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In vorige Zijsporen toverden we plastic kieplorries 
om tot verroeste oude bakken (2012-2). Daarna 

(2012-4) is een oud dieseltje onder handen geno-
men. Tijd voor iets nieuws:  

hier is het recept voor een houten uitkijktoren. 
 

 en gefotografeerd door Jaap Stoter 
 

Ingrediënten: een flinke hoeveelheid lucifers, een paar latjes van vuurpijlen (elk jaar na oud 
en nieuw liggen er hele kuddes op straat), acrylverf bruin-zwart-wit, houtlijm, breekmesje, 
schuurpapiertje, een restantje vliegengaas en een bakje roest (?, zie de site 
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/hoe-maak-je-roest-op-je-modellen.html). 

1: 
Eerst een bouwtekening maken. Op schaal, 
is wel zo makkelijk!  
 
Dan het frame maken van de vuurpijllatjes en 
daarna de verdiepingen opbouwen uit grote 
(langere en dikkere) lucifers als steunbalken. 

2: 
Vervolgens ga je met “normale” lucifers de 
vloeren aanbrengen en verbind je deze door 
trappetjes. Tsja, ook van lucifers…. Van elke 
lucifer de zwavelkop afsnijden en het houtje 
op maat maken is inderdaad tijdrovend. Het 
houtje wel van de straat……  

  

3: 
Na een avondje plakken (als je tenminste 
tien keer sneller bent dan ik) is de ruwbouw 
klaar en ben je uiteraard de hekjes en trap-
leuningen niet vergeten. 

4: 
Na het verwijderen van oneffenheden en het 
opschuren is het tijd om het bouwwerk van 
een kleurtje te voorzien. Mijn voorkeur ligt bij 
donkerbruin wat straks “verouderd” wordt.  
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5: 
Vervolgens het vliegengaas op maat snijden 
voor hekjes en trapleuningen en dat vast-
plakken. 

6: 
Details aanbrengen, zoals met bijna droge 
lichtgrijze verf op een harde korte kwast het 
hout verouderen. 

 
 
 
Het vliegengaas “verroesten” doet het ook 
goed. Tenslotte een aantal figuurtjes plaat-
sen waarbij een aantal “abseilers” opvalt. 

 

 

 
En na al dit gefrutsel heb je toch wel weer 
een hele aparte aanwinst om je baan aan te 
kleden. 
 
 
 
 
Aan verlichting ben ik nog niet toegekomen 
maar dat zou het model echt compleet ma-
ken. 
 
 
 
 
Het bouwwerkje is 21 cm hoog geworden, 
het bovenplateau meet 7 bij 7 cm. 
Het zal voorlopig geplaatst worden op de 
gelijkstroombaan van de Modelbouw Vereni-
ging Arnhem. 

 
Wellicht valt er nog meer te “verroesten”?  

 

 
 


