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Een schilderij komt vaak pas écht uit de verf
in een fraaie lijst: opa’s portret is de hoofd-
zaak, maar dat venster houdt hem mooi op
z’n plek. Nu is in modelbouwland de hoofd-
zaak meestal de trein en het spoor. Maar
alles wordt pas mooi omlijst door een fraai
landschap. Er is al heel wat afgeboomd
over hele slotparken en bomen, maar dat
ging vaak over grotere schalen. Op Z moet
je het vaak doen met pijpenrager sparren of
kleine confectiebomen op andere schalen.
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Wil je alleen maar sporen dan doet het er
niet toe. Maar voor de echte landschaps-
lekkerbek is dít het infoblad. Hier gaan we
kijken hoe een boom er eigenlijk uitziet en
daarbij hoe je hem zelf maakt op Z. Het lijkt
misschien een takkenbaan, maar in de
praktijk valt dat heel erg mee. Ik kijk bij
voorbeeld met veel plezier naar een gelukte
treurwilg. Dat plezier gun ik iedereen!
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In het park van slot Rosenthal staan grote bomen.
Wie dacht dat je op schaal Z heel kleine boompjes

moet neerzetten heeft het goed mis. Want bomen die
maar enigszins de realiteit volgen hebben zelfs op

deze kleine schaal nog een respectabel formaat!

Zo rijst een relatief kleine boom als de kornoelje,
op  toch nog zo'n 65mm de lucht in, terwijl eenZ

volgroeide steeneik rustig een flinke 128mm mag
opschieten. De grootte is dus niet zozeer van belang

voor het -karakter, als het natuurlijk maar binnen deZ
realistische perken blijft. Wat wél belangrijk is bij het

"installeren" van begroeiing is de juiste detaillering.

In z'n algemeenheid  zijn de volgende punten van belang:

    Is de boom logisch opgebouwd, ofwel herkenbaar in zijn soort.
      Staat de boom op een logische, natuurlijke plek.
      Heeft de boom aannemelijke kleuren.

Er zijn vast nog meer punten te bedenken, maar het gaat om de
aannemelijkheid, de vorm en de kleurgetrouwe uitbeelding, die de
juiste sfeer schept. Kortom, details maken de boom!

Variëteit

14m kornoelje
is op 65mmZ

railbus op Z
bij  een  eik
van 128mm.
Groot he?
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Nu is er aan bomen in model heel wat te koop. Het
zijn echter vooral bomen in "confectieformaten" die
voor de handel interessant zijn. Zie daar de reden
waarom je nooit eens een lekkere stevige iep tegen
het lijf loopt. Met een iep of tien staat een hele H0-
zolder vol! Maar op onze gekoesterde -schaal isZ
dat allemaal anders. Hier kan je, rekening houdend
met hun natuurlijke plek, al gauw een fraai stel iepen
in een slotpark rondom het huis planten.

Nu straalt de iep op  in commerciële afwezigheid.Z
Er zijn vele loofbomen in diverse vormen en rijen
algemene sparren. Gaat het om meer specifieke
boomtypen, dan wordt het helemaal ondoenlijk.
Hoe kom je opZ bij voorbeeld aan zoiets als een
kornoelje? In dat geval zit er maar één ding op.

Wil je komen aan een mooi en gevarieerd bestand
bomen, dan moeten je ze zelf maken. De pagina’s
hierna bewijzen dat het ook echt kan op Z!

van links naar rechts
op Z

Zilverspar 44m : 200mmZ
Prunus 9m : 41mmZ

Populier 30m :  136mmZ

Zelf bomen maken
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De iep
Hiernaast zie je een iep van160mm op .Z
Deze heb ik gemaakt van een buxuswortel,
en bekleed met zogenaamd "zeeschuim".
Vervolgens kreeg de boom een bladerdak
van zelf gemaakt modelpoeder en werd hij
netjes afgewerkt met lichtechte acrylverf.

Het voerwerk met een dubbelspan paarden
is ook zelf gemaakt. De wagen zelf is uit
fotokarton, de spaakwieltjes uit koperdraad.
De paarden zijn van karton, bestreken met
vloeibaar hout. Hoe je zo’n paard maakt leg
ik uit in het infoblad .Zootje in Z deel 1

Kleine rampen
Heb je ooit zelf miniatuurbomen gemaakt?
Mettertijd verbleekten ze of verpulverden in
eeuwige herfst. Jammer van je kostbare
bomen! Deze tragedie wordt veroorzaakt
door UV-licht. Nu heeft dit onderdeel van
zonlicht een desastreuze invloed op
anilinen. Dat zijn inktpigmenten. Het
verpulveren hangt samen met de starre
moleculaire structuur van plastic of latex.

Precies dit is de reden dat ik die aller fijnste
vlokjes zelf wilde maken. Zij zijn op basis
van een flexibele polymeer. Dit wordt wel
oud, maar blijft plastisch. Ik kleur ze met
een zuiver lichtecht acrylpigment. Dat
verkleuren en verpulveren zijn nu voltooid
verleden tijd.
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herfstbomen 9m op  41mmZ

Voorts neem je, met foto's en een kleurwaaier, de
benodigde kleuren van bomen op en gaat op zoek
naar geschikt ‘loof’.

Om aan een mooi en gevarieerd bomenbestand te komen dien je er een voor de buitenwereld
tamelijk eigenaardige gewoonte op na  te  houden. Je moet je bezig houden met het
sprokkelen van:

1 kleine takjes, waarin je vreemd genoeg miniatuurbomen ziet.
2 koperdraadjes in diverse dikten, liefst gedraaid uit dunnere.
3 foto's van gekozen voorbeeldbomen en groepen daarvan.

Wat is nou en wat is écht hierboven? Z

Rare gewoonten

van links naar rechts
op Z

Populier 30m : 136mmZ
Es 18m : 90mmZ

Appelboompje 6m :    27mmZ
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De takkenmethode

Make up

Men neme van die takjes waarin men vreemd genoeg
miniatuurbomen ziet. Selecteer daaruit een mooie
stam. Die stam moet je alvast op weg helpen naar de
identiteit van de boom. Zeg bijvoorbeeld: Dit knookje
wordt vast een mooie eik of dit druiventakje zal bij mij
ontaarden in een rijtje knoestige knotwilgen.

Als het om knotwilgen gaat bereik je met een paar
flinke kruidnagels ongeveer hetzelfde (zie boven).
Hierna bemerk je hoe groot het verschil is in werk-
wijze voor allerlei bomen die toch allemaal uitgaan
van één simpele tak. Neem dus de tijd voor dé tak!

Het is natuurlijk mooi als de gebruikte takken al de
juiste kleuren hebben. Aan de andere kant is er niets
op tegen om even wat make up toe te passen. Zo kan
je bijvoorbeeld met redelijk gladde takken een over-
tuigende berk maken.

Schilder eerst de takken een beetje slordig wit. Neem
dan een klein penseeltje oker en wiebel er overdwars
een heleboel kleine streepjes op. Doe dat daarna nog
met wat donkerder bruin en je hebt een rasechte ber-
kenstam  op je baan. Op de kruin kom ik nog terug.

Bij het kopje  staat een aantal typischeDe stamdikte
voorbeelden, waarvan je de schors van je takje zelf
met je eigen make up doos overtuigend kunt maken.
Een beetje artistiek penselen en alle bomen zullen
onmiddellijk worden herkend, zoals men ze écht zag.
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De stamdikte
Een probleem bij het maken van modelbomen is de
stamdikte. Zo kan men met zogenaamd 'zeegras' wel
prachtige kruinen maken met veel loof. Maar zo’n
stam houdt altijd iets fragiels en veel stammen zien er
uit of ze al dat loof helemaal niet kunnen dragen.

Volwassen bomen in de natuur schamen zich over
het algemeen niet voor hun buikje. Ze stapelen de
ene jaarring op de andere en eten er niet minder om.
Zo zijn er bij uitstek zware jongens onder de bomen
die op de modelbaan bijna niet te imiteren zijn. Ten-
minste, tot nu toe, want hier ga je dat juist wél doen.

De 'ideale' tak is vooral onderaan vaak te dun. Met
vloeibaar hout op waterbasis kun je de voet van je
boom opmetselen tot hij naar je zin is. Werk langs de
stam omhoog en breng met een kwastje wat textuur
aan. Vergeet niet er ook een paar mooie knoestige
wortels aan te plakken. Dit geheel goed laten drogen.

Veel stammen, zoals die
van de kastanje, hebben
draaiende schors. Dan is
de draadmethode beter.
Door draad in één richting
te draaien krijg je een heel
natuurlijk resultaat.

Gladde stammen moet je
zelf bij elkaar sprokkelen.
Nu kun je de vorm met een
penseel accentueren en
zowel de lichte als de
schaduwkant bijkleuren.

De schors
Een wat kleinere 'dikstammige' is bijvoorbeeld de
Noorse Esdoorn. Opvallend is dat de diameter van de
kruin bijna even groot is als de hoogte van de hele
boom. Zoveel weelde moet gedragen worden door
een royale stam. Die heeft de Esdoorn dan ook. Nog
een voorbeeld is de beuk. Een volwassen boom is al
gauw 30m hoog en zijn kruin heeft een diameter van
20m. Dat vereist een fors fundament, een stam van
wel twee tot drie meter dik.

Globaal is de omvang van de stam 1/10  van zijnde

hoogte, op schaal zo'n 13mm in doorsnede! De beuk
is dus al een ware gigant op de baan. Nou hoor je me
niet direct een uitgebreid beukenbos adviseren. Maar
zo'n slot temidden van drie of vier grote beukelaars,
op het diorama van een slotpark, dat heeft wel wat!
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Strijken en wassen
Daarna moet je juist aan deze bomen een
flinke lading kleur toevoegen. Eerst bestrijk
je de hele boom met acrylverf in een basis-
kleur. Die kan vanuit de stam naar de takken
nog in kleur verlopen. Kijk goed naar je
voorbeeldboom.  Na droging  neem je zeer
verdunde zwarte acrylverf en penseelt de
hele boom ermee. Dit heet een wassing.
Het zwart kruipt nu in allerlei nerfjes. Niet uit
penselen, maar gewoon laten drogen. Dat
geeft een contrastrijk resultaat. Kijk nog
eens bij  naar verschillendeDe stamdikte
voorbeelden zoals die van de kastanje,
waarvan je de schors nu zelf met verf
overtuigend kunt maken. Ook hier geldt:
details maken de boom.

Restjes en riet
Van het restmateriaal maak je ondergroei,
heesters, struiken, tuinen en oeverplanten.
Een vijvertje in het bos kun je omranden met
bloeiend riet. Laat draadjes groene zijde,
die je vooraf drenkt met acrylverf, drogen.
Zo wordt het riet als het ware gesteven en
kan rechtop staan. Stip de onderkant aan
met secondelijm en zet de rietpluimen neer
met een pincet. Nadat zowel bomen als
struikgewas en riet zijn gedroogd kun je
alles nog eens na lopen met penseeltjes
acrylverf en leuke details aanbrengen.
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De draadmethode
Bomen met gedraaide stammen smeken
gewoon om de koperdraadmethode. Nu
kun je allerlei koperdraad vinden in oude
trafo’s, spoeltjes en kleine elektromotoren.
Draai met een tangetje (of twee) de dikste
draden in tot een hoofdstam. Neem nu een
dunnere draad voor takken. Draai de stam
één slag terug, voeg dunnere draden toe en
draai ze dan weer in. Zo wordt het een strak
geheel. Ga steeds verder met nog dunnere.
Steeds één slag terug, bijvoegen en weer
aandraaien. Het dunste werk kun je met een
pincet af. Knip de uitstekende eindtakjes in
de bolvorm die je voor je boom wilt hebben.
Met een pincet kun je ze alle kronkelende
vormen geven die je maar wilt.

Klei en kruin
Een pionier in modelboomland was de heer
Mirande. Hij paste als een van de eerste de
koperdraadmethode toe. Het is een hoop
werk, maar het levert magistraal dikke
bomen op. Wij gaan dat op  makkelijkerZ
aanpakken. Je kunt namelijk ook gebruik
maken van zelf hardende boetseerklei om
de stam op te dikken. Voor een loofboom
moet je eerst een voetje maken van klei. Dat
voetje moet uitharden. Nu komt het: van klei
maak je een tamelijk dun papje, dat je op
elke stam kan penselen tot je hem dik
genoeg vind.

Je kunt  er ook nog allerlei details in krassen
tijdens het drogen. Na het uitharden bevlok
je de boom met een lijmpenseeltje. Werk
van binnen bij de stam naar de twijgjes
buiten en van onder naar boven. Het is
overigens mooier om een bladerdak niet al
te vol te maken, nét zo transparant dat je er
nog doorheen kijkt is vaak het mooist.

appelboompjes volgens de koper
draadmethode ca 8m op 40mmZ
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Het hangt natuurlijk van de smaak van de
dioramamaker af, welke bomen hij gaat
aanplanten. Houdt wel rekening met de
natuurlijke plaatsing ervan en zelfs met de
houding van bomen. Zo staan bomen onder
de invloed van zeewind altijd schuin en zijn
ze aan de windkant vaak groener van kleur.
Knotwilgen hangen graag een beetje over
de sloot en sparren staan niet graag alleen.

Naaldbomen vormen een donker dicht bos
met zeer weinig ondergroei. Loofbomen zijn
in het bos weer juist koning over een hele-
boel ondergroei: kleinere bomen, heesters,
struikjes, pollen gras en mos. Van onder is
hun kruin meestal donkerder dan boven,,
waar het jonge groen uitspruit. Van oudere
bomen steken de jongste, bovenste takken
omhoog terwijl de oude zwaar afhangen.

Een stokoude reusachtige lindeboom duldt
juist weer geen ondergroei. Hoe meer oog
je hebt voor dit soort aspecten, des te
overtuigender het resultaat. De boom
hiernaast tekende ik ergens bij Göppingen.

opZetten van bomen
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idee
Maak een mooie pronkboom,
speciaal voor op die éne plek.

Mooi is een donkere eik in een
licht korenveld of juist een lichte
treurwilg tussen donkere stads-
huizen. Bepaal bij het kleuren
alvast de licht en schaduwkant.
Bladeren onder in de kruin zijn
donkerder dan die in de toppen.

Bekijk ook de stam. Die is maar
zelden egaal bruin, vaker grijs
of groen, soms geheel bemost.

Waag eens met een microplukje
watten vogelnesten te maken of
een boomhut uit sprietjes fineer,
een ladder of een kaal stukje
stam, afgevallen takken of een
schommel. Als voorbeeld hier
naast de boomhut in de eik van
het slotpark Rosenthal. Onder
is het huis van de laken- en
wolhandelaar die de diergaarde
in Thalbrück stichtte.
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in 10 stappen
maak een zomereik
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Ontdoe de stam van allerlei overbodigs. Niet te
kaal maken! Een paar mooie hoofdstammen in
een interessante vork is écht wel eiks.

Lijm eventueel nog wat takjes aan die later
bijstammen voorstellen! Ze mogen fors zijn
maar minder dik dan de stam.

Zorg voor een recht afgezaagde stamvoet.
Verbreedt die eventueel door hem onderin te
splijten. Draai er desnoods een schroefje in.
Werk de voet en de aangelijmde bijstammen af
met klei of vloeibaar hout. Goed laten drogen .

Maak daaraan fijne vertakkingen met takjes
zeegras of andere zeer fijne takjes. Neem
plukjes schuurspons en kleed de takken aan
met takkenbossen tot de boom de indruk
maakt van een winterkale toestand.

Werk nu de kalen stompen en takken af met
een basislaag acrylverf. Laat ook dit drogen.

Benevel de kruin geheel met  ofspuitlak
bewerk de takken met een lijmpenseel, maar
gebruik geen spuitlijm. Strooi er microvlokken
over van één basis kleur. Neem een gedempte
kleur groen, niet te fel of te licht.

Kleedt de boom spaarzaam aan tot een mooie
eik, licht  voor de lente of juist rijkelijk vol van

Een zomereik

 kleur voor de zomer. In aardkleuren
voor de herfst of winters besneeuwd.

Bevochtig met het lijmpenseel plekken
waar kleuraccenten komen. Strooi er
loof in die kleur op en druk het vast met
het penseel. Het overtollige loof wordt
afgeschud en bewaard voor volgende
bomen.

Breng nu met acrylverf en lijm licht- en
kleuraccenten aan. Denk aan plekken
strijklicht op de stammen, plekken
tussen kruinen, aan bloeiende toppen
en jong loof.

Werk de stam af met een papje van klei
en acrylverf, niet te egaal. Sporen van
alle kleuren mogen zichtbaar blijven.
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