en geborgenheid in hun 
spel als er teveel prikkels zijn. 

Stimuleert 21e-eeuwse  
vaardigheden

Hop Up brengt kinderen in beweging. Het spreekt 
hen aan als ontdekkers, uitvinders en kunstenaars. 
Het actief, onderzoekend en ontwerpend spel dat 
ontstaat stimuleert 21e-eeuwse vaardigheden als 
probleemoplossend denken, samenwerken en 
creativiteit. Hop Up creëert een speel- en leerom-
geving die zich uitstekend leent voor STEM, muzi-
sche vorming en beweging.

02. Waar staan we voor



Opstellen en opruimen is kinder-
spel 

Zelfs de kleinste kinderen kunnen met deze lichte 
materialen aan de slag. Bovendien zijn alle Hop Up 
Playgrounds compact op te bergen en makkelijk 
te verplaatsen dankzij de bijgeleverde trolley. De 
opbergruimte bedraagt slechts 1 m². Ideaal voor 
multifunctionele ruimtes. Opgeruimd staat netjes!

Ideaal voor gedeeld gebruik 

De Playground creëert in een mum van tijd ver-
schillende speelzones met ruimte voor creatief, 
uitdagend en rustig spel. Ideaal om locaties met 
verschillende functies of gebruikers snel speel-
klaar te maken. Het delen van ruimte en materia-
len was nog nooit zo gemakkelijk.

Duurzaam en veilig 

De materialen van Hop Up zijn bestand tegen in-
tensief speelplezier en werden uitvoerig getest 
op veiligheid. De Hop Up Playgrounds voldoen 
aan alle normen voor speeltoestellen.

Made in Belgium 

Hop Up is recycleerbaar en is helemaal ‘Made in 
Belgium’. Voor de productie van Hop Up werken 
we samen met sociale economiebedrijven. Onze 
producenten staan garant voor een ethische pro-
ductie met respect voor mens en milieu.





Ontdek nog een hoop meer

foto’s op onze Instagram of  

Facebook pagina!

www.facebook.com/hopup.play 

www.instagram.com/hopup.play

Alle foto’s in deze publicatie

door Dries Segers



Voor wie is
Hop Up?

Hop Up
workshops

03. Doelgroep

04. Laat je inspireren

— Je organiseert activitei-
ten in de opvang en vrije tijd 
van kinderen en je wil hen 
vrij laten spelen en ravotten. 
Kwalitatief ruimtegebruik en 
samenwerking tussen ver-
schillende diensten (opvan-
ginitiatieven, sportkampen, 
speelpleinen, bibliotheken, cul-
turele centra, Huis van het Kind, 
...) staat bovenaan je agenda. 

— Opgelet, speelgevaar! Ervaar aan den lijve 
hoe Hop Up ruimte maakt voor vrij spelen, ver-
beelden en creëren. Laat je inspireren en ont-
dek hoe je nog meer uit Hop Up haalt om de 
natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van 
kinderen te stimuleren. Onze experts geven 
de Hop Up workshops op regelmatige basis.  
Bij ons, of bij jou.

— Je werkt in een kleuter- of 
basisschool en je wil je perso-
neel optimaal ondersteunen 
met kwalitatief pedagogisch 
materiaal. Voor, tijdens of na 
schooltijd: kinderen verdienen 
op elk moment een uitdagen-
de speel- en leeromgeving. 
 

— Je organisatie of bedrijf 
biedt tijdelijke opvang en vrije-
tijdsbesteding aan. Van muse-
um tot sportkamp, van bedrijfs-
opvang tot winkelcentrum. Je 
wil de aanwezige ruimte opti-
maal gebruiken om kinderen de 
nodige speelruimte te geven.

Ontdek alles op

www.hopup.be

Meer weten?



Een hart
voor Hop Up

05. Getuigenissen

Tiffany medewerkster jeugddienst en korte opvang

Wij hebben gezien hoe een gymzaal omgebouwd 
werd in een groot ruimteschip, een boot, alles, ... 
Hop Up stimuleert de fantasie van de kinderen. 
Je ziet plots kinderen van verschillende leeftijden 
samenspelen. Iedereen vindt er zijn eigen plekje.

Joy begeleidster schoolopvang

Je ziet kinderen opnieuw écht spelen. Heel gefo-
cust. Er verschijnt vanalles: een piratenboot, tele-
tijdmachine, villa met tuin, ... Grandioos!

Ferre & Noah enthousiaste kinderen 

We hebben een soort huis gemaakt dat niet zo-
veel voorkomt: een huis met een bos. Je kan dan 
altijd in de natuur stappen en een bosspel spelen. 
We hebben een gordijn als deur. In ons huis is het 
altijd wat rommelig. Dat is leuk.

Tinneke schooldirecteur 

Hop Up past perfect binnen onze schoolvisie waar 
we alle ruimte geven aan het spontaan en zelfont-
dekkend leren van kinderen.  De Playground biedt 
veel mogelijkheden om bewust te werken rond 
beweging, STEAM en 21ste -eeuwse vaardighe-
den.  En dat van de jongste kleuters tot en met het 
6de leerjaar.   

“Hop Up stimuleert de 
fantasie van de kinderen.”
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Stap 1

06. Opruimen

Plaats alle toebehoren in 
de Trolley. Voeg je graag 
extra materialen toe? Dat 
kan, er is plaats genoeg.

Stap 2 Stap 3
Stapel de Hoppers op 
de Trolley. Begin met de 
Hopper Domes. De Pillows 
passen er mooi tussen.

Eenmaal opgestapeld ver-
plaats je de Hop Up Play-
ground met gemak. Opge-
ruimd staat netjes.

Hop Up opbergen
is kinderspel

De Hop Up Playground is compact op te 
bergen en makkelijk te verplaatsen dankzij 
de bijgeleverde Trolley. Je rijdt hem zo door 
de deur. 

De opbergruimte bedraagt slechts 
1 m2. Ideaal voor multifunctionele ruimtes.

60 cm



Kies de 
Playground  
die bij jou past

07. Hop Up Playgrounds

Hop Up komt in verschillende Playgrounds* en biedt 
voor elk wat wils: van een basis aan originele Hop 
Up materialen tot onbelemmerde speelkansen in 
grootse ruimtes.  Elke Playground bestaat uit een 
specifiek samengestelde bundel moduleerbare 
speelelementen die kinderen aanzetten tot actief, 
onderzoekend en ontwerpend spelen. Levensgro-
te, trapeziumvormige Hoppers, een Fixers Playset, 
Stix & Tubes, Click’in Domes, ... het zijn stuk voor stuk 
materialen die tot de verbeelding spreken en ein-
deloos te combineren zijn.  Kinderen creëren in een 
mum van tijd hun eigen speelomgeving vol eigen-
zinnige en veelzijdige constructies en nestelhoekjes.  

De Hop Up Trolley maakt de Hop Up Playground 
compact op te bergen en eenvoudig te verplaatsen: 
ideaal voor samengebruik tussen verschillende or-
ganisaties of in ruimtes met een tijdelijke speelfunc-
tie.  

 

* Contacteer ons via info@hopup.be voor een prijzenbro-

chure met een gedetailleerde onderdelenlijst per Play-

ground.



Ons verhaal

08. Wie zijn we

— Kinderen brengen hun vrije tijd meer en meer 
door in weinig inspirerende omgevingen met  
een tijdelijke speelfunctie. De roep om efficiënte-
re samenwerking en meer gedeeld ruimtegebruik  
tussen onderwijs, kinderopvang-, sport- en 
vrijetijdsorganisaties klinkt steeds luider. 

Hop Up, een samentrekking van grasshopper en pop-
up, springt op die maatschappelijke tendens. Met de 
Hop Up Playgrounds duiken (tijdelijke) speelomge-
vingen op op plaatsen waar je ze niet altijd verwacht.  

Kinderen krijgen letterlijk ruimte om er 
hun eigen, uitdagend spel vorm te geven. 

Hop Up is een initiatief van Blenders vzw, een 
organisatie die noden en kansen in de samen-
leving opspoort en inzet op de kracht van ver-
binding om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. 

We brachten kinderen en professionals uit kinder-
opvang, onderwijs, cultuur en vrije tijd bijeen om 
ideeën en inspiraties uit te wisselen. Gewapend 
met een sterke visie op kinderen, spelen en ruimte 
klopte Hop Up aan bij de Universiteit Antwerpen en 
Absintt, en kreeg de Hop Up Playground haar hui-
dige vorm.

Maak ruimte
voor vrij spel.

Contact
Blend2Grow BV
Campus Blairon 714
B-2300 Turnhout
BE0737757551 - RPR Antwerpen, Afd Turnhout

+32 (0)486 23 57
info@hopup.be www.hopup.be


