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CONSTRUEREN STALEN TRAPPEN NIET VOOR IEDEREEN

Lassen in bijna  
onmogelijke hoekenTEKST EN BEELD: LEON VAN 

VELZEN

Snep Trappen in Eindhoven construeert ingenieuze trappen in staal en roest-
vast staal eventueel gecombineerd met andere materialen. De tien medewer-
kers voelen zich prettig bij de uitdaging van het lassen van bijna onmoge-
lijke hoeken of het gebruik van exotische materialen. John de Rooij: 
“Particulieren verbouwen om de tien jaar hun keuken, maar de trap in hun 
huis lijkt er voor de eeuwigheid. Daar ligt voor ons een markt braak.” 

Al bĳ na een eeuw lang – 98 jaar om precies te 
zĳ n – is Snep uit Eindhoven aan het werk met 
staal. De opa van Jan Snep was smid. Hĳ  startte 
het bedrĳ f waarna John van Rooĳ  het complexe 
vak van trappenmaker van kleinzoon Jan leerde. 
Samen met Tonnie Stoops is hĳ  sinds 2001 eige-
naar van het bedrĳ f. Snep beschikt over jaren-
lange ervaring in ontwerp, productie en mon-
tage van de meest uiteenlopende stalen trappen 
en balustraden. De stalen trappen en balustra-
den worden vaak gecombineerd met andere 
duurzame materialen als rvs, glas, hout en 
natuursteen.

John van Rooij: ‘De crisis in de bouw is hier niet onopgemerkt voorbij gegaan.’

Z E L F  R E G I E  I N  H A N D E N
Trappen vormen een prima barometer voor de 
conjunctuur. Zodra het economisch tĳ  tegenzit, 
vertaalt zich dat in minder uitbundige ontwer-
pen en soberder materiaalgebruik. John van 
Rooĳ : “De crisis in de bouw is hier niet onopge-
merkt voorbĳ  gegaan. Je moet dan een beetje 
mazzel met je klanten hebben. Via een bevriend 
projectbureau kregen we de vraag of we stalen 
tafeltjes voor Krasnapolsky in Amsterdam kon-
den maken. Het proefexemplaar keurde de 
architect af, want deze was niet ‘hufterproof’ 
genoeg. Na een tweede versie begon het te 

lopen. We maakten van alles in staal en mes-
sing. Niet alleen tafels, maar ook stalen binnen-
puien, allerlei lampen en kroonluchters voor 
binnen en buiten, een klok tot zelfs de luifel 
aan de entree.”

Een ander interessant project is het maken van 
stalen/aluminium, vouwbare lamellen rolluiken 
ter bescherming voor winkels op Hoog Catha-
rĳ ne te Utrecht. “De spindels zĳ n essentieel 
voor een probleemloze werking. We zoeken er 
net zo lang naar totdat we de juiste kwaliteit 
gevonden hebben. Het is een trend die we ster-
ker zien worden. Opdrachtgevers vertrouwen 
ons een project toe, waarin we alles zelf regelen 
van ontwerp tot en met de inkoop van spindels 
of bĳ  trappen tot de ledverlichting aan toe. Dat 
ligt ons prima. Bovendien is het veel leuker wer-
ken. Met onze tien medewerkers proberen we 
de krenten uit de pap te halen en mee te den-
ken met het complete ontwerp.”

T O E G E V O E G D E  W A A R D E
Het construeren van stalen trappen is niet ieder-
een gegeven. Ruimtelĳ ke inzicht en zeer precies 
werken behoren tot de basiseisen. Trappenma-
kers zĳ n dag en nacht in de weer met hun vak, 
waarin de kleinste fout een ontwerp kan beder-
ven. Materiaalkennis van staal volstaat niet lan-
ger. Door het combineren van allerlei materia-
len als natuursteen, glas en hout ontstaan 
wonderschone, eigentĳ dse trappen.

‘Als mensen willen zien wat 
we kunnen, neem ik 

ze mee naar Krasnapolsky’

“We werkten in het verleden met meer mensen, 
maar zĳ n nu weer terug naar onze natuurlĳ ke 
omvang van zo’n tien medewerkers. De produc-
tie is daarmee goed te overzien. Wel merk je dat 
– vooral in de maakregio Eindhoven, maar wel-
licht is dat elders in het land hetzelfde – er van 
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Uitdagend werk en een goede 
beloning vormen de belangrijkste 
drijfveren voor de medewerkers 
om Snep trouw te blijven.

NTF: Regelgeving als rode draad
“De bij de Nederlandse trappenfabrikanten (NTF), aangesloten 
bedrijven ontwerpen en produceren stalen trappen. Met creativi-
teit in design, zonder concessies te doen aan veiligheid en kwali-
teit.” Dat zegt Ron den Toom, branchemanager. “De NTF is een 
compacte club van circa dertig zeer specialistische bedrijven die 
met staal als basis creatief met andere materialen zoals glas, 
hout en ledverlichting aan de gang gaan. Vaak hebben de bedrij-
ven hun wortels in lokale smederijen. De gemiddelde bedrijfs-
grootte bedraagt zo’n tien medewerkers. Als je een trap kunt bou-
wen, heb je een niet alleen grote a�  niteit met ijzer, maar moet je 
beschikken over uitmuntend vakmanschap. We zitten midden in 
een overgangsperiode, waarbij de jongere generatie het roer in 
hand neemt. De belangrijkste rode draad die de leden bindt is 
zonder twijfel die van de regelgeving. De neiging bestaat af en toe 

om te ‘overreguleren’. Politici en ambtenaren kiezen uit een veiligheidsreflex voor de strengst denk-
bare constructieve eisen. Onnodig, vinden wij, want met deze constructies gebeuren niet of nauwe-
lijks ongelukken. Daarbij maakt het trappen en balustrades onnodig duur.”

tĳ d tot tĳ d stevig aan onze vakmensen wordt 
getrokken. Gelukkig zĳ n onze mensen niet 
geneigd snel te vertrekken. In avonturen heb-
ben de meeste medewerkers geen trek.”

Uitdagend werk en een goede beloning vormen 
de belangrĳ kste drĳ fveren voor de medewer-
kers om Snep trouw te blĳ ven. “Wat ook helpt 
is dat we met onze bĳ zondere projecten meer 
toegevoegde waarde kunnen genereren. Dat 
geeft je net dat beetje ruimte, waardoor je af en 
toe voor je medewerkers iets extra’s kunt doen.”

W I N D  I N  D E  R U G
De focus van John van Rooĳ  en zĳ n mensen ligt 
niet op groei. “Groei is geen doel op zich. We 
willen met ons werk een goede boterham ver-
dienen doordat we constructies maken waar we 
trots op kunnen zĳ n. In onze vorige fabriek had-
den we een grote showroom. Die hebben we 
niet meer. Als mensen willen zien wat we kun-
nen, neem ik ze mee naar Krasnapolsky om 
daar een kop ko�  e met ze te drinken. Een 
betere showroom kun je je niet indenken. We 
zetten sterk in op specialistisch werk. De uitda-
ging is vooral om die klant en dat werk te vin-
den die precies bĳ  ons passen. We hebben de 
conjuncturele wind in de rug. Er kan weer iets. 

Een bĳ zondere trap of balustrade mag weer wat 
kosten. Onze website gooien we helemaal om. 
Van veel technische informatie gaan we naar 
mooie fotografi e, naar beleving. We komen vaak 
bĳ  particulieren over de vloer. Zĳ  veranderen 
elke tien jaar van keuken of van badkamer, 

maar als een trap eenmaal in het huis zit, lĳ kt 
dat voor de eeuwigheid. Daar ligt voor ons een 
grote markt braak.”•

www.snep.net
www.trappenfabrikanten.nl
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