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1  Deel 8 

 

Beste clubleden, 

Middels deze regelmatig terugkerende info wil ik jullie meenemen 

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

Deel 2 

Ontwerp volgens nieuwe spelregels 

 

Nu opnieuw aan het werk. 

 

Eerst de plattegrond van de ruimte getekend. Met daarin de maximale 

maat voor de baan. Rekening houdende met de vluchtdeur en 

opstelling van de N-baan. 
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Daarna de modules getekend die maximaal toelaatbaar zijn  

(1.8x1.2 mtr.).  Deze afmeting  om transport via de lift mogelijk te 

houden. 

 

 

 

 

 

 

Modules ingetekend voor niveau (0) Start met nummering nabij entree 

deur. 

 

Onder de basislaag (niveau-0) komt 50 cm lager een ondermodule 

(niveau-1).  

Op deze ondermodule zal mogelijk een van de huidige stations 

hergebruikt worden en/of diverse opstelsporen gemaakt worden.  

 
Onderbaan niveau (-1), fase 3. 
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Middels een helix nabij de entree deur zal de verbinding van niveau-0 

naar niveau-1 gemaakt worden.  

De onderbaan langs de muur nabij  de nooduitgang heeft een keerlus 

zodat via dezelfde helix nabij de entree deur de weg naar niveau-0 

terug gevonden kan worden. De enkelspoor helix nabij entree heeft dus 

twee richting verkeer en enkel spoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keerlus 2x rechtsonder in de oude baan zorgen er voor dat  

de baan nog zeker tot einde 2021 kan blijven rijden.  
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Basis niveau (0), hoofdbaan met sporen naar loc-depo en draaischijf. 

Voorbereid voor koppeling naar fase 3 niveau (-1) en fase 2 (gedeelte 

langs de muur) 
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Op niveau-0 is het mogelijk om aan beide zijde van de baan te  

keren of via een hellingspoor naar niveau +1 (+14 tot max +20 cm) of 

via een helix naar niveau -1 te gaan.  

 

We hebben de keuze om de koppeling met de oude baan op niveau 0 of 

via niveau +1 te maken. 

 
Koppeling op niveau 0 naar oude baan vanuit keerlus 
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Via hellingspoor naar niveau +1 tbv oude baan 

 

 

 

Draaischijf module 6 
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Module 5 kolen-depo 
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Module 4 

 

Module 3 
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Module 2 

 

 Module 1 Keerlus (en Helix)  
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Koppeling op niveau 0 naar oude baan, verwijdering van de tijdelijke 

keerlus van de oude baan. Op nieuwe gedeelte  kunnen zowel  

analoge als digitale treinen rijden. In iTrain kunnen regelen dat er geen 

analoge locs op de oude baan terecht komen. 

Voordat we de oude baan definitief aan de nieuwe baan koppelen zal 

eerst de elektronica van de oude baan vervangen worden door nieuwe 

en aan de voorzijde van de baan bereikbaar gemaakt worden. De oude 

baan wordt in zijn geheel gerenoveerd met mogelijk hetzelfde thema 

(station) en elektrisch gezien opgezet zoals de nieuwe baan. 

 

Niveau+1 is via twee helix verbindingen vanuit de basislaag (niveau-0) 

te bereiken en aan de entree-zijde is een keerlus aanwezig. Deze 

keerlus is aanwezig om treinen die vanuit de oude baan komen de 

mogelijkheid te geven weer terug te laten rijden naar de oude baan. 
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Via niveau+1 kunnen we een oversteek maken naar andere baan die 

gepositioneerd wordt/is langs de raampartij.  

 

Als tijdelijke oplossing kunnen we er voor kiezen om deze bestaande 

(oude) baan op te nemen in de nieuwe H0-baan. In dit oude gedeelte 

zitten de minste problemen en kunnen de treinen via de bestaande 

helix naar de oude onderbaan met opstelsporen. Door het  

aankoppelen van een keerlus op de onderbaan voorbij de  

opstelsporen in de hoek nabij het raam en nooduitgang deur  

kunnen de treinen weer terug langs de opstelsporen en daarna via de 

helix weer terug naar boven (oude baan) en vervolgens weer verder 

naar het nieuwe gedeelte.  

 

De aanpassing voor het kunnen koppelen van oude en nieuwe baan zal 

bestaan uit een keerlus op de onderbaan (oude baan) en een 

enkelspoor verbinding met wissel naar niveau+1 of niveau 0 van de 

nieuwe baan (twee richting verkeer). In dit koppelspoor van oud naar 

nieuw dient wel een schakeling opgenomen te worden vanwege de 

twee verschillende rijspanning systemen. 

 

Zoals de nieuwe baan nu is ingetekend zal deze ruim 200 mtr aan 

spoorlengte hebben. Zie bijlage met overzicht van rails en wissels. 

 

 

 

 

 

 

 

Links de helix nabij raam en recht de keerlus en helix naar -1 
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Totaal baanplan met hierin opgenomen draaischijf, loc-depot, 

containerterminal, haven met los en laadkade, dorp en wegenplan, 

station (klein) en ruimte voor andere thema’s. (wijzigingen 

voorbehouden) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tot ziens en veel hobby plezier. 

Maurice Mutsaers    
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