
Archieven en boeken 
Door Robert Zondervan 

Voor het maken van treinen en routes is vaak documentatie nodig, zoals foto’s, bouwtekeningen en 

kaarten. Het zoeken van dit soort dingen kan vereenvoudigd worden door te weten waarnaar en hoe 

je moet zoeken. 

Voor recent materieel is het vinden van tekeningen soms lastig, maar de laatste jaren krijgen de 

fabrikanten steeds meer de neiging om deze tekeningen online te zetten. Vooral Siemens en Stadler 

zetten regelmatig schematische tekeningen online. Deze zijn echter meestal niet super uitgebreid. 

Het is dus van belang om bij modern materieel te weten welke fabrikant er achter de trein zit. 

Voor routes lijkt het simpel, veel mensen gebruiken google maps. De luchtfoto’s hiervan verouderen 

echter snel, en de kaarten geven niet alles aan. Het is daarom aan te raden om ook andere websites 

te raadplegen, enkele aanraders onderaan het artikel. Vooral Sporenplan.nl is een grote aanrader 

Voor ouder materiaal wordt het leuker. Van Duits materieel is het meestal simpel, vooral als het 

betreffende materieel bij de DB in dienst is geweest. Dan zijn de tekeningen namelijk vaak met een 

google op bijvoorbeeld ‘Zeichnung baureihe 50’ of ‘Bauzeichnung baureihe 50’ te vinden bij 

afbeeldingen. 

Voor Nederlands Historisch materieel is het 

ingewikkelder: soms zijn tekeningen op internet te 

vinden, dit betreft dan meestal tekeningen van de 

heer J.J. Karskens, die over het algemeen redelijk 

accuraat zijn. Echter is dit slechts bij weinig typen te 

vinden. Als je op internet niets kan vinden, is het in 

ieder geval te vinden in het Utrechts Archief, zie link 

hieronder. Dit materiaal staat niet op Internet, maar 

je kan wel op internet snuffelen welke 

inventarisnummers je moet hebben. Vervolgens ga je 

naar Utrecht en meld je je aan bij het archief. Het 

personeel is vriendelijk en helpt je goed vooruit als je 

iets niet snapt. Er is een hele kast met alle tekeningen die door de Nederlandse 

spoorwegmaatschappijen zijn verzameld. Elke print die je maakt kost 1 euro, ongeacht of je op A4 of 

het bruikbaardere A3 print. Je kan er ook voor kiezen om de stukken te laten scannen, dit kost echter 

2 euro per archiefstuk. 

Daarnaast zijn er verschillende boeken die je kan 

raadplegen voor historisch Nederlands materiaal, 

deze bevatten soms wel tekeningen, maar niet de 

zeer uitgebreide tekeningen uit het Utrechts 

Archief. Ook deze boeken zijn te vinden in de lijst 

onderaan. Deze boeken bewijzen vooral hun nut in 

de technische data en de foto’s van het materiaal. 

Het bekendste boek op dit gebied noemt men ‘De 

Waldorp’, officieel heet het ‘De Nederlandse 

Stoomlocomotieven’. Dit boek staat ongeveer gelijk 

aan de stoombijbel, want alles wat je zou kunnen 

Figuur 1 tekeningen uit het utrechts archief 

Figuur 2 De drie standaardwerken in de spoorwegliteratuur 



willen weten is er in te vinden. 

Dan komen we bij het bouwen van historische routes. Hiervoor heb ik verschillende bronnen leren 

kennen, onder andere het eerder genoemde sporenplan.nl en Utrechts archief, maar ook de website 

kaart.cc, daarnaast is het gebruik van de website stationsweb.nl handig voor het ontwikkelen van 

objecten en uitlijnen van de scenery. 

Ten slotte is het altijd nuttig even rondvraag te doen bij andere bouwers van MSTS, RW, TZ of 

Modelspoormodellen. Soms beschikken deze over nuttige tekeningen die ze willen delen omdat ze 

het materieel toch uit hun planning hebben geschrapt, of ze het voor een ander doeleinde hebben 

dan bouwen voor MSTS. 
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Schema’s 
Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl) 

Stoom Stichting Nederland (www.stoomstichting.nl) 

Sporenplan.nl (www.sporenplan.nl) 

The Blueprints.com (www.the-blueprints.com) 

 

Foto’s 
Stationsweb (www.stationsweb.nl) 

Het Utrechts Archief (zie hierboven) 

www.flickr.com (diverse kanalen, onder andere spoorwegarchief (Eelco Storm), stoomlocomotieven 

in Europa (Emiel Maigoda), Dick van Beek en Appearances can be Deceptive) 

 

Fabrikanten 
Bombardier: http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles.html 

Siemens: http://www.siemens.com/entry/cc/en/#189300-224540 

Stadler: www.stadlerrail.com 

Alstom: http://www.alstom.com/transport/products-and-services/trains/ 

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
http://www.stoomstichting.nl/
http://www.sporenplan.nl/
http://www.the-blueprints.com/
http://www.stationsweb.nl/
http://www.flickr.com/
http://www.bombardier.com/en/transportation/products-services/rail-vehicles.html
http://www.siemens.com/entry/cc/en/#189300-224540
http://www.stadlerrail.com/
http://www.alstom.com/transport/products-and-services/trains/


Kaarten 
www.bing.com/maps/ (Accurate foto’s, minder accurate kaarten) 

http://maps.google.com (minder accurate foto’s, accurate kaarten en streetview) 

www.openstreetmaps.org (accurate uitgebreide kaarten, geen foto’s of streetview) 

Fora 
www.treinpunt.nl (hier kan je rondvraag doen, maar verwacht niet te veel respons) 

www.beneluxspoor.net (modelspoorforum, veel mensen hebben al tekeningen) 

www.treinenwereld.eu (hier is een board met vraag en aanbod van tekeningen en andere zaken die 

met het bouwen van 3D modellen verband houden) 

 

http://www.bing.com/maps/
http://maps.google.com/
http://www.openstreetmaps.org/
http://www.treinpunt.nl/
http://www.beneluxspoor.net/
http://www.treinenwereld.eu/

