
!"#$ %&!'()*+,-

BRANCHE EN GEMEENTE IN OVERLEG

Steeds meer aandacht 
voor trapTEKST: KASPER WEIGAND

BEELD: WEIGAND EN SCHIJF WVB

René Schijf is met zijn Schijf WVB al vij! ien jaar actief in de wereld van trap-
pen en balustrades. Hij maakt statische berekeningen en tekeningen en hij 
adviseert op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast neemt hij deel 
aan de Technische Commissie van de branchevereniging NTF. 

René Schijf tijdens het uitvoeren van een slingerproef.

Het interview vindt plaats b!  NTF-lid Matel 
Metaal in Vriezeveen. NTF-bedr! ven z! n gespe-
cialiseerd in trappen en balustrades en werken 
op dat gebied dan ook vaak samen met Sch! f. 
“Als b! voorbeeld Matel Metaal een trap ont-
werpt, zal er een sterkteberekening moeten 
worden gemaakt. Zo’n berekening moet b!  elke 
geleverde trap worden ingediend. Bedr! ven heb-
ben liever dat een externe part!  daar de verant-
woordel! kheid voor neemt”, legt h!  uit. Sch! f 
maakt elke week gemiddeld tien sterktebereke-
ningen, van de meest verschillende ontwerpen

‘Er wordt steeds vaker glas 
gebruikt in trappen’

en allerlei soorten balustrades. Daardoor wordt 
h!  gezien als specialist en levert h!  steeds vaker 
ook aan b! zondere projecten een grote b! drage. 
Vanaf 1 juli 2014 vallen alle constructiedelen 
met lastdragende eigenschappen, die in de 
hoofdberekening worden meegenomen als last-
dragend, onder de norm NEN-EN 1090. Deze con-
structiedelen moeten worden voorzien van een 
CE-markering. De aangescherpte regels vereisen 
meer aandacht voor berekeningen en dat is juist 
waar Sch! f WVB zich in heeft gespecialiseerd. 
Daardoor neemt de vraag naar z! n diensten toe. 

W E T "  E N  R E G E L G E V I N G
Voor wet- en regelgeving is de trap een lastige. 
Er is namel! k niet één norm waar alle regels in 
staan. En ook in het bouwbesluit staan trappen 
niet specifi ek vermeld. Er staan wel hier en daar 
eisen waar een trap ook aan zou moeten vol-

doen. Alle eisen uit het bouwbesluit die gelden 
voor de trappenbranche heeft de NTF samenge-
voegd in één document. “W!  noemen dit de 
Matrix. B!  het ontwerp van een trap kunnen 
NTF-leden hier gebruik van maken. 

Zo weten z!  precies waar ze aan moeten vol-
doen”, zegt Sch! f. De Europese regelgeving voor 
trappen staat omschreven in de Eurocode 
(NEN-EN 1991-1-1), de norm voor eigengewicht en 
opgelegde belastingen voor gebouwen. Samen 
met de andere leden van de Technische Com-
missie werkt Sch! f aan een aanvulling op de 
Matrix, een halve pagina met terminologie. “B!  
een trap praten we niet over die paaltjes b!  de 
traptreden, dat z! n balusters”, vertelt Sch! f. 
Het is een stuk jargon dat NTF-leden zich eigen 
moeten maken. “Zo proberen we te stimuleren 
dat leden het niet hebben over ‘dat glas’, maar 
wel over half gehard, of gehard glas. En is het 
thermisch gehard of niet? Zodat het voor ieder-
een duidel! k is wat er wordt bedoeld.”

G E M E E N T E L I J K E  C O N S T R U C T E U R S
Eind vorig jaar heeft de NTF meegewerkt aan 
een studiedag voor het Centraal Overleg Bouw-
constructies (COBc), een organisatie waar veel 
gemeentel! ke constructeurs b!  z! n aangeslo-
ten. Omdat de gemeente de instantie is die een 
sterkteberekening beoordeelt, is het belangr! k 
dat de verschillende part! en op een l! n zitten. 
“Als een berekening is afgekeurd, komt dat vaak 
door onbegrip. Als w!  dan uitleggen waarom we 
bepaalde dingen hebben gedaan, dan gaat het 
meestal wel goed. Een gemiddelde constructeur 
knippert niet met z! n ogen om wat ik vertel, h!  
heeft er alleen nog niet aan gedacht het zo op te 
lossen”, zegt Sch! f.

S L I N G E R P R O E F
Een onderdeel van de norm is dat balustrades 
een stootbelasting moeten kunnen opnemen. 
Dat kan met een berekening worden aange-
toond, maar dat kan ook door een slingerproef 
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uit te voeren. “Dat is een opstelling waarb!  een 
glasparelzak van 50 kilo vanaf een bepaalde 
hoogte tegen de balustrade aan valt. Die glaspa-
relzak staat model voor een vallend persoon. De 
slingerproef hebben we t! dens de studiedag op 
het podium uitgevoerd”, vertelt Sch! f. Het is 
goed om zo inzichtel! k te maken wat er alle-
maal komt k! ken b!  het bouwen van een trap. 
Er is namel! k veel gr! s gebied. “We worden nu 
uitgenodigd door de COBc om eens heel kritisch 
door alle regelgeving heen te gaan en te zeggen: 
dit staat er, maar eigenl! k zou het zo gelezen 
moeten worden. Dan weten w!  als trappen-
bouwers waar we aan toe z! n en dan weet de 
gemeente wat ze moet handhaven. Nu is er vaak 
str! d om niets en dat kost veel geld.”

G L A S
“Er wordt steeds vaker glas gebruikt b!  archi-

tectonische ontwerpen”, merkt Sch! f. Daarom 
neemt h!  deel aan de NEN-commissie voor vlak-
glas. NTF wil haar kennis als toepasser van glas 
inbrengen in deze commissie. De branchever-
eniging maakt zich sterk voor een norm waarin 
de belangen van de NTF-bedr! ven naar voren 
komen. Dikker glas is niet alt! d beter of sterker.

V E R B E T E R I N G
De trappenmarkt is een echte vechtmarkt en 
dat vindt Sch! f jammer. Maar h!  ziet wel verbe-
tering. “Langzaam maar zeker kr! gen fabrikan-
ten in een vroeger stadium contact met aanne-
mer en hoofdconstructeur. Ik heb veel respect 
voor NTF-bedr! ven. Vaak staat het plaatsen van 
een trap nu nog later op de agenda dan het 
plaatsen van de deur. H!  moet dan in onder-
delen naar binnen worden gebracht.” Vorig jaar 
werkte Sch! f mee aan zo’n project. Eenmaal 

binnen moest de veertien ton wegende trap nog 
elf meter de lucht in worden gehesen. “Het z! n 
kunstenaars die dat kunnen.”

V I J V E R S B U R G
Sch! f WVB werkt mee aan project V! versburg, 
een paviljoen in een park in Friesland dat de 
vormen van het landschap volgt. “De wanden 
z! n enkel en alleen uit glas opgebouwd. De 
bedoeling is dat het gebouw opgaat in de 
natuurl! ke omgeving. Matel Metaal is verant-
woordel! k voor het stalen dak en de constructie 
waar het glas in komt”, omschr! ft Sch! f. “Er zit 
inmiddels al zeven maanden tekenwerk in, voor 
een relatief klein project.” Het paviljoen bestaat 
voornamel! k uit glas en staal, een combinatie 
die b!  trappen ook veel voorkomt. Daarom is 
Sch! f WVB een belangr! ke partner voor archi-
tect en hoofdconstructeur.•

De NTF bestaat uit 25 bedrijven. De branchever-
eniging hee!  verschillende commissies, waar-
onder de Technische Commissie, de Publiciteits-
commissie en de Opleidingscommissie. De 
Technische Commissie volgt de actuele ontwik-
kelingen op technisch en normeringsgebied op 
de voet. De Publiciteitscommissie hee!  als taak 
de bedrijven van deze informatie te voorzien. 
Daarnaast zorgt de commissie voor meer 
bekendheid van de NTF bij potentiële leden en 
bij opdrachtgevers en architecten. De Oplei-
dingscommissie bepaalt aan welke kennis het 

schort en organiseert cursussen. Daarnaast 
hebben leden van de NTF zitting in een drietal 
NEN-normcommissies. Op die manier wil de 
branchevereniging in gesprek komen en blijven 
om de speci" eke belangen van trappenfabri-
kanten te behartigen. “In november zijn we in 
Duitsland op bezoek geweest bij een testbedrijf 
waar precies werd uitgelegd waar een las op 
wordt beproefd”, vertelt branchemanager Miko 
Wijnands. “De NTF is een hechte groep. Ruim 
tweederde van de leden gaat altijd mee op 
bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen.” 
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