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Start 

• Verzin iets indrukwekkend voor het rechter 
gedeelte van de baan. 

• Er is reeds een deel met een hoofdstation 

• Het middendeel krijgt een haven en rangeer 
functie. 

• Dus iets in een landschap; maar wat?? 



Uitgangspunten 

• Het moet een relatie met treinen hebben. 

• Uit eigen ervaring vind ik een trein over een 
lange brug een schitterend gezicht. 

• Maar: vind een idee!  



Inspiratie;  
de Forth Railroad Bridge in Schotland. 

 



Kenmerken 

• Wereld erfgoed 
– Gebouwd in 1883-1890 

– Lengte 2,5KM;  

– Hoogte: 125 m; 
• Vrij doorvaart voor schepen 48 m;  

• Dus: schaal 1:87 gaat niet. 
– Herontwerp: Hoogte: schaal  ca. ≈1:200;  

 lengte: schaal  ca.≈ 1:400. 
• Een element 1150 mm; tussenstuk 250 mm hoogte 540 mm 

 



Eerste schets 



Ontwerp in 3D; m.b.v. Inventor 



Presentatie Idee 

• Op 11 september het idee gepresenteerd aan 
de H0-2-rail leden. 

• Reactie en Besluit:  Doen! 

 

• Aangegeven dat de kosten van deze brug voor 
mijn rekening zijn. 

 

• Op 15 september gestart met hout kopen. 



Het werk; figuurzagen  
Diverse onderdelen van de brugsegmenten 



Eerste keer deels aan elkaar 



Het baanontwerp 

• Er zijn diverse tracé ontwerpen 
gemaakt. 

• Nadat besloten is dat de brug 
schuin over de tafel moet lopen, 
voor het uitzicht/doorzicht, 
heeft het tracé een definitievere 
vorm gekregen. 

• 2 schaduw sporen onder de 
achterste (linker) oploop. 

• Graag met een boogbrug erin 



Inpassing in treinbaan 



Rails-plan basis lay-out 

• Het onder-baan deel;  

– 2 schaduw opstel sporen; 

– Aansluiting naar brug-oploop spiraal  



Rails-plan voor bovendeel 

• Oploop vanuit hoge brug van de haven. 
– Binnen het concept van rondrijden zonder keerlussen.  

• Draaicirkel met brugconcept (boogbrug) 
– Deze komt halverwege. 

• De Brug; 3,14 m lang 

• Draaispiraal naar beneden (3 cirkels) 
– Een kleinere boogbrug uit de berg.(2e spiraal) 

• Alle stijging percentages zijn maximaal 3.2% voor 
de binnen cirkel; 2,8% voor de buiten cirkel. 



De Spiraal 
• Uitdaging:  

– Stijging maximaal 75 mm per 
omwenteling. 

– Vrije ruimte van ca. 70 mm 
– Afdoende stijfheid van de 

constructie. (doorbuiging) 

• Aanpak 
– 2 lagen; in 2e laag uitsparing 

voor de rails. 
– Resultaat: vrij ruimte 69 mm en 

afdoende stijfheid door totaal 
dikte van 12 mm. 
 



Boogbrug tekening 

• Op basis van het 
tracé plan getekend 

• In productie 

De afdruk wordt met behanglijm op het 4 mm 
berken triplex gelijmd en vervolgens 
uitgezaagd. 
Vervolgens in vorm gezet via inweken in water 
en in vorm drogen. 
Daarna alles lijmen 



Voortgang 

• De zaag en plak acties voor de beide oplopen 
en bruggen zijn in volle gang. 

 

 



Extra info over de grote brug 
• Materiaal: 2 platen 5 mm berken triplex. 

– 1,53x1,53 m 

• 36 figuurzaagjes; type 3 
• 3 tubes bizon kit 
• 6 afdrukken A0 formaat; 12 afdrukken A3 
• 12 vel steentjes papier; VOLLMER nr. 46045 
• Verf;  

– Flexa nr. C8.50.30; zijde glans voor de ijzeren delen van de 
brug. 

– Le Noir & Blanc; muurverf extra mat; Mud Grey, om beton 
uitstraling zo goed mogelijk te benaderen 

• > 120 uur werk over 10 weken verdeeld. 
 


