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“Mijn eerste loonzakje kreeg ik van mijn vader 
toen ik zes jaar was.” Na een scheepswerktuig-
kundige opleiding was het duidelijk dat Matthijs 
Blonk in de metaal zou gaan werken. Ervaring 
deed hij onder meer op in de scheepvaart. Dat 
bracht hem tot de overtuiging dat werken 
vooral met plezier gepaard moest gaan. 
Blonkstaal vestigde zijn naam in de bouw van 
stalen trappen met een project in de Amster-
damse Rembrandtoren. Het bedrijf construeerde 
metalen spiraaltrappen met glas in de leunin-
gen. Nog altijd maken trappen circa een derde 

van de omzet uit, waarbij een deel bestaat uit 
industriële trappen en een deel uit siertrappen. 
Uiteraard merkt Blonkstaal dat het bouwvolume 
en dus het aantal trappen dat nodig is, terug-
loopt. Matthijs Blonk: “Er is nog wel geld voor 
luxetrappen, maar vanzelfsprekend moet je 
scherp binnen het budget blijven. Belangrijk 
daarbij is dat je een aannemer zorgen uit han-
den neemt. Wij maken de tekeningen, soms ook 
ontwerptekeningen, laten de constructie doorre-
kenen en monteren zelf. We plaatsten laatst een 
trap met stalen spil en glazen treden. In de spil 

monteerden we led-verlichting, zodat de treden 
prachtig oplichten. Daarbij construeerden en 
plaatsen we de hekken, zodat er één geheel ont-
staat.”
Werkte het bedrijf vroeger alleen voor aanne-
mers, tegenwoordig komen ook opdrachten via 
collega’s binnen. “Zelfs een Vereniging van Eige-
naren wist ons te vinden voor het vervangen 
van aluminium hekken door stalen hekken met 
glas,” vertelt Blonk. “We hebben onze website 
dan ook goed op orde, met altijd onze laatste 
projecten erop. De tijd dat je op een telefoontje 
met opdrachten kon rekenen, is echt voorbij.”

G r o e i e n d e  o m z e t
De vader van Matthijs Blonk startte in 1956 met 
het maken van stalen meubels, stoelen en bij-
zettafeltjes. Een reiziger maakte daar foto’s van 
en probeerde ze te slijten. De te krappe werk-
plaats werd in 1973 verruild voor een industrie-
terrein aan de rand van een woonwijk in 
Schoonhoven. Na een aantal verbouwingen con-
strueert Blonkstaal hier op een kleine twaalf-
honderd vierkante meter met zo’n zestien 
medewerkers een breed assortiment aan trap-
pen, hekken, kozijnen en andere metalen con-
structies. Blonk: “Het is bijna allemaal maat-
werk. Relatief nieuw zijn de stalen dilatatie- 
voegen voor de wegenbouw en anti-diefstal 
kabelgoten voor in torenkranen. Doordat we 
voor verschillende markten produceren, zijn we 
wat minder kwetsbaar dan wanneer je alleen 
voor de bouw werkt.” 
Blonkstaal wist het afgelopen jaar de omzet met 
zo’n tien procent te vergroten. Ook kwamen er 
drie vakmensen bij. Per 1 maart is er een 
accountmanager aangenomen. Zij zal zich gaan 
richten op het relatiebeheer, het binnen halen 
van nieuwe klanten en op het verder in de 
markt zetten van de producten.

G o e d e  v a k m e n s e n
Jonge vakmensen zijn rond Schoonhoven mond-
jesmaat te vinden. “We hebben hier wel een 
goede vmbo-opleiding voor techniek. Ik zit bij 

“niets is hier standaard. We zijn gespecialiseerd in veelzijdigheid”, zegt 
matthijs Blonk van Blonkstaal in schoonhoven. visitekaartje van zijn bedrijf 
zijn stalen trappen, knap geconstrueerd met gebruik van uiteenlopende 
materialen. ondanks de crisis in de bouw groeide Blonkstaal met bijna tien 
procent in omzet. “Je moet vooral plezier in je werk hebben.”

‘ Minder kwetsbaar door  
veelzijdige productie’
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Matthijs Blonk (links) en zijn zoon Martijn, die zijn vader gaat opvolgen in het bedrijf. 
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het Schoonhovens College in een vriendenstich-
ting die de school met raad en daad terzijde 
staat. De opleidingen voor metaal en elektro 
vertonen op deze vmbo al jaren een gezonde 
groei”, zegt Blonk. “Heel wat ondernemers en 
vaklui uit de buurt hebben daar hun technische 
opleiding gekregen.” Eén van hen is Kim. Een 
jonge vrouwelijke lasser die haar collega’s wat 
vakkennis en precisie betreft naar de kroon 
steekt.
Blonkstaal doet er veel aan om zijn vakmensen 
in huis te houden. “Na het vertrek van de toen-
malige tekenaar was deze plaats moeilijk op te 
vullen. De toenmalige chef werkplaats, nog door 
mijn vader aangenomen, kon door omstandig-
heden alleen nog zittend werk verrichten. Met 
zijn praktijkervaring en een omscholingstraject 
hebben we een prima tekenaar gecreëerd. Nadat 
we een mts’er als tweede tekenaar aannamen, 
vult het duo elkaar ijzersterk aan.” 

P r o d u c t v e r n i e u W i n G 
Een opvolger voor Matthijs Blonk staat al klaar. 
Zijn zoon Martijn, 27 jaar, stapt in de voetsporen 
van zijn vader en zijn opa. Dat betekent overi-
gens niet dat Matthijs de komende jaren alleen 
nog erop uit gaat met zijn zeilboot. “Mooie toch-
ten blijf ik zeker maken. Maar belangrijker is 
dat we volop nieuwe producten ontwikkelen. 
We boeken succes met anti-diefstal kabelgoten, 
een beschermingsconstructie die voorkomt dat 

voedingskabels uit torenkranen gestolen kun-
nen worden. Een simpele, maar doelmatige 
oplossing voor een hardnekkig probleem. Zo 
loop ik met tientallen andere productverbeterin-
gen in mijn hoofd, maar tot op heden ontbrak 
het vooral aan tijd om die uit te voeren. Daar 
komt nu verandering in.” •

www.blonkstaal.nl
www.trappenfabrikanten.nl

Wel eens geprobeerd zelf een spiltrap te construe-
ren? Zeker in staal een lastige klus. Dat geldt niet 
voor de 35 leden van de Nederlandse Trappen 
Fabrikanten (NTF). Zij ontwerpen en bouwen indu-
striële trappen, maar draaien evenmin hun hand 
om voor ware kunstwerken zoals trappen uit rvs 
gecombineerd met glas, hout of natuursteen, uit-
gelicht met led-lampen. Ron den Toom is branche-
manager van deze bedrijfstak. Eén van de zaken 
waar hij zich mee bezig houdt, is het delen van 
kennis die bij de onderlinge bedrijven en binnen 
de branche aanwezig is. “Neem het nieuwe Bouw-
besluit 2012. Ook voor trappenfabrikanten heeft 
dit besluit de nodige impact. Op basis van het 
vorige bouwbesluit stelden we als NTF een keuze-
matrix op die via een sterk vereenvoudigde wijze 
de eisen liet zien die het bouwbesluit stelde. Dit 
gaan we opnieuw doen, ondersteund door cursus-
sen. Regelgeving is belangrijk en om die regelge-

ving optimaal toe te passen, begeleiden we de 
NTF-bedrijven maximaal. Dat geldt ook voor de 
introductie van de NEN EN 1090-1 en 1090-2.” 
Daarnaast is de NTF op het gebied van duurzaam-
heid zeer actief. Den Toom: “Voor alle bouwpro-
ducten is er een milieudatabase opgesteld die 
wordt beheerd door Stichting Bouw Kwaliteit 
(SBK). Onze vereniging heeft daarin NTF-produc-
ten geregistreerd. Dit jaar gaan we voor trappen 
zelfs LCA’s (LevensCyclusAnalyses) opstellen, 
waaruit blijkt dat metalen trappen erg duurzaam 
zijn. Van ontwerp tot en met de montage werken 
we samen. Met leveranciers van tekenpakketten 
hebben we overleg gevoerd om de pakketten te 
vergelijken, maar ook om deze gemakkelijker 
toepasbaar te maken. Daarnaast introduceren we 
dit jaar het standaard NTF-montageplan dat een 
zorg weg moet nemen bij zowel de opdrachtgever 
als de trappenfabrikant.”

Ron den Toom, branchemanager van de 
Nederlandse Trappen Fabrikanten (NTF).

Kennis delen en duurzaam produceren

Mathijs Blonk: 
“De tijd dat  
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opdrachten kon 
rekenen, is  

echt voorbij.”
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