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Goederenloods (H0 1:87):
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Gebruikte bouwplaten:

Baksteen                                                                      Staal                      Dakpannen

Lijmen – Gebruik bij het monteren van dit model zg. lijmsteuntjes. Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om muren 
en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Zie de laatste blz. van deze bouwbeschrijving.

Maten – De genoemde afmetingen in deze bouwbeschrijving houden (nog) geen rekening met de totale dikte van het gebruikte plaatmateriaal en de manier waarop bv de 
(muur)hoeken worden verbonden. Alle maten zijn dus  buitenmaten, waarbij je zelf kunt berekenen wat de uiteindelijke bouwmaten zullen worden aan de hand van de dikte van het 
plaatmateriaal en de manier waarop je de hoeken met elkaar verbindt!

Karton of 
polystyreen

Neutraal plaatmateriaal
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Platform goederenloods:

Let op: afbeelding verkleind met factor 2, de vermelde maten zijn de werkelijke H0 bouwmaten.

372x20, 2st

Steunw
andjes 167x20, 3st

Platform 376x175

Loods 270x125

167x20, 2st

124

Het is het mooiste als de 
muren van het platform 
ongeveer 2mm terugvallen 
t.o.v. de perronrand.

De voor- en achterzijde van 
de perronrand (372x20) 
vallen over de kopse 
kanten van de zijmuren 
(167x20) heen.

L-profiel 3,2mmStrips 1x2mm
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Op- en afritten platform, 2 st:

20

60

61x35 20x27
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Grondplaat goederenloods:

270x125

90mm

Tussengevel, hoog

Tussengevel, laag

180mm
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Dak goederenloods, hoog:

Overstekende dakrand

200x75

200x75

13

10
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Dak goederenloods, laag:

Overstekende dakrand

100x75

100x75

13

10
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Voormuur goederenloods:

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. Afmeting ramen: 67,5x14, afmeting schuifdeuren: 40x46.

69

90 180

20
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Achtermuur goederenloods:

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van de zijgevels heen. Afmeting ramen: 67,5x14.
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40x4617x
32

Zijgevels goederenloods:

125

69

89

15

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van 
de zijgevels heen. De zijgevels worden dus 2x de dikte van 
het plaatmateriaal smaller. Bij gebruik van plaatmateriaal van 
2mm dik wordt 125mm dus 125-(2x2)=121.
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Tussengevels goederenloods:

Nok 15 hoog

125x89

Nok 15 hoog

125x69

Deze binnenmuur is nodig om het 
lage dakdeel op te laten steunen

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van 
de zijgevels heen. De zijgevels worden dus 2x de dikte van 
het plaatmateriaal smaller. Bij gebruik van plaatmateriaal van 
2mm dik wordt 125mm dus 125-(2x2)=121.
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Binnenmuren:

Je kunt in de goederenloods 1 of 2 binnenmuren (2mm dik) 
gebruiken ter versteviging van het dak en de zijmuren. Indien 
je het model later nog van binnenverlichting wil voorzien dan 
hou je de binnenmuren open (zie stippellijnen).

15

125x89

10 10

10

Hoog dakdeel

15

125x69
10 10

10

Laag dakdeel

De voor- en de achtermuur vallen over de kopse kanten van 
de zijgevels heen. De zijgevels worden dus 2x de dikte van 
het plaatmateriaal smaller. Bij gebruik van plaatmateriaal van 
2mm dik wordt 125mm dus 125-(2x2)=121.
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Portaalkraan:

10

70

50

104
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Overzichtsplattegrond:

270x125

376x175
Portaalkraan
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Aftekensjabloon voor- en achtermuur:
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17x
32

Aftekensjabloon zijgevels:
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Eerst een papieren testmodel:

Op basis van dit papieren testmodel besloot ik om de hele 
loods op een platform te zetten. Ook koos ik ervoor om het dak 

in 2 niveaus uit te voeren. Zie ruwbouw op de volgende blz.
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De ruwbouw:
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Lijmsteuntjes:

Lijmsteuntjes zijn kleine stukjes plaatmateriaal, 1-2mm dik en in passende lengtes, die gebruikt worden om 
muren en vloeren, of muren onderling, makkelijker en steviger te verlijmen. Bij het plaatsen van de 
lijmsteuntjes moet je rekening houden met de (uiteindelijke) dikte van het plaatmateriaal:

Vloer met lijmsteuntjes

De vrije ruimte tot de rand is de dikte van de 
muur die erop moet komen

Muur met lijmsteuntjes

De vrije ruimte tot de rand is de 
dikte van de aansluitende muur

Vloer

M
uur

Lijmsteuntje

Muur
M

uur

Muur

M
uur


