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Beste clubleden, 

Middels deze regelmatig terugkerende info wil ik jullie meenemen 

In de voortgang van onze nieuw te bouwen H0-clubbaan. 
 

We zijn alweer enkele weken verder met de ontwikkeling van de 

nieuwe H0-baan. Inmiddels zitten we al bij versie 7 voor wat betreft 

ontwerp van de baan. 

De eerste versies waren getekend vanuit oogpunt van thema’s en 

beweging op de baan. 

Hierbij werd hergebruik van de helix meegenomen en waren de 

bochten niet altijd geschikt voor alle treinen wat wel een uitgangpunt 

moet zijn. 

Na nog diverse poging kwam uiteindelijk versie 7 tevoorschijn. Deze 

baan is in diverse fases op te bouwen maar had uiteindelijk toch wel 

een negatief puntje. De bouwkosten zijn direct  vrij hoog om meteen de 

gehele baan rond te kunnen rijden.  

Enkele plaatjes van ontwerp 7 volgen hieronder. 
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Bouwplaat L-vorm 

Hierbij wordt 2/3 van de huidige baan (oude baan) direct na rijklaar zijn 

van nieuwe modules verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe  

L-baan. Het overige deel nabij het raam maken we rijden middels het 

plaatsen van 2 keerlussen nabij de vluchtdeur. 
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Niveau (0) nieuwe baan, voorbereid met wissels voor uitbreiding 

volgend thema (container terminal en opstelsporen).  

http://www.modelspoor.nl/nieuwbouw-h0-baan/
mailto:mle.mutsaers@planet.nl


Info bulletin H0-clubbaan Mei 2020 
Click op foto naar web-site of email 

4  Deel 7 

 

 

 
 

Hoofdbaan niveau (0) met 2 x uitbreiding (opstelsporen en container 

terminal). Voorbereid voor koppeling naar niveau +1 en -1 via helix 

nabij entree deur. 
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Bovenbaan uitbreiding niveau +1 met voorbereiding koppeling naar 

oude baan (raam gedeelte) 
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Het eindresultaat van de nieuwe baan (versie 7), grijze vlakken zijn 

niveau +1. 
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Nu denk je dat we er zijn met het ontwerp, het tegendeel is waar. 

In bovenstaand ontwerp zitten nog veel zaken die we eigenlijk niet 

willen. Bereikbaarheid van de sporen is op deze versie een uitdaging 

evenals de eerste fase voor uitvoering welke direct om een forse 

investering vraagt. 

Kortom, ik ga nog eens opnieuw achter de tekentafel voor een ander 

ontwerp. 

 

Maar nu eerst een korte pause en even rijden met mijn eigen treintjes. 

Terwijl mijn treintjes rond tuffen maak ik van een eenvoudig 

handbediend overwegje een geautomatiseerde uitvoering mbv twee 

servo’s en aangestuurd door een OC32. Hierover later meer.  
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Na bovenstaande baan eens goed doorgenomen te hebben toch maar 

weer het gehele ontwerp leeg gemaakt en opnieuw begonnen maar nu 

met een aantal criteria waaraan het plan moet voldoen. 

Als leidraad heb ik deze criteria even op een rijtje gezet. 

 
• Niet de gehele baan hoeft zo gemaakt te zijn dat een extreem lange stoomloc of wagon door 

elke bocht of wisselstraat moet kunnen. 

• Deze extreem lange loc of wagon moet wel een compleet rondje op een bepaald niveau kunnen 

rijden. Dus alle bochten in de hoofdbaan op het betreffende niveau moeten voldoende ruimte 

en radius hebben om dit mogelijk te maken. 

• In een niveau zit minimaal 2x een keerlus op het hoofdspoor, maar niet perse  een helix naar 

een ander niveau. De koppeling van het ene niveau naar het andere kan ook middels een 

hellingspoor van voldoende lengte. 

• Middels een koppelspoor van oude baan (raam gedeelte) naar nieuwe baan zou dit een nieuw 
hoofdspoor kunnen vormen op dat niveau (+1). Dus niveau +1 samen met de oude baan langs 
het raam vormen het rondje.  

• Of middels een koppelspoor op niveau (0) wordt uiteindelijk de oude baan een geheel  
met de nieuwe baan op niveau (0) 

• De opstelsporen op de onderbaan zijn wel toegankelijk voor de overige treinen. 

• Voor de normaal stoomloc’s en diesellocs dient de draaischijf bereikbaar te zijn evenals een 
aantal opstelsporen voor het ontkoppelen van hun sleep. 

• De hoofdsporen op de container terminal zijn voor alle goederen treinen bereikbaar. 

• Complexe wissel-straten zijn per definitie niet altijd in alle richtingen te rijden door de extreem 
lange loc’s of wagons. 

• Dieselloc’s en rangeerloc’s dienen overal te kunnen rijden. 

• De baan moet in fases opgebouwd kunnen worden zonder concessie te doen aan het kunnen 
rijden. 

• Opstartkosten zoveel als mogelijk beperken 

• Hergebruik van thema mogelijk maken. 

 

Zoals je ziet een hele waslijst met eisen voor het ontwerp. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Tot ziens en veel hobby plezier. 

Maurice Mutsaers    
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