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Hekwerk ’t Trappetje 

geeft geheimen prijs

door Laura Schakenraad

De koffie wordt er geserveerd met slagroom, een likeurtje, een glaasje water, 
een koekje en een chocolaatje... Lunchroom ’t Trappetje in Kampen veran-
derde in oktober 2017 van eigenaar, maar aan de klassiekers op de kaart 
wordt niet zomaar gesleuteld.
De frisse wind is wél door het pand gewaaid: het interieur werd vernieuwd 
en ook de buitenkant werd aangepakt. Meestersmid Sven de Lang werd ge-
vraagd het metalen hekwerk van de lunchroom op locatie te herstellen. 
Na inspectie concludeerde De Lang dat het hekwerk teveel was aangetast 
door corrosie en hij besloot het in zijn geheel te demonteren, zodat na het 
schoonstralen de verbindingspunten goed hersteld, gerestaureerd en behan-
deld konden worden. Onder de dikke laag verf werd na het zandstralen een 
aantal tekens uit oude tijden zichtbaar, zoals stempels van de hoogovens 
waarin het ijzer is gemaakt. De Lang schat op basis van de gevonden telwer-
ken dat het ruim 350 kilo wegende hek rond 1779 is gemaakt van Zweeds 
ijzer. In het ijzer is ook een sleutel zichtbaar, met daarboven de afbeelding 
van een kroon, die aangeeft dat de ijzerproducent destijds van adel was.
Het hekwerk lijkt sober en simpel, De Lang maakt uit de details op, dat er 
veel aandacht aan is besteed. In die tijd was het geen eenvoudige klus om 
het ijzer strak te krijgen, want er zijn gaten in het ijzer gehakt, waardoor het 
materiaal naar buiten komt. De Lang heeft voor de restauratie zoveel moge-
lijk het oorspronkelijke materiaal van het hekwerk gebruikt. De strip, die 
als handleuning fungeert, moest wel volledig worden vervangen, want die 
bleek onherstelbaar aangetast. Het hekwerk is na de restauratie vlam-ver-
zinkt: er wordt een zinklaag opgevlamd met lucht en een vlam. Dat creëert 
een beschermlaag, waarmee ook de structuur van het oude ijzer wordt ge-
conserveerd. Dat is met een poedercoating niet het geval. Na het schooperen 
(het aanbrengen van een beschermend laagje van een andere metaalsoort) 
is het hek gespoten in grachtengroen. Mits netjes onderhouden, gaat het 
hekwerk weer een flink aantal generaties mee.
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Het pand van Lunchroom ’t Trappetje aan de Oudestraat 25 te Kampen. Foto Remy Steller. 
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Het pand van Lunchroom ’t Trappetje aan de Oudestraat 25 te Kampen. Foto Remy Steller.
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Details van het ijzeren hekwerk. Foto’s: Sven de Lang 
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Details van het ijzeren hekwerk. Foto’s: Sven de Lang

42CE38_F60_deel01_KA2018.indd   105 19-06-18   11:29


