De overtreffende trap
Over stijgen en dalen in gebouwen

Een trap is een aan twee vloeren vastzittende helling waarop loopvlakjes (treden) zijn aangebracht. De afmetingen van die treden
bepalen het gemak waarmee je de trap beloopt.1
De trap speelt als bouwkundig element een ondergeschikte rol in de
architectuur. Waar wanden of kolommen de vloeren dragen en zo
gezamenlijk met die vloeren de architectonische ruimte bepalen,
biedt de trap ons in een gebouw slechts een van de weinige functionele mogelijkheden om als gebruiker of beschouwer van de ene vloer
naar de andere omhoog te bewegen. En andersom natuurlijk, weer
terug van boven naar beneden. Sinds de uitvinding van de lift en de
mechanische (rol)trap is de betekenis van de vaste trap in gebouwen
afgenomen en is zijn hoofdtaak vaker beperkt tot het bieden van
een adequate vluchtmogelijkheid bij calamiteiten zoals brand.
Toch biedt een goed ontworpen trap ook mogelijkheden om onze
ervaring van de architectonische ruimte te verrijken, mede doordat
ons overwegend horizontaal gerichte blikveld met het stijgen of
dalen wordt uitgebreid met een verticale component. Strategische
plaatsing binnen de ruimte, vergroting van het trapgat tot een
ruimtelijk interessante vide en verlenging van de looplengte van de
trap zijn mogelijkheden om de ervaring van onze simpele stijg- en
daalbewegingen uit te breiden tot een aantrekkelijke ‘route architecturale’.
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Naast genoemde betekenissen van de trap, de functionele (stijgen
en dalen) en de architectonische (de ruimtelijke ervaring van het
stijgen en dalen), is er een derde aspect te onderscheiden, dat
moeilijker in woorden is te vatten. Dit heeft te maken met het beeld
dat wij ons vormen of historisch hebben gevormd bij het verschijnsel
trap. Dat beeld is kennelijk in staat om ook meer spirituele of zelfs
sacrale betekenissen op te roepen. Machthebbers hebben de trap
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bijvoorbeeld gebruikt om zich boven het gewone volk te plaatsen;
historische paleizen maar ook meer recente overheidsgebouwen
zoals parlementen en rechtbanken stralen die macht dan uit via
indrukwekkende buitentrappen. Maar de trap kan ook een gevoel
van veiligheid bieden; het omhooggaan in het landschap of in een
kasteel was meestal veiliger, je kon je vijand immers beter (over)zien of bijvoorbeeld het stijgende water ontvluchten. Of het gevoel
dichter bij de hemel of ‘het hogere’ te geraken, zoals herkenbaar in
afbeeldingen van de toren van Babel of in liederen als Stairway to
Heaven. Religieuze (graf)monumenten hebben dan ook vaker treden
als onderdeel van de opbouw.
Een prachtig voorbeeld waarin overzicht en verstilling worden
gecombineerd, is het deels met grond bedekte Casa de Retiro
>1
Espiritual in Andalusië, van architect Emilio Ambasz. Vooral de route
vanuit de ondergrondse woning (eros) via de twee smalle trappen
naar het net buiten de kubuswanden gelegen Sevilliaanse balkonnetje (oceanos) roept dat efemere gevoel onnavolgbaar op.
Omdat het geselecteerde corpus aan gebouwen in dit Jaarboek een
rijke oogst aan interessante trappen bevat, zowel in woningen als in

utilitaire projecten, wordt hier een aantal significant verschillende
voorbeelden nader besproken. Naast de architectonische betekenis
van de betreffende trappen, is er tevens aandacht voor bouwkundige
details en het maakproces, omdat de ‘goede trap’ nu eenmaal
staat of valt met een deskundige detaillering. Tot besluit van deze
inleiding volgen hier nog enkele meer technische opmerkingen over
het trapontwerp.
Reeds decennia wordt in het bouwkundig onderwijs gebruikgemaakt
van de zogenaamde trapformule, waarin de maatverhoudingen
tussen de optrede en de aantrede van een goed beloopbare trap
empirisch zijn vastgelegd. De optelling van twee keer de optrede
plus één keer de aantrede zou ergens tussen de 57 en 63 cm moeten
liggen (2 x o + 1 x a = 57-63 cm).
Voor gewone trappen werkt deze formule afdoende, maar voor meer
luie trappen, zoals bij de opgang naar openbare gebouwen of in
publieke buitenruimtes, blijkt die formule geen adequaat antwoord
te bieden. Getuige een van de bekende vaderlandse trapvoorbeelden
van architect Dom. Hans van der Laan in de voorhof van zijn
kloosterkerk in Vaals. Bij een lagere optrede van bijvoorbeeld
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10,5 cm, stelt Van der Laan – in een brief aan zijn collega Pieter Buys
uit 19692 – dat de aantrede veel langer zou moeten zijn dan de formule (‘bij gewone burgertrappen’) aangeeft en zoals hij zelf heeft
geconstateerd bij opmeting van Romeinse buitentrappen. Hij komt
via eigen onderzoek tot een helling van 3:8 (tevens de basisverhouding
van de gehele kerk), die voor de trap in Vaals resulteerde in een
optrede van 14,5 en een langere aantrede van 37 cm.
Om trappen beter beloopbaar te maken, heeft het Bouwbesluit in
2003 de helling van trappen gemaximeerd tot ongeveer 40 graden,
met een maximale optrede van 18,5 cm en een minimale aantrede
van 22 cm (was daarvoor 21 en 18,5 cm). En omdat mensen steeds
langer worden, is destijds gekozen voor een minimale vrije hoogte
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boven de trede (net als bij deuren) van 2,30 m (was 2,10 m).
Met die heldere regels lijkt een trapontwerp eenvoudig, maar de
keuzevrijheid in maatvoering (horizontaal, verticaal, in draai
richting3 en in leuninghoogte) is nog zeer groot. In de praktijk blijken
echter slechts enkele zorgvuldig gekozen maatcombinaties de
trapgebruiker het optimale (loop)comfort te bieden.
Architect Martin Groenesteijn heeft voor zijn eigen nieuwe huis in
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Baarn (p. 94) de maximale optrede uit het Bouwbesluit maatgevend
gemaakt voor alle toe te passen hoogtematen. Met die 185 mm als
basis (tevens precies drie lagen buitenmetselwerk) telt hij acht
optreden (totaal 1480 mm) voor een halve verdiepingshoogte. Voor de
‘schoon’ verwerkte houten binnenbekleding in de kern van het huis
gebruikte hij standaard underlaymentplaten van 1220 x 2440 mm.4
Met een passtrook van 260 mm (tevens de dikte van de betonvloeren)
kom je dan ook op 1480 mm uit.
De houten steektrappen die de splitlevelvloeren verbinden, zijn
even eenvoudig als ingenieus gedetailleerd. De treden met een
doorsnede van 40 bij 260 mm zijn ingelaten in een 9 mm diep gefreesd
‘nest’ in de underlaymentbekleding aan weerszijden van het trap-

The superlative stair
On ascent and descent in buildings

A stair is a slope connected to two floors to which are attached walkable
surfaces (treads). The dimensions of the treads determine the ease with
which one negotiates the stair.1
As a structural element, the stair plays a subordinate role in architecture.
Where walls or columns carry the floors and thus, together with those
floors, determine the architectural space, the stair offers the user or
beholder of a building one of the few functional means of ascending from
one floor to another. And vice versa, of course, coming back down again.
Since the invention of the lift and the mechanical stair (escalator), the
significance of the fixed stairway in buildings has declined and its main
task is more often limited to providing an adequate escape route in case
of a disaster, such as fire.
Nevertheless, a well designed stair can also enhance our experience of
the architectural space, in part because as we ascend or descend, our
predominantly horizontal field of vision is augmented with a vertical
dimension. Strategic placement within the space, enlargement of the
stairwell into a spatially interesting void, and prolongation of the travel
length of a stair, are examples of ways in which the simple experience of
moving up and down can be turned into an attractive ‘route architecturale’.
In addition to the aforesaid meanings of the stair – the functional (ascent
and descent) and the architectural (the spatial experience of ascent and
descent) – there is a third aspect that is not so easy to capture in words. It
has to do with our (contemporary or historical) concept of the phenomenon
‘stair’. That concept is obviously capable of evoking more spiritual, even
sacred, connotations. Rulers have used the idea of the stair, for example,
to place themselves above the common people; historical palaces and
even more recent government buildings, like parliaments and law courts,
convey that sense of power by means of impressive external stairs. But a
stair can also provide a feeling of safety – climbing to higher ground in the

Architectural education has for decades employed an empirically deter
mined ratio of rise to tread known as the ‘stair formula’: twice the rise
plus the tread should be somewhere between 57 and 63 cm (2 x r + 1 x t =
57-63 cm).
The formula works quite well for ordinary everyday stairs, but for shallower
steps, as in flights of stairs leading to a public building or in public outdoor
space, the formula is less appropriate, as evidenced by a celebrated Dutch
example by the architect Dom. Hans van der Laan in the forecourt of his
monastery church in Vaals. According to Van der Laan (in a 1969 letter to > 2
his colleague Pieter Buys2), when the rise is lower than 10.5 cm, the tread
should be much longer than the formula indicates (for ordinary civilian
stairs), as he himself had ascertained by measuring Roman external stairs.
On the basis of his own research he arrived at a gradient of 3:8 (also the
basic ratio for the church as a whole); in Vaals this resulted in a rise of
14.5 and a longer, 37 cm tread.
To improve the walkability of stairs, the Buildings Decree of 2003 set the
maximum pitch for stairs at around 40 degrees, with a maximum rise of
18.5 cm and a minimum tread of 22 cm (previously 21 and 18.5 cm respect
ively). And because people are getting taller, the minimum headroom was
set at the same height as for doorways, namely 2.3 m (previously 2.1 m).
Given such clear directives, stair design would appear to be fairly straight
forward, but there is still considerable freedom of choice in dimensions
(horizontal, vertical, direction of rotation3 and balustrade height). In
practice, however, only a few carefully chosen dimensional combinations
offer stair users optimal ease of ascent and descent.
>3
Architect Martin Groenesteijn used the Building Decree’s maximum rise
as the basis for all height measurements in his new home in Baarn (p. 94).
Starting with that 185 mm (which is also exactly equal to three courses of
external brickwork), eight rises (1480 mm) equal half a storey. For the
plain timber panelling in the core of the house, he used standard underlay
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landscape or to a higher point in a castle was generally safer, affording
a better view of the enemy or, for example, enabling people to escape the
rising water. Or it may evoke a feeling of getting closer to heaven or to
‘higher things’, as is discernible in depictions of the Tower of Babel or in
songs like ‘Stairway to Heaven’. Which is why designs for religious
memorials and monuments tend to include steps.
A superb example in which overview and stillness are combined, is the
partially earth-covered Casa de Retiro Espiritual (House of Spiritual
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Retreat, 1975) in Andalusia by Emilio Ambasz. In particular, the route from
the underground dwelling (eros) via two narrow stairs to the Spanish
balcony (oceanos) just outside the walls of the cube, peerlessly evokes
that feeling of ephemerality.
Because the selection of buildings in this Yearbook contains a rich harvest
of interesting staircases, in both residential and utilitarian projects,
a number of significantly different examples are discussed in more detail
here. Apart from the architectural significance of the stairs concerned,
attention is also paid to structural details and the construction process,
because a ‘good stair’ is contingent upon expert detailing. To round off this
introduction, there follow a few more technical observations about stair
design.

panels of 1220 x 2440 mm.4 Add a filler strip of 260 mm (also the thickness
of the concrete floors) and you arrive once again at 1480 mm.
The detailing of the wooden straight-run stairs connecting the split-level
floors, is as simple as it is ingenious. The stair treads, measuring 40 by
260 mm, are housed in 9 mm-deep milled slots in the underlay panelling
either side of the stairwell. Once the right-hand tread has been slotted
>3
into its housing, it is then embedded in the 9 mm-deep milled grooves in a
number of upright and planed supporting beams (69 x 44 mm) in the
centre, which also serve as a handhold for the stair’s users. A 9 mm-thick
strip (or slat) previously sawn from the beams then becomes the central
support for the left-hand stair treads. The left-hand tread is slotted into
its wall housing and, once the aforementioned strip has been mounted at
the correct height, the tread can be laid in its final position. That strip
above and below the left-hand tread then serves to conceal the screws
previously used to fix the right-hand tread in place. It is a highly meticulous
piece of joinery that the architect first had to demonstrate to the cabinet
maker, who was then able to screw the entire stair together without a
hitch.
The treads have a usable width of 880 mm which exactly matches the door
widths on the landings. Finally, between the kitchen and the living room,
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gat. Als de rechtertrede in zijn nest is geplaatst, wordt hij vervolgens opgenomen in de 9 mm diep gefreesde groeven in een aantal
staande en geschaafde draagbalkjes (69 x 44 mm) in het midden,
die ook dienstdoen als houvast voor de trapgebruiker. Vooraf is
een strook (of lat) van 9 mm dikte van de balkjes afgezaagd, die nu
wordt gebruikt als middenondersteuning voor de linkertraptreden.
De linkertrede wordt in zijn wandnest gedrukt, en als de genoemde
strook op hoogte is gemonteerd, kan de trede ook daar op zijn uiteindelijke rustplaats worden gelegd. Vervolgens dekt die lat onder
en boven de linkertrede direct de schroeven af waarmee de rechter
eerder was vastgezet. Een uiterst secuur timmerwerkje, dat de
architect zelf eerst moest voordoen aan de meubelmaker, voordat
deze de gehele trap probleemloos in elkaar kon schroeven.
De treden hebben een gebruiksbreedte van 880 mm, om op de
bordessen in maat precies aan te sluiten op de daar gebruikte deur
breedtes. Ten slotte zijn tussen de keuken en de woonkamer de
rechtertreden verlengd en verdubbeld tot een bescheiden tribune
met zit- en expositiemogelijkheden.
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In de door Lidewij Lenders (llarch) ontworpen woning Verbeek in
IJburg (p. 106) speelt de trap een nog belangrijker rol. Hij beslaat
>4
welhaast een derde deel van de ruimtes en verdeelt de vloervelden
zo op natuurlijke wijze in een voor- en een achterkamer. Door de
trap telkens met drie rechte steken en twee hoekbordessen rond
een naar boven groter wordend trapgat op te bouwen, ontstaat als
vanzelf een rondgaande en steeds lichter wordende route naar
boven, waarbij alle zintuigen mee kunnen werken aan het ervaren
van de architectonische ruimte. Het toepassen van massief houten
leuningen of trapwangen werkt hier nog eens extra mee aan het
ruimtelijk rijke en toch ook robuuste karakter van de opgang.
De architect koos hier voor verschillende verdiepingshoogtes:

bouwplaats bleek de precisie van dit bouwsysteem; ontbreken van
verticale maattoleranties leverde hier geen enkel probleem op...
De losse traptreden worden gedragen door stalen hoeklijnen van
40 x 50 x 5 mm, die op de bouwplaats in hun voorgefreesde nesten
worden geschroefd; vervolgens wordt de 63 mm dikke en van een
interne groef voorziene trede daar overheen geschoven en van
onderaf met schroeven gefixeerd. Hier is in horizontale zin aan
weerszijden trouwens weer wel rekening gehouden met een stelruimte van 5 mm, waardoor de trede visueel juist los blijft van de
wanden.
Architect Rolf Bruggink (Studio Rolf.fr) heeft voor de renovatie van
zijn eigen woon-werkhuis in Rotterdam weer een volstrekt andere,
maar zeer eigenzinnige oplossing gekozen (p. 146). Nadat de
>5
bestaande woning volledig was gestript, maakte hij een compleet in
hout uitgevoerd nieuw interieur (slechts enkele plafonds werden
gestuct). Eerst werden de belangrijke nieuwe vloergedeelten en
het dak voorzien van nieuwe zwaardere balklagen. En vervolgens
heeft hij bij het maken van alle wanden, de drie trappen en het vaste
meubilair slechts één houtmaat gebruikt, te weten geschaafde
balkjes van 44 x 44 mm, die hij telkens (zowel horizontaal als verticaal) tegen elkaar aan heeft geschroefd. Het eindresultaat is zowel
ruimtelijk als technisch verbluffend te noemen.
De eerste trap wordt gedragen door twee keepbomen5 en leidt vanaf
de voordeur naar de woonverdieping. Vanaf daar vertrekt de
tweede trap (net als de eerste met een optrede van vier balkjes =
17,6 cm en een aantrede van vijf = 22 cm) die op twee wanden van
balkjes draagt, zodat hij los kan blijven van de bouwmuur. Op de zo
bereikte slaapverdieping start de laatste en iets steilere trap –
naar het dakterras met de badruimte – die aan één kant draagt op
een aan de dakbalken opgehangen balkjeswand en aan de andere
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begane grond en eerste etage zijn 2,90 m hoog (van vloer tot vloer),
de tweede etage is een halve meter hoger en de maat tot het dakterras, eveneens met deze trap bereikbaar, is nog weer enkele
decimeters hoger. Consequentie van die hoogteverschillen is wel
dat er in de hoofdtrap twee subtiel verschillende optredematen
voorkomen, en dat het trapgedeelte naar het dakterras een stuk
steiler is; vanwege de ondergeschikte functie hoefde deze niet te
voldoen aan het Bouwbesluit.
Ook hier is het maakproces vermeldenswaard. De gehele woning is
geconstrueerd met massief houten wanden en vloeren van het
Duitse fabrikaat Lenotec. Vuren latten werden kruislings in twee
richtingen gelamineerd tot een wanddikte van 85 mm dikte en zijn
in de fabriek tot dragende bouwelementen met grote lengte en
breedte samengesteld. De onderdelen zijn vervolgens per vrachtwagen naar de bouwplaats vervoerd en daar in elkaar geschroefd.
De hele ruwbouw was dan ook al binnen twee weken gereed. Omdat
de trapwangen (deels inclusief de dragers voor de bordessen, zie
de Linotec-zaagtekening) hier onderdeel van de ruwbouw uit
maken, zijn ook de infresingen voor de bevestiging van alle treden
in wanden en trapwangen al in de fabriek aangebracht. Op de

zijde is opgelegd in de bouwmuur. Het meest bijzonder in dit ruimhartig van vides en doorkijken voorziene interieur is echter de
kledingkast in het hart van de slaapverdieping. Deze is in zijn geheel,
dus inclusief de vloer opgehangen aan de dakconstructie, waardoor
het effect ontstaat van een bijna zwevend bouwdeel. Door de kastvloer nog eens vier treden hoger te houden dan de verdiepingsvloer ontstaat ter plaatse een extra ruimtelijkheid en werkt de
‘borstwering’ daar precies omgekeerd aan wat we gewend zijn. De
wanden van de kledingkast (boven borstweringhoogte) beschermen
je tegen vallen, terwijl de borstwering zelf open blijft. Het in verschillende grijstinten geschilderde resultaat vormt zo een uniek,
uiterst inventief en welhaast lucide interieur.
Ook in de utilitaire projecten in dit Jaarboek komen interessante
trapoplossingen voor. Zo kennen twee gebouwen een zogenaamde
cascade- of watervaltrap: een serie rechte steektrappen waarbij
de aankomende vloer mede dient als tussenbordes voor de in het
verlengde liggende volgende trap. In Creative Valley van Monk
architecten (p. 122) vormt deze trapcombinatie samen met de
naastliggende gangen de ruggengraat van het kantorencomplex,
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the right-hand steps have been extended and doubled to form a modest
‘gallery’ that can be used as seating or for displaying objects.
In the Verbeek home in IJburg (p. 106), designed by Lidewij Lenders (llarch), > 4
the stair plays an even more important role. It takes up almost one-third
of the spaces, naturally dividing the floors into a front and a rear room.
The stair is composed of three straight runs and two quarter-space
landings organized around a stairwell that widens as it rises, automatically
generating a circular and ever-lighter route upwards that engages all the
senses in the experience of the architectural space. The use of solid wooden
balustrades-cum-stringboards contributes greatly to the spatially rich
and yet also robust character of the staircase.
The architect opted here for different storey heights: the ground and first
floors are 2.9 metres high (floor to floor), the second floor is half a metre
higher and the distance to the roof terrace (also reached by this stair) is
several decimetres higher again. As a consequence of these height
differences there are two subtly different tread sizes in the main stair, and
the stair to the roof terrace is a good deal steeper; given its subordinate
function it was not required to conform to the Buildings Decree.
Here, too, the fabrication process is worthy of mention. The entire house
is constructed of solid wooden walls and floors of the German Lenotec
brand. Pine slats were cross-laminated to a thickness of 85 mm and made
up into very long and wide loadbearing building elements in the factory.
The components were then transported by lorry to the building site where
they were screwed together. As a result, the structural shell was completed
in less than two weeks. Because the stringboards (some incorporating
the supports for the landings, see the Lenotec sawing drawing) are part
of that shell, the grooves for mounting all the treads in the wall and string
board were milled in the factory. The precision of this construction
system became apparent on the building site; the absence of vertical
dimensional tolerances posed no problem here...

supported on one side by a beam-wall suspended from the roof joists,
and on the other by the loadbearing wall. The most remarkable feature of
this interior, with its wealth of voids and vistas, is the wardrobe at the
centre of the bedroom floor. This was suspended in its entirety, floor and
all, from the roof construction, creating the effect of an almost floating
building element. The fact that the wardrobe floor is four steps higher
than the storey floor augments the sense of space and the effect of the
‘breastwork’ is the opposite of what we are used to. The walls of the
wardrobe (above breast height) protect you from falling while the ground
to waist area remains open. The result, painted in shades of grey, is a
unique, extremely inventive and virtually lucid interior.
Interesting stair solutions can also be found in some of the utilitarian
projects in this Yearbook. For example, two buildings feature a ‘waterfall’
staircase: a series of straight-run stairs in which the next floor serves as
intermediate landing for the following stair, which is an extension of the
first. In Creative Valley by Monk architecten (p. 122), this stair
configuration, together with the adjacent corridors, forms the backbone > 6
of the office complex, although the generally low level of daylighting led to
the integration of additional artificial light with the stringboards, which
can sometimes be a bit dazzling for the user.
In the renovation of the Haarlem law courts (p. 58), three steel cascade or
waterfall stairs designed by Jan Bakers were placed in a zone that was
>7
not immediately required for practical functions, allowing it to be subtly
used to create additional lightwells in places where the stairs do not
finish or start. Toughened glass banisters alongside stair and lightwells
reinforce the special spatial character.
In The Black House in Utrecht (p. 62), a live-work complex in which his own
office is also housed, Bakers created an equally striking stair. Not so much > 8
because of the concrete staircase itself – which is appropriately simple
– but because of the fact that it is so literally ‘on display’. It raises the
question of whether a route that is only used a couple of times a day
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The individual steps are supported by 40 x 50 x 5 mm steel angles, screwed
into their pre-milled housings on site, after which the 63 mm-thick step
with internal groove was placed over the angles and fixed from below with
screws. Here allowance was made for a horizontal adjustment of 5 mm on
either side, so that the step remains visually separate from the walls.
Architect Rolf Bruggink (Studio Rolf.fr) chose a completely different, but
>5
highly personal, solution for the renovation of his own live-work house in
Rotterdam (p. 146). After the existing house had been completely gutted,
he inserted a new interior almost entirely of wood (only a few ceilings were
plastered). First the important new floor sections and the roof were
provided with new, heavier timber joists. Next, for the walls, the three
stairs and the built-in furniture, he used a single timber size, namely planed
44 x 44 mm beams, which he screwed to one another (horizontally and
vertically). The final result is both spatially and technically stunning.
The first stair is supported by two cut stringers5 and leads from the front
door to the living level. From there a second stair (like the first with a tread
of 4 beams = 17.6 cm and a riser of 5 beams = 22 cm) leads up to the bedroom
level. It rests on two walls made of beams rather than the loadbearing wall.
The final and slightly steeper stair – to the roof terrace and bathroom – is

should be so visually prominent, although the view along the street from
the stairway is admittedly breathtaking.
A sustainable ascent and descent solution is provided in the renovated
Glass Museum in Leerdam (p. 74). Despite a substantial expansion of the
exhibition surface area by means of four suspended walkways between
the two existing villas, no additional stairs were required. The new routing
through the glazed corridors makes clever use of the two existing wooden
stairways whose modest dimensions also reinforce the homelike character
of the museum.
Finally, two larger public buildings, the recently extended Noordelijke
Hogeschool in Leeuwarden (NHL University, p. 42) and the new public
library in Almere (p. 110). Herman Hertzberger, architect of the NHL, was > 9
already known for the expansive stairs (often in the form of tiered seating)
in his famous school buildings. In the NHL building he did something
refreshingly new: in a wedge-shaped residual space between Bonnema’s
building and his own encircling new building, he created a very special
study landscape in the form of a giant stairway. On the huge, 90 cm-deep
steps he arranged chairs, sofas and tables for relaxed individual or group
study. Each of these spatially enlarged steps can in turn be reached by a
staggered succession of smaller flights of stairs, each consisting of five
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hoewel het grotendeels ontbreken van daglicht daar leidde tot
opname van extra kunstlicht in de trapwangen, wat voor de
gebruiker soms overstralend werkt.
In de renovatie van de Haarlemse rechtbank (p. 58) zijn naar ontwerp > 7
van Jan Bakers drie stalen watervaltrappen geplaatst in een zone
die voor gebruiksfuncties niet direct nodig was, waardoor deze op
subtiele wijze ook kon worden gebruikt voor het maken van extra
vides op de plaatsen waar de trappen niet aanlanden of vertrekken. Hardglazen leuningen langs trap en vides versterken hier het
bijzonder ruimtelijke karakter.
In Het Zwarte Huis in Utrecht (p. 62), een woon-werkcomplex waarin > 8
ook zijn eigen bureau gehuisvest is, maakte Bakers eveneens een
opvallende trap. Niet zozeer vanwege de betonnen trap zelf – die
straalt passende eenvoud uit – maar vanwege het feit dat hij zo
letterlijk ‘in de etalage’ staat. Het roept de vraag op of een route
die toch maar enkele keren per dag wordt gebruikt, zo prominent
zichtbaar moet zijn, hoewel het zicht vanaf de trap naar de Lange
Nieuwstraat natuurlijk wel adembenemend is.
Een duurzame oplossing voor het stijgen en dalen komt voor in het
gerenoveerde Glasmuseum in Leerdam (p. 74). Ondanks het sterk
uitgebreide expositieoppervlak via de vier opgehangen verbindingsgangen tussen de bestaande villa’s, bleken hier toch geen extra
trappen nodig. De nieuwe routing door de glazen gangen maakt op
slimme wijze gebruik van de twee bestaande houten trappen, die
door hun bescheiden maatvoering tevens het huiselijke karakter
van het museum versterken.
Tot besluit twee grotere openbare gebouwen, de recent uitgebreide
Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (p. 42) en de nieuwe bibliotheek in Almere (p. 110). Herman Hertzberger, architect van de
>9
NHL, maakte al eerder naam met (vaker tot tribunes) uitgebreide
trappen in zijn beroemde schoolgebouwen. In de hogeschool deed
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gebracht, waarna je in een aantrekkelijke hoge ruimte komt die,
mede ondersteund door de soepele vormen van de inrichting, direct
uitnodigt om op eigen houtje te gaan zwerven. De snelste route
leidt dan langs de oostgevel en gaat stap voor stap met telkens drie
tredes (optrede 155 mm, aantrede 270 mm) of via korte helling
banen voor rollator of rolstoel omhoog.6 Waar geen treden zijn, ligt
de vloerrand dus op 465 mm hoogte (3 x 155 mm), een maat waarop
het tevens prettig zitten is.
Iedere grote trede of ‘sawa’ (elk met een bouwkundige ‘steek’ van
8,50 m) nodigt onderweg weer uit tot langer verblijf in de thematisch
ingerichte afdeling. Aan het eind van de oostgevel ben je ongemerkt
op de tweede etage aangekomen, waar hetzelfde landschap langs
de volgende gevel doorloopt, maar dan op een vlakke vloer (zie
tekening). Het door deze architect getoonde gevoel voor architec
tonische ruimte, voor routing, en voor maat, schaal en vorm van de
steeds wisselend maar toch ook telkens ritmisch en herkenbaar
ingerichte trederuimtes is werkelijk subliem te noemen. Met recht
de overtreffende trap uit dit Jaarboek.
KH
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hij iets verrassend nieuws: in een schegvormige restruimte tussen
Bonnema’s oudbouw en zijn eigen daaromheen gaande nieuwbouw
maakte hij een bijzonder studielandschap in de vorm van een
reuzentrap. Op de enorme treden met telkens een optrede van 90 cm
plaatste hij stoelen, vaste banken en tafels waaraan op ontspannen
wijze individueel en groepsgewijs kan worden gestudeerd of
samengewerkt. Deze ruimtelijk uitgebreide treden zijn per stuk
weer bereikbaar via kleinere, en van plaats verspringende trappen
met elk vijf optreden van 18 cm, aangevuld met een simpele gebogen
stalen leuning (zie tekening). De enige kritische noot bij deze inventieve opzet is de wellicht wat hoge houten borstwering van de
werkvloeren (eveneens 90 cm hoog), maar al met al biedt deze de
werkenden ook weer enige beschutting, zeker gezien vanaf de lager
gelegen buurvloer.
De bibliotheek van Meyer en Van Schooten Architecten gaat met
> 10
een variant van dit bijzondere ontwerpprincipe nog een forse stap
verder. Zij hebben de complete opzet van hun belangrijkste bibliotheekruimte als ruimtelijk uitgebreide treden – ze noemen ze
sawa’s – vormgegeven: de openbare bibliotheek als één grote trap.
Van buiten komend word je via de snelle roltrap naar de eerste etage
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Noten
1

2

3

4

H.Th. Oudejans, Verstandhoudingsmiddelen, Delft: Publikatieburo
faculteit Bouwkunde, 1990, p. 142.
Hilde de Haan en Ids Haagsma,
Gebouwen van het Plastische Getal.
Een lexicon van de ‘Bossche School’,
Haarlem: Architext, 2010. De brief van
Van der Laan aan Buys is gedeeltelijk
opgenomen op p. 147.
Trappen draaien meestal linksom
naar boven; 90 procent van de
mensen is immers rechtshandig,
slechts een minderheid heeft
dientengevolge een natuurlijke
voorkeur voor een rechtsom stijgende trap.
Ook in Nederland worden de maten
van houtproducten nog immer afgeleid van de Anglo-Amerikaanse inch
en foot. Zo heeft de houten stan
daardplaat net als in de Verenigde
Staten een maat van 4 bij 8 feet (een
voet is 12 inch = 30,5 cm), in het bij
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ons gehanteerde metrische stelsel
dus: 122 x 244 cm.
Een keepboom is een aan de bovenzijde trapsgewijs ingekeepte trapboom, waar de treden zijn opgelegd,
in plaats van in ‘nesten’ gestoken; de
keepboom zelf blijft zo onzichtbaar.
De dragende betonvloer van dit
bibliotheekgedeelte is trouwens in de
gekozen hellingshoek (en dus schuin)
gestort en later aan de bovenzijde
met houten balken en lewisplaten
uitgetimmerd ten behoeve van de
vlakke gedeeltes (zie tekening p. 37).

The superlative stair

18 cm treads and finished with a simple curved steel banister (see drawing).
The only point of criticism in this inventive set-up is the rather high
wooden balustrades on the work floors (also 90 cm high), but on balance
they shield the working students somewhat, especially as seen from the
lower adjacent floor.
The library designed by Meyer en Van Schooten Architecten goes quite a
> 10
bit further with a variation on this unusual design principle. The architects
designed the entire layout of the most important library space as
spatially extended steps (which they call ‘sawas’): the public library
conceived as one big stair. From outside, a fast escalator transports
users to the first floor, where they find themselves in an attractive, highceilinged space which, supported by the smooth shapes of the furnishings,
immediately invites users to wander around. The quickest route runs along
the east elevation, ascending gradually, via sets of three steps (riser: 155
mm, tread: 270 mm) or short ramps for rollators and wheelchairs.6 Where
there are no steps, the floor edge is 465 mm high (3 x 155 mm), a comfortable
height for sitting.
Along the way, every large step or ‘sawa’ (each with a structural ‘stringer’
of 8.5 m) invites users to tarry in the thematically arranged department.
At the end of the east elevation you eventually find yourself on the second
floor, where the same landscape unfolds along the next elevation, but in
this case on a flat floor (see drawing). The feeling for architectural space,
for routing and for size, scale and form exhibited by this architect in the
ever-changing but also always rhythmically and distinctively arranged
stair-spaces is nothing short of sublime. Unquestionably the superlative
stair in this Yearbook.
KH
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Notes
1

2

3
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H.T. Oudejans, Verstandhoudingsmiddelen, Delft: Faculty of Architecture
publications office, 1990, p. 142.
Hilde de Haan and Ids Haagsma,
Gebouwen van het Plastische Getal. Een
lexicon van de ‘Bossche School’, Haarlem:
Architext, 2010. The letter from Van der
Laan to Buys is reprinted in part on p. 147.
Stairs usually rotate anticlockwise.
Ninety per cent of people are righthanded, so only a minority have a natural
preference for clockwise stairs.
Even in the Netherlands, the sizes of
timber products are still based on the
Anglo-American inch and foot. Thus the
standard timber sheet is 4 by 8 feet, the
same as in the United States; in metric
measurements, 122 x 244 cm.
In a cut stringer, the stringboard is cut
to follow the profile of the stair and the
treads are laid on top of the resulting
‘steps’ rather than being slotted into
grooves; as the treads overlap the
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stringer, it is not visible from above.
The loadbearing concrete floor of this
part of the library was actually poured
in the chosen gradient (and thus sloping)
and the flat sections were created later
using wooden beams and Lewis sheeting
(see drawing p. 37).

