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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.
Zoals beloofd hierbij een kort verslag van de ontwikkelingen rondom de
nieuw te bouwen H0-baan. Zoals we enige tijd besproken hebben gaan
we voor het L-model met de mogelijkheid om door te kunnen steken
naar de raampartij. We willen de helix hergebruiken voor spoorlengte
en bouwen in principe als start modules van 1.22 x 1.8 mtr. Waarbij
de elektronica in iedere module verwerkt zit. De mogelijkheid voor
een onderbaan zal aanwezig blijven en indien we een onderbaan
toepassen zal ook deze opgebouwd worden met module-bakken
welke dezelfde afmetingen als de module-bakken van de bovenbaan.
Op de bovenbaan kan 1 level worden toegevoegd van max 30 cm
hoogte i.v.m. transport met de lift bij een mogelijke verhuizing in de
toekomst.
Een van onze H0-team leden, Bonne Pander, is druk geweest met het
intekenen van het eerste thema (loc-depot met draaischijf).
De definitieve keuze van indeling thema’s op de baan is nog niet
genomen. Hierbij willen we graag de input van de diverse
leden ontvangen en dan het thema verder uitwerken
in het tekenprogramma Anyrail.
Bijgaand zijn een aantal voorbeelden toegevoegd waarbij de
draaischijf of aan het einde van de baan (nabij entreedeur) of in de
hoek (nabij keukentje) gepositioneerd is. In de opbouw en

1

Deel 5

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

positionering van de thema’s dienen we wel rekening te houden
met de overgang van het ene naar het andere thema en tegelijk
moeten we ook rekening houden met de wensen die we nog hebben
voor de toekomst. Namelijk rijdende autootjes en vele andere
bewegende zaken. (windmolen, houtzagerij, werkplaats met machines,
natuur, openbare verlichting onderhoud, pech-hulp etc.) Daarnaast is
het belangrijk dat we niet alle aandacht voor detail in een klein
oppervlak ten toon stellen.
De gehele baan moet de volle aandacht van toeschouwers
trekken en overal een gelijkmatig treinverkeer/beweging
zichtbaar zijn.

Om ergens een start mee te maken hebben we als voorbeeld
genomen een baanplan uit een van de kleine boekjes die op de
club in de bibliotheekkast staan.
Hierbij ligt de draaischijf in een
hoek van de baan.
De eerste gedachte was
dat we hiermee veel ruimte kunnen
uitsparen maar het tegendeel is waar.
De diverse sporen benodigd voor het
onderhoud van de stoomlocs en de
daarbij behorende wisselstraten
vragen veel ruimte. Tevens dienen
we rekening te houden met de
doorgaande sporen waarover
alle loc’s van leden moeten kunnen rijden (incl. bijv. de Big Boy of
Goliath kraan).
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De keuze van een wissel in het hoofd spoor voor aftakkingen naar een
zijspoor is dan al snel bepekt. Dat zullen hogesnelheidwissels worden.
Dit alles bij elkaar kost veel ruimte voor een sporenplan.

In bovenstaand plaatje zie je dat de ruimte voor de draaischijf met
loods en bijbehorende sporen voor de loc’s al ruim 4 mtr. bedraagt,
gemeten vanuit de hoek naar links. De opstelsporen voor de
treinstellen, zijn richting entreedeur getekend en deze zijn mogelijk te
combineren met een containerterminal.
Hieronder nog een andere opstelling met de draaischijf wederom
in de hoek nabij het keukentje. Hierbij zie je al aan de bovenkant twee
sporen op een verhoogt niveau welke achter de draaischijf door lopen.
Het sporen plan is veel rustiger en biedt meer mogelijkheden voor
wegen en overige aankleding van de baan. De helix die komt
dan nabij de nooduitgangdeur en zal ook daar de mogelijkheid
bieden om over te steken naar de raamkant. De helix is alleen
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nodig als we de mogelijkheid willen hebben om een onderbaan, het
huidige schaduwstation of iets dergelijks, te creëren langs de muur
waar bijv. een van de huidige stations, Ede Wageningen of DriebergenZeist nieuw leven wordt ingeblazen en waar lange treinen hun
thuispositie kunnen krijgen.

Uiteraard hebben we de draaischijf ook in nabijheid van de entree
getekend. Ook hierbij valt het op dat je mogelijk wel enige ruimte wint
met de hoofdsporen en de aftakking naar het depo. De hoofdsporen
dienen toch op een af andere manier er omheen of langs te moeten
lopen zolang we in het platte vlak blijven denken. We moeten
immers kunnen rondrijden.
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Bij bovenstaande opstelling komt de blikvanger van de baan direct
bij de entree en zal het lastiger zijn om een evenredige aandacht
verdeling van het publiek te krijgen voor de rest van de baan.
Een ander, niet onbelangrijk puntje is de vraag, is waar komt
uiteindelijk de bediening van de baan.
Willen we deze in de nabijheid van bijv. dit loc depot met draaischijf
of in de nabijheid van een container terminal.
Of gaan we voor een meervoudige opstelling van bedieningspunten
wat met iTrain ook mogelijk is. (bediening in nabijheid van loc depot en
containerterminal)
Door de ruimte die nodig is voor wisselstraten dienen we goed na te
denken over de maximale lengte van een blok (ruimte tussen twee
wissels) voor het kunnen opstellen van een treincombinatie. Een
redelijke lengte lijkt mij 1.5 mtr voor de normale treinen.
Het is natuurlijk altijd mogelijk om op de hoofdsporen met langere
treinlengtes te rijden. Komt deze trein, lange lengte bij een station dan
is het mogelijk even een probleem, omdat er meerdere blokken bezet
blijven totdat de trein weer doorrijdt naar zijn volgende bestemming.
In de omgeving van het loc-depot met draaischijf kunnen een aantal
blokken korter zijn dan die van de opstelsporen waar een stoom of
diesel loc zijn sleep achter laat alvorens hij voor onderhoud verder
rijdt richting kolenlaadplaats, waterreservoir, smeerput en via
draaischijf of direct naar loods of locomotief-werkplaats.
Al bij al nog voldoende items om eerst goed over na te denken.
Tot ziens en veel hobby plezier.
Maurice Mutsaers
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