
Modelspoorbaan “De Dijk” en zijn verhaal. 

1: Hoe het allemaal begon: 

Medio 2009 begon het bij mijn schoonvader (Peter Pos) weer te kriebelen om zijn modelspoorbaan uit de oude 

doos te halen. Op zijn zolder zijn we begonnen om een analoge baan met de welbekend “M” metaal rails van 

Marklin te bouwen. Tijdens de bouw van de analoge baan kwam mijn schoonvaders treinenvriend Piet ook 

regelmatig langs om ons te helpen. 

Mijn schoonvader was postbode rondom Leerdam en kwam met de mededeling dat hij een treinbaan te koop 

wist van het merk Minitrix, of ik daar geen interesse in had. Aangezien er bij mijn ouders nog overblijfselen van 

mijn oude Minitrix baan op zolder lag was de keuze al snel gemaakt. Tijdens de bouw bij mijn schoonvader 

vroeg Piet of wij misschien eens zin hadden om mee te gaan naar zijn treinenvriend “Hans”, die net als wij 

dezelfde hobby heeft, maar dan digitaal rijdt. Na instemming een afspraak gemaakt met Hans. Samen met Piet 

en mijn schoonvader een avondje treinen…..we keken onze ogen uit……wat een treinen. Piet heeft verreweg de 

meeste kennis van ons allemaal en is zeer handig met het besturingssysteem “koploper”. Piet, Peter en ik 

kwamen daarna wekelijks bij Hans over de vloer om aan zijn digitale modelspoorbaan te bouwen en te 

genieten van de treinenloop. Hans zei op een gegeven moment tegen mij, Wim ik heb nog wat voor jouw…….jij 

rijdt toch N spoor? Je komt hier zo vaak en helpt mij kosteloos……zoek maar wat uit voor je N spoorbaan uit die 

doos daar. 

En zo is de bouw van mijn modelspoorbaan “de Dijk” in 2010 begonnen. Met mijn oude loc’s huisjes, 

aangekochte N spoorbaan via mijn schoonvader en de gulle gift van Hans kon ik opstarten.  

Ondertussen was ik ook begonnen om de modelspoorbaan van mijn schoonvader om te bouwen naar een 

digitale modelspoorbaan H0 3 rail. Met ons clubje gingen we regelmatig naar diverse beurzen in Nederland en 

Duitsland om onze digitale middelen aan te schaffen of uit te breiden. Medio 2011 besloot Hans zijn “kasteel” 

te gaan verlaten om elders te gaan wonen. Hij besloot om een nieuwe treinenbaan te gaan bouwen in 1 van 

zijn bedrijfspanden en vroeg of wij hem hiermee wilden helpen. Samen met nog 2 modelspoorders (Peter de 

Geluidsman en Sander Marchal) ontmoet via het “3 rail forum” zijn we aan deze grote klus begonnen. Hans 

bedacht alles en zorgde voor de materialen, gereedschap, koffie, broodjes en vertier. Het was gezellig en erg 

leuk om te doen, vaak zat ik met Piet wel 2x per week bij Hans om aan zijn baan op te bouwen. Daarnaast was 

ik vaak ook nog op de woensdag met Piet bij mijn schoonvader aan de klus. Hans maakte elke week op de 

zaterdagavond een update van de bouw van zijn treinenbaan onder de naam “krokodil” op het “3 rail forum” 

en had heel veel volgers. 

Nadat zijn treinenbaan rijdbaar was en her en der al was voorzien van scenery besloot hij een stichting op te 

richten ”HIP” Hobby In Praktijk waar modelspoorders naar toe konden komen voor een gezellig praatje, bakkie 

koffie of adviezen van een van de vrijwilligers. 

Op de foto het klus team van links naar recht, Piet, Peter (de geluidsman), Peter mijn schoonvader, Hans en 

recht zijn modelspoorbaan. 

 

Helaas is stichting Hobby In Praktijk door omstandigheden op 4 december 2019 gestopt. 
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2: Het ontwerp van modelspoorbaan “de Dijk”: 

Na veel kennis te hebben opgedaan in 2011 met de bouw van de modelspoorbanen bij mijn schoonvader en 

Hans moest het er toch thuis ook eens wat gaan gebeuren. Besloten om de speeltafel op de voorzolder te 

saneren en hier mijn modelspoorbaan “de Dijk” te bouwen. Maar eerst moet er een ontwerp gemaakt worden 

in het tekenprogramma “Wintrack”. Onderstaand een indruk van het zichtbare gedeelte. 

Het ontwerp van het zichtbare gedeelte bestaat grofweg uit 5 delen: 

1. De paradebaan (groen) 

2. Het Centraal Station “Grand Central” (geel) 

3. Koppel en keerlussen (rood) 

4. Het industriegebied met kopstation POS (roze) 

5. Het loc depot met kopstation DEPOT (licht blauw) 

 

Het ontwerp van het niet zichtbare gedeelte bestaat grofweg uit 2 delen: 

1. Schaduwstation met 14 sporen links en rechts rijdend 

2. Helix links en rechts (hier rijden de treinen van het niet zichtbare gedeelte naar het zichtbare gedeelte 

  



Modelspoorbaan “De Dijk” en zijn verhaal. 

3: De paradebaan met zijn Amsterdamse achtergrond fotopanelen: 

Verhoogd aangelegd over een lengte van ruim 3.80m ligt de paradebaan. Hier rijden de treinen over de 

stadsmuren van Amsterdam met een maximale snelheid van 100km/h met als achtergrond de historische 

grachtenpanden van Amsterdam. De paradebaan maakt een koppeling met het industriegebied, beide helixen 

en het centraal station. Sporen zijn hier voorzien van ballast, seinen, groen en de sporen roestig gemaakt. 

 

De stadsmuren lopen van links naar rechts en zijn gedeeltelijk voorzien van groen, verwering en tunnels. Voor 

de stadmuren komen t.z.t. halve grachten pandjes te staan. Daarna kan de groen voorziening worden 

afgewerkt en het wegenplan worden uitgewerkt. 
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4: Het industriegebied: 

Links komen we met 4 sporen vanuit de paradebaan. 2 Sporen verhoogd en 2 sporen uit de tunnels. Via het 

linker en rechter spoor uit de tunnel kunnen we naar de helix en zogenaamde havenspoorlijn welke om het 

industriegebied loopt. Bovenlangs kunnen we via de wand verhoogd naar het industriegebied en rechts via de 

brugdelen naar het centraal station. Ook hier zijn al ballast, groen en seinen aangebracht. 

 

Nog even wat detail foto’s van tunnel richting de paradebaan: 

 

Het industriegebied moet nog worden ingericht en bestaat op dit moment nog uit 2 sporen met een kopspoor 

om te kunnen omlopen. Hier komt in de toekomst een containeroverslag en een hout fabriek zodat ik in de 

toekomst met mijn container-en hout treinen kan gaan rijden. Via het overpad gaan het verkeer straks richting 

de stad met het centraal station. Rechtsonder uitgebracht door TRIX uitgebracht de SEGT houttransport. 
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5: Om en nabij kopstation POS: 

Op het industriegebied is kopstation POS gevestigd. Via de overweg kunnen de arbeiders naar het station om 

naar huis te gaan. Ook is hier een parkeergelegenheid, taxi en busverbinding. De weg naar het stationsgebouw / 

restaurant splitst het groen in 2 delen namelijk de paarden en herten wei.  

 

Onderstaand de dubbel spoorse overweg met de schrikhekjes, stopborden, dubbele andreakruizen en 

relaiskasten. Rechtsonder de boeren tractor en een stukje van de paarden wei.  

 

Onderstaand het kopstation POS. De hertjes aan het grazen. De spoorwerkers zijn druk met de seinen te 

testen. Rechts naast het wisselbordje 50 zie je het slootje wat straks eindigt in een het meertje. 
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Onderstaand het meertje naast het kopstation POS waar volop wordt gerecreëerd. Kanoenen, vissen en 

zwemmers zijn actief. Op de achtergrond een NS sprinter van het type STM (Stedelijk Materieel). Het 

stijgerdeel heb ik helemaal met de hand gemaakt. Op de achtergrond staan de trailers van de boten opgesteld.  

 

Onderstaand is een deel van de oude stalen brug te zien welke richting het centraal station loopt. Bij het 

magazijn van de stations restauratie staat de truck zijn biervaten te lossen. 

 

Aan de achterkant van het perron ligt het gebouw van de treindienstleider met een opslagplaats van 

materialen voor de procesaannemer (PCA). Spoorstaven en dwarsliggers zijn hier opgeslagen. Vanuit het 

treindienstleider gebouw heb je goed zicht over de treinenloop rondom het centraal station. 
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Nogmaals een mooi detail van de stalen brug. Verder zie je de trailers staan en spoorwerkers die op weg zijn 

naar de treindienstleider. Ze steken hier het spoor over bij een zogenaamde WIDO. Waarschuwing Installatie 

Dienst Overpad. Je kan hier veilig oversteken als de lampen constant branden, zodra ze om en om gaan 

knipperen komt er een trein aan. 

 

6: Het Centraal Station “GRAND CENTRAL: 

Het centraal station (CS) bestaat uit 4 sporen, met daar omheen gelegen 2 omloopsporen i.c.m. 2 kopspoortjes 

om goederen te lossen. 1 van de 4 sporen is speciaal voor het lokale verkeer tussen de 2 kopstations en het 

Centraal Station. Hier mogen geen andere treinen stoppen. Het CS heeft 4 gebouwen voor de schoonmakers en 

spoorwerkers. Tevens zijn er 2 kiosken gevestigd. Ook hier is een gebouw voor de treindienstleider aanwezig. 

Op de perrons 1 t/m 4 kan je switchen via de ondergrondse gangen of via de overdekte bovengrondse trappen. 

Via de stad kan je het CS gebouw bereiken via de lift of overdekte trappen en kom je in de centrale hal boven 

de sporen met winkels en een restauratie met keuken. Het hele CS is verlicht met LED verlichting en wordt via 

een dag en nacht programma voorzien van wisselende verlichting.
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Onderstaand een totaal overzicht van het centraal station van 1.55m breed. De aankleding van het CS is nog 

een meerjarenplan. 

 

7: Het loc depot met kopstation “depot”: 

Het kopstation “depot” is net zoals het CS voorzien van verlichting en reizigers, het echte aankleden moet hier 

ook nog beginnen. Vanuit dit kopstation kunnen de reizigers reizen naar het CS in de stad of naar het 

kopstation POS in het industriegebied. 

.
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8: Het loc depot met z’n draaischijf en loc loodsen: 

Het depot bestaat uit een draaischijf met 14 aanliggende sporen. 2 Sporen gaan van het hoofdspoor naar de 

draaischijf en 1 spoor gaat van de draaischijf richting de hoofdsporen. De overige sporen zijn opstelsporen, 

loods sporen en een diesel tank spoor. 

 

Onderstaand de 3 sporen naar de 3 delige loc loods waarvan in de toekomst de loc loods deuren automatisch 

gaan openen en sluiten bediend door kleine servo motoren. Een mooie technische uitdaging. Rechtsonder de 

draaischijf met zijn brug met brugwachtershuisje en de kuil waarin de draaischijf draait. Het hele loc depot 

wordt in de toekomst nog afgewerkt met scenery. 
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9: Het niet zichtbare schaduwstation (SS): 

De naam zegt het al een opstelterrein voor locomotieven met hun wagons die in de schaduw staan van de 

zichtbare baan. In mijn geval ligt het schaduwstation onder het gedeelte van het centraal station. Het 

schaduwstation bestaat uit 2x 7 sporen of wel 18 opstelsporen van minimaal 1.20m. Onderstaand mijn eerste 

schaduwstation voorzien van peco wissels met servo motoren wat helaas geen suc6 was. Het schaduwstation 

heb ik later vervangen en uitgebreid met KATO sporen en wissels. 

 

Schaduwstation met KATO sporen en wissels. 
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10: Helixen: 

Waarom een helix? Om in een kleine ruimte je treinen van het schaduwstation naar het zichtbare gedeelte van 

je modelspoorbaan te laten rijden of visa versa heb je een helix nodig. Een helix maak je niet zo maar even, je 

moet rekening houden met spoorafstand, bloklengte (1.20m) en de stijgingspercentage (maximaal 3%). Om dit 

in goede banen te leiden moet je een goed ontwerp maken zoals ik in het begin al heb aangegeven. 

Onderstaande bouw van een helix en het plaatsen van de helix in het frame van je modelspoorbaan. 

 

11: Koploper: 

Om met de treinen digitaal te kunnen rijden heb je een besturingsprogramma nodig om dit te realiseren. Mijn 

treinenmaatje Piet is hier heel bedreven in. Na zelf wat oefenen en hulp van Piet heb ik het 

besturingsprogramma koploper al aardig onder de knie gekregen. Onderstaand een afbeelding van mijn 

ontwerp in Koploper. 
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12: Locomotieven in Koploper: 

Om te kunnen rijden op je modelspoorbaan heb je natuurlijk digitale locomotieven nodig. Je kan oude analoge 

locomotieven ombouwen naar digitaal of een locomotief kopen die digitaal is voorbereid. Om het niet te 

ingewikkeld te maken kom ik hier later op terug. In koploper kan je vanuit onderstaand bestand je locomotief 

op je baan in een blok zetten en zo kan je met koploper zelf of automatisch een rijweg kiezen van blok naar 

blok. Onderstaand een klein overzicht van mijn digitale locomotieven in Koploper. 

 

13: Locomotieven: 

Piko brengt de laatste jaren mooie Nederlandse locomotieven op de markt met mooie rijeigenschappen. 

Ben inmiddels de trotse eigenaar van de 1152 in het blauw, 1201 in het turquoise, 1202  in het geel-grijs, 1251 

ACTS in het blauw met rode bies en de  1225 in het berlijns bauw. 
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Piko heeft ook de Mat ’54 ofwel Hondekop uitgebracht in een tweewagenstel. Bij mij op de baan met 

wagennummer 351 een volledig digitale E-loc met sound en binnenverlichting. 

 

Ook rijdt bij mij op de baan het tweewagenstel VEOLIA op de baan met wagennummer 502.

 

Ook mag dan niet ontbreken de Spurt van ARRIVA uitgebracht door Piko met wagennummer 239. 

 

Bij ons in Ede rijdt op het kippenpijntje de Valleilijn uitgebracht ook weer door Piko met wagennummer 5037.

 

Ook in mijn bezit de ICE 2 van de Deutsche DB en de ICE3 van de NS met respectievelijk de wagennummers 85 

en 406. 

 

Natuurlijk mag de koploper van Minitrix niet ontbreken, inmiddels een veel gevraagd product welke  bijna 

onbetaalbaar zijn geworden, bij mij op de baan met wagennummer 4042. 
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Ook op mijn baan aanwezig een zelfbouw op basis van de NS SGM (Stads Gewestelijk Materieel) met 

wagennummer 2021. 

 

De onderstaande locomotieven van de NS mogen zeker niet ontbreken op de baan. Uitgebracht door 

Fleischmann in de 1600-1700 en 1800 serie. De rode 1637 wordt zeker een collectes item. Bij mij op de baan 

met wagennummer 1601-1602-1606-1637-1657 en 1738 merendeel omgebouwd van analoog naar digitaal. 

 

Nog 2 mooie producten uitgebracht door Arnold, de NS TRAXX  met wagennummer 1861 en de Motopost van 

de NS ptt post met wagennummer 3013. 

Ook de motorpost wordt in de toekomst zeker een collectes item. 

 

Nog een product van Fleischmann de NS Wadloper, was vaak te bewonderen rond de sporen bij Tiel. Nu nog 

analoog, staat op de lijst om te worden gedigitaliseerd te worden. Ik hoop dat deze de brug op komt omdat 

deze de aandrijving maar op 1 draaistel heeft. Niet digitaal dus nog geen wagennummer. 

 

Speciaal voor mij laten maken de NS SGMm ofwel de Vla flip met wagennummer 2978. 
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De diesellocomotief Class 66 “GMC Opel” uitgebracht door KATO is een sterke locomotief die een aardige stam 

goederenwagons kan trekken. Met een mooie stam goederen wagons van Opel een mooi waarde op mijn baan. 

Deze rijden vaak in tractie op de baan met de wagennummers 2661 en 2664.  

 

Uitgebracht door Fleischmann de MAK rangeerlocomotief in Volker Stevin Rail & Traffic en VolkerRail 

uitvoering. Mijn bedrijf mag dan ook zeker niet op mijn baan ontbreken. Knabbel rijdt met wagennummer 106 

en Cris met wagennummer 203. 

 

En lest best speciaal voor mij laten maken de NS SLT of wel Sprinter Light Train gebaseerd op het onderstel van 

PIKO. Bij mij rijdend met wagennummer 2426. 

 

Dit was dan een kleine opsomming van mijn Nederlands materieel (waar ik best trots op ben). 

Ik kan hier nog veel meer over vertellen en ook de locomotieven van onze buurlanden aan jullie voorstellen die 

hier in de vitrines en bakken staan maar dan ben ik nog wel even bezig. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld 

hebben gekregen van mijn modelspoorbaan “de Dijk”. Er is nog veel te bouwen en daar gaan we zeker ook mee 

verder. Indien er interesse is om wat meer te weten van de gebruikte digitale technieken om de treinen 

daadwerkelijk te kunnen laten rijden op de baan dan hoor ik dat graag. 

Groetjes, Wim van Dijk 


