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BAHNBETRIEBSWERK
❱❱ 1:32

SPOOR 1 OP EEN BOEKENPLANK

E

en spoor 1 modelspoorweg op een boekenplank kan dat? Volgens Ernst Jorissen, die we kennen van
het Modellbau Atelier MBS in Soerendonk, wel. Om dat te bewijzen bouwde hij een functioneel diorama met als thema een Duits locdepot. Tijdens On traXS! 2016 was dit diorama voor het eerst te zien.
TEKST EN FOTO’S: GERARD TOMBROEK
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1. Onder de bokkraan staat een BR 78
van Kiss zoals ze in tijdperk 4 over de
Duitse spoorwegen reed.
2. Onder het viaduct, dat listig de
doorgang naar de fiddle yard verbergt,
komt een BR 23 van de opstelsporen
het BW binnenrijden.

Het was een genot om te kijken hoe
machtige stoomlocomotieven in schaal
1:32 een beetje heen en weer rangeerden op ‘Das Bahnbetriebswerk’. Op nog
geen twee vierkante meter plus een fiddle
yard van minder dan één vierkante meter
speelde zich een levensecht schouwspel
af dat je terugbracht naar Duitsland in de
jaren tussen 1965 en 1975. Soms moest
je wel geduld hebben om bij dit schouwspel te komen. Het grootste deel van de

dag stonden meerdere rijen mensen te
kijken naar de – met veel gesis en stoom
– heen en weer pendelende locomotieven
in de ‘Koningsschaal’ 1:32. Deelname aan
On traXS! was een van de redenen van
Ernst om het diorama ‘Das Bahnbetriebswerk’ te bouwen. Een andere reden was
dat Ernst veel deelneemt aan modelspoor
evenementen en daar veel belangstelling
heeft voor zijn spoor 1 modelspoorwegen. Als hij dan echter aan die mensen
vraagt of zij ook in deze schaal bouwen is
het antwoord vrijwel altijd: “daarvoor heb
ik geen plaats”. Twee maakt een dacht
Ernst Jorissen. “Als ik dan toch deelneem
aan On traXS!, waarom dan niet met een
diorama waarmee je kunt laten zien dat
spoor 1 ook op een klein oppervlak mogelijk is”. Het werd een diorama van 330 cm
× 55 cm, plus een opstelvlak van 180 × 55
cm. Zo’n modelspoordiorama past zelfs in
een kast in de woonkamer. En waarom
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3. De BR 50 die hier uit de loods komt heeft voor Ernst een bijzondere betekenis omdat ze
het nummer BR 50 1961 draagt en dat is zijn geboortejaar. De echte loc met dit nummer is
in 1941 gebouwd en ‘helaas’ in 1964 gesloopt, maar gelukkig is er nog dit KM1 model.
4. Een ‘oude’ Märklin T9 (Br 91) krijgt een grote revisie. De loc is eerst helemaal gestript
en door Michiel Stolp van BECASSE opnieuw gespoten en aangepast voor het diorama.
5. In de smidse gloeien de kolen dankzij een led. Ook voor de interieurverlichting van de
loods zijn leds gebruikt. Zij komen van Viessmann.
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een G 20 van de Firma Hübner.

zou je dat niet doen, een groot diorama
in je woonkamer? Er zijn ook mensen die
een groot aquarium in de woonkamer
hebben, om maar een voorbeeld te noemen.

7. Een van de pronkstukken is deze BR

KAST

6. Een 211 (ex. V 100) brengt een
ketelwagen naar het depot. De loc en
ketelwagen komen van de firma KM1.
De gesloten wagen voor het viaduct is

23 uit het programma van KM1 in de
livrei van tijdperk 3.
8. Hier staat aan de achterzijden van
de loods een V 100. Het serienummer
211 plaats dit KM1 model echter in
tijdperk 4.

8

Om het diorama te presenteren is een
soort modulesysteem ontworpen dat
Ernst ook maar gelijk in zijn ‘Modellbau
Atelier Ernst Jorissen’ te koop aanbiedt.
Dit systeem bestaat uit enkele basismodulen waarop variaties mogelijk zijn. De
belangrijkste module laat zich het best
omschrijven als een U-vormige kast die op
zijn kant ligt met de opening naar voren.
De grondplaat, achterkant en bovenkant
vormen een geheel. De opening naar voren is 55 cm hoog. De constructie van de
U vorm bestaat uit in één stuk gefreesde
schenkels met een breedte van 9 cm.
Hierop en tegen rusten de bodemplaat,
achter(grond)plaat en bovenplaat. De totale hoogte van de kast is 75 cm waarbij
de rand van de bovenkant tevens dient als
frieslijst met daarachter verlichting. De totale diepte van de kast is 65 cm waarvan
55 cm voor de grondplaat en de rest voor
de achterplaat en de rugsteunen (schenkels) van de U. De breedte van de bakken
is ‘standaard’ 90 cm, maar kan variëren. In
principe in eenheden van plus of min 30
cm. Het raamwerk van de kasten is van 12
mm berkenmultiplex. Dit is mooi strak en
sterk. De grondplaat bestaat uit 12 mm
populieren triplex. Dat is aanzienlijk lichter
dan de berken platen en ook zachter wat
een voordeel is bij het vastzetten van de
sporen. Ook even een gaatje boren gaat
in populieren een stuk gemakkelijker dan
in berken.
Behalve dat er meerdere van deze kasten
aan elkaar kunnen worden gekoppeld
kan ook aan weerzijde een zogenoemde
blackbox worden geplaatst of een eenvoudige platte bak voor bijvoorbeeld de
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9. Dat waren nog eens tijden… In de
tijd van de baas, met gereedschap van
de baas, en met spullen van de baas
klussen. De fiets ziet er weer uit als een
juweeltje.
10. Wat moeten we hier van denken?
Wordt hier illegaal afgetapt of zijn het
voorbereidingen voor het trekken van
een nieuwe kabel?
11. Twee modellen uit de stal van de
Firma Märklin. De stoomloc is een BR
91 (T9) en is in revisie. De dieselloc is
een V 36. Deze werden veel gebruikt
voor rangeerwerk.

opstelsporen. Zo was ook het diorama
Das Bahnbetriebswerk op On traXS! 2016
samengesteld. Die bestaat uit een kast
van 120 cm, twee kasten van 90 cm plus
rechts een blackbox van 30 cm (dat maakt
de genoemde 330 cm). Aansluitend op de
blackbox bevinden zich twee platte bakken van 90 cm (is 180 cm) voor het opstellen van materieel. Met deze fiddle yard is
nog iets slims. Een van de sporen eindigt

bij een verzonken deel van de bak. Hier
kan een transportkist voor locomotieven
worden geplaatst, zodanig dat de sporen
in de transportkist precies even hoog liggen als op de fiddle yard. De zware, kostbare modellen kunnen zo rechtstreeks uit
de transportkist het spoor op rijden en
hoeven dus niet met de hand op het diorama te worden gezet. Deze transportkisten hebben we al eens in de nieuwsrubriek van MSM 130 beschreven. Het is een
specialiteit van Ernst. Als je hier meer van
wilt weten kijk dan eens op: http://www.
mbsnederland.nl.

LOCLOODS
Het diorama geeft een tijdsbeeld weer
van de eerste jaren zeventig van de vorige
eeuw. Stoom was in Duitsland nog prominent aanwezig maar moest al duidelijk
plaats maken voor elektrische- en dieseltractie. Markant op Das Bahnbetriebswerk
is de half opengewerkte locloods. Als voorbeeld diende een H0 locloods van Kibri die
al in de jaren 1960 als moderne locloods
in de catalogus van deze firma stond. Van
de H0 drie-standige locloods zijn eerst
twee delen afgehaald en vervolgens is het

deel dat over was in 1:32 met styreenplaat
en -profielen nagebouwd. Met het grote
verschil dat je door de grotere schaal veel
meer details kunt laten zien.
Het materieel dat op het diorama rijdt
komt voornamelijk van KM1, maar ook
van Hübner en Märklin. De locomotieven
zijn allemaal door Michiel Stolp van BECASSE verouderd. Ook de gebouwen zijn
door Michiel gepatineerd.
Voor de sporen is gebruik gemaakt van
railmateriaal uit de programma’s van Märklin en Hübner. Landschap neemt op
modelspoorwegen vaak een groot deel
van de ruimte in beslag. Daarvoor was op
Das Bahnbetriebswerk maar weinig plaats.
Wat er aan landschap is te zien is slechts
hier en daar met een elektrostaat aangebracht gras. Het groepje bomen is geleverd door Anita Decor.
De muur, die de achtergrond vormt, is gemaakt van 12 mm populieren multiplex.
Ook het verkeersviaduct dat zo mooi
de doorgang naar de fiddle yard camoufleert is van dit materiaal.
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