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Het Project Sluis 
 

Een tijdje geleden vroeg goede modelspoorkennis Lex Hoogesteger mij om samen 
met hem een trambaantje te bouwen. Ofschoon zijn vrouw in Retranchement is 
geboren, heeft zij tijdens haar jeugd en puberteit - samen met haar ouders - geruime 
tijd in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) gewoond. Mijn modelspoorkennis en zijn vrouw 
komen nog regelmatig in Sluis; zo raakten zij aan de praat met iemand, die bekend is 
met de historie van de stad, en ontvingen van hem onlangs een mooi fotoboek: 
“SLUIS ZO WAS HET… in oude prentbriefkaarten”. Dit fotoboek staat vol met foto’s en 
afbeeldingen van prentbriefkaarten uit de periode 1885 – 1965. Na het doorbladeren 
en lezen van het boek kwam Lex tot de ontdekking dat er in Sluis ooit een tram had 
gereden. In eerste instantie een stoomtram en later – vanaf ca. 1934 – een 
elektrische tram. Vandaar zijn vraag zoals bovenaan het artikel staat weergegeven. 
 
Na enig speurwerk mijnerzijds kwam ik er achter dat er een tramlijn had bestaan van 
de “STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ BRESKENS-MALDEGHEM” (SBM), die een 
zijlijn exploiteerde van Draaibrug via Sluis naar St. Anna ter Muiden,Belgische grens. 
 
Als eerste hebben we samen besloten welk stukje van Sluis we wilden nabouwen en 
daarna in welke periode we een en ander wilden laten plaatsvinden. Na het 
bestuderen van de foto’s in het boek hebben we gekozen voor een stukje Sluis bij de 
haven en de kaai, mede omdat daar wat meer trambewegingen plaatsvonden dan 
elders in de stad. Er was daar een passeerspoor, een watertoren en kolenvoorraad, 
alsmede een opstelspoor voor het douanekantoor ten behoeve van in te klaren 
goederenwagens. Voorts een hotel dat als “Statie” dienst heeft gedaan (= halte voor 
de tram); we hebben het toenmalige douanekantoor als centraal thema gekozen in 
het diorama, met onder meer een aanlegsteiger van de veerboot uit Brugge, recht 
tegenover dit kantoor,waar passagiers zich dienen te legitimeren bij de beambten. 
 
Als tijdvak hebben we gekozen voor de periode 1920 – 1930. Dit sprak ons erg aan, 
mede gezien de opkomst van de automobiel en de reeds bestaande aanwezige 
transportmiddelen, zoals paard en wagen en natuurlijk de stoomtram. Het sporenplan 
van de trambaan hebben we niet kunnen achterhalen, maar aan de hand van de 
diverse foto’s hebben we kunnen reconstrueren hoe het er ongeveer heeft uitgezien. 
 
Hieronder is de modelbaan getekend zoals wij die in gedachten hebben en die 
momenteel reeds in een ver gevorderd stadium is. Naast en achter het feitelijke 
diorama zijn opstelplaatsen en passeerplaatsen gecreëerd, zodat van tijd tot tijd een 
andere stoomtram kan worden getoond op het zichtbare deel van de 
modeltrambaan. Zelfs op het zichtbare gedeelte van de baan kunnen twee trams uit 
verschillende richtingen elkaar passeren, waarbij er slechts één gelijktijdig kan rijden 
over de aangelegde rails, terwijl de andere dan moet wachten tot die ene weer terug 
is van zijn rondje door de coulissen. Voorts kan hier worden gerangeerd met een stel 
goederenwagens voor het douanekantoor alsmede bij het Hotel Central – de statie. 



Pagina 2 van 27 
 

 
Figuur 1  Plattegrond van de stoomtrambaan Sluis met haven en kaai rond het douanekantoor. 

 

Algemene informatie 
 
De gebouwen op de modelbaan zijn niet verkrijgbaar bij een van de bekende 
modelbouw scenery fabrikanten, zodat het in de meeste gevallen zal neerkomen op 
zelfbouw van alle bouwwerken. De veerboot en de havensleper komen van mijn 
RTM modelbaan “Mouburg”; de vrachtboot, rechts in de haven is een kit van Wiad, 
die door ons is aangepast en voorzien van allerlei extra scheepsbouw attributen. 
 
Hoewel de SBM natuurlijk ook heeft gereden met veel stoomtramlocomotieven van 
de Belgische fabrikantTubize, die mijns inziens mooi zijn van lelijkheid, hebben we 
als Nederlanders gekozen voor stoomtramlocs vanBacker & Rueb, het type met de 
grote voor- en achterruit, zoals ook het geval is bij de HTM-loc “OOIEVAAR”. In ieder 
geval twee locs van deze firma en van dit type hebben dienst gedaan bij de SBM, 
t.w. stoomlocomotief № 4 AARDENBURG en stoomlocomotief № 5 SLUIS. De SBM 
was een metersporige tramlijn, en dat vertaalt zich in schaal H0 (1:87) naar het 
bekende H0m (= 12mm). Wij hebben echter gekozen voor een smallere variant in H0 
en dat is geworden H0e (= 9mm). De reden hiervoor is, dat ik reeds over heel veel 
H0e-materieel beschikte en dat een eventuele zelfbouw van de stoomlocs kan 
worden uitgevoerd met 9 mm N-spoor chassis, die ik in ruime mate in voorraad heb. 
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De gebouwen 
 
Zoals al hiervoor is gemeld is het voormalige douanekantoor het centrale punt in het 
diorama; dit is momenteel het enige gebouw dat nog bestaat en heden ten dage doet 
dit dienst als cafetaria, genaamd: l’Empereurke. Links van dit gebouw is nu een grote 
rotonde, terwijl er rechts in de jaren na de tweede wereldoorlog allemaal “nieuwe” 
gebouwen zijn verrezen. Dit betekent dat wij alle gebouwen alleen op oude foto’s 
kunnen terugvinden. Tot op heden hebben wij geen originele tekeningen kunnen 
bemachtigen van gebouwen, omgeving en sporenplan. Alle gebouwen dienen (zelf) 
gemaakt te worden; slechts het sporenplan en de beide fiddleyardszijn gerealiseerd. 
 

 
Foto 1 Alleen de rails zijn gelegd; links fiddleyard1, boven fiddleyard2 

 
Maar na dit laatste schrijven hebben we alweer wat verder gewerkt aan het project 
en een aantal gebouwen aan de hand van oude foto’s gebouwd met behulp van 
allerlei soorten dak- en muurplaten en niet te vergeten het materiaal van Evergreen. 
 
Op dit moment is het zo dat wij aan Ronald Visser van AlsaCast (resin modelbouw, 
zoals Artitec en Tilly Models) hebben gevraagd of hij het douanekantoor voor ons 
zou willen maken als resin bouwpakket. Daartoe hebben we hem een aantal (oude) 
foto’s van het object gestuurd en hij is daar momenteel heel druk mee aan de gang. 
 
De bebouwing op de hoek van de Hoogstraat hebben we aan de hand van oude 
foto’s gedeeltelijk kunnen reconstrueren voor wat betreft de voor- en zijgevels. De 
rest van de gevels zijn een vrije interpretatie van hoe wij denken dat het geweest zou 
kunnen zijn. Dit leidde tot de volgende serie gebouwen, zie de onderstaande foto’s. 
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Foto 2  De serie gebouwen op de rechterhoek van Hoogstraat en Kaai. 

 
Hiertegenover stonden op de linkerhoek van Hoogstraat en Kaai “Au Petit Café” van 
H. Baas, met daarachter een stel woningen in de Hoogstraat. Weer van oude foto’s 
weten we redelijk goed hoe het café er uitzag, evenals de hier achterliggende gevel 
van het gebouw op de hoek. Dit resulteerde in het volgende cluster van gebouwen. 
 

 
Foto’s 3 t/m 6  Au Petit Café onder constructie en het interieur van het café. 

 
Voor de bebouwing aan de Hoogstraat hebben we onze fantasie de vrije loop 
gelaten; we weten alleen hoe de achtergevel met de 2 bovenramen er uitzag en hoe 
de daken waren vormgegeven. De rest van de voor- en zijgevels is en blijft giswerk. 
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Foto 7De woningen aan de linkerzijde van de Hoogstraat.                            Foto 8  De beide achtergevels van deze woningen. 

 
Aan het eind van de twintiger jaren is er een kleine garage verschenen op foto’s uit 
die tijd tussen het douanekantoor en het café van H. Baas.Met in gedachten de 
opkomst van de automobiel hebben we ervoor gekozen om ook dit gebouwtje te 
modelleren op onsdiorama. Hieronder wat foto’s zoals wij dat hebbengerealiseerd. 
 

 
 

 
Foto’s 9 t/m 12  De ruwbouw van de garage van alle kanten. 

 
De positie van de garage naast het café laat zien dat er een open plek ontstaat 
tussen de garage en de huizen achter het café, het winkelpleintje met een boom om 
het halve huis achteraan min of meer te camoufleren. Nadatde ramen en deuren van 
glas zijn voorzienen de binnenmuren zijn bekleed, is de garage op zijn plaats 
gelijmd.Zie beide foto’s hierna. Na het plaatsen is de vloer in zijn geheel betegeld. 
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Foto’s 13 en 14  De positie van de garage naast het café. 

 
Vervolgens is de garage volledig ingericht met een voiture waaraan gesleuteld wordt 
en een werkbank, alsmede een tweetal monteurs en een klant die aan de koffie zit. 

 
Foto’s 15 en 16  De volledig ingerichte garage, in de hoek links achteraan staat de potkachel. 

 

 
Foto’s 17 en 18  Het huizenblok op de werkbank en op zijn plek in het dioramaop de hoek Hoogstraat – Kaai. 
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Foto 19De andere zijde van de hoek Hoogstraat – Kaai.        Foto 20  Een doorkijkje door de Hoogstraat vanaf de Kaai. 

 
Met het volgende gebouw is,zoals eerder vermeld, Ronald Visser druk bezig: het 
douanekantoor, dus dat slaan we nu over. Vervolgens komen de watertoren en de 
kolenbunker voor de stoomtram in beeld. De watertoren is een vrij eenvoudig model 
en het kolendepot is een geheel verbouwd onderdeel van een Heljan-bouwpakket. 
 

 
Foto’s 21 en 22  De water- en kolenvoorziening voor de stoomtram; op een later tijdstip is de kolenbunker verwijderd wegens 

plaatsgebrek voor het douanekantoor. 

 
Van rechts naar links gaande komen we aan de overkant van de weg en de 
trambaan Hotel Central tegen, dat tevens dienst doet als de halte/statie voor de tram. 
Het bouwen van Hotel Central, schuin achter de souvenirwinkel, is gebeurd met 
baksteenplaten van Slaters, en in dit geval het type met het Vlaams verband. Dit leek 
ons wel een goede optie. Slaters plaatmateriaal is vrij dun (ca. 0,25-0,50mm) en 
daarom kun je het goed snijden, maar ook knippen met een goede hobbyschaar! Om 
doorschijnen van de binnenverlichting te voorkomen is elke wand van binnen beplakt 
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met 1mm dun karton voordat de wanden worden samen gebouwd. Op het internet is 
allerlei fotomateriaal gevonden voor de inrichting van de hotelkamers en de eetzaal. 
 

 
Foto’s 23 en 24  De zijgevels van het hotel, hier reeds voorzien van beglazing en “interieur”. 

 
De montage van het hotel verliep redelijk goed, omdat intern een verstevigende 
bodemplaat is ingebouwd als plafond van de begane grond en als vloer van de 
eerste verdieping. Om de daken ook wat meer stevigheid te bieden is de nok 
uitgevoerd met een dikke balk hardschuim; hierop kan het dak beter worden gelijmd. 
 

 
Foto’s 25 en 26  De voor- en achtergevels van het hotel, ook hier voorzien van beglazing en “interieur”. 

 
In de eetzaal, met openslaande terrasdeuren, hangen LEDs aan het plafond, 
uitgevoerd als tafelhanglampen. Verder heeft het gehele gebouw binnenverlichting. 
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Foto 27  De volledig ingerichte eetzaal.                 Foto 28  De hotelkamers worden dagelijks schoongemaakt. 

 

 
Foto 29  Hotel Central, dat tevens dienst doet als tramhalte/statie, met aangekleed terras. 

 

 
Foto’s 30 t/m 32  Het interieur van de eetzaal. 
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Het laatste gebouw links vooraan op dit diorama is een souvenirwinkel, waarvan het 
woonhuis een model is van Holland Scale, terwijl de winkel zelf is ontworpen en 
gebouwd met behulp van muurplaten van Kibri, Vollmer en Holland Scale. Omdat 
hier de stad Sluis nagenoeg eindigde, is dit ook de afsluiting van onze modulebaan. 
 

 
Foto 33  De souvenirwinkel met verlichting vanuit het plafond.                      Foto 34  De souvenirwinkel met etalage en 

                                                                                                                        wandachtergronden in verschillende dieptes. 

 

 
Foto 35  De souvenirwinkel met inrichting en verlichting met aanbiedingen van ansichtkaarten en Zeeuwse bolussen. 
Het woonhuis van de souvenirwinkel is een verbouwd en aangepast model van Holland Scale, de winkel is zelfbouw. 

 
Het doodlopende spoor vóór de souvenirwinkel is enigszins verlegd en aan het einde 
is nu een weegbrug voor goederenwagens gebouwd met in het bedieningsgebouwtje 
de welbekende weegbascule met verschuifbare gewichten, zodat van elke geladen 
goederenwagen het gewicht kan worden bepaald en genoteerd op de vrachtbrief. 
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Foto 36  De weegbrug met bedieningshuisje; de bedienaar valt bijna in het niets achter de grote bascule. 

 
Op de open plek, midden achterin, van ons diorama komt het douanekantoor met 
interieur. Zoals al eerder is vermeld, hebben wij Ronald Visser bereid gevonden dit 
douanekantoor te ontwerpen en daarna in resin te bouwen en verder af te werken. 
 
Omdat Ronald zelf regelmatig in Zeeuws-Vlaanderen komt, heeft hij bij één van deze 
gelegenheden zelf ook nog het voormalige douanekantoor gefotografeerd, vooral de 
rechterzijkant en de achterkant, want daar hadden wij helemaal geen foto’s van. Dit 
resulteerde in het volgende model, dat door Ronald is geconstrueerd als resin 
bouwpakket; dit bouwpakket heeft hij vervolgens in elkaar gezet en het geheel 
geschilderd. In december 2020 heeft hij het gebouwde model in Bergen op Zoom 
afgeleverd, waarna het een plaatsje heeft gekregen op onze modulebaan van Sluis. 
 

 
Foto 37  Douanekantoor, achterzijde.                                               Foto 38 Douanekantoor, voorzijde. 

 
Alle gebouwen zijn nu (= 2 februari 2021) gereed en vastgelijmd op het diorama, 
behalve het douanekantoor. Daar willen we nog een interieur voor maken in de vorm 
van een drietal kantoortjes achter de drie grote voorramen. In deze kantoortjes 
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komen naast schrijfbureaus, natuurlijk ook archief- en dossierkasten en op de 
bureaus liggen diverse dossiers die door de douanebeambten momenteel behandeld 
worden. Denk hierbij aan het inklaren van goederen en andere ambulante 
handelswaren die via goederenwagens van de SBM of met de veerboot worden aan- 
en afgevoerd. Voorts dienen de reizigers, die hier vanuit Belgie arriveren, zich te 
legitimeren bij onze douanejongens, evenals elk personage dat met de veerboot of 
de stoomtram weer naar Belgie willen vertrekken als toerist of voor handelszaken. 
 

 
Foto 39  De inrichting van het douanekantoor met 3 kantoortjes, die door de grote ramen aan de voorzijde zichtbaar zijn. 

 
Omdat er te weinig ruimte was om het douanekantoor direct te plaatsen, is het 
kolendepot van de stoomtram achter het kantoor weggehaald en verkleind op een 
iets andere plaats teruggezet, zodat er nu wel voldoende ruimte was voor het 
douanekantoor. Hierbij is ook rekening gehouden met de zichthoek naar het gebouw. 
 

 
Foto 40  Het douanekantoor op zijn definitieve plek op ons diorama van Sluis. 
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Foto 41  Dit is het resultaat van de inrichting van het douanekantoor gezien door de grote ramen aan de voorzijde. 

 
Op een later tijdstip zijn een bord “HALT! Nederlandsche DOUANE” en het schild van 
de Koninklijke Marechaussee aan de muur bevestigd. Zie de beide foto’s hieronder. 
 

 
Foto 42  Het bord HALT! Nederlandsche DOUANE.    Foto 43 Het schild van de Koninklijke Marechaussee aan de muur. 

 
De gemeente Sluis is ook bekend vanwege de “Dikke van Dale”, een serie 
woordenboeken in de Nederlandse taal. Johan Hendrik van Dale was ooit 
schoolmeester in Sluis en heeft halverwege de 19e eeuw een woordenboek 
uitgegeven dat zijn naam draagt. Tot op de dag van vandaag is dit een legendarisch 
en toonaangevend woordenboek der Nederlandse taal; het wordt nog veel gebruikt. 
Om dat heugelijke feit te vereeuwigen heeft de gemeente Sluis een borstbeeld voor 
hem opgericht in 1924, dat oorspronkelijk op de wallen stondbij zijn school, maar 
later is verplaatst naar de Kaai. Natuurlijk wilden wij ook deze beroemde figuur uit 
Sluis eren. Voor ons beeld met voet heeft het oorspronkelijke borstbeeld model 
gestaan, d.w.z. met trapsgewijs oplopende plateaus en daarop een kolom met buste 
in brons. Wij hebben dit borstbeeld op de Kaai gezet met zijn gezicht naar het water. 
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Foto 44En natuurlijk mag het standbeeld van JohanHendrik van Dale niet ontbreken op onsdiorama Sluis. 

Hier geplaats naast het douanekantoor en de wachtruimte voor het trampersoneel. 

 

 
Foto 45  Overzicht van het totale diorama Sluis (toestand oktober 2021). 

 
Bovenstaande foto geeft een overzicht van het hele diorama, zoals dat momenteel is. 
Er dienen natuurlijk nog allerhande activiteiten te gebeuren, zoals het planten van 
bomen en struiken, de begroeiings-medewerkers van de gemeente moeten ook nog 
hun ei kwijt en de straten moeten nog worden voorzien van burgers en buitenlui in de 
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vorm van lopende Preiser-mensjes en vooral boerenwagens en karren met allerlei 
laadgoed, waaronder veel suikerbieten en diverse zakken meel. 
 

 
Foto 46  Overzicht van het totale diorama Sluis (toestand eind november 2021), 

“Sluis – Kaai 1925 – 1930”. 

 

 
Foto 47  Aankomst van de tram. 
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Foto 48  Hotel Central, tevens statie van de tram.                           Foto 49  De gesloten goederenwagen op de Kaai 

 

 
Foto 50  Kolenhandel J.Z. Leenhouts in de Hoogstraat.          Foto 51  De kunstschilder aan het werk bij de vaart 

 

 
Foto 52  Visser toont zijn vangst.                                    Foto 53  Vrachtschip wordt geladen met zakken meel 

 
Het voordek van de veerboot hebben we los, als een separaat stukje, uitgevoerd, en 
wel zodanig dat we kunnen kiezen welk tafereel we hier willen tonen. In de 
sinterklaasperiode is dat bijvoorbeeld een de aankomst van Sint Nicolaas met zijn 
medewerkers, die worden verwelkomt door de burgemeester en een stel ouders met 
kinderen, met muzikale ondersteuning van muziekgezelschap Apollo uit Sluis. In 
andere periodes kan dit tafereeltje worden vervangen door een voordek met een stel 
banken voor passagiers die graag buiten willen zitten onder een overkapping die hen 
beschermt tegen regen en dan wel zon. Andere tafereeltjes kunnen eveneens 
worden geplaatst als daar aanleiding voor is of als afwisseling voor een broodnodige 
variatie. Zie daarvoor de beide foto’s 54a en 54b op de hieronder volgende pagina. 
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Foto 54a  Aankomst van Sinterklaas, met muzikale ondersteuning van muziekgezelschap Apollo en 

toegejuicht door kinderen en hun ouders 

 

 
Foto 54b  Aankomst van de veerboot met het overdekte passagiersdek. 
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Het rijdend materieel 
 
Hieronder een tekening van een tweetal Backer & Rueb stoomtramlocs met de grote 
voor- en achterruit, zoals de locs№ 4 AARDENBURG en № 5 SLUIS er uit zouden 
moeten zien. De afbeelding is getekend op ware grootte en kan dienen als sjabloon. 

 

Figuren 2 en 3  Voor- en zijaanzicht van stoomtramloc № 4 van de Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldeghem; 
zo moet stoomtramloc № 4 AARDENBURG er uit gaan zien. Tekening op schaal 1:87. 

 

Figuren 4 en 5  Voor- en zijaanzicht van stoomtramloc № 5 van de Stoomtram Maatschappij Breskens Maldeghem; 
zo moet stoomtramloc № 5 SLUIS er uit gaan zien. Tekening op schaal 1:87. 

 
De lengte van dezijwanden is aangepast aan de lengte van het chassis van de 
donorloc, de 2-assige stoomloc 7000 in schaal N (1:160) van Fleischmann Piccolo. 
De betreffende smalspoor stoomtramloc wordt gebouwd in de schaal H0 met een 
spoorbreedte van 9mm, m.a.w. H0e. De wanden van de kast worden uitgesneden uit 
gladde plasticplaat met een dikte van 0.25mm volgens de tekeningen hierboven.Door 
de gekozen plaatdikte van 0.25mm kunnen we met behulp van een puntig voorwerp 
(in dit geval een priem) putjes maken aan de achterkant van de plaat, zodat aan de 
voorkant de indruk ontstaat van klinknagels op de wanden. Niet te hard drukken, 
anders komen er echte gaatjes in de plaat en dat is niet onze bedoeling.  
 

 
Foto’s 55 en 56  De reeds uitgesneden zijwand wordt voorzien van klinknagel-imitaties door de achterzijde te bewerken met een 

priem, zodat aan de voorzijde bobbeltjes ontstaan (de klinknagels). 

 
Om zo’n serie klinknagels netjes op een rij te krijgen, zetten we met potlood een 
streepje op de achterkant van de plaat op de gewenste locatie(s). De afstanden 
tussen de klinknagels zijn op het oog uitgevoerd, ongeveer 1.0 – 1.5mm van elkaar. 
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Door de putjes gaat de plaat een beetje bol staan; voorzichtig terug buigen. Als we 
de kast in elkaar zetten,lijmen we aan de binnenkant een hoekprofiel of 
vierkantprofiel ter versteviging. Hierna lijmen we alle 4 delen van de kast in elkaar. 
 

 
Foto’s 57 en 58  Kop- en zijwanden worden tegen elkaar gelijmd en vormen zo een rechthoekige kast van een stoomtramloc 

 
De kast is nu in elkaar gezet en moet nog verder worden afgewerkt met allerlei 
attributen, zoals koplampen, voettreden, toegangsdeurtjes en een rand ter hoogte 
van de klinknagels rondom met een T-profiel met de maten 1.5 x 1.5mm. Deze rand 
dient ook weer ter verfraaiing en versteviging van de gehele kast van de 
stoomtram.Hoewel we sleuven in de behuizing hebben gemaakt voor het doorvoeren 
van de aansluitingen t.b.v. de LED-verlichting naar de achterzijde van het chassis, 
heb ik dit keer gekozen voor een aansluiting naar de voorkant. Ik heb gekozen om de 
weerstand op te nemen in de aansluitdraad die plus voert als de locomotief vooruit 
rijdt; voor deze aansluitdraad heb ik de rode kleur gekozen, terwijl de min-draad een 
blauwe kleur krijgt. Hierdoor krijgt de voorste LED via twee drukcontacten stroom via 

de – naar de voorkant – gemonteerde weerstand van 1K (kleurcode: bruin, zwart, 
rood) in de rode draad en de blauwe retourleiding. Zie de onderstaande foto links. 
 

 

Foto 59  Chassis met weerstand van 1K (= bruin, zwart, rood).       Foto 60 Lockast met deurtjes, koplampen en T-profielrand. 

 
De locbehuizing wordt voorzien van twee zijkanten die de motorruimte aan de 
achterzijde op gelijke hoogte brengt met de rand die de veiligheid en de stoomfluit 
bevat. Hierop monteren (lijmen) we een afdekplaat voor de motor; tegelijkertijd 
maken we hier een extra dikke leiding van een stukje installatiedraad van 2.5 mm2. 
Verder maken we een plaatje aan de voorkant van de behuizing om de 
locomotiefkast op de goede hoogte en breedte te kunnen monteren op het onderstel. 
Om de vuurkistschuiven te imiteren heb ik aan de rechterkant van de behuizing twee 
lasplaten uit het Faller profiel-assortiment geplakt met secondelijm. Vervolgens 
plaatsen we een pijp/schoorsteen van een stukje installatiedraad van 2.5 mm2, die 
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voldoende hoog is om door het dak van de lockast heen te komen. Tenslotte maken 
we van een aantal messingdraden een stel dunne stoomleidingen; of ze ook in 
werkelijkheid zo lopen, weet ik niet, maar dit oogt toch aardig goed. Ook een stel 
hendels – om de vuurkistschuiven open en dicht te kunnen doen – complementeren 
het geheel. Verder met de lockast: aan beide zijden van de deuropeningen van deze 
stoomtramloc dienen we handgrepen/relingen aan te brengen om personen in staat 
te stellen in de loc te klimmen. Tevens dienen de deurtjes te worden voorzien van 
deurkrukken (zie foto 8). Ook de voettreden onder de deuropeningen worden nu 
aangebracht. Voorts dienen nog een handrem en een gangwissel aangebracht te 
worden. De handrem komt aan de rechterkant, zodat de stoker deze rem kan 
bedienen; aan de linkerkant van de loc staat de machinist, die het gangwissel 
bedient; hiermee wordt de snelheid en de rijrichting van de stoomtramloc bepaald.De 
locbehuizing wordt op het chassis bevestigd met de orginele bout.De lockast wordt 
met een klempassing op de combinatie van chassis en locbehuizing geplaatst. 
 

 
Foto 61  Zwarte locbehuizing met stoomdom, manometers Foto 62Stoomlockast met voettreden, handgrepen en sierlijsten 
en handles voor gangwissel, rem en vuurkist. 

 
Rest ons nu nog de lockast verder af te werken in een locgroene kleur, met zwarte 
omlijsting van het T-profiel. Verder moet de tramlockast nog voorzien worden van 
een dak met één of twee condensors en een bemanning: de machinist en de 
stoker.Hiervoor kiezen we twee geschikte Preiser personen, die de juiste houding 
hebben. 
 

 

Foto 63  De lockast in de juiste kleuren, met dak en een stoker.       Foto 64  Aan de andere zijde vinden we de machinist, die 
              de beschikking heeft over een waarschuwingsbel. 

 
Inmiddels zijn beide stoomlocs gerealiseerd in de onderhoudswerkplaats in BoZ. 
Voor een compleet verslag van de bouw van AARDENBURG verwijs ik naar de 
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bouwbeschrijving; stoomlocSLUIS is vrijwel identiek gebouwd. Hieronder een foto 
van de locs op baantje “Uivernest” en een foto van № 4 AARDENBURG op Sluis. 
 

 
Foto 65  Beide stoomtramlocs op Uivernest.                                  Foto 66  Loc № 4 AARDENBURG op Sluis in aanbouw. 

N.B. De rijtuigen op de foto’s maken geen deel uit van het Project Sluis. 

 
Na de bouw van de beide Backer & Rueb stoomtramlocs hebben we indertijd ook 
een begin gemaakt met het wagenpark voor personenvervoer. Er zijn nu 2 
verschillende personentrams beschikbaar, bestaande uit een B & R stoomtramloc, 
een personenrijtuig en een conducteurs-/bagagewagen. Momenteel zijn we bezig 
een aantal goederenwagens te realiseren op N-spoor onderstellen. We willen een 
tweetal gesloten goederenwagens bouwen met beweegbare schuifdeuren en 4 open 
bakwagens t.b.v. het vervoer van onder meer suikerbieten, kolen en meelzakken. 
 

 
Foto 67  Eén van de beide personentrams, met loc № 4 AARDENBURG, een ABC-rijtuig en een conducteurswagen 

 
Vooral voor het trekken van lange bietentrams heeft de SBM de beschikking gehad 
over twee 3-assige Hanomag stoomtramlocs vanwege hun grote trekkracht: № 12 
ZUIDZANDE en № 13 CADZAND. Een tijdje terug kwam ik via de website van Sven 
van der Hart (www.tramfabriek.nl) op de website van JM Models (www.jmmodels.nl) 
terecht, die o.a. bouwpakketten aanbieden van een kap van een Hanomag 3-assige 
(kasten-)stoomtramloc in 2 formaten H0. Een H0-normaalspoor versie en een H0-
smalspoor versie voor H0m meterspoor; deze laatste is iets smaller dan de H0-
versie, de overige afmetingen zijn hetzelfde. Deze bouwpakketten zijn vervaardigd uit 

http://www.tramfabriek.nl/
http://www.jmmodels.nl/
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plastic plaat, dat met een CNC-machine is uitgefreesd. Dus gewoon met plasticlijm in 
elkaar te zetten. Wij hebben 2 smalspoor bouwpakketten besteld (à € 25,= p.st.), 
samen met de bijbehorende etsplaatjes (à € 5,= p.st.) van Sven (ook via JM Models) 
met naamschild, nummerschild en fabrieksschild van Hanomag en inmiddels 
ontvangen. Zelfs de houten afdekschotten voor de zijopeningen zitten erbij, 
eveneens op maat gefreesd. Deze stoomtramlocs bouwen we op een N-spoor 
chassis, omdat wij ervoor hebben gekozen op H0e 9mm smalspoor te willen rijden. 
Als eerste is loc ZUIDZANDE aan de beurt; deze stoomloc wordt gebouwd op een 
Roco 3-assig N-chassis van een rangeer-dieselloc omdat het origineel ook 3-assig is. 
 

 
Foto 68Hanomagstoomtramloc№ 13 CADZANDmet afdekschotten voor de zijopeningen. 

 

 
Foto’s69 en 70Roco 3-assig N-chassis als basis voor Hanomagstoomtramloc№ 12 ZUIDZANDE. 

 
Op een modelspoorbeurs heb ik in een rommelbak alleen het chassis gevonden, dus 
zonder kap. Het leek me toen wel een leuk ding om er iets in H0e mee te doen. Na 
het testen en nakijken van het chassis heeft het een tijdje in de “to do”-lade gelegen, 
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maar nu kwam het goed van pas. Als extra is voorop het chassis een stuk lood 
geplaatst om de rijeigenschappen en de trekkracht te bevorderen, zie foto 70. 
Vervolgens is het bouwpakket van de Hanomag kap ter hand genomen en gekeken 
hoe een en ander op elkaar kan worden gepast. Hierbij is de breedte en de lengte 
van het bouwpakket iets aangepast, waarbij tevens de schortplaten van het model 
iets zijn verkort en verlaagd, zodat het geheel klemvast op het chassis kan komen. 
 

 
Foto’s 71 en 72  Het versmallen van de bufferplaten aan beide kanten van deze platen. 

 

 
Foto’s 73 en 74  De versmalde kap (links) en de verkorte en minder hoge schortplaat t.o.v. de originele in de freesmal. 

 

 
Foto’s 75 en 76  De versmalde kap met minder hoge schortplaten op de testbank en op de baan. 
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Foto 77  De complete Hanomagstoomtramloc№ 12 ZUIDZANDE op debaan Uivernest. 

 
De nog te bouwen Hanomagstoomtramloc№ 13CADZANDkrijgt een chassis van 
Kato (11-103, tegenwoordig is hiervoor een vernieuwde versie 11-109); hoewel dit 
een 2-assig onderstel is, zal dat bijna niet opvallen door de schortplaten die bijna tot 
de grond reiken. Bovendien beschikt dit chassis over zeer goede rijeigenschappen. 
 

 
Foto 78  De complete personentramstam met AB2 & bagagewagen SBM D5. 

 
Voor de rijtuigen is gebruik gemaakt van N-onderstellen, samen met H0-
rijtuigwanden en alles wat er te vinden is in de rommeldoos en dat eventueel 
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bruikbaar is. Er zijn 2 rijtuigen gebouwd, één AB-rijtuig (AB 2) op een onderstel met 
1-assige draaistellen van een Fleischmann Piccolo containerwagen en één ABC-
rijtuig (ABC 14) op 2-assige draaistellen van PECO 009-spoor; de zijwanden van 
deze rijtuigen zijn van een LIMA H0-rijtuig en passend op maat gemaakt. De daken 
zijn gevormd door een paar laagjes glad karton op elkaar te lijmen en gevormd naar 
oude foto’s.Elk rijtuig wordt vergezeld door een bagage/conducteurswagen, SBM D3 
en SBM D5; De wanden van deze dienstwagens zijn geplaatst op N-spoor chassis 
van korte goederenwagens en afkomstig van oude H0-bagagewagens. Deze beide 
tramstellen worden getrokken door de twee Backertjes AARDENBURG en SLUIS en 
verzorgen het personenvervoer op de baan. 
 

 
Foto 79  De complete personentramstam met ABC14 & conducteurswagen SBM D3. 

 
Voor het goederenvervoer zijn 2 kolenwagens gebouwd door 2 N-spoor stalen 
bakwagens te verbreden tot een verantwoorde H0e wagenbreedte, SBM K12 en 
SBM K15. Voorts is een dichte goederenwagen gebouwd met een openstaande 
schuifdeur, waardoor een lading kisten en kratten is te zien. Deze wagen (SBM G14) 
wordt op de Kaai geladen en/of gelost en kan min of meer stationair worden 
neergezet bij de oude, half beladen vrachtauto. 
 

 
Foto 80  De kolenwagens met een Hanomagtramloc.         Foto 81  De dichte goederenwagen wordt geladen op de kaai 
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Verder dienen nog een aantal houten, half hogeopen bakwagens te worden 
gefabriceerd voor het vervoer van suikerbieten naar de desbetreffende 
suikerverwerkende fabrieken, SBM B23, SBM B27 en SBM B34. Deze drie open 
bakwagens (eenmaal halfhoog en tweemaal laag) worden gemaakt m.b.v. Evergreen 
platen met plankimitatie en U- en T-profielen van Maquett en/of Plastruct. De wagens 
worden gebouwd op allerlei N-spoor chassis van korte goederenwagens. Deze open 
bakwagens worden op de Kaai met de hand geladen met de inhoud van de door 
paarden aangevoerde boerenkarren met bieten die zojuist zijn geoogst op het land. 
 

 
Foto 82  De bietenwagens in de diverse fases van hun constructie. 

 

 
Foto 83  Het aanbrengen van de profielen op de bakwagens..    Foto 84Een lage bakwagens onder constructie. 

 

 
Foto 85  De halfhoge bakwagen en dan 2 lage bakwagens..                                Foto 86  2 lage bakwagens en een half hoge. 
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Foto 87  De bakwagens geverfd en genummerd, en beladen met suikerbieten. 

 

 
Foto 88De bietenwagens achter stoomloc ZUIDZANDE. 

Algehele afwerking 
 
Bijna het gehele jaar 2021 is besteed aan het verder aankleden van de module Sluis, 
het maken van een achtergrond en het aanbrengen van verlichting boven de baan in 
de vorm van LED-strips met de kleur warm wit en een set LED-strips in de kleuren 
rood-groen-blauw. Beide sets zijn dimbaar/uitschakelbaar, zodat zowel een 
zonnigedag, als een donkere nacht kan worden gesimuleerd. Verder is de module 
voorzien van de nodige bomen en planten en zijn de straten en pleinen bevolkt met 
allerlei soorten Preiser publiek, die allemaal hun ding doen. Het zichtbare gedeelte 
van deze baan is gebouwd in de vorm van een dichte kist met alle hierboven 
genoemde voorzieningen en een voorklep die opengeklapt kan worden, zodat de 
gehele module zichtbaar wordt; deze voorklep kan tevens dienst doen als 
schappendrager  t.b.v. documentatie en foto’s van het vroegere voorbeeld “Sluis – 
Kaai 1925 – 1930”. Dit heeft eind november 2021 uiteindelijk als resultaat geleid tot 
foto 46 op pagina 15. 
 


