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Mooiste Trap van het Jaar opnieuw in Amsterdam
Relevante HR-afbeeldingen bij dit
persbericht:

Dick Cluistra (links) overhandigt de klok
aan architect Mark Fuller (midden) en
mevrouw Berkelmans

Foto van de prijswinnende trap

Amsterdam, 5 december 2011 – Op donderdag 1 december reikte Dick Cluistra,
Operational Director van EeStairs, de prijs ‘Mooiste Trap van het Jaar’ uit. Bij de
winnende trap in Amsterdam ontvingen de architect en de tijdelijke bewoner van de villa
een klok met daarop het ontwerp van de trap. Zowel de villa als de trap zijn ontworpen
door Mark Fuller Architects uit Enkhuizen. De robuuste en toegankelijke trap past
perfect bij de uitstraling van de villa.

Relevante links bij dit
persbericht:

Architect Mark Fuller vertelt over het project: “De villa staat aan de Nieuwe Herengracht in
Amsterdam en heeft al verschillende functies gehad, van pakhuis tot bioscoop. Wij hebben de
villa volledig gestript en vanaf de grond opgebouwd. Op de begane grond is door middel van
verschillende muren en donkere wanden een moderne en karakteristieke sfeer gecreëerd.
Door de vele ramen en de lichte muren zijn de verdiepingen een stuk lichter en stralen ze veel
huiselijkheid uit. Zo ontstaan een aantal prachtige en sfeervolle ruimtes in een veelzijdige
woning.”



Robuust en toegankelijk
In totaal heeft het bouwproces van de stadsvilla ruim drie jaar geduurd. In die tijd is ook de
trap ontworpen en geplaatst. Dick Cluistra: “Deze trap heeft heel duidelijk twee delen. Het
onderste gedeelte van de trap past door de robuuste uitstraling van het beton heel goed bij de
begane grond van het pand. Het tweede gedeelte is subtieler doordat dit gedeelte is
opgetrokken uit staal en hout. Dit past prachtig bij de bovenste verdiepingen. De balustrades
van glas maken deze trap helemaal af. Ik vind het dan ook zeer terecht dat deze trap de titel
heeft gewonnen.”
Mooie bekroning
“Ik ben erg trots dat de trap in het huis van mijn dochter en schoonzoon de titel dit jaar heeft
gewonnen”, vertelt mevrouw Berkelmans, die de villa tijdelijk bewoont. Ze vervolgt: “Na een
verbouwing van een aantal jaren is dit een fraaie bekroning op het werk.”

Dick Cluistra (links) overhandigt de klok
aan architect Mark Fuller (midden) en
mevrouw Berkelmans

Mevrouw Berkelmans (links) en
architect Mark Fuller (midden) bekijken
de klok samen met Dick Cluistra

Mooiste Trap van het Jaar
De verkiezing ‘Mooiste Trap van het Jaar’ is opnieuw een groot succes. Creative Director van
EeStairs, Cornelis van Vlastuin: “Dit jaar hebben we de verkiezing volledig overgegeven aan
onze volgers op sociale media. Alle trappenliefhebbers konden stemmen op de genomineerde
trappen, die ook dit jaar weer bijzonder en uniek waren. We zijn trots dat we deze verkiezing
jaarlijks kunnen organiseren onder zulke meesterwerken.”
Jaarlijkse verkiezing
Dit jaar vond de verkiezing ‘Mooiste Trap van het Jaar’ voor de elfde keer plaats. Jaarlijks
nomineert een vakkundige jury een aantal trappen met een bijzondere uitstraling. Uiteindelijk
werd de winnaar dit jaar bepaald via een verkiezing op Facebook en www.trappen.info. De
verkiezing ‘Mooiste Trap van het Jaar’ is een initiatief van EeStairs. Deze organisatie ontwerpt
en realiseert wereldwijd designtrappen voor architecten, bedrijven, instellingen en
particulieren.

Contact
Rien Krol
PR-adviseur
0318 – 438 487
rien@porsderidder.nl
www.porsderidder.nl




Bekijk de website met
alle genomineerden
Bekijk de website van
EeStairs
Bekijk de
MediaDatabase met
HR-fotomateriaal van
de genomineerde
trappen en de
prijsuitreiking
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20 oktober 2011:
EeStairs zoekt ‘Mooiste
Trap van het Jaar’
27 september 2011:
Trapdesigner EeStairs
ziet marktverschuiving
9 juni 2011:
Retailer ziet omzet
stijgen door
uitnodigende
designtrap

