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Rick lachen. ‘Ik woon op een woonark met trappetjes van maximaal vijf treden. Daar valt weinig eer aan te behalen.’
Meer dan een verdiepingsverbinder

Het aantal elementen waaruit een trap kan worden samengesteld is groot. ‘Maar al doende leert men en door ervaring wijzigen we de keuzemogelijkheden wel. We zien in de praktijk welke
materialen wel en niet in trek zijn en passen de module daarop
aan. Daarnaast doen we onderzoek naar nieuwe materialen
om aan te kunnen bieden als trapbekleding, zoals trappen afgewerkt in moderne laminaatdecoren. Wij verwachten in 2020
met de verkoop hiervan te kunnen starten. Als we een dergelijk
product hebben uitontwikkeld en kunnen aanbieden, dan voelt
dat wel als een stukje winst. Maar de échte winst is wanneer
mensen beseffen dat de trap niet zomaar een verdiepingsverbinder is, maar een heuse feature in het interieur.’

‘Een trap is zoveel meer dan een
verdiepingsverbinder’
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Een trap in een nieuwbouwhuis: je loopt
‘m op, zonder erbij stil te staan dat er een
ontwerper achter zit. Iemand die heeft
nagedacht over de vorm, de materialen en
de afwerking, zoals ze dat al 105 jaar doen
bij VIOS Trappen in Driebruggen. Maar nu de
trap steeds meer als een meubelstuk wordt
gezien, wil VIOS deze keuzes aan woningkopers overlaten. ‘Zij kunnen zelf de uitstraling
van de trap bepalen die écht bij het interieur
van de woning past.’

Rick zijn vader leidde VIOS Trappen samen met zijn compagnon
25 jaar lang, tot zij het bedrijf afgelopen mei verkochten aan investeringsmaatschappij Anders Invest. ‘Ik ben dus opgegroeid
tussen de houtblokken en de trappen’, vertelt Rick. ‘En anderhalf
jaar geleden heb ik er mijn werk van gemaakt door bij VIOS in
dienst te treden als productmanager. Dat product is alles wat
er rond het “trapgat” moet gebeuren. Van oudsher is VIOS een
allround timmerbedrijf, maar tegenwoordig ligt de focus op de
trap, waarvan we er zo’n 22.000 per jaar maken. Steek-, spil-,
onderkwart-, bovenkwart- of tweekwarttrappen: we ontwerpen
en maken ze hier in de fabriek, grotendeels voor de nieuwbouw,
maar we maken ook speciale maatwerktrappen in ons trappenatelier. We zijn veel meer dan het timmerbedrijf van vroeger;
we zijn een groot productiebedrijf geworden met een uitgebreid
machinepark. Verder leveren we producten en diensten voor de
afwerking en veiligheid eromheen, met als uitgangspunt alles
op en om het trapgat uit handen te nemen van de aannemer.
Daarbij mikken we altijd op de hoogst mogelijke trede als het
gaat om kwaliteit én innovatie. Of er nog iets nieuws te bedenken valt in trappenland? Absoluut. Neem de software die we zelf
hebben ontwikkeld voor effectief houtgebruik, de eenvoudig te
monteren traplades voor extra opbergruimte, of prefab trappen
die direct in de woning gemonteerd kunnen worden. Maar de
overtreffende trap is toch de keuzemodule TrapSelect, waarmee
woningkopers de trappen in hun nieuwe woning zelf kunnen samenstellen.’

Midden in het open polderlandschap, tussen de Enkele en
Dubbele Wiericke, staat de productielocatie van VIOS Trappen.
Hier worden sinds jaar en dag trappen in alle soorten en maten
ontworpen en geproduceerd om elders in het land gemonteerd
en afgewerkt te worden. Als de grond onder de spreekkamertafel
trilt, zegt productmanager Rick Diekema: ‘Dat is geen aardbeving hoor, het is maar een heftruck die langsrijdt.’ De locatie is
nog steeds die waar de oprichter het bedrijf 105 jaar geleden
startte: langs het smalle Hoogeind die door het veengebied
tussen Reeuwijk en Papekop loopt. Inmiddels werken er in
totaal 160 mensen, verspreid over de locatie in Driebruggen, het
Trappen Inspiratiecentrum in Doetinchem, een productielocatie voor trapleuningen in Hoorn én er werken nog eens tachtig
man in de buitendienst. Je zou de fabriek met eigen verfstraat
misschien eerder op een industrieterrein verwachten, maar dat
wuift Rick weg. ‘Ik zie ons niet snel vertrekken.’

Kies je trap met TrapSelect

‘We gebruiken de online module TrapSelect in samenwerking
met grote bouwpartijen zoals Dura Vermeer en VolkerWessels.
We bieden kopers van nieuwbouwwoningen vroeg in het bouwtraject de keuze om de trappen in hun huis geheel naar eigen
smaak te kiezen. Net zoals ze dat al gewend zijn te doen met de
keuken, binnendeuren en de badkamer. Door woonprogramma’s op tv zijn mensen er zich steeds meer bewust van dat de
trap heel wat doet voor de uitstraling van het interieur. Dus in
plaats van na de afronding van de bouw op eigen houtje met
bouwmarktartikelen aan de slag te gaan met de trap, bieden
wij de mogelijkheid dit direct, met goed materiaal en een professionele afwerking te laten doen. De trap kan dan bovendien
worden meegefinancierd.’ Bij de vraag of hij de trap in zijn eigen
woning ook met de keuzemodule heeft samengesteld, moet
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