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1. Het gebruik van trappen 
 

 

Klimmen en dalen - M. C. Escher 

 

Dankzij het gebruik van trappen is de mens in staat om makkelijk te circuleren 
tussen verschillende verdiepingen. Het is een evidentie geworden waar velen al 
lang niet meer bij stilstaan. Toch is de trap er niet altijd geweest en heeft het vele 
eeuwen geduurt om te perfectioneren. Zal jij in staat zijn de perfecte trap te maken 
na dit thema?  
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2. Onderdelen van een Trap 
 

 

 

2.1 De treden 

Horizontaal bovenvlak waar men de voet plaatst om de 
trap te belopen. Een trede kan recht of verdreven zijn. 
Een rechte trede is rechthoekig. Een verdreven trede 
heeft een smalle en een bredere kant. Deze treden 
maken het mogelijk een trap te laten draaien en/of de trap 
gemakkelijker te belopen. 

 

 

 

2.2 Tegentrede of stootbord 

Vertikale verbinding tussen twee opeenvolgende treden. 
Door middel van tegentreden sluit men de openingen 
tussen de treden en bekomt men een gesloten trap. Bij 
een trap zonder tegentreden spreekt men van een open 
trap. 

 



!

HOUT – THEMA: TRAPPEN     WWW.TRAPPEN-INFO.BE 

5!

 
2.3 Trapbomen 

 
Hellende delen van de trap, die de treden dragen. De 
trapboom kan zowel  centraal geplaatst worden als aan de 
buitenzijden.  
 

 
 

 

2.4 De bloktrede 

 

Dit is de eerste trede van de trap. De bloktrede word 
soms breder genomen en/of uitgevoerd in een ander 
materiaal dan de trap. 

 

 

 

2.5 De Balustrade 

 

De balustrade beschermt ons tegen het zijwaarts 
vallen. Deze doet ook doenst als houvast. 

 

 

 

 
2.6 Baluster 

 
De balusters zijn de vertikale stijlen tussen de 
trapboom en de handgreep, die onderdeel maken van 
de balustrade.  
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2.7 Welstuk 

 
Het welstuk is de laatste trede van de trap, die op 
dezelfde hoogte ligt van de bevloering. In een 
gedeelte van deze trede kan een inkeping worden 
voorzien, zodat de bevloering daarin kan rusten. 

 

 

 

 

2.8 Neus 

 
Oppervlakte vooraan de trede die in bovenaanzicht 
overlapt. De neus is ideaal bij een grootte van 5 cm. 

 

 

 
 

 

2.9 Bordes of palier 

 

Horizontaal loopvlak waardoor de trap onderbroken wordt. 
Een palier wordt meestal geplaatst waar de trap van 
richting veranderd. Bij een extreem lange trap wordt een 
palier voorzien om even uit te rusten. 
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OPGAVE 1    -       VUL DE ONDERDELEN VAN DE TRAP IN 
 
Vul eerst in potlood! 
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OPGAVE 1    -      VUL DE ONDERDELEN VAN DE TRAP IN 
 
Dit exemplaar kan je gebruiken voor toetsen of examens. 
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3. SOORTEN TRAPPEN 
 
Er zijn heel wat trapvormen. Het gebruik van deze vormen is afhankelijk van 
persoonlijke smaak en de beschikbare ruimte. Onderstaand zie je de meest 
voorkomende trapvormen in hun bovenaanzicht. Foto’s van www.trappen-info.be 

 

3.1 Rechte Steektrap 

De rechte steektrap is de meest gebruikte en eenvoudigste trap. Alle treden zijn 
even groot en staan allemaal haaks op de trapbomen. 

 

 

 

3.2 Bordestrap 

De bordestrap is een trap die met één of meerdere bordessen in 2 of meer delen is 
verdeeld. Men kan een bordes plaatsen bij het veranderen van richting of gebruiken als 
rustplaats bij een lange rechte steektrap. Onderstaande afbeeldingen zijn slechts enkele 
voorbeelden. Er zijn meerdere combinaties mogelijk. 
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3.3 Kwartdraaitrap 

Wanneer een trap van richting verandert kan men in plaats van een bordestrap ook 
gebruik maken van een kwartdraaitrap.  Door nu ook een stijging te hebben in de 
hoek zal de totale traplengte aanzienlijk verminderen. 

 

 

3.4 Spiltrap 

De spiltrap is de ideale trapvorm wanneer je weinig plaats ter beschikking hebt. 
Door de draaiende beweging en de vernauwde treden is deze wel niet de meest 
praktische vorm om te gebruiken.  

 

 

 

3.5 Gecombineerde trapvormen 

Het kan wel eens gebeuren dat meerdere trapvormen door elkaar gebruikt worden. 
In dit geval spreekt men van gecombineerde trapvormen. 
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OPGAVE 2    -       HERKEN DE TRAPVORM 
 

Herken jij de trapvormen bij onderstaande trappen?  Bij gecombineerde 
trapvormen zet je elke trapvorm die in de trap voortkomt. 

 

                            

 

____________________________           ____________________________      

  

____________________________           ____________________________       

        

                                 

   

____________________________           ____________________________     

   

____________________________           ____________________________                    
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4. Ergonomie en terminologie 
 
Een goede trap is aangepast aan het gebruiksgemak van de mens. Om de perfecte 
trap te maken moeten we dus zorgen dat deze zo ergonomisch mogelijk is.  

 

4.1. Optrede en aantrede 

 

 
Aantrede 
- Horizontale afstand tussen de twee opeenvolgende neuzen van treden.  
- De breedte van een aantrede is doorgaans tussen de 20 en 25 cm 
 

Optrede  
- Vertikale afstand tussen twee opeenvolgende treden.  
- De ideale afstand tussen 2 aantreden is 18 cm. 

 

 

4.2 De trapbreedte 

De trapbreedte is gelijk aan de breedte van de treden, 
vermeerdert met de dikte van de eventuele trapbomen. 
Wanneer men van de nuttige trapbreedte spreekt bedoelt men 
de afstand tussen de trapbomen. 
 
In woonhuizen waar men makkelijk met 2 de trap wil 
gebruiken nemen we een nuttige trapbreedte van 90 à 100 
cm. 
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4.3 De stijgingshoek 

 

De stijgingshoek is het aantal graden 
waarmee de trap stijlt. Om een vlot te 
belopen trap te bekomen mag de 
stijgingshoek maximaal 45% zijn. Hoe 
kleiner de stijgingshoek, hoe makkelijker de 
beloopbaarheid van de trap.  

 

 

 

 

 

4.4 De looplijn 

 
De looplijn is een denkbeeldige lijn waarop de gebruiker zal lopen.  Uiteraard ben je 
niet verplicht deze lijn te volgen, het is echter wel de meest ergonomische manier 
om de trap te gebruiken. De looplijn is te zien wanneer we het bovenaanzicht van 
een trap tekenen.  
 
Op elke trede zie je een nummering en aan het einde van de looplijn zie je een 
pijltje. Dit doet men omdat je geen hoogtes kan aflezen op een grondplan.  

 

 

Wie trapt er in? 
Twee domme blondjes lopen samen over de spoorlijn. Ze lopen keurig tussen de 
rails en stappen van de ene dwarsligger op de andere. Na een tijdje zucht het 
eerste domme blondje: 'Wat is dit toch een lastige trap.' 
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5. Belangrijke afmetingen  
 
Vooraleer we een trap kunnen uitrekenen moeten we eerst de ruimte opmeten. 
Deze afmetingen zijn heel belangrijk en heb je zeker nodig:   

 

5.1 Traphoogte 

De afstand tussen vloer waar de trap vertrekt en vloer waar de trap aankomt. 

 

5.2 Doorloophoogte of vrije hoogte 

Hoogte tussen de plaats waar het trapgat eindigt en de trede loodrecht eronder. 
Deze afmeting toont aan of men al dan niet het hoofd stoot bij het gebruiken van de 
trap. Aangeraden doorloophoogte is minstens 2,10 meter 

 

5.3 Trapgat 

Het trapgat is de opening in de vloer boven de trap. 

 

5.4 Val 

De totale lengte die men kan benutten om de trap te plaatsen. 
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OPGAVE 3    -       ERGONOMIE – TERMINOLOGIE  - AFMETINGEN 
 
 

… 

 

 

 

THE END 
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Herken jij de trapvormen bij onderstaande trappen?  Bij gecombineerde 
trapvormen zet je elke trapvorm  

 

5. TRAPPEN BEREKENEN 
 
 

3.2 De trapmodulus 

Deze ideale  afmetingen van de aantrede en optrede komen zomaar niet uit 
de lucht gevallen maar zijn gebaseerd op de gemiddelde paslengte van een 
volwassen persoon. Om na te kijken of een trap ergonomisch correct is moet 
de som van 2x de optrede + 1x de aantrede schommelen tussen de 61 à 64 
cm. Deze berekening noemt men de trapmodulus 

Formule Trapmodulus: 

2 x optrede + 1 x aantrede = 61 à 64 cm 
 

 

 

 

 

 


