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DE TRAP ALS 
KUNSTWERK 

Wat voor de één een functioneel voorwerp is, is voor de ander een sieraad in huis. Sterker nog, een trap 
kan een artistieke inslag hebben en verheven worden tot kunstwerk. De klassieke draaitrap 

met elegante versiering wordt in deze categorie beschouwd als het neusje van de zalm.

Tekst: Anja Bemelen

Fotografie: TrapArt

Trappen zijn het hart van een gebouw. Ze zijn er

in vele vormen en maten. Eén van de meest bij-

zondere vormen is misschien wel de draaitrap. 

Of, officieel, de wenteltrap. De klassiek gevormde

wenteltrap vindt zijn oorsprong in de tijd van

Lodewijk XIV. Het kenmerk van klassieke 

draaitrappen is op de eerste plaats de vloeiende

en gebogen vorm. Daarnaast wordt een wentel-

trap gemaakt van kwalitatief goed en sterk hout

zoals eiken of essen. En het zou de tijd van

Lodewijk niet zijn als niet ook trappen mooi 

werden versierd, verguld en verfraaid. Daarmee

paste de wenteltrap in die tijd precies bij de ruim-

te met marmeren vloeren en grote, vergulde

spiegels.

KONINKLIJK

Eén van de mooiste wenteltrappen is misschien

wel die in het Koninklijk Paleis in Brussel. Deze

statige trap werd, in opdracht van Koning

Leopold II, ontworpen door Alphonse Balat. Balat

was een Belgische architect uit de 19e eeuw en

verbouwde eerst vooral kastelen voor de adel en

de Waalse hoge burgerij. Pas toen de toekomsti-

ge koning Leopold II hem benoemde tot ‘archi-

tecte en titre’ werkte hij in hoofdzaak voor het hof.

De statige trap in het Koninklijk Paleis bestaat uit

wit marmer. Voor de trapleuning is groen marmer

gebruikt, de balusters zijn verguld.

STERKER DAN EIKEN

Behalve de vorm zijn dus ook de materialen voor

een draaitrap anders dan die voor een rechte

trap. Bij de laatste is meranti een veel toegepaste

houtsoort, voor een wenteltrap worden alleen de

allerbeste en allersterkste houtsoorten gebruikt.

Dat betekent dus eiken, essen of esdoorn; een

enkele keer ook palissanderhout. Palissander is

mooi maar kostbaar, vanwege de groeitijd. Ter

vergelijking: een gekapte eik is doorgaans onge-

veer 125 jaar oud en heeft dan een doorsnede

van ongeveer tachtig centimeter. Een palissander

is bij deze doorsnede al gauw vierhonderd jaar

oud. De concentratie van cellen en vezels is bij

een palissander dan ook vele malen groter en

compacter. Daardoor is het hout dieper van kleur,

heeft het meer uitstraling en is het nog sterker

dan eiken. 

LIEVER MODERN?

De klassieke wenteltrap is niet meer weg te 

denken uit grote oude gebouwen zoals gemeen-

tehuizen, musea of kastelen. Toch kiezen tegen-

woordig ook particulieren steeds vaker voor een
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‘Trappen vormen het hart
van een gebouw’

mooie klassieke wenteltrap. Trouwens, ook

moderne draaitrappen zijn tegenwoordig ‘hot’.

Maar, eerlijk is eerlijk, de kosten voor een draai-

trap zijn aanmerkelijk hoger dan voor een 

gewone trap. Bovendien is voor het plaatsen van

een riante draaitrap behoorlijk wat ruimte nood-

zakelijk. Draaitrappen in standaardmaten bestaan

niet, want ieder exemplaar wordt op maat

gemaakt. 

KRULLENJONGEN 

Om een beeld te krijgen van hoe zo’n klassieke

wenteltrap wordt gemaakt, gingen we langs bij

TrapArt. Dit bedrijf heeft van klassieke draaitrap-

pen zijn specialiteit gemaakt. Momenteel is het

bedrijf met drie projecten bezig. De eerste betreft

een trap in art-decostijl. Dat betekent dus een

trap met veel vloeiende vormen. “De andere is

veel moderner”, zegt eigenaar Jop van Driel.

“Verder zijn we op dit moment ook bezig met

een trap voor een familie uit een molenaarsge-

slacht. In hun trap hebben we twee graanaren

gestileerd.” Van Driel werkt nu officieel vijf jaar als

trapkunstenaar. Officieel, want het maken van

trappen is hem met de paplepel ingegeven.

Vanaf zijn tiende veegde hij als krullenjongen de

spreekwoordelijke krullen van de trap in het

bedrijf van zijn vader. Als manusje van alles leerde

hij het vak uit eerste hand. 
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LICHT EN DONKER

Bij TrapArt worden alleen héle boomstammen

gebruikt. “Anders krijg je een trap met te veel ver-

schil in licht en donker”, legt van Driel uit. “Door een

hele stam te gebruiken, behoud je de kleur. Daar

zijn we heel nauwkeurig in. We houden rekening

met de rest van het huis. Als er al een vloer ligt, dan

kijken we welke trap daar het beste bij past. Ook kij-

ken we naar de muren, het plafond en de rest van

het interieur.” 

KUNST OP BESTELLING

Maar er is meer. Een trap is heel persoonlijk.

Daardoor zijn de mogelijkheden ongekend. Ook

voor een klassieke draaitrap is alles mogelijk.

TrapArt boetseert het hout tot er een – functioneel

– kunstwerk is ontstaan. Gezien de beeldhouwach-

tergrond van Van Driel kan er in de trap elk kunst-

werk worden geïntegreerd. Zowel wat stijl als

expressie betreft. Eigenlijk is dat kunst op bestelling.

Het beeldhouwwerk: dat is bij TrapArt de insteek.

Wie bijvoorbeeld van paarden houdt, kan zijn lieve-

lingsdier in de trap laten vereeuwigen. 

DUBBELE DRAAITRAP

Een van de mooiste trappen die Trapart tot nu toe

heeft gemaakt is een dubbele draaitrap die naar

links én naar rechts draait. En zoals elke trap voldoet

deze daarbij – uiteraard – aan alle eisen. Trappen

moeten lekker lopen en veilig zijn. Op de vraag

welke draaitrap de allermooiste is, antwoordt van

Driel onomwonden: “De trap in het Antwerpse

Rubenshuis. Ook al is dat een rechte trap. Daarnaast

natuurlijk de trap in het Koninklijk Paleis in Brussel.

Maar de allermooiste trap gaan wij nog maken…” �

‘De klassiek gevormde
wenteltrap vindt zijn 
oorsprong in de tijd 
van Lodewijk XIV’
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