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Brand van Rijn beschikt over een grote freesmachine en geavanceerde software om onderdelen te maken. André Weima

‘Lastige klussen zijn het leukst’
■ Trappenbouwer

Brand van Rijn streeft bij elk ontwerp naar optimaal trapgebruik

In de rubriek Made in
Hoogeveen laten we zien wat
bedrijven in onze regio maken en
vertellen we het verhaal achter die
producten en ondernemingen
ELIM

Brand van Rijn was nog maar veertien jaar oud toen hij voor het
eerst een trap maakte. Inmiddels
is hij 62 en de liefde voor het ambacht is nog niet afgenomen.
,,Geen trap is hetzelfde en houtbewerking verveelt me nooit’’, vertelt hij in zijn werkplaats aan de
Gosem Engelsstraat in Elim.
In die werkplaats staat een enorme freesmachine. ,,Er is een geavanceerd softwarepakket aan gekoppeld dat op basis van mijn tekeningen berekent hoe de onderdelen zo efficiënt mogelijk uit het
hout gehaald kunnen worden.
Voor het verlijmen heb ik zelf een
carrousel gebouwd. Daar kan ik de
treden in leggen, het hout op elkaar klemmen en dan doordraaien naar de volgende.’’
Werken met hout
Zijn broer was aannemer en toen
hij op een dag hardhouten trappen moest maken, vroeg hij zijn
broertje om te helpen. ,,Destijds
hadden we natuurlijk veel minder machines, we maakten de

rondingen van de onderdelen, zoals leuningen, met een decoupeerzaag. Dat was eigenlijk geen
doen, maar ik vond het werken
met hout wel meteen geweldig.
Uiteindelijk ben ik zelfstandig
trappenbouwer geworden en
word ik vooral gevraagd voor de
ingewikkelde klussen. De opdrachten die anderen opgeven,
vind ik eigenlijk de leukste. Voor
elke situatie is een oplossing te
bedenken.’’
Het gewenste resultaat
De website van Van Rijn Trappenbouw wordt goed gevonden en
brengt hem bij klanten in het hele land. ,,Het is prachtig om helemaal naar Zeeland te rijden, een
uitdagende klus op te knappen
en het enthousiasme van klanten
te zien. Een trap moet lang meegaan, dus mensen zijn heel blij
als het uiteindelijk wordt zoals ze
voor ogen hadden. Ze kiezen
soms voor prachtige houtsoorten
en betalen daar veel voor. Dan is
het heel jammer als ze niet het
gewenste resultaat krijgen omdat er bij het ontwerp van de woning een te klein trapgat is
gecreëerd. Maar ik word ook in-

De trap verdient
aandacht in de
ontwerpfase van
een huis

Een project waar volgens Van Rijn ‘alles in zit’. André Weima
geschakeld voor herstelwerk van
goedkope trappen. Eigenlijk zou
men bij het ontwerp van het huis
al rekening moeten houden met
de trap. Het is zo jammer als je er
later achter komt dat je geen optimaal trapgebruik hebt. Als er bijvoorbeeld een bocht gemaakt
moet worden, kun je beter kiezen
voor een bordes. Het gaat erom
dat je geen beperkingen ervaart
als je de trap gebruikt.’’
Brand van Rijn maakt de hele
trap. Het hout wordt afgewerkt
met olie of grondverf en hij

bouwt de trappen bij voorkeur zo
ver mogelijk af in zijn werkplaats. ,,Ik heb zelf de mogelijkheid om een grote trap te vervoeren. Op de locatie moet dan wel
rekening worden gehouden met
voldoende ruimte om het geheel
naar binnen te krijgen, maar het
is mooier dan ter plaatse alles in
elkaar zetten. Ik overleg daarom
op tijd met een aannemer, binnenhuisarchitect of de eigenaar.’’ ■
Norma Riemersma

7

