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Bijzondere trap voor monumentaal pand in Amersfoort 
 
Door VTR-lidbedrijf Bouw- en restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij BV in Amersfoort 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Voor een restauratieproject in de binnenstad van Amersfoort wordt door trappenmaker Erik Dirkse, 
werkzaam bij Van de Burgt & Strooij, een eikenhouten dichte wenteltrap vervaardigd. Deze trap 
maakt straks onderdeel uit van een pand aan de Krommestraat in Amersfoort.  
 
 
 

Dit, tot voor kort, winkelpand 
met bouwsporen tot ver in 
de 14e eeuw, ondergaat 
een grondige restauratie en 
verbouwing met als bestemming 
een horecagelegenheid met 
delicatessenwinkel.  
  
De spiltrap wordt volledig met 
de hand vervaardigd van zeer 
fijnjarig (half)kwartiers gezaagd 
eikenhout. De treden en 
stootborden zijn ingelaten in het 
wagenschot van de trap. Het 
wagenschot vormt dus tevens de 
constructie van de gehele trap, 
als het ware de trapbomen. De 
spiraalvorm van de trap 
wordt hiermee extra 
benadrukt doordat het 
wagenschot meeloopt met de 
stijglijn van de trap.  
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De detaillering is afgestemd 
op en afgeleid aan de hand 
van aanwezige bouwsporen, 
profileringen, vergelijkbare 
objecten en trappen in de 
binnenstad van Amersfoort.  
 
In het pand heeft op de 
betreffende locatie van 
origine ook een dergelijk trap 
gestaan, helaas zijn hier geen 
onderdelen van bewaard 
gebleven bij eerdere 
verbouwingen. 
  
 
 
 
 
 
 

De zwaar geprofileerde leuningen, die de 
afdekkers van het wagenschot van de trap 
vormen, zijn eveneens volledig met de hand 
vervaardigd in de machinale 
timmerwerkplaats van Van de Burgt & Strooij. 
Bijzonder hieraan is dat de leuningen (en ook 
alle andere onderdelen van de trap) zonder 
enige computergestuurde machine zijn 
vervaardigd. De spiraalvorm en de sterk 
stijgende lijn, zeker aan de binnenzijde van 
trap, is een bijzonder stukje vakwerk van onze 
trappenmaker Erik Dirkse! 
  
Om de kleur passend te krijgen bij de vloeren 

en de gewenste uitstraling van de 

horecagelegenheid, heeft de trap in een 

rookkamer de gewenste look gekregen. Ter 

bescherming is de trap in een olie gezet.   

  
De trap wordt binnenkort geplaatst in het 
project dat zich op dit moment in een 
afrondende fase bevindt. 
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