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Inleiding 
 
Mijn baan, die ik in 2003 begonnen ben te bouwen, is tot op heden een complete technische baan.  
 

                                   
 
 
De techniek staat (stond) bij mij dan ook altijd boven aan het lijstje en als er tijd was dan werd er aan 
de techniek gewerkt of wordt er met de baan gereden. Als ik dan op een tentoonstelling loop en ik zie 
al die mooie banen dan dacht ik vaak: wanneer zal ik daar aan toekomen. In de afgelopen jaren altijd 
trouw de vakbladen zoals Miba en Eisenbahn Journaal gelezen en vooral heb ik de extra uitgaven 
verslonden. In 2010 had ik mij dan ook tot doel gesteld om in ieder geval wat groen op de baan te 
brengen. Of deze doelstelling gaat lukken, weet ik nog niet. De vele vragen die ik had van en hoe 
moet je beginnen en wat voor producten moet je gebruiken en wat moet er eerst (en zo kan ik nog 
veel meer vragen op sommen) weerhielden mij er van om gedurende dit jaar te beginnen. In de zomer 
las ik een advertentie van een seminar bergen bouwen, daar heb ik mij voor ingeschreven helaas ging 
dat in oktober niet door. Dezelfde mensen hebben echter meerdere semiars en zo kwam ik op een 
seminar diorama bouwen en dat was een schot in de roos. In één weekend heb ik (bijna) alle 
aspecten van het landschap bouwen gezien en in de praktijk kunnen brengen onder begeleiding van 
een expert. Mijn water vrees is nu verdwenen daar ik zelf nu eens aan al die technieken heb kunnen 
werken. Ik ben nu in ieder geval niet meer bang om het landschap op mijn baan te gaan bouwen en 
dus heb ik weer heel wat bereikt en zijn de vrije uren van de komende jaren weer gevuld. 
 
Ik heb mijn ervaringen van het weekend eens op een rijtje gezet zodat ik alles later nog eens kan na 
lezen. Ik heb vele foto’s gemaakt en die heb ik aan de tekst toegevoegd. De inhoud en alle producten 
zijn dus afkomstig van het seminar en zijn toen gebruikt. Natuurlijk kun je ook andere vergelijkbare 
producten van andere producenten gebruiken. Het verhaal gaat dus niet over wat het best te 
gebruiken product is maar over hoe ik het ervaren en gebruikt heb om mijn koud water vrees te laten 
verdwijnen....... 
 
Dank aan Miniatur Erlebniswelt in Dietenhofen, Duitsland (http://www.miniatur-erlebniswelt.de) die het 
goed georganiseerde seminar geven. Miniatur-erlebniswelt heeft ook een showbaan in spoor N 
(1:160). Dat is redelijk uniek daar bijna alle showbanen in HO (1:87) zijn. Ik heb daarom zo 
geredeneerd: dan moet daar dus ook de know how zijn om het bouwen van landschappen in N te 
leren. De docent was Ferdinand Vasold die tot voor kort de tentoonstelling banen van de firma 
Fleischmann bouwde een prima leermeester weinig theorie maar wel veel praktijktips.  

http://www.miniatur-erlebniswelt.de/
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Het maken van de bergen 
 
Begonnen met het aanbrengen van papier en of allugaas (beiden product van Noch) voor de 
ondergrond van de gipsbergen. De papier methode (Noch 60840) is gemakkelijk en is een kwestie 
van stroken van 10-15cm breed lijmen met normale “alles lijm” (Velpon). Er moet goed op gelet 
worden dat alles goed dicht verlijmt is zodat het gips later niet gaat lekken. Het mooie van dit papier 
methode, vond ik, dat ik het gevoel heb mooiere glooiingen voor alpenweide mee te kunnen maken. 
 

                                        
 
 
De allugaasmat (Heki 3107) methode is ook simpel. De allugaasmat wordt met een nietmachine op de 
houten constructie geniet en zit direct lekker strak. Als je op het gaas drukt dan heb je het gevoel dat 
het goed bevestigt is en dat het wat druk kan hebben.  
 

 
 
Ik weet niet wie de mooiste en stabielste bergen ondergrond maakt maar ik denk dat ik voor de 
allugaas methode ga daar ik nog al wat stijle bergkloven op de baan ga krijgen. Ook bij het plaatsen, 
later, van bomen prikte ik door het papier heen en dat gebeurd niet met het allugaas. Deze methode 
vond ik ook leuker.  
 
De allugaasmat wordt vervolgens voorzien van een stuk gipsverband. Dat kun je halen bij de 
apotheek of bij Heki (3108). Deze maak je eerst wat vochtig en leg hem dan op de gaasmat en wrijf 
het gipsdoek rustig in de poriën van de gaasmat. Laat deze drogen (gaat snel). Je voelt dan ook direct 
dat er structuur komt in de allugaasmat. 
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Nu de ondergrond gereed is kan worden begonnen met het aanbrengen van gips. Dat kan je op 2 
manieren doen volledig met gips te werken en die bewerken met mes en bijtel of eerst stukken 
rotsgips maken en die rondom in te gipsen. Deze stukken rotsgips zijn gemaakt in rubberen mallen en 
dienen er voor om de rotsen te simuleren. De door ons gebruikte stukkenrots waren al enkele dagen 
van te voren gemaakt. De mallen die gebruikt waren kwamen van firma Noch (95901 & 95912) 
 
De gipsmassa wordt gemaakt van modelgips en één of ander andere gips soort met veel kunststof, 
ARDEX R1. Dit in de verhouding 3:1. De Ardex R1 hout het mengsel langer bewerkbaar en maakt het 
ook wat flexibeler. Het zou daardoor veel langer meegaan zonder dat het zou gaan scheuren of 
barsten.  
 
Het aanbrengen van de stukken rots doe je op het gevoel. Je krijgt vrijsnel het gevoel wat je wilt 
bouwen en waar rotspartijen moeten ontstaan. Deze stukken leg je daar alvast neer. Daarna ga je de 
gipsmassa maken en begin de stukken aan elkaar te “lijmen”. 
 

                         
 
Je kunt daarmee heel creatief zijn heb ik ontdekt en je kunt alle kanten op. Ook kan kunststof plaat 
materiaal (styrodor) verwerken en mee “lijmen” zoals een keer muurtje. 
 
Bij het aanbrengen van de gipsstukken en de gipsmassa dien je heel goed de structuur van de bergen 
in de gaten te houden. Het is dus van belang om een bepaalde lijn aan te houden. Dat zie je in de 
bergen ook altijd. Als je naar de rotsen kijk dan zie je patronen van lijnen zoals de rots partijen zijn 
opgedrukt en gebroken door het natuur geweld. Dat zie je in onderstaande foto van links onder naar 
rechtsboven is de lijn door mij gemaakt. 
 

     
 
 
In dit stadium maak je trapjes, veldwegetjes, looppaadjes etc. etc. Als je het gipsen hebt gedaan dan 
laat het minimaal een nacht drogen. Het drogen is afhankelijk van de hoeveelheid berg die je hebt 
gemaakt. 
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Nadat de het gips is gedroogd (dat was natuurlijk de volgende dag op het seminar maar het verhaal 
laat ik door lopen) gaan we de rotst partijen met Heki 7102 graniet verf bewerken. Dus alleen die 
delen die we later als rots partij er uitwillen laten springen. De 7102 is de graniet kleur er is ook een 
Zandsteenkleur (Heki7101). Ik had gekozen voor de graniet kleur.  
 

                    
 
Het kleurverschil is duidelijk te zien. In eens zie je waar ik rotsen had bedacht en waar op den duur 
weide zou moeten komen. Daarna gaan we het overige gips bewerken met matte “voll und abtone 
farbe”  
 

                     
 
Welke verf dat is weet ik niet, moet ik in Nederland maar eens opzoeken. De kleur toon is umbra. 
Het is nu ook weer zaak dat de verven eerst weer goed gaan drogen voordat we de bergen verder 
verwerkt kunnen gaan bewerken. Ook het overige landschap, in dit geval bij mijn diorama het laagland 
gedeeld ook voorzien van deze verf! 
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Als de verven zijn gedroogd gaan we verder met “Lazuur” verf. (Heki 7103) 
 

    
 
Voor dit werk heb je ook een stuk spons nodig. Breng de lazuur verf op de rots en haal het er ook 
direct weer af met de natte spons. Het is van belang dat ca 95% van de verf er weer af komt en alleen 
achter blijft in de “poriën” van de rotsen daar door krijgt het geheel een zeer bijzondere wending. In 
eens worden de bergen van graniet!  
 

   
 
Duidelijk is de invloed van de lazuurverf zichtbaar als je de twee foto’s vergelijkt. Links de bewerkte 
berg en rechts de onbewerkte berg. Let er wel op dat er veel water bij nodig is, dus bescherm je 
spoorbaan en alle andere dingen die je al gebouwd hebt. Wederom moet alles weer drogen en ook 
dat gaat eigenlijk wonderbaarlijk snel. We gaan dan aan de slag met pulverpoeder (Noch 61165) en 
wel in twee kleuren grijs en oker. De toppen bewerken we met grijs en de rotsen geven we een 
vleugje oker. 
 

   
  
De bergen zijn nu ontstaan en we kunnen hen gaan aankleden. Dat aankleden gebeurd later in het 
verhaal onder het hoofdstuk gras aanbrengen, zie blz. 13. 
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Huizenbouw 
 
Op het diorama kwam ook een huisje met een schuurtje. Dat moest natuurlijk in elkaar gezet worden 
en dat vergde de nodige aandacht. De opdracht was om het huisje te vervuilen. Dat werd gedaan met 
acrylverf en wel in de kleuren grijs (3 stuks) en zwart. Origineel was het  bouwpakketje plastic wit en 
fel rood! Dat is aardig veranderd met het vervuilen. 
 

     
 
De verf wordt er heeeeeeeeel dun op gebracht en dan maar wrijven met een doek om de meeste verf 
er weer af te krijgen tot je het beoogde resultaat hebt bereikt. Ook het dak is bewerkt zodat het niet 
meer plastic oogde. Ook een tuinhuisje is bewerkt met acryl verf en wel met bruin. 
 

 
 
Oke, dit onderdeel van het seminar moet verder maar eens thuis uitgeprobeerd worden. Ook dat is 
volgens mij een kwestie van doen. 
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Wegen aanleggen 
 
Wegen vinden we op elke modelbaan wel en dus werd er ook bij stil gestaan. Aller eerst moest er een 
weg bedacht worden en daarna werd deze geverfd met straatverf van Faller (180506). Dat was geen 
moeilijk werk en was dus snel klaar. Toen de verf droog was is deze met een fijn schuurpapiertje licht 
geschuurd en daarna nog een keer geverfd. In een later staduim werd ook de weg markering er op 
aan gebracht. Dat werd gedaan met een Edding viltstift nummer 751, kleur wit. Om een nog beter 
effect te krijgen zou de weg eigenlijk nog met een dun papje van gips voor bewerkt moeten worden 
om een nog wat meer weg effect te verkrijgen (zo werd ons later verteld). De weg is ca 4 cm breed 
voor een lokale doorgaande weg. 
 

    
 
 

Een meertje aanleggen 
 
Dit was een van de fascinerendste onderdelen (naast het bergen aanleggen). Het meertje was al in 
het hout uitgefreesd. Daarna met een gips papje voor bewerkt om de hout structuur weg te halen (kan 
je ook bij de wegen aanleg gebruiken).  
 

   
 
 
Met acryl verf moest de kleur van de vijver gemaakt worden dat was een voor mij verveld werkje daar 
ik geen verstand van kleur combinaties heb. Echter het viel mee. Neem 3 soorten groen, donkerblauw 
en zwart en probeer van uit het midden donder en naar de oever lichter groen te maken. Verdun de 
verf heel veel met water en smeren maar. Hoe meer water je gebruik des te beter werd het effect. 
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Deze acryl verf is snel droog en zeker met de hoeveelheden die gebruikt werden. Duidelijk is op de 
foto het effect van de vele kleuren te zien. 
 

   
 
In combinatie met het huis en het schuurtje leek het toch al heel wat. Nu kan je het strand, de oever 
het paadje en de stenen in het water gaan aanleggen.  
 

 
 

De steentjes in de vijver kan je met secondelijm of met houtlijm vast zetten. De paden werden ook met 
houtlijm gedaan en daarna bestrooid met zand van diverse leveranciers. Je moet er wel om denken 
om voldoende houtlijn te gebruiken want anders schijnt de boden er later tussen door. 
 
Nu is het tijd voor het water kunst hars. Dat was een product van Noch (60855) en dat bestaat uit 
korreltjes hars. Die moeten eerst goed warm worden om ze te laten smelten. Dat werd hier gedaan op 
een kookplaatje. 
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De substantie kan op kleur gebracht worden door de bijgeleverde kleur korreltje. Daarna giet je het 
hars langzaam in de vijver en blijf je het warm stoken met een feun of verf brander. Dat warm houden 
is van belang daar het hars rustig overal naar toe moet stromen en de kanten moet bereiken. Met saté 
stokjes kun je de vloeistof helpen en zorgen dat het overal naar toe stroomt. Denk aan je vingers want 
het spul is echt heet. 
 

    
 
 
Heel leuk werk en heb van het resultaat genoten. Nu moet je niet denken dat je klaar ben want nu het 
hars nog vloeibaar is kan je mooi allerlei grassen en andere zaken in de hars steken. Die staan dan 
later lekker stevig als de hars hard geworden is. 
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De Rail aanleggen 
 
Op een diorama hoort natuurlijk, in dit geval, ook een rail. De spoorlijn liep tussen de berg en de weg. 
Nadat het hout van de bedding was geschilderd met straat betonverf van Faller (180507) en deze een 
tijdje had gedroogd, kon de rail aangebracht worden. Eindelijk lag er dan een link naar spoorweg 
modelbouw!  
 

   
 
Na het aanbrengen werd de spoorbaan voorzien van schotter. Daar het hier om Fleischmann 
Picolorail ging werd er naarst de rail houtlijm gebracht en de schotter werd er op gestrooid. Wat niet 
gelijmd was is later weg gezogen. 
 

   
 
 
 

Zand langs de weg aanbrengen 
 
Als je toch bezig gaat met het schotteren dan kan je ook het zand langs de weg aanbrengen, dan 
wordt er een mooiere scheiding tussen weg en grasvelden gemaakt. Het aanbrengen van het gras 
gaat gelijk als bij het aanbrengen van het zand strand je eerder in het verslag. Veel houtlijm 
gebruiken. 
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Grasland aanleggen 
 
Als alles wat ik in middels heb beschreven is gedaan dan blijven er nog grote vlakken over die moeten 
worden voorzien van gras. Er zijn vele soorten gras in de natuur en dus ook bij de producenten. 
Tijdens het seminar zijn in dit geval gebruikt: 
 
   Noch 07084 
     07106 
    
   Heki 3359 voorjaar weide gras 
     3360 zomerweide gras 
     3361 Bosbodem gras 
 
Je moet er bijna een studie van maken waar je het gaat gebruiken maar al vrijsnel weet je de 
toepassing en kan je gaan beginnen met het begrazen. Een essentieel apparaat is de elektrostatische 
strooier. Deze moet je hebben om het losse “gras” op het veld te strooien en dat het overeind gaat 
staan. Voor je aan het strooien begint moeten de vlakken met graslijm goed dik ingesmeerd worden, 
Heki 3340 groen of 3341 bruin. De kleur wordt door elkaar gebruikt afhankelijk van wat je wilt beogen 
met het grasveld. Voor een weide kan je de groene en voor een bos kan je de bruine lijm gebruiken.  
 

   
 
Je doet een hand vol gras in de strooier en dan ga je boven het lijmvlak schudden dan komen de gras 
deeltje uit de onderkant en vallen op de lijm maar omdat je de ene kant van het apparaat in de lijm 
hebt gestoken ontstaat er tussen de strooier en de lijm een soort magnetisch veld en dus gaan de 
gras delen recht op staan. Dan laat je het drogen en kan je de grasdelen die niet gelijmt zijn weer af 
halen weer opnieuw gebruiken bij een ander stukje. 
 

 
 
Zoals je op de foto ziet heb ik 3 soorten gras in dit gedeelte van het diorama gebruikt. 
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De verdere aankleding 
 
Als het begrazen is gedaan en de lijm is gedroogd (gaat snel) dan kunnen we de niet gelijmde 
grassen verwijderen en de begraasde stukken ligt stofzuigen. Het landschap komt dan ineens te 
voorschijn zoals je dat bedacht had. 
 

  
 
 
Nu kan de overige beplanting aangebracht gaan worden. Daar bedoel ik mee bomen, struiken en 
bloemen want die kan je ook overal “poten”. Hierbij moet je wel een idee hebben hoe het moet worden 
want daarmee creëer je het landschap en dat vond ik best moeilijk. 
 
Voor de struiken gebruikte men Heki mikroflor met de nummers: 1600, 1601 en 1602. Dat materiaal is 
gemaakt van een heel dun netje en is al in de fabriek bevlokt. Het is verkrijgbaar in vele kleuren en als 
je dat gebruikt voor struikjes en passages dan gaat het landschap er in eens heel anders uitzien. 
 
Ook worden bomen, mensen en auto’s aangebracht om het geheel af te maken. 
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Conclusie... 
 
Mijn watervrees is weg door het een keer gedaan te hebben. Ik ben er van overtuigd dat ik nu wel aan 
mijn baan landschap durf te gaan beginnen echter er is een probleem ik heb geen van de attributen 
zoals hier boven omschreven en dus denk ik dat ik maar eindig met een boodschappenlijstje. Het 
lijstje is per producent (alfabetische volgorde) gemaakt met daar achter wat het is en de bladzijde 
waar ik het product heb omscherven (gebruikt). 
 
Faller 
180506  Stratenverf              blz. 8 
180507  Beton verf             blz. 11 
 
Heki 
3107  Allugaasmat voor de onderbodem van het landschap  blz. 3 
3108  Gipsverband.             Blz. 3 
7101  Zandsteenverf            blz. 5 
7102  Graniet verf             blz. 5 
7103  Lazuur verf.             Blz. 6 
3359  Voorjaar weide gras          blz. 12 
3360  Zomerweide gras           blz. 12 
3361  Bosbodem gras            blz. 12 
3340  Graslijm groen            blz. 12 
3341  Graslijm bruin            blz. 12 
1600  Microflor             blz. 14 
1601  Microflor             blz. 14 
1602  Microflor             blz. 14 
 
Noch  
60840  Papier voor de onderbodem van het landschap    blz. 3 
95901  Rubber mal om stukken rots te maken      blz. 4 
95912    Rubber mal om stukken rots te maken      blz. 4 
61165  Pulverpoeder            blz. 6 
60855  Water hars             blz. 9 
07084  Gras              blz. 12 
07106  Gras              blz. 12 
   Elektrostatische grasstrooier        blz. 13 
 
Diverse leveranciers 
 
Modelgips om het gips massa te maken        blz. 4 
ARDEX R1 om het gips massa te maken        blz. 4 
Houtlijm om van alles te lijmen          overal gebruikt 
Elpen  om van alles te lijmen          overal gebruikt 
?   “vol rund baton farce”, kleur Jumbo      blz. 5  
vele  acrylverf in diverse tinten         blz. 7 
Edding  viltstift nummer 751 wit          blz. 8 
vele  Bomen, huisjes, poppetjes, autootjes etc     blz. 14 
vele  secondelijn             overal gebruikt 
 
Zoals je ziet een aardige boodschappenlijst en ik denk dat de eerst grasmat een aardige duit centen 
zal gaan kosten. 
 
 
 
 
 
 


