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Voorwoord 
 

Als kind ben ik altijd al gefascineerd geweest door 

treinen en was dan ook vaste gast bij het 

spoorwegmuseum in Utrecht. Toen deze opdracht 

zichzelf aandiende, bedacht ik mij dus ook geen 

moment. Het MBS is een leuke organisatie met veel 

gedreven vrijwilligers wat het tot een prettige en 

inspirerende stag plek heeft gemaakt.  De volgende 

mensen zou ik graag willen bedanken: Jeroen 

Lieverdink en Marten Toxopeus voor het begeleiden 

tijdens de opdracht, Ger Hobbenschot en Thomas 

van Leeuwen voor de prettige werksfeer en het 

meedenken, Stefan Fähnrich en Jan Alink voor het 

meedenken en hulp in de werkplaats en mijn 

ouders voor hun support. 

Nino Kolen 

Augustus 2016 
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Samenvatting 
 

Museum Buurtspoorweg (MBS) is een 

lokaalspoorwegmuseum, gevestigd in Haaksbergen 

en Boekelo. Het MBS organiseert ritjes met oude 

stoom en diesel getrokken treinen. Naast de 

treinreis kunnen bezoekers de museumlocaties in 

Haaksbergen en Boekelo bezichtigen.  

Het MBS heeft als doel om een leuk en informatief 

museum zijn voor jong en oud. Het MBS heeft voor 

de realisatie van een aantal activiteiten voor 

kinderen subsidie gekregen van de “Agenda van 

Twente”.  

Het doel van de bachelor opdracht is om drie leuke, 

educatieve en standalone proefjes te ontwikkelen 

die kinderen van 4 tot 10 jaar verschillende 

principes van de spoorwegen bij brengt, en één 

hiervan te realiseren.  

Het ontwerpproces is begonnen met een analyse. 

Hierbij is informatie verzameld over de doelgroep, 

kinderen van 4 tot 10 jaar. Op basis van informatie, 

verstrekt bij het MBS, is er een beeld geschetst op 

welke wijze kinderen van de leeftijdsgroepen 4-6 en 

7-9 interactie kunnen hebben met de proefjes. Ook 

is er onderzoek gedaan naar soortgelijke musea om 

te kijken wat voor proefjes zij aanbieden voor 

kinderen. Hieruit is naar voren gekomen dat de 

context die om de proefjes gecreëerd wordt 

belangrijk is om het doel van het MBS te halen. 

Tenslotte zijn de mogelijkheden onderzocht om de 

proefjes op het MBS te realiseren. Er bleken genoeg 

machines en gereedschap te zijn maar niet altijd 

voldoende vrijwilligers om ermee te werken. Aan 

het eind van de analyse is er een programma van 

eisen opgesteld (PVE). 

Vervolgens zijn in overleg met de opdrachtgever de 

volgende proefjes gekozen die binnen de opdracht 

worden uitgewerkt: “Hoe werkt druk in een 

stoomlocomotief?”, “Hoe werkt een dieselmotor?”, 

“Waarom rijdt een trein op staal?”. Voor elk proefje 

zijn er verschillende ideeën en concepten 

gegenereerd waarna er één voor elk proefje is 

uitgekozen.  

Het proefje “Hoe werkt druk in een 

stoomlocomotief?” is uitgewerkt tot een model van 

de cilinders en het drijfwerk van een 

stoomlocomotief. Kinderen kunnen via een 

elektromotor of via een luchtpomp het drijfwerk 

laten draaien en zien hoe het werkt. Het concept is 

gerealiseerd tot een prototype dat werkt op een 

elektromotor. Het pneumatische systeem waardoor 

het proefje op luchtdruk werkt, kan in de toekomst 

door het MBS worden uitgewerkt.  

Het proefje “Hoe werkt een dieselmotor?” is 

uitgewerkt tot een bewegend model van één 

cilinder met zuiger en kleppen. Door middel van dit 

model en een informatiebord wordt de vier slagen 

motor aan kinderen uitgelegd. Het proefje is 

uitgewerkt tot een concept. Er zijn nog een aantal 

aspecten aan het ontwerp die nog verdere 

uitwerking behoeven voordat het proefje 

gerealiseerd kan worden.  

Het proefje “Waarom rijdt een trein op staal?” is 

uitgewerkt tot een baan met karretjes. Deze 

karretjes zijn allemaal verschillend, rubberen 

banden op asfalt, houten wielen door zand en 

treinwielen op rails. Kinderen kunnen het verschil in 

rolweerstand tussen de karretjes ervaren. Het 

proefje  is uitgewerkt tot en met 

werkplaatstekeningen. Dit proefje kan dus direct  

gerealiseerd worden.  

Elk van de drie proefjes heeft aan het grootste deel 

van de eisen uit het PVE voldaan.  
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Summary 
 

Museum Buurtspoorweg (MBS) is a local railway 

museum located in Haaksbergen and Boekelo. The 

MBS organizes trips with old steam and diesel 

powered trains. Besides the trips passengers are 

also able to visit the two museum locations in 

Haaksbergen and Boekelo. 

The MBS wants to be a fun and interesting museum 

for both young and old. To help them achieve this 

goal they received a subsidy to create some new 

museum activities for children. 

The goal of this bachelor assignment is to design 

three fun, education and standalone experiments to 

educate children from 4 to 10 years about different 

aspects of the railroad, and produce one of them. 

The design process started with an analysis. 

Information about the target group, children age 4 

to 10, is been gathered. Using the information, 

provided by the MBS, inside has been gained into 

the interaction of children of different age groups, 

4-6 and 7-9 with the experiments. Other museums 

have also been visited to get a better picture about 

experiments for children that already exist. It 

became clear that the context provided around the 

experiment was also very important for the 

experiment to be educational. Also the possibilities 

to produce the experiment in the MBS workshop 

were explored. It turned out that there were plenty 

machines and tools available but that a potential lac 

of people to operate them could become a 

problem. At the end of the analysis a list of 

demands has been made for the experiments to 

meet. 

Next three experiments were selected in  

cooperation with the supervisor. The experiments 

that had to be design are: “how does pressure in a 

steam locomotive work?”, “How does a diesel 

engine work?” and “Why do trains drive on steel 

rails?”. Ideas were generated after which one 

concept was chosen for each experiment. 

The experiment “how does pressure in a steam 

locomotive works?” is elaborated into a model of 

the cylinders and the gearing of a steam 

locomotive. Children can make the components 

move using either an electromotor or an air pump. 

A prototype has been made of the experiment that 

works on and electromotor. The pneumatic system 

by which the experiment can run on pressurized air 

can be built in the future.  

The experiment “How does a diesel engine work?” 

is elaborated to a model of one cylinder with piston 

and valves. Using this modal and an information 

board it teaches children how a combustion engine 

works. The experiment has resulted in a concept. 

There are still some aspect that have to be 

elaborated further before the experiment can be 

build.  

The experiment “Why do trains drive on steel 

rails?” is elaborated as an track with different carts. 

These carts are all different, rubber tires on tarmac, 

wooden wheels on sand and steel train wheels on 

steel rails. Children can experience the difference in 

rolling resistance between the different carts. The 

experiment has resulted into workshop drawings. 

This means that the experiment can be build right 

away.  

Each of the three experiments met most of the 

demands. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Museum Buurtspoorweg 
 
Museum Buurtspoorweg (MBS) is een 

lokaalspoorwegmuseum gevestigd in Haaksbergen 

en Boekelo. Tussen deze twee dorpen ligt het 

laatste restant van de hoofdlijn van de  Geldersch-

Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij 

(GOLS). Op dit stukje historische spoorweg 

organiseert het MBS ritjes met oude stoom en 

diesel getrokken treinen. Naaste de treinreis 

kunnen bezoekers een breed scala aan historische 

locomotieven, wagons, gebouwen en andere 

spoorweg gerelateerde objecten bezichtigen op de 

museumlocaties in Haaksbergen en Boekelo.  

Het MBS heeft drie vaste medewerkers waarvan er 

twee op kantoor werken en één in de werkplaats. 

Voor het bestuur van de stichting, het onderhoud 

van terrein, spoorweg en materieel en het 

bemannen van trein en station is het MBS 

afhankelijk van een groep vrijwilligers. 

1.2 Aanleiding van de opdracht 
 
Het MBS heeft als doel om een leuk en informatief 

museum te zijn voor jong en oud maar het museum 

aantrekkelijk maken voor kinderen is een uitdaging 

gebleken. In het verleden hebben vrijwilligers een 

aantal proefjes gemaakt voor kinderen met het doel 

om ze op een leuke manier wat dingen over de 

spoorwegen te leren. Deze proefjes hebben echter 

vaak verduidelijking van MBS medewerkers nodig 

voordat kinderen er mee aan de slag kunnen.  

Er zijn de laaste jaren verschillende initiatieven 

ondernomen om nieuwe activiteiten te creëren die 

speciaal gericht zijn op kinderen. Dit heeft mede 

geleid tot de creatie van het karakter Herman de 

Machinist die kinderen van alles leert over de 

geschiedenis van de spoorwegen. Het MBS heeft 

voor de realisatie van een aantal activiteiten 

subsidie gekregen van de Agenda van Twente. 

Jeroen Lieverdink, een vrijwilligers van het MBS, 

heeft het indicatief genomen de uitwerking van 

deze activiteiten te begeleiden. Hieruit is de 

bachelor opdracht ontstaan: het ontwikkelen van 

leuke educatieve Hermanproefjes voor kinderen.  

1.3 Doelstelling 
 
Het doel van de bachelor opdracht is om drie leuke, 

educatieve en standalone proefjes te ontwikkelen 

die kinderen van 4 tot 10 jaar verschillende 

principes van de spoorwegen bij brengt, en één 

hiervan te realiseren.  De zogenoemde 

Hermanproefjes maken deel uit van een reeks 

activiteiten speciaal voor kinderen. Dit zal resulteert 

in één gerealiseerd proefje en uitgewerkte 

concepten voor twee andere proefjes.  

Het proefje dat voor het MBS de meeste prioriteit 

heeft is “Hoe werkt druk in een stoomlocomotief?”. 

Het is voor hen belangrijk dat dit proefje niet alleen 

wordt uitgewerkt maar ook direct wordt 

gerealiseerd. Daarnaast zou het MBS graag nog 

concepten voor twee andere proefjes uitgewerkt 

willen hebben zodat zij de benodigde materialen 

kunnen aanschaffen binnen de subsidie van de 

Agenda van Twente. Deze proefjes zouden dan 

gerealiseerd worden door vrijwilligers bij het MBS. 

De desbetreffende proefjes zijn “Hoe werkt een 

dieselmotor?” en “Waarom rijdt een trein op 

staal?”.  

1.4 Leeswijzer 
 
De titels van de drie proefjes zullen voor de 

leesbaarheid af en toe worden afgekort.  Naar het 

proefje “Hoe werkt druk in een stoomlocomotief?” 

zal worden gerefereerd met “stoomproef”, naar het 

proefje “Hoe werkt een dieselmotor?” met 

“dieselproef” en naar het “Waarom rijdt een trein 

op staal?” proefje met “rolweerstandproef”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de voornaamste aspecten 

van de planning en organisatie van het project. In 

Hoofdstuk 3 wordt het beeld geschetst dat ik heb 

gekregen van de doelgroep van de proefjes, de 

reeds bestaande proefjes van andere musea en het 

MBS zelf. Hoofdstuk 4 tot en met 6 gaan elk over 

één van de drie proefjes. Elk hoofdstuk is 

onderverdeel in ideeën en concepten, concept 

uitwerking en in het geval van hoofdstuk 4 ook 

realisatie. Elk ontwerp wordt individueel getoetst 

aan het programma van eisen. In hoofdstuk 7 wordt 

de kostprijs van de proefjes toegelicht. 
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2. Plannen en organisatie 
 

De planning en organisatie van de opdracht zijn erg 

bepalend geweest voor de invulling ervan en 

worden daarom hier uitgebreider besproken. 

2.1 Hermanproefjes 
 
In de opdrachtomschrijving heeft het MBS een lijst 

gepresenteerd met een aantal Hermanproefjes die 

zij graag uitgewerkt zouden willen hebben. Het was 

dus in de eerste plaats zaak om hier een keuze uit te 

maken voor de opdracht. Deze keuze is gemaakt 

met de voorkeur van het MBS en het kader van de 

opdracht in gedachte. De proefjes die in eerste 

instantie het meest interessant werden bevonden 

waren: 

 “Hoe werkt een stoomlocomotief?”  

 “Wat is druk” 

 “Hoe werkt een dieselmotor?”  

 “Waarom rijdt een trein op staal?” 
 
Tijdens de ideefase is echter besloten om de 

proefjes “Hoe werkt een stoomlocomotief?” en 

“Wat is druk” te verenigen in één proefje getiteld 

“Hoe werkt druk in een stoomlocomotief?”. De 

verdere argumentatie hiervan is te lezen in 

paragraaf 4.1. 

2.2 Agenda van Twente 
 
Zoals reeds vermeld kreeg het MBS subsidie van de 

agenda van Twente om het museum meer 

kindvriendelijk te maken. Er zat echter wel een 

deadline aan de subsidie,  voor 30 mei moesten alle 

kosten gemaakt worden zodat er nog genoeg tijd 

over bleef om deze voor de subsidiedeadline te 

declareren. Om deze reden is ervoor gekozen om de 

drie proefjes parallel aan elkaar uit te werken in 

plaats van in serie. Dit had als voordeel dat er 

subsidie voor alle drie de proefjes kon worden 

aangevraagd omdat de kosten op tijd zouden 

worden gemaakt.  Het voornaamste doel van de 

opdracht zou dan zijn om drie proefjes tot en met 

de werkplaatstekeningen uit te werken en in de tijd 

die over was eventueel te assisteren in de realisatie 

van de proefjes of het maken van borden en 

handleidingen. Dit bracht echter wel het risico met 

zich mee dat als de werklast te groot zou worden er 

drie proefjes zouden worden uitgewerkt die half af 

zijn in plaats van bijvoorbeeld twee die wel af zijn. 

Om dit te voorkomen zijn er een aantal checkpoints 

in de planning gesteld om de voortgang te 

beoordelen. 

2.3 Planning 
 
De opdracht is begonnen met een klein analyse. 

Omdat de planning strak was is de idee- en 

conceptfase binnen twee weken doorlopen. Parallel 

hieraan vond een oriëntatie plaats op de mogelijke 

productie processen en bedrijven om tijdens het 

ontwerpen de realisatie en de productie niet uit het 

oog te verliezen.  

Tijdens de analyse en de eerste gespreken met 

Jeroen Lieverdink is echter de conclusie getrokken 

dat de productie van onderdelen op het MBS vele 

malen goedkoper is dan dat extern te laten doen. 

Jeroen Lieverdink spoorde mij aan om de proefjes 

zo te ontwerpen dat zij op het MBS zelf konden 

worden gerealiseerd. Met dit in gedachte zijn er 

drie proefjes ontworpen gebruikmakend van zoveel 

mogelijk kant en klaar onderdelen of onderdelen 

die op het MBS te produceren zijn.  

Toen de 30
ste

 mei werd bereikt en het grootste deel 

van de onderdelen waren ingekocht begonnen de 

gesprekken met Stefan Fähnrich, werkplaats 

medewerker MBS, over de productie van de 

proefjes. Het probleem wat zich toen voordeed was 

dat Stefan Fähnrich het eigenlijk te druk had om 

veel tijd te steken in het realiseren van de proefjes. 

Tegen die tijd ging er ook een groot aantal 

vrijwilligers met vakantie en werden veel van de 

vrijwilligers die er wel waren ingezet tijdens 

rijdagen wat betekende dat de werkplaats relatief 

leeg was. 

Na overleg met Jeroen Lieverdink werd besloten dat 

het stoomproefje binnen de opdracht zou worden 

gerealiseerd met ondersteuning van Stefan 

Fähnrich.  

De andere proefjes zijn toen zo goed mogelijk 

afgewikkeld en op een zijspoor gezet. Het 

hoofddoel van de opdracht werd dus aangepast 

naar een gerealiseerde stoomproef. 
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3. Analyse 
 

In dit hoofdstuk wordt kort de analyse van de 

doelgroep, soortgelijke musea en het MBS zelf 

beschreven. Tenslotte wordt er een programma van 

eisen opgesteld 

3.1 Doelgroep 
 
De doelgroep is door Jeroen Lieverdink gedefinieerd 

als kinderen van 4 tot 10 jaar. Het is belangrijk dat 

de proefjes worden afgestemd op de fysieke en 

cognitieve vaardigheden van deze kinderen. Via het 

MBS heb ik toegang gekregen tot informatie over 

de cognitieve vaardigheden van kinderen die aan 

hun verstrekt is door het adviesbureau Vanille.  

Kinderen maken tussen hun 4
de

 en 10
de

 levensjaar 

een grote ontwikkeling door. Vanille heeft de 

kinderen daarom opgedeeld in twee verschillende 

leeftijdsgroepen (4-6 en 7-9).  Deze twee groepen 

verschillen op een aantal punten behoorlijk van 

elkaar. Kinderen van 4 tot 6 jaar ontdekken de 

wereld spelenderwijs. Ze zijn niet echt taak 

georiënteerd en willen directe feedback op hun 

handeling. Kinderen van 4 tot 6 zijn ook erg visueel 

ingesteld. Kinderen van 7 tot 9 jaar zijn echter meer 

taak georiënteerd en instaat om op een abstracte 

manier te denken. Ook de fantasie van kinderen 

ontwikkelt zich sterk tussen hun 4
de

 en 10
de

 

levensjaar. Kinderen van 4 tot 6 hebben niet echt 

een scheiding tussen hun fantasiewereld en de 

realiteit. Kinderen van 7 tot 9 zijn beter instaat de 

fantasie wereld en realiteit te scheiden. Zij zijn zich 

dan ook meer bewust van bijvoorbeeld 

natuurwetten. 

3.2 Verdieping in het MBS 
 
Het MBS draait voor een groot deel op vrijwillige 

krachten. De meeste vrijwilligers komen op dinsdag 

avond en donderdag op het MBS om in de 

werkplaats onderhoud aan materieel te doen. Door 

de week zijn er af en toe enkele vrijwilligers 

aanwezig. Het bestuur van het MBS bestaat ook 

volledig uit vrijwilligers. Naast de vrijwilligers heeft 

het MBS drie vaste betaalde krachten. De 

administratieve krachten zijn Ger Hobbenschot en 

Thomas van Leeuwen. Zij werken door de week op 

het kantoor van het MBS om de financiën, 

boekingen en dergelijke te regelen. De laatste vaste 

kracht is Stefan Fähnrich, die in de werkplaats bezig 

is en de vrijwilligers daar aanstuurt.  

Op het terrein van het MBS in Haaksbergen 

bevindtzich een grote werkplaats. Deze werkplaats 

is opgedeeld in een houtwerkplaats, draaierij, 

schilderwerkplaats en lasserij. Kolomboormachines, 

draaibanken, etc. zijn allemaal aanwezig. Deze 

machines mogen echter niet door iedere vrijwilliger 

zomaar bediend worden. 

3.3 Oriëntatie bij andere musea 
 
Het HEIM is een techniekmuseum in Hengelo dat 

een beeld schetst van het industrieel erfgoed van 

Twente. Voor het begin van de opdracht heb ik een 

bezoek gebracht aan het HEIM om mij te oriënteren 

en inspiratie op te doen. Het museum hanteert de 

spreuk “Verboden af te blijven” en dat is terug te 

zien. Naast het tentoonstellen van industriële 

museumstukken is een groot deel van het museum 

ingericht met proefjes voor kinderen.  

Niet elk proefje van het HEIM heeft echter een even 

groot raakvlak met het museum. Zij hebben 

bijvoorbeeld een aantal puzzels voor kinderen om 

op te lossen die verder niets te maken hebben met 

het thema van het museum.  

Ook zijn er proefjes te vinden die wel raakvlak 

hebben met industrie en techniek maar waarbij er 

geen context om het proefje heen wordt gecreëerd. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld een aantal 

tandwieloverbrengingen laten draaien en zo zien 

hoe ze werken. Er wordt echter geen informatie 

verstrekt over waar deze overbrengingen in de 

praktijk voor gebruikt worden. 

De proefjes die mij het meeste aanspraken waren 

de proefjes die een raakvlak hebben met het thema 

van het museum en ook context eromheen hebben. 

Een mooi voorbeeld hiervan is het kleine 

weefgetouw, zoals in figuur 1, met instructies over 

hoe je moet weven. Dit kleine weefgetouw is direct 

naast een echt weefgetouw uit de textielindustrie 

geplaatst. Dit maakt het kinderen mogelijk om de 

proefjes in context te plaatsten door een link te 

leggen tussen het proefje en het object waar het 

proefje van is afgeleid. 
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Figuur 1: Weefgetouw het HEIM 

Naast het HEIM ben ik ook nog naar het 

Spoorwegmuseum in Utrecht geweest. Helaas 

waren daar niet echt proefjes te vinden om 

inspiratie uit te putten. Het spoorwegmuseum heeft 

zich vooral gericht op de grote attracties zoals een 

achtbaan achtig ritje en een nagebouwd dorp.  

3.4 Conclusie Analyse 
 
Zoals beschreven door Vanille ervaren kinderen van 

4 tot 6 de wereld op een andere manier dan 

kinderen van 7 tot 9 wat betekent dat zij ook op een 

verschillende manier interactie met de proefjes 

zullen hebben. De proefjes moet voor beide 

groepen kinderen leuke en uitdagende elementen 

bevatten.  Dit kan worden beschreven als meerdere 

niveaus van bewustwording, voor jonge kinderen en 

voor wat oudere kinderen.  Jongere kinderen willen 

vooral directe feedback van het proefje krijgen 

terwijl de wat oudere kinderen in staat moet 

worden gesteld om die feedback te interpreteren. 

Voor de realisatie van de proefjes zijn er op het 

MBS genoeg faciliteiten aanwezig. Een potentieel 

knelpunt is wel de beschikbaarheid van vrijwilligers 

die bevoegd zijn om met bepaalde machines te 

werken.  

Om ervoor te zorgen dat de proefjes niet alleen leuk 

maar ook educatief zijn is het belangrijk om de 

context waarin kinderen het proefje plaatsten niet 

uit het oog te verliezen. Vooral de oudere kinderen 

moet in staat gesteld worden de proefjes 

zelfstandig in context te plaatsen en weten waar ze 

naar kijken. 

 

 

3.4.1 Programma van eisen 
 
Op basis van de analyse en de opdrachtomschrijving  

is er een programma van eisen opgesteld waaraan 

de proefjes moeten voldoen. Aan het eind van de 

opdracht zullen de proefjes worden geëvalueerd 

aan de had van deze eisen: 

1. Het proefje moet directe feedback geven op 

handelingen van kinderen. 

2. Verstrekte informatie moet gevisualiseerd 

worden. 

3. Kinderen moeten in staat worden gesteld te 

interpreteren wat ze zien. 

4. Het moet duidelijk zijn wat het proefje 

representeert. 

5. Het proefje moet educatief zijn voor kinderen. 

6. Het proefje moet ergonomisch geschikt zijn 

voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 

7. Kinderen moeten zelfstandig interactie met het 

proefje kunnen hebben. 

8. Het proefje moet veilig zijn voor kinderen. 

9. Het proefje moet het klimaat in de locloods aan 

kunnen 

10. De vormgeving van het proefje moet aansluiten 

op die van de bestaande Hermanproefjes. 

11. Het proefje moet volledig op het MBS te 

produceren zijn. 

12. Het proefje is door MBS medewerkers zelf te 

onderhouden. 
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4. Hoe werkt druk in een 
stoomlocomotief? 

 

De stoomproef is de grootste van de drie proefjes 

en is de voornaamste prioriteit van het MBS.  Dit 

hoofdstuk beschrijft hoe twee losse proefjes zijn 

samengevoegd tot één proef die kinderen leert hoe 

de stoomdruk uit de ketel de wielen van de 

locomotief aandrijft. Dit proefje is, op de 

pneumatiek na, gerealiseerd tot een werkend 

product. 

4.1 Ideeën en concepten 
 
In eerste instantie zijn er een aantal ideeën 

uitgewerkt voor het Hermanproefje “wat is druk?”. 

Het proefje wat in figuur 2 te zien is laat kinderen 

experimenteren met zuigers van verschillende 

diameter. Een grote zuiger verplaatst meer lucht en 

zal het linker zuigertje hoger laten stijgen. Hoewel 

dit leuk en leerzaam kan zijn is er geen duidelijke 

link met een stoomlocomotief.  

Het volgende proefje, weergegeven in Figuur 3, 

heeft een sterkere connectie met een 

stoomlocomotief. Kinderen kunnen hier een zuiger 

op en neer laten bewegen door afwisselend lucht 

aan beide kanten van de zuiger te pompen. Dit 

proefje zou kinderen iets kunnen leren over hoe je 

druk omzet in een horizontale beweging.  

Hoewel er een link is tussen het proefje en een 

stoomlocomotief wordt er maar een heel klein deel 

van het verhaal verteld. Er wordt bijvoorbeeld niet 

uitgelegd hoe de stoom uit de ketel afwisselend 

voor en achter de zuiger wordt geleid en hoe de 

horizontale beweging van de zuiger wordt omgezet 

in een roterende beweging. Na enig overleg met 

Jeroen Lieverdink is daarom besloten om de 

proefjes “Hoe werkt een stoomlocomotief?” en 

“Wat is druk?” te combineren in één proefje “Hoe 

werkt druk in een stoomlocomotief”. Dit proefje 

laat zien hoe de stoom die opgewekt is in de ketel 

via de schuiven, zuigers en het drijfwerk de wielen 

van de locomotief aandrijft. Het idee ontstond om 

een dubbelle opstelling te maken met aan beide 

kanten een stoomverdeler, cilinder, drijfwerk en 

een wiel zoals in figuur 4. Er zou, net als in een 

echte locomotief, een 90 graden faseverschil zijn 

tussen beide kanten zodat de wielen over hun dode 

punt kunnen komen. Het geheel zou dan worden 

aangedreven door een luchtpomp, bediend door 

kinderen.  

 

Figuur 2: Concept volume verplaatsting 

 

Figuur 3: Concept zuiger bewegen 

 

Figuur 4: Stoomproef eindconcept 

De cilinders van een stoomlocomotief zijn zo 

ontworpen dat zowel tijdens de voorwaartse als de 

achterwaartse slag van de zuiger er een kracht 

wordt geleverd. Het onderdeel dat dit mogelijk 

maakt wordt de stoomschuif genoemd. Als de 

zuiger in de voorste uiterste positie staat, zie figuur 

5a, zorgt de schuif ervoor dat er stoomdruk voor de 

zuiger wordt opgebouwd door het openen van een 
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kanaal. De stoom achter de zuiger kan dan via een 

ander kanaal ontsnappen. Als de zuiger in de 

achterste uiterste positie staat werkt dit fenomeen 

omgekeerd, zie figuur 5b. De beweging van de 

stoomschuif wordt via het drijfwerk afgestemd op 

die van de zuiger. De kracht overbrenging van de 

zuiger op de wielen gebeurt ook via het drijfwerk. 

 

Figuur 5a: zuiger voorste uiterste positie 

 

Figuur 5b: zuiger achterste uiterste positie 

 

4.2 Concept uitwerking 
 
Het totale stoomproefje is in vijf subsystemen op te 

delen: pneumatiek, elektronica, behuizing, cilinder 

& schuifkast en drijfwerk. 

4.2.1 Behuizing 
 
De voornaamste functie van de behuizing is om al 

de andere onderdelen op hun plaats te houden. De 

behuizing bestaat uit twee grote platen die 150 mm 

uit elkaar zijn geplaatst, zie figuur 6. Aan de 

buitenzijden van deze platen worden het drijfwerk, 

de wielen en de cilinders bevestigd. De 

tussenruimte tussen de platen wordt overbrugd 

met twee verticale en één horizontale plaat. De 

afgesloten ruimte die hierdoor is ontstaan wordt 

gebruikt om de elektronica en de pneumatiek 

netjes weg te werken. De horizontale plank is los 

neembaar zodat de elektronica en pneumatiek 

makkelijk toegankelijk zijn, zie figuur 7. De 

behuizing zal worden gemaakt  uit 15 mm dik 

okoume platen. Okoume is een soort multiplex wat 

is behandeld waardoor het beter vocht afstotend is. 

Er is voor okoume gekozen omdat het een stevig 

materiaal is dat zich goed in elkaar laat schroeven. 

Het is bij materialen zoals MDF bijvoorbeeld 

moeilijk om in de zijkant van een plaat te schroeven 

zonder dat het gaat splijten. Qua vormgeving past 

het ook bij de reeds bestaande Hermanproefjes 

aangezien deze ook allemaal uit multiplex zijn 

gemaakt. 

Het stoomproefje is een representatie van een deel 

van een stoomlocomotief. Om dit extra te 

benadrukken is de behuizing vormgegeven als het 

silhouet van een stoomlocomotief. Hierdoor 

kunnen kinderen in één oogopslag zien dat het 

proefje over stoomlocomotieven gaat. Het proefje 

is in dezelfde kleur geel geschilderd als loc 6 van het 

MBS. Uit gespreken met een aantal vrijwilligers 

bleek dat deze locomotief kinderen het meest 

aanspreekt vanwege haar opvallende kleur.  

 

Figuur 6: Behuizing 

 

Figuur 7 Behuizing geopend 
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4.2.2 Cilinders & schuifkast 
 
De cilinders moeten luchtdicht zijn maar ook 

transparant zodat de bewegingen van de zuigers en 

schuiven zichtbaar blijft. Al snel is het idee ontstaan 

om transparant kunststof buizen te gebruiken voor 

de cilinders en schuifkast. De goedkoopste optie 

was transparant PVC buis. Dit idee werd echter snel 

afgeschoten omdat het materiaal niet mooi 

transparant is en er allerlei oneffenheden en 

vertroebelingen te zien zijn in het materiaal. De 

medewerkers van de Horst werkplaats kwamen met 

de tip om acrylaatbuizen te gebruiken.  Deze buizen 

hebben een dikkere wanddikte en zijn mooi 

transparant. Acrylaatbuizen zijn er in twee 

varianten te verkrijgen, gegoten en geëxtrudeerd. 

De gegoten buizen zijn duurder maar hebben 

minder interne spanning waardoor het makkelijker 

is om er in te boren of frezen. Deze buizen hebben 

echter een slechte maat tolerantie iets wat voor het 

lucht dichtmaken van het systeem niet gunstig is. 

De geëxtrudeerde buizen komen dichter bij een 

perfecte cirkel en na wat experimenteren bleek 

boren en frezen in die buizen ook geen probleem.  

Vervolgens was het zaak om afsluitkappen en 

koppelstukken uit te zoeken voor de cilinders. In 

eerste instantie zijn een aantal PVC afsluitingen 

bekeken maar dat is uiteindelijk niets geworden. Na 

een bezoek bij NKI  leidingsystemen Neede bleek 

dat de maatvoering van de PVC stukken niet 

overeenkwam met de diameter van de 

acrylaatbuizen waardoor het onmogelijk was deze 

luchtdicht aan elkaar te maken door middel  van 

verlijmen. Wat het ook niet makkelijker maakte was 

het feit dat de zuigerkappen los neembaar moesten 

zijn om toegang te hebben tot de zuiger, waardoor 

het aantal opties nog meer werd beperkt. Er moest 

dus worden gezocht naar een andere oplossing voor 

een afsluitkap. Na een gesprek met Jan Alink, een 

vrijwilliger bij het MBS met een metaal achtergrond, 

is er een nieuw ontwerp ontstaan, zie figuur 8. Het 

idee was om twee stalen flenzen te draaien met een 

uitstekend stuk erop dat precies in de binnenkant 

van de buis valt. De kap wordt dan op de buis 

gedrukt door een draadstang tussen de flenzen te 

spannen met twee moeren. Het geheel wordt 

luchtdicht gemaakt door O-ringen tussen de kappen 

en de buis te plaatsen. Het uitstekende stuk van de 

flens houd de O-ringen op de goede plek. 

 

Figuur 8: Cilinder en flenskappen 

De lucht wordt de cilinders ingepompt via PU 

luchtslangen. Voor de bevestiging van deze 

luchtslang zijn er twee gaten met draad in de 

acrylaatbuizen gemaakt. Vervolgens zijn er 

insteekkoppelingen gebruikt zoals in figuur 9 is 

weergegeven. Deze koppelingen hebben aan één 

kant schroefdraad en aan de andere kant een klik 

aansluiting voor een 6 mm PU luchtslang. 

 

Figuur 9: Insteekkoppeling 

Vervolgens moest er worden nagedacht over de 

zuigers. Dit was een interessant vraagstuk omdat de 

zuigers zo luchtdicht en wrijvingsloos mogelijk door 

de cilinders moesten bewegen. Rubberen ringen 

waren daarom geen optie omdat deze voor teveel 

wrijving zouden zorgen. In eerste instantie is 

gekeken naar materialen als POM of teflon, zelf 

smerende kunststoffen die daardoor een lage 

wrijvingscoëfficiënt hebben. Het probleem daarmee 

is echter dat deze materialen eventueel voor 

krassen kunnen zorgen op de binnenkant van de 

acrylaatbuizen. Smering met vet of olie was ook 

geen optie omdat de binnenkant van de buis dan 

vertroebelt en veel soorten smeermiddelen op 

lange termijn het kunststof kunnen aantasten. Dit 
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probleem is voorgelegd aan de medewerkers van de 

Horst werkplaats en zij kwamen met het idee om 

vilt te gebruiken. Vilt heeft een lage 

wrijvingscoëfficiënt en krast niet. De afdichting is 

echter minder luchtdicht dan bij materialen als 

rubber. Om te testen hoe goed de afdichting was is 

er een experiment uitgevoerd met een stuk 

testbuis. Uit dit experiment bleek dat ruim 200 

gram aan moeren omhoog gepompt kan worden 

door via een slang in de buis te blazen. Dit betekent 

dat de afdichting goed is. Na enig onderzoek is er 

geschikt vilt gevonden bij het bedrijf Nevima, dat 

zich specialiseert in industrieel vilt. Er is gekozen 

voor een vilttape van 1mm dik met een lage 

wrijvingscoëfficiënt. De tape kan om de zuiger 

worden geplakt op het oppervlak dat contact heeft 

met de cilinderwand. Voor het materiaal van de 

zuigers zelf is uiteindelijk voor PVC gekozen. 

Kunststof deformeert amper bij temperatuur en 

vochtverschillen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

hout of MDF. De reden dat er specifiek voor PVC is 

gekozen, is omdat de vilt tape daar goed op plakt.  

Naast de zuigers moesten de stoomschuiven 

worden ontworpen. Er zijn twee veelvoorkomende 

typen stoomschuiven: de bakschuiven en de 

zuigerschuiven. Figuur 10 is een voorbeeld van een 

zuigerschuif. In figuur 11 is een voorbeeld van een 

stoomverdeling met een bakschuif te zien. De 

werking van beide concepten is ongeveer hetzelfde 

maar de zuigerschuiven zijn makkelijker na te 

maken en zullen daarom voor de proef worden 

gebruikt. Een zuigerschuif bestaat slechts uit twee 

kleine zuigers terwijl een bakschuif een veel 

ingewikkeldere geometrie heeft. Voor de 

historische context van het MBS maakt het niet uit 

omdat zij zowel locomotieven met bak als met 

zuigerschuiven hebben.  

De bevestiging van de zuigers aan de zuigerstang 

wordt gedaan door middel  van een stalen ringen 

met een busje, zie figuur 12. Dit ringetje wordt over 

de as geschoven en door het busje aan te draaien 

vast geklemd. Deze ringen worden aan beide 

kanten van de zuiger bevestigd met o-ringetjes 

ertussen zodat de as netjes met de zuiger 

meebeweegt. Dit is een makkelijkere oplossing dan 

om schroefdraad over een deel van de as te tappen 

en de zuigers vast te schroeven. De schuiven 

worden op hun plek gehouden door twee o-ringen 

die aan weerszijden strak om de as zitten. Dit is een 

goedkopere oplossing en aangezien er niet zoveel 

kracht op de schuiven komt te staan is deze 

bevestiging voldoende. 

 

Figuur 10 Zuigerschuiven 

 

 
Figuur 11: Bakschuif 

 

Figuur 12: Klemring met busje 

De volgende uitdaging die zichzelf aandiende was 

om de opening waar de zuigerstang doorheen loopt 

zo luchtdicht mogelijk te maken. De oplossing voor 

dit probleem kwam in de vorm van een wartel. Een 

wartel wordt normaalgesproken gebruikt voor de 

doorvoer van elektriciteitsdraad. Een wartel bestaat 

uit twee kunststof delen en een rubber ringetje, zie 

figuur 13. De twee kunststof onderdelen zijn zo 

ontworpen dat als deze in elkaar worden gedraaid 

zij het rubber ringetje samenpersen. Met andere 

woorden: hoe strakker de twee onderdelen op 
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elkaar worden gedraaid hoe kleiner de opening van 

de wartel wordt. Voor de geleiding van de 

zuigerstang wordt het rubber ringetje vervangen 

door een stukje vilt vanwege de lage 

wrijvingscoëfficiënt. Hoe strakker de passing van de 

wartel hoe minder lucht er ontsnapt, maar hoe 

meer wrijving de zuigerstang ondervindt. Door aan 

de wartel te draaien valt met deze waarde te spelen 

tot er een optimale stand is gevonden. De wartel 

wordt in de flenskap geschroefd en met extra o-

ringen afgedicht.  

 

Figuur 13: Wartel 

De bevestigingen van de cilinders aan de behuizing 

zijn zo vormgegeven dat het geheel op de 

zuigerkast van een echte stoomlocomotief lijkt, zie 

figuur 14. De kanalen tussen de zuiger, schuiven, 

keten en schoorsteen hebben alleen een 

cosmetische functie omdat de lucht via PU 

luchtslangen gaat. Deze onderdelen zijn echter wel 

belangrijk voor het verbeelden van de werking van 

de locomotief.  Deze worden vervaardigd uit 

aluminium buismateriaal. 

 

Figuur 14: Zuigerkast 

4.2.3 Drijfwerk 
 
Door de jaren heen zijn er veel verschillende 

concepten bedacht voor het drijfwerk van 

stoomlocomotieven. De meest bekende variant is 

bedacht door de Belgische ingenieur Egide 

Walschaerts. Dit is dus een logisch drijfwerk om als 

basis te gebruiken voor de stoomproef. 

Zijn drijfwerk is erg ingewikkeld en bestaat uit veel 

losse onderdelen. Er is daarom een versimpelde 

overbrenging bedacht om de realisatie van de proef 

wat te vergemakkelijken, zie figuur 15. Deze 

overbrenging is gemodelleerd in Solidworks om de 

beweging van de verschillende onderdelen te 

simuleren.  

Uit deze simulaties bleek echter dat de beweging 

van de schuiven ten opzichten van de zuigers niet 

juist was. In de vereenvoudigde overbrenging 

bewogen de schuiven met een constante snelheid 

op en neer terwijl de schuiven in Walschaerts 

overbrenging een soort slingerbeweging 

beschrijven. Dit komt doordat de zuigerstang en 

schuifstang met elkaar verbonden zijn door een 

slingerstang wat in het vereenvoudigde concept 

niet het geval is. De slingerbeweging is essentieel 

om ervoor te zorgen dat er op het juiste moment 

druk opgebouwd wordt op de juiste plaats in de 

cilinder. Daarom is gekozen voor een ingewikkelder 

drijfwerk wat meer lijkt op die van Walschaerts, zie 

figuur 16.  

 

Figuur 15: Drijfwerk vereenvoudigd concept 
simulatie 

 

Figuur 16: Drijfwerk eindconcept simulatie 
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Het enige grote verschil tussen dit concept en dat 

van Walschaerts is dat de schaarboog is vervangen 

door een starre bevestiging. De schaarboog werkt 

als een soort versnelling en stelt de 

stoomlocomotief instaat voor- en achteruit te 

rijden. De machinist kan vanuit de cabine de positie 

van het schaarblok in de schaarboog aanpassen en 

bepaalt daarmee de positie van de schuiven ten 

opzichten van de cilinders, zie figuur 17. Als deze 

helemaal onderin zit wordt er veel stoom gegeven 

en rijdt de locomotief vooruit. Veel stoom is 

bijvoorbeeld nodig bij het optrekken. Zodra de 

locomotief wat meer snelheid heeft de locomotief 

minder stoom nodig omdat de trein al moment 

heeft. De machinist beweegt het schaarblok dan 

wat verder naar het midden toe waardoor er 

minder stoom wordt gegeven en er efficiënter 

gereden wordt. Als de locomotief achteruit moet 

rijden wordt de schaar in de bovenste uiterste 

positie gezet. Het schaar mechaniek is complex en 

moeilijk om te maken en daarom goed om weg te 

laten. In het kader van de haalbaarheid van de 

proef is daarom besloten de schaar te 

vereenvoudigen tot een star onderdeel dat altijd in 

dezelfde voorwaartse positie staat, zie figuur 18. 

 

 

Figuur 17: Schaar mechaniek 

 

Figuur 18: Schaar vereenvoudigd 

Ook het kruishoofd is wat aangepast. Het 

kruishoofd is een onderdeel dat de drijfstang en 

zuigerstang met elkaar verbindt, zie figuur 19. De 

vrijheidsgraden van het kruishoofd zijn beperkt tot 

één horizontale beweging doordat het ingeklemd zit 

tussen twee stangen. Dit zorgt voor extra stabiliteit 

in het drijfwerk. Bij het herontwerpen van de 

kruiskop is ervoor gekozen om slechts één van de 

twee vrijheidsgraden te beperken, zie figuur 20. Dit 

is gedaan om te voorkomen dat de kruiskop zou 

gaan klemmen en onnodig veel wrijving ondervindt. 

Het blok boven in de kruiskop is gemaakt van POM 

zodat het goed over de stang hen kan glijden. 

 

Figuur 19: Kruishoofd 

 

Figuur 20: Kruiskop herontwerp 

Die wielen zijn met een koppelstuk aan de wielas 

bevestigd, zie figuur 21. Dit koppelstuk wordt met 

een busje aan het correspondeerde gat op de as 

bevestigd waardoor de wielen en de as aan elkaar 

gefixeerd zijn en met elkaar meedraaien. De as 

wordt in de behuizing gelagerd door middel  van 

flenslagers. Flenslagers zijn lagers die zijn 

opgesloten in een metalen behuizing met 

ophangpunten voor het bevestigen aan de 

behuizing, zie figuur 22.  
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Figuur 21: Wiel en koppelstuk 

 

Figuur 22: Flenslager 

De verschillende stangen van het drijfwerk zijn aan 

elkaar bevestigd met M4 bouten en borgmoeren. 

Door borgmoeren te gebruiken is het mogelijk om 

genoeg speling te houden zodat er soepele 

draaipunten ontstaan. De stangen zijn niet 

gelagerd, er is wel onderzoek naar potentiele 

lagering gedaan maar er was niets in dat formaat te 

krijgen. Modelbouwers draaien dergelijke lagers 

vaak zelf, iets wat erg veel tijd kost. Daarom is 

ervoor gekozen dit niet te doen.  

4.2.4 Pneumatiek 
 
Pneumatiek begint logischerwijs bij de luchtpomp. 

Om de meest geschikte luchtpomp te kiezen is er 

een klein experiment uitgevoerd. Kinderen uit de 

doelgroep hebben een band opgepompt met een, 

voetpomp, bootpomp en fietspomp. De voetpomp 

was geen succes omdat kinderen het moeilijk 

vonden om hun evenwicht te bewaren terwijl zij 

kracht op de pomp uitoefenden. Met de bootpomp 

ging het makkelijker alleen koste het de kinderen 

veel kracht en moeite om de pomp in te drukken. 

Met de fietspomp ging het pompen het 

makkelijkste dus is deze uitgekozen. Een nadeel van 

de fietspomp ten opzichte van de bootpomp is 

echter een laag volume per slag.  

Door het uiteinde van de fietspomp af te knippen 

komt er een nieuw stuk slang bloot. Dit kan via 

twee koppelstukken en een slangklem worden 

aangesloten op 6mm PU slang, zie figuur 23 links. 

6mm PU slang zal worden gebruikt om de lucht 

door het proefje heen te leiden.  In figuur 23 is 

rechts een T-stuk, een ventiel en een silencer te 

zien. Als er lucht het proefje in word gepompt en de 

pomp aan het eind van zijn slag is, of er wordt 

gestopt met pompen, zuigen de cilinders zichzelf 

vacuüm. Dit ventiel voorkomt dat dit gebeurt. Als er 

onderdruk ontstaat zal het ventiel zichzelf openen 

waardoor de zuiger de cilinder niet vacuüm kan 

zuigen. Door de veer in het ventiel strakker of losser 

te draaien kan de minimale onderdruk waarbij het 

ventiel opengaat, worden aangepast. De silencer 

voorkomt dat er stof en ander vuil het systeem in 

wordt gezogen. 

 

Figuur 23: Pomp aansluiting links, ventiel rechts 

Het originele concept was om lucht in de 

stoomverdeler te pompen en deze via de 

stoomschuif naar het juiste deel van de cilinder te 

leiden. Echter na hier een aantal keer met Stefan 

Fähnrich over te hebben gesproken ontstond er 

twijfel of dit wel een goed idee is. Ten eerste moet 

de beweging van de zuiger en de stoomschuif 

naadloos op elkaar aansluiten. Als het in- of 

uitgaande kanaal van de cilinder door de 

stoomschuif te vroeg wordt afgesloten kan er 

namelijk een vacuüm ontstaan waardoor de 

beweging gestopt wordt. Ten tweede, zelfs als de 

zuiger en stoomschuif goed op elkaar zijn afgesteld 

wil het nog niet zeggen dat de machine dan ook op 

luchtdruk werkt. De werking van een 

stoomlocomotief is gebaseerd op de expansie van 

stoom in de cilinder. Dus als het ingaande kanaal 

wordt afgeknepen terwijl de zuiger nog niet 

helemaal in zijn uiterste stand staat, kan deze toch 

nog verder worden geduwd door de expansie van 

de stoom. Lucht expandeert praktisch niet  dus is 

het lastig om dit principe met een stoomschuif toe 

te passen. In het HEIM hebben ze wel 

stoommachines die werken op perslucht maar er 

was daar onvoldoende informatie over te 

verkrijgen. In overleg met Marten Toxopeus  en 

Jeroen Lieverdink is ervoor gekozen om de 

stoomschuif alleen een visuele functie te laten 
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vervullen. De taak van de stoomschuif wordt 

overgenomen door een pneumatische ventiel. Dit 

ventiel is een 5 poorten,  2 standen (5/2) ventiel, zie 

figuur 24.  

Poort (1) en (2) worden elk op één kant van de 

cilinder aangesloten, poort (3) en (5) worden beiden 

aan de pomp aangesloten, poort (4) is voor de 

ontluchting en bij punt (6) wordt een elektrisch 

contact aangesloten, zoals in figuur 24. Als de 

stroomkring wordt gesloten wordt bijvoorbeeld 

poort (1) ontlucht via poort (4) en wordt er via 

poort (2) lucht de cilinder in gepompt. Als de 

stroomkring wordt geopend wordt dan poort (2) 

ontlucht via poort (4) en wordt er via poort (1) lucht 

de cilinder in gepompt.  

 

Figuur 24: 5/2 ventiel schematisch 

Omdat er tussen de twee cilinders een faseverschil 

van 90 graden zit zijn er twee van deze ventielen 

nodig. Het totale netwerk komt er uit te zien als 

weergegeven in figuur 25.  

Het is belangrijk dat het openen en sluiten van de 

stroomkringen van beide ventielen op het juiste 

moment in de slag gebeurt. Dit wordt geregeld met 

behulp van twee rolschakelaars, zie figuur 26, en 

een wiel met een kam, zie figuur 27. Het kamwiel zit 

aan de wielas bevestigd met een busje wat 

waardoor het kamwiel met de wielas meedraait. 

Het kamwiel draait mee met de wielas van het 

proefje. Het kamwiel druk elk van de twee 

schakelaars steeds een halve rotatie lang in. Op 

deze manier zorgt het 5/2 ventiel ervoor dat er de 

ene helft van de slag aan de voorkant en de andere 

helft van de slag aan de achterkant van de zuiger 

druk wordt opgebouwd. Elk van beide 5/2 ventielen 

heeft een eigen schakelaar omdat beide zijden met 

een faseverschil van 90 graden ten opzichte van 

elkaar draaien. Tussen de twee schakelaar zit dus 

ook een hoek van 90 graden zoals in figuur 28 is 

weergegeven. 

Er bestaan ook 5/2 ventielen met een ingebouwde 

rolschakelaar, zie figuur 29. Het voordeel hiervan 

zou zijn dat er geen elektrische schakeling zou 

hoeven komen voor de ventielen. Echter een 

doorslaggevend nadeel aan deze onderdelen is dat 

er behoorlijk wat kracht voor nodig is om de 

schakelaar in  te drukken. Dit zou voor veel extra 

weerstand zorgen in het systeem en de rotatie van 

de wielas bemoeilijken. Voor het indrukken van de 

elektrische schakelaars is veel minder kracht nodig 

wat het tot een geschiktere optie maakt. 

(1) (2) 

(3) (4) (5) 

(6) 

Ventiel 
Cilinder 1, 

dode punt 

Cilinder 2, 

arbeidsslag 

5/2 

Ventiel 1 

Pomp 

Figuur 25: Pneumatiek 
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Figuur 26: Rolschakelaars 

 

Figuur 27: Kamwiel 

 

Figuur 28: Kamwiel met schakelaars 

 

Figuur 29: 5/2 ventiel met rolschakelaar 

4.2.5 Elektronica 
 
Omdat van tevoren niet met zekerheid te 

voorspellen is of het luchtsysteem zonder 

problemen zal gaan werken, is er nagedacht over 

een manier om het proefje relevant te maken zelfs 

als het luchtsysteem niet werkt. Dit alternatief is 

een elektromotor geworden die in de behuizing van 

het proefje wordt weggewerkt. De motor moet een 

optionele toevoeging worden en de werking van het 

luchtsysteem niet aantasten.  

De elektromotor wordt via een snaaroverbrenging 

met de wielas van het proefje verbonden. Dit heeft 

twee grote voordelen. Ten eerste is een 

snaaroverbrenging makkelijk losneembaar, dus kan 

deze worden losgemaakt als het proefje op 

luchtdruk wordt gebruikt. Dit is nodig omdat men 

anders wrijving van de motor ondervindt. Ten 

tweede, mocht de belasting te groot worden 

doordat er iets in het draaiwerk vastloopt of omdat 

er iets tussen komt zal de snaar gaan slippen in 

plaats van dat de motor zichzelf kapot draait of 

kinderen zich bezeren.  

Het is de bedoeling dat het proefje aan kan worden 

gezet met een drukknop. Het proefje gaat dan een 

aantal seconden lopen en schakelt zichzelf 

vervolgens automatisch uit. Dit wordt geregeld met 

een universele timer. De universele timer vraagt 

echter tussen de 10 en 15V terwijl de elektromotor 

24V nodig heeft. De elektromotor kan wel op een 

lagere spanning lopen maar levert dan in qua 

snelheid en nog belangrijker vermogen. Dit is 

opgelost door tussen de voeding en de universele 

timer een spannings stabilisator te plaatsen. Dit 

onderdeel dirigeert de helft van de 24V in warmte 

waardoor en een spanning van 12V overblijft wat 

prima is voor de universele timer. In eerste instantie 

is er op aanwijzingen van de medewerkers van de 

elektronicawinkel Tessa Tronic een goedkopere 

schakeling gebouwd die dezelfde functie vervulde 

als de spannings stabilisator. Echter bij het testen 

bleek dat de IC (Voltage Regulator) die er in zat 

onvoldoende zijn warmte kwijt kon en de schakeling 

zelf ook niet goed werkte. De IC zou uberhaupt niet 

zo heet moeten worden aangezien de stroom die 

erdoor liep slechts gering was. Bij Tessa Tronic 

kwamen ze er ook niet uit dus is het kant en klare 

spaningsstabilisatorplaatje gebruikt. Op dit plaatje 
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zit een groot stuk warmtegeleidend kunststof aan 

de IC bevestigd zodat hij zijn warmte beter kwijt kan 

door het grotere oppervlak met de lucht, waardoor 

de IC langer mee zal gaan. De 5/2 ventielen werken 

gewoon op 24V dus dat geeft geen problemen. De 

voeding is een standaard 9 tot 24V universele 

adapter. Dit is de meest standaard voeding die op 

de markt is en levert genoeg spanning en stroom. 

De voeding kan worden los gekoppeld via een DC 

jack zoals die ook op veel consumenten elektronica 

zit. De volledige schakeling is weergegeven in figuur 

30. 

4.2.6 Conclusie Concept uitwerking 
 
Alle vijf subsystemen van het stoomproefje: 

pneumatiek, elektronica, behuizing, cilinder & 

schuifkast en drijfwerk zijn volledig uitgewerkt en 

met elkaar geïntegreerd, zie figuur 31.  

Het proefje kan op twee manieren worden gebruikt. 

Kinderen kunnen lucht in de cilinders pompen 

waardoor het proefje gaat bewegen en het is 

mogelijk om via een elektromotor het proefje aan 

te drijven. Kinderen drukken dan op een knop en 

het proefje gaat voor een aantal secondes draaien. 

De bewegingen van de zuigers, schuiven en het 

drijfwerk zijn goed zichtbaar en geven een goed 

beeld van hoe druk wordt omgezet in de rotatie van 

een wiel. 

Het concept is gemodelleerd in Solidworks. Dit 

maakte het mogelijk om de bewegingen van het 

drijfwerk goed te simuleren en te checken of  alle 

onderdelen vrij kunnen bewegen zonder hinder van 

elkaar te ondervinden. De Solidworks modellen zijn 

vervolgens gebruikt voor het genereren van 

werkplaatstekeningen en DXF bestanden voor de 

lasersnijmachine.

 

 

Figuur 31: Stoomproef eindconcept 

Figuur 30 Schakeling stoomproefje, S1 is aan knop, S2 en S3 zijn rolschakelaars 
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4.3 Realisatie 
 
Het gehele proefje is gerealiseerd op de 

pneumatiek na. Dit is simpelweg niet gelukt binnen 

de tijdspanne van de opdracht. Alle onderdelen en 

kennis zijn echter aanwezig zodat vrijwilligers van 

het MBS dit zelf kunnen realiseren. 

4.3.1 Behuizing 
 
Zoals beschreven is de behuizing van het proefje 

vervaardigd uit 15mm okoume. In eerste instantie 

was het plan om alle onderdelen met een 

decoupeerzaag te maken. Het was echter al snel 

duidelijk dat dit heel tijdrovend zou zijn en daarom 

is besloten om uit te wijken naar de Horst 

werkplaats op de UT. Deze onderdelen zijn 

uiteindelijk laser gesneden wat veel tijd gescheeld 

heeft, zie figuur 32. De nabewerking van deze 

platen bestond uit het afschuren van de verkoolde 

randen. Daarna kon het verven gaan beginnen. Het 

verven is in de schilderwerkplaats op het MBS 

gedaan, zie figuur 33. Vervolgens zijn de onderdelen 

in elkaar geschroefd in de houtwerkplaats. 

 

Figuur 32: Laser gesneden onderdelen 

 

Figuur 33: Geschilderde onderdelen 

4.3.2 Drijfwerk 
 
Voor het drijfwerk zijn twee potentiele materialen 

geselecteerd: staal en aluminium. Staal is sterker 

dan aluminium en zal minder snel buigen, 

aluminium is een stuk licht. Er is voor gekozen om 

het drijfwerk zowel in staal als in aluminium uit te 

voeren en te experimenteren welk materiaal het 

beste werkt. De stalen onderdelen zijn laser 

gesneden in de Horst werkplaats. Aluminium kan 

echter niet laser gesneden worden in de gevraagde 

dikte dus zijn deze onderdelen met de hand 

gemaakt in de modelwerkplaats van de Horst, zie 

figuur 34. Tijdens het testen bleek echter als snel 

dat bijna alle weerstand in het systeem door 

wrijving wordt veroorzaakt en het gewicht van het 

drijfwerk daar amper een rol in speelt. Uiteindelijk 

is er dus gekozen voor een volledig stalen drijfwerk.  

 

Figuur 34: Aluminium drijfwerk 

De onderdelen die te dik waren om te lasersnijden 

of een driedimensionale geometrie hebben, zijn in 

de metaalwerkplaats van het MBS vervaardigd door 

of met assistentie van Stefan Fähnrich en Jan Alink, 

zie figuur 35. De wieltjes voor de snaaroverbrenging 

en de wielbevestigingen zijn allemaal uit één stuk 

staalstaaf gedraaid, zie figuur 36. Vervolgens zijn de 

gaten er op de juiste plaats ingeboord. 

 

Figuur 35: Draaibank MBS 
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Figuur 36: Snaarwieltje (links), wielbevestiging 
(rechts) 

De geleidstangen voor het kruishoofd en de wielas 

zijn uitgefreesd. De wielas is gemaakt uit een stuk 

10mm staalstaaf. Stefan Fähnrich heeft er een baan 

afgefreesd en 4 gaten met draad in gemaakt voor 

de bevestiging van het kampwiel, een snaarwiel en 

de wielbevestigingen, zie figuur 37. De 

geleiderstangen zijn uit een rechthoekig stuk staal 

gefreesd, zie figuur 38. 

 

Figuur 37: wielas 

 

Figuur 38: Geleiderstang 

De bevestigingen van de zuiger- en schuifstangen 

zijn uit een stalen strip vervaardigd. Het onderdeel 

heeft twee gaten waarvan er één wordt verbonden 

met het drijfwerk en de ander met de zuiger- of 

schuifstang. De laatstgenoemde verbinding is een 

losneembare schroefverbinding, zie figuur 39.  

 

Figuur 39: Zuiger- schuifstangbevestiging 

4.3.3 Cilinders & schuifkast 
 
Het ontwerp van de cilinders is tijdens de realisatie 

aangepast om tijd en materiaal te besparen. In 

eerste instantie was met Jan Alink afgesproken om 

de zuiger- en schuifkappen volledig uit een stuk te 

draaien, zie figuur 40 links. Dit zou echter veel werk 

zijn en veel materiaal kosten. Met medewerking van 

Stefan Fähnrich is toen gezocht naar een alternatief. 

Uiteindelijk is gekozen om het uitstekende stuk van 

de zuigerkap weg te laten zodat het onderdeel kon 

worden laser gesneden, zie figuur 40 rechts. Het 

probleem wat zich toen aan diende was dat de 

afsluit ring tussen de acrylaatbuis en de zuigerkap 

niet op zijn plek bleef. Dit is opgelost door een 

inkeping in de buis te frezen waar de O-ring precies 

in valt.  

 

Figuur 40: zuigerkap oude (links), nieuw (rechts) 

De zuigers zijn op het Techno Centrum voor 

Onderwijs en Onderzoek (TCO) gedraaid uit een PVC 

staaf. De reden dat er naar het TCO is uitgeweken, 

is omdat er op het MBS geen gereedschap is om 

kunststof te draaien. Het is in principe mogelijk om 

kunststof met ander gereedschap te draaien maar 

dat komt de tolerantie niet ten goede en is iets wat 

liever vermeden wordt. 
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4.3.4 Elektronica 
 
De elektronica is op een zo praktisch mogelijke 

manier in de behuizing van het proefje verwerkt, zie 

figuur 41. De voeding is via een schroefterminal op 

de rest van het schema aangesloten. Deze 

schroefterminal zit op een toegankelijke plek dus is 

het gemakkelijk om de 5/2 ventielen aan te sluiten. 

Het printje van de universele timer is verticaal 

georiënteerd zodat het makkelijk is om van bovenaf 

met een schroevendraaier aan het trimpotje te 

draaien om de draaitijd van het proefje in te stellen, 

zie figuur 42. Alle soldeerverbindingen zijn 

afgewerkt met krimpkousen om kortsluiting te 

voorkomen en om de verbindingen te verstevigen. 

 

Figuur 41: Electra 

  

Figuur 42: Universele timer met trimpot 

4.3.5 Conclusie realisatie 
 
Op de pneumatiek na is het stoomproefje volledig 

gerealiseerd. Het grootste gedeelte van de 

behuizing en het drijfwerk zijn laser gesneden in de 

Horst werkplaats op de UT. De onderdelen met een 

complexere geometrie zijn geproduceerd op het 

MBS. Het verven en assembleren is ook in 

Haaksbergen gedaan. 

Er zijn een aantal testen uitgevoerd en die gingen 

goed. Bij deze test zat er geen vilt om de zuigers 

heen om de motor zo veel mogelijk te ontzien. Wat 

vooral belangrijk is, is dat de borgmoeren in het 

drijfwerk niet te strak zijn aangedraaid. Als zij 

namelijk te strak zitten ondervindt het drijfwerk 

veel wrijving en gaat de snaar slippen.  

De pneumatiek van het proefje is helaas nog niet 

gerealiseerd. Het gaat hier om de 5/2 ventielen, 

luchtslangen en het regelsysteem wat erbij hoort. 

Alle benodigde onderdelen zijn aangeschaft of 

geproduceerd en de benodigde infrastructuur is in 

het proefje aangelegd. Om het kamwiel is al een 

bevestiging gemaakt voor de rolschakelaars die de 

5/2 ventielen bedienen, zie figuur 43. 

 

Figuur 43: bevestiging rolschakelaars 
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4.4 Conclusie 
 
Het doel van de bachelor opdracht is om drie leuke, 

educatieve en standalone proefjes te ontwikkelen 

die kinderen van 4 tot 10 jaar verschillende 

principes van de spoorwegen bij brengt, en één 

hiervan te realiseren.   

Om te evalueren of het ontwerp dit doel heeft 

bereikt zal het worden getoetst aan de had van het 

programma van eisen wat opgesteld is tijdens de 

analyse. 

1. Het proefje moet directe feedback geven op 

handelingen van kinderen. 

2. Verstrekte informatie moet gevisualiseerd 

worden. 

3. Kinderen moeten in staat worden gesteld te 

interpreteren wat ze zien. 

4. Het moet duidelijk zijn wat het proefje 

representeert. 

5. Het proefje moet educatief zijn voor kinderen. 

6. Het proefje moet ergonomisch geschikt zijn 

voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 

7. Kinderen moeten zelfstandig interactie met het 

proefje kunnen hebben. 

8. Het proefje moet veilig zijn voor kinderen. 

9. Het proefje moet het klimaat in de locloods aan 

kunnen 

10. De vormgeving van het proefje moet aansluiten 

op die van de bestaande Hermanproefjes. 

11. Het proefje moet volledig op het MBS te 

produceren zijn. 

12. Het proefje is door MBS medewerkers zelf te 

onderhouden. 

Het ontwerp voldoet aan de overgrote meerderheid 

van de eisen. Kinderen krijgen directe feedback als 

zij het proefje aanzetten doordat het proefje 

meteen gaat bewegen. Het proefje is een goede 

visualisatie van hoe stoomdruk wordt omgezet in 

een roterende beweging. De link met een echte 

stoomlocomotief wordt gelegd door de vormgeving 

van de behuizing en de kleurstelling, wat duidelijk 

maakt voor kinderen wat het proefje representeert.  

Het is echter nog niet duidelijk waar de 

verschillende luchtkanalen in de schuifkast voor 

zijn. Er is niets wat aangeeft bij welk kanaal de verse 

stoom naar binnengaat en de afgewerkte stoom 

naar buiten gaat. Dit maakt het moeilijk voor 

kinderen om precies te begrijpen wat ze zien wat 

betekent dat aan eis (3) nog niet is voldaan.  

Het proefje is veilig voor kinderen om te gebruiken. 

Mocht een kind zijn vingers tussen het drijfwerk 

krijgen zal dit dankzij de snaaroverbrenging niet tot 

een ernstig ongeval leiden.  

Of het proefje het klimaat van de locloods  aan kan 

is niet met zekerheid te zeggen. De locloods  is erg 

vochtig wat een probleem zou kunnen opleveren 

voor de elektronica. De behuizing is niet zo gevoelig 

voor vocht omdat het hout behandeld is. Het 

drijfwerk is niet gevoelig voor vocht zolang het 

regelmatig wordt in gesprayd met contactspray. 

Mocht het vocht toch een probleem blijken te zijn 

zal het proefje op een drogere plek moeten worden 

opgeslagen en op rijdagen naar de locloods moeten 

worden verplaatst. 

De kleurstelling van het proefje wijkt af van die van 

de reeds bestaande Hermanproefjes. Hier is echter 

bewust voor gekozen om de link te leggen met één 

van de MBS locomotieven. Verder sluit de 

vormgeving aan op die van de andere proefjes.  

Het proefje is niet volledig op het MBS 

geproduceerd. De beslissing is genomen om een 

aantal onderdelen elders te laten lasersnijden om 

tijd te besparen. Deze onderdelen zijn echter in 

theorie wel op het MBS te produceren dus mochten 

deze beschadigen of kapot gaan kunnen deze wel 

worden vervangen. Alleen de zuigers zijn een 

twijfelachtig onderdeel omdat kunststof draaien 

zonder het juiste gereedschap nogal moeizaam kan 

gaan.  Jan Alink heeft dit echter geprobeerd en dat 

ging goed. Dit betekent dat er wel aan eis (11) is 

voldaan. Het onderhoud van het proefje bestaat uit 

het insprayen van het drijfwerk met siliconespray, 

het afstellen van het drijfwerk en het af toe 

vervangen van de snaar. Dit zijn werkzaamheden 

die MBS vrijwilligers zelf kunnen doen. 
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4.5 Aanbeveling 
 
Vanwege tijdgebrek is het niet gelukt om de 

pneumatiek van het proefje te realiseren. 

Momenteel draait het proefje op een ingebouwde 

elektromotor. Alle benodigde onderdelen zijn 

echter wel aanwezig. Het is aan te raden dit 

onderdeel van het proefje ook nog uit te werken 

omdat het echt iets toevoegt. Kinderen kunnen dan 

actief interactie hebben met het proefje in plaats 

van één keer op een knop drukken. 

De snaaroverbrenging van de elektromotor naar de 

wielas bestaat slechts uit twee wieltjes. De kans 

bestaat dat naarmate de snaar langer wordt 

gebruikt, hij uitrekt, gaat slippen en moet worden 

vervangen. Dit probleem zou kunnen worden 

opgelost door een derde wieltje toe te voegen wat 

het snaartje op spanning kan brengen. Dit wieltje 

moet (automatisch) verstelbaar zijn zodat, als de 

snaar uitrekt, hij toch weer op spanning kan worden 

gebracht. 

Zoals reeds vermeld in de conclusie mist het proefje 

nog een verklarende afbeelding. Deze afbeelding 

zou dan de weg van de verse stoom uit de ketel 

naar de schuifkast en de weg van de afgewerkte 

stoom uit de schuifkast naar de schoorsteen kunnen 

illustreren. Dit zou het proefje een stuk duidelijker 

kunnen maken. 

Het is het beste om het proefje zo dicht mogelijk bij 

loc 6 in de locloods  te plaatsen, mits loc 6 geen 

dienst heeft. Door de overeenkomende kleur zullen 

kinderen sneller de link leggen tussen het proefje 

en een echte stoomlocomotief. 

Het is aan te raden om het proefje aan een tafel 

vast te maken. Het proefje is nogal zwaar en als het 

op de een of andere manier van de tafel valt kan 

het letsel veroorzaken bij kinderen. 

Bij de realisatie van de pneumatiek zijn er een 

aantal dingen die mis kunnen gaan. Ten eerste zou 

het kunnen dat de fietspomp simpelweg te weinig 

volume heeft om genoeg druk op te bouwen in de 

cilinders om de zuigers te doen bewegen. De 

cilinders zijn namelijk niet helemaal luchtdicht, wat 

in principe niet zo erg is zolang er maar meer lucht 

in wordt gepompt dan dat er ontsnapt. Een 

oplossing hiervoor zou kunnen zijn om toch een 

double action bootpomp te gebruiken. Deze 

pompen hebben een volume van 2 liter per slag en 

doen zowel een slag bij het naar beneden als naar 

boven bewegen van het handvat. Het nadeel van 

deze bootpompen is echter dat ze nogal zwaar zijn 

voor kinderen om te bedienen, hoewel het ze wel 

lukt. Deze concessie zou dan helaas moeten worden 

gedaan.  

Ten tweede zou het zo kunnen zijn dat de 5/2 

ventielen niet op het juiste moment geschakeld 

worden door de rolschakelaars. Het is aan te raden 

om de rolschakelaars in eerste instantie met 

dubbelzijdig tape vast te plakken, te testen of ze 

werken en dan pas definitief vast te spijkeren. De 

rolschakelaars moeten precies op de goede plek 

worden bevestigd ten opzichten van het kamwiel 

zodat de 5/2 ventielen precies op het goede 

moment in de slag schakelen. 

Ten derde is het mogelijk dat de zuigers toch teveel 

lucht doorlaten. De afdichting van de zuigers kan 

worden verbeterd door een o-ring om de zuigers te 

spannen en er vervolgens vilt overheen te plakken. 

Het is aan te raden om in de cilinder een baan te 

draaien om de o-ring op de goede plek te houden. 

Ten vierde zou het kunnen zijn dat het systeem 

teveel wrijving ondervindt of dat er teveel lucht uit 

de cilinders ontsnapt. Door te spelen met hoe strak 

de wartels zijn aangedraaid is er tussen deze twee 

waarden een optimum te vinden. Als de wartel 

strakker wordt aangedraaid zullen de cilinders 

luchtdichter worden maar ondervindt  het systeem 

wel meer wrijving. Mochten de zuigers toch teveel 

lucht doorlaten zou het ook een optie kunnen zijn 

de zuigerstangen korter te maken en één opening in 

de cilinder weg te laten. Het is nu zo dat de 

zuigerstang zowel links als rechts door de 

cilinderkap gaat om te zorgen dat de stang niet gaat 

klemmen, zie figuur 44. Het systeem presteert 

mogelijk beter als de rechter opening wordt 

weggelaten zodat er minder lucht ontsnapt.  

 

Figuur 44: cilinders stoomproef   
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5. Hoe werkt een diesel motor? 

 

De intentie van het dieselproefje is om kinderen uit 

te leggen hoe een vierslagen motor werkt. De vier 

slagen: inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag, 

uitlaatslag worden uitgelegd  aan de hand van de 

beweging van zuiger en kleppen en de stroom van 

gassen. Doordat de focus is verlegd naar het 

uitwerken van het stoomproefje, is dit proefje niet 

verder uitgewerkt dan een concept. 

5.1 Ideeën en concepten 
 
Het bezoek aan het HEIM was erg bepalend voor de 

idee generatie van dit proefje. In het HEIM staan 

een aantal opengewerkte modellen van cilinders 

van verschillende soorten verbrandingsmotoren, 

zoals in figuur 45. Bezoekers kunnen dit model laten 

bewegen door op een knop te drukken maar er 

staat verder geen verduidelijking bij wat er precies 

gebeurt in het motorblok. 

 

Figuur 45: Model dieselmotor het HEIM 

Het idee ontstond een model te maken van één 

cilinder van een dieselmotor, om daarmee de 

vierslagen motor uit te leggen. De dieselmotoren 

die het MBS heeft staan hebben 8 cilinders maar 

voor het uitleggen van het 4 takt principe is één 

cilinder voldoende en het uitwerken van 8 cilinders 

kost uiteraard veel meer tijd. Het model bestaat uit 

de zuiger, cilinder, luchtinlaat, luchtuitlaat en 

kleppen.  

Het eerste concept wat ontstond das om een 

dergelijk model te combineren met wat extra 

informerende tekst die de vier slagen zouden 

verduidelijken zoals weergegeven in figuur 46. Het 

probleem met informerende tekst is echer dat de 

kinderen die niet kunnen lezen afhankelijk zijn van 

hun ouders om het voor te lezen en dat die ook niet 

altijd de moeite nemen om grote stukken tekst te 

lezen. 

 

Figuur 46: Concept 1, verduidelijkende tekst 

Het tweede concept was om LED lampjes te 

gebruiken om de processen in de motor verder te 

verduidelijken. Fenomenen als de in- en uitgaande 

lucht en ontbranding zouden door LED lampjes 

kunnen worden gevisualiseerd zoals in figuur 47. 

Deze zouden dan op gezette momenten aan- en 

uitgaan afhankelijk van de slag die de zuiger maakt.  

Een derde gegenereerde concept  was om de 

processen in de motor te verduidelijken met 

afbeeldingen zoals in figuur 48. Er worden vaak vier 

standaard afbeeldingen gebruikt voor het uitleggen 

van een vier slagen motor. Het betreft dan één 

afbeelding per slag die de verplaatsing van de 

zuiger, kleppen en stoffen laten zien. Als kinderen 

het proefje inschakelen gaat er een lampje branden 

bij de slag die het motorblok op dat moment maakt. 

Zodra het motorblok aan de volgende slag begint 



 34  
 

gaat er een lampje branden bij de afbeelding die bij 

die slag hoort. Op deze manier wordt het verband 

tussen de motor en de afbeelding benadrukt en 

wordt duidelijk dat het een constant herhalend 

proces betreft. Het bewegende model zou dan op 

een voetstuk komen waar de afbeeldingen op te 

zien zijn. Het voordeel van deze opstelling is dat 

deze kan worden gerealiseerd met een bestaand 

model of motorblokje. Om toch nog iets van het 

LED idee te integreren wordt er één LED in de 

cilinder geplaats. Deze licht op tijdens de 

arbeidsslag om de ontbranding te simuleren.  

De aandrijving van het motorblokje kan op twee 

manieren. Via een draaiwiel zouden kinderen zelf 

het motorblokje kunnen laten draaien. Het voordeel 

hiervan is dat kinderen zelf actief bezig zijn in plaats 

van dat ze één keer op een knop drukken. Zij krijgen 

directe feedback van het blokje als zij beginnen met 

draaien of de snelheid aanpassen. Mocht dit te 

zwaar zijn zou dit eventueel kunnen worden 

opgelost met een gunstige 

overbrengingsverhouding hoewel het model dan 

wel langzamer zal gaan draaien.  Echter, het nadeel 

van dit concept is dat dit misschien een verkeerd 

beeld geeft omdat kinderen zelf de krukas 

aandrijven in plaats van dat de krukas wordt 

aangedreven door de zuiger. Kinderen kunnen dan 

een omgekeerd beeld krijgen van de werking van 

een verbrandingsmotor. 

Een andere optie is om het model aan te drijven 

met een elektromotor. Er zal dan geen verwarring 

ontstaan over het aandrijven van de krukas. Het 

nadeel hiervan is dat kinderen één keer op een 

knop drukken en verder zelf geen fysieke interactie 

meer hebben met het proefje.  Zij kunnen het 

proefje niet harder of zachter laten lopen of op 

bepaalde momenten stil zetten. Wel zijn zij instaat 

om zich maximaal te concentreren op wat er in het 

model gebeurt en wat er op de afbeeldingen staan. 

Alles bij elkaar is dit dus het meest belovende 

concept 

 

Figuur 47: Concept 2, LED visualisatie 

. 

 

 

Figuur 48: Dieselproef eindconcept 
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5.2 Concept uitwerking 
 

Het totale dieselproefje is in vier subsystemen op te 

delen: motormodel, interface, behuizing en 

elektronica & interne werking 

5.2.1 Motormodel 
 
In eerste instantie was het zaak om op zoek te gaan 

naar een model van een cilinder van een 

dieselmotor. Het model moest op zijn minst een 

werkende zuiger en kleppen hebben. Er is contact 

opgenomen met verschillende instanties als het 

HEIM en de ambachtsschool om te peilen of zij 

toevallig nog een model beschikbaar hadden.  Dit 

bleek dit helaas niet het geval te zijn. Vervolgens is 

er gezocht naar een één cilinder 4 takt motorblokje 

dat kon worden omgebouwd tot cilinder model. Een 

aantal auto en brommer sloperijen zijn hierover 

gebeld en er is een advertentie op internet 

geplaatst maar helaas allemaal zonder resultaat. 

Gelukkig diende zich een kans aan bij de Motor 

Sport Groep (MSG) van de Universiteit Twente. Zij 

hebben een open gefreesd Briggs en Stratton 

motorblok, zie figuur 49, staan en wisten wel 

iemand die mij aan een dergelijk motorblokje kon 

helpen.  

 

Figuur 49: Briggs en Statton motorblok MSG 

Het is Briggs en Statton motorblok is geschikt om als 

model te gebruiken. Het enige nadeel aan dit blokje 

is dat de kleppen aan de zijkant van de cilinder 

zitten in plaats van erboven zoals dat bij de 

dieselmotoren op het MBS het geval is, zie figuur 

50. Het motorblokje heeft dus ook niet echt een 

nokas. Er is echter besloten deze concessie te doen 

omdat het er niet naar uitzag dat er op korte 

termijn een blokje kon worden gevonden dat beter 

voldeed. Het blokje heeft de benodigde onderdelen 

om de principe van de 4 slagen motor uit te leggen. 

Het lijkt helaas wat minder op een cilinder van een 

dieselmotor. 

 

Figuur 50: Dieselmotor MBS 

Aangezien er in het motorblok zware bewegende 

onderdelen zitten is het belangrijk dat kinderen er 

niet hun vingers tussen kunnen krijgen. Het is de 

bedoeling om een kap van acrylaat over het 

motorblok heen te maken. Hiervoor moeten er een 

aantal losse acrylaatplaten haaks aan elkaar worden 

verbonden. De beste optie is om de acrylaatplaten 

aan elkaar te lijmen. Dit moet echter door een 

professioneel bedrijf gedaan worden wat te duur is. 

Er is toen voor gekozen aluminium hoekprofielen te 

gebruiken voor het haaks op elkaar maken van de 

acrylaatplaten. 

5.2.2 Interface 
 
Vervolgens was het zaak om een informatiebord te 

maken dat aansloot bij het model en de huisstijl van 

het MBS. Dit bord bestaat uit 4 afbeeldingen, één 

voor elke slag. Bij deze afbeelding staat een korte 

toelichting in het Nederlands en in het Duits. Het is 

belangrijk dat kinderen de afbeeldingen goed 

snappen en het duidelijk is wat de verschillende 

onderdelen en gassen zijn. Er is een kleine 

gebruikers test gehouden onderen kinderen bij het 

MBS. Wat erg opviel was dat veel kinderen naar de 

afbeeldingen kijken met de werking van een 

stoomtrein in hun achterhoofd. Zij zagen 

bijvoorbeeld in een blauwe gloed direct water 

terwijl het koude lucht moest voorstellen. Dit was 

een belangrijk gegeven voor het verdere ontwerp 

van het bord. Er is zoveel mogelijk getracht 

elementen die verward konden worden met een 

stoomlocomotief te vermijden.  
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De stromen van gassen worden weergeven door 

middel  van gekleurde pijlen en de luchtdruk door 

bolletjes die luchtdeeltjes moeten voorstellen. Hoe 

meer bolletjes er zijn op een bepaald oppervlak, 

hoe hoger de luchtdruk is. De pijlen die beweging 

van de zuiger en krukas beschrijven zijn buiten de 

afbeeldingen geplaatst omdat het anders te druk en 

onoverzichtelijk zou worden.  De onderdelen waar 

in de tekst naar gerefereerd wordt zijn 

roodgekleurd en hebben allemaal een letter 

gekregen ter verduidelijking. De rode punten boven 

de afbeeldingen zijn de plekken waar de LED-

lampjes moeten komen. 

Nu de afbeeldingen uitgewerkt waren was het zaak 

om de algemene lay-out van het bord te bepalen. 

Hiervoor zijn een aantal schetsen gemaakt waarna 

er is gekozen voor de lay-out die het meest 

overzichtelijk is figuur 51. 

5.2.3 Behuizing 
 
De behuizing van het proefje zal er uit gaan zien als 

weergegeven in figuur 52. Het formaat van de 

afbeelding is dan 350 x 500 mm. Op deze manier is 

de tekst groot genoeg en zijn de afbeeldingen 

duidelijk en staat onder een hoek van 45 graden. 

Om de juiste tekstgrootte voor de titel en bodytekst 

te vinden zijn bestaande borden op het MBS terrein 

als referentie gebruikt. De exacte afmetingen van 

de behuizing zijn afhankelijk van de interne 

componenten.  

 

Figuur 52: Behuizing dieselproef 

  

Figuur 51: Informatie bord dieselmotor 
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5.2.4 Elektronica en interne werking 
 
Als kinderen op de aan knop drukken zal het 

motorblokje een aantal seconden gaan bewegen.  

Ook zal er afwisselend bij de afbeeldingen op het 

informatiebord een lampje gaan branden als de 

desbetreffende slag door het motorblokje 

doorlopen wordt. Tijdens de arbeidsslag zal er ook 

een lampje in de cilinder van het motorblokje gaan 

branden om de ontbranding te simuleren.   

De aansturing van de elektromotor gebeurt op 

dezelfde manier als bij het stoomproefje. Een 

universele timer zorgt ervoor dat de elektromotor 

na een bepaalde tijd automatisch wordt 

uitgeschakeld. De correcte voedingspanning voor de 

timer wordt bereikt door een spanningsstabilisator. 

De aansturing van de LED-lampjes gebeurt via een 

zelfde soort systeem als de aansturing van de 5/2 

ventielen van het stoomproefje. Een kamwiel is via 

een 1:2 ketting overbrenging verbonden met  de 

krukas. Dus bij elke twee rotaties van de krukas 

doet het kamwiel één rotatie en zijn alle 4 de slagen 

van de 4 takt doorlopen. De kam beslaat een kwart 

van het wiel en er zijn 4 rolschakelaars, één voor 

elke slag, zie figuur 54. Op deze manier brandt er bij 

elke 4 takt slag een ander lampje. 

 

Figuur 54: Kamwiel met schakelaars 

Het  volledige schema is weergegeven in figuur 53. 

Niet alleen de motor maar ook de LED lampjes zijn 

via de universele timer aangesloten op de voeding.  

Op deze manier gaan de lampjes aan en uit samen 

met de motor. Dus als het proefje niet draait, 

branden de lampjes ook niet nodeloos. Zoals in 

figuur 53 te zien is heeft elke LED een voorschakel 

weerstand zodat de voeding niet wordt 

kortgesloten. De LED lampjes zijn samen met de 

houders, draad en de voorschakelweerstand als één 

geheel gekocht dus kunnen ook zo worden 

geïnstalleerd. 

Figuur 53: Schakeling Dieselproef, S1 is aan knop, S2 tm S5 zijn rolschakelaars  
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De 24V elektromotor die in eerste instantie is 

uitgekozen, is hetzelfde model als die voor het 

stoomproefje is gebruikt en is gekocht bij Tessa 

Tronic, zie figuur 55. Helaas waren er geen 

specificaties bekend over het koppel dat de motor 

kan leveren. Na een aantal testjes is gebleken dat 

dit te weinig was om het motorblokje te laten 

draaien. Het koppel dat de elektromotor kan 

leveren is gemeten door te kijken wat het maximaal 

gewicht is dat opgetakeld kan worden. Het koppel 

dat het kost om het motorblokje te laten draaien is 

gemeten door een veerunster aan de as vast te 

maken en af te lezen hoeveel kracht het kost om de 

as te laten draaien. Vervolgens is met de diameter 

van de as het koppel uitgerekend.  

Uiteindelijk bleek het koppel dat de elektromotor 

kan leveren ongeveer 0,06 Nm te zijn terwijl er een 

koppel van 2 Nm nodig is om het motorblokje te 

laten draaien. Vervolgens is de zoektocht begonnen 

naar een vervangende motor. Helaas was er geen 

elektromotor te vinden die het gevraagde koppel 

kon leveren en binnen het budget viel. Gelukkig 

kwam er op het laatste moment Frank Noordink, 

een vrijwilliger van het MBS, met een sterkere 24V 

elektromotor aan die hij mee had gekregen van zijn 

werk, zie figuur 56. Het nadeel van het gebruik van 

een krachtige motor is dat het gevaarlijke situaties 

op kan leveren met kinderen. Dit maakt het extra 

belangrijk dat er een beschermkap over het proefje 

komt om te zorgen dat kinderen hun vingers er niet 

tussen kunnen krijgen.  

De overbrenging tussen de elektromotor, het 

motorblokje en het kamwiel is nog niet uitgewerkt. 

Zoals reeds vermeld is tijdens de loop van het 

project besloten om alle aandacht te vestigen op de 

realisatie van de stoomproef waardoor dit is blijven 

liggen. Er is echter al wel een oriëntatie gedaan 

naar verschillende overbrengingen. Het kamwiel en 

de krukas van het motorblokje moeten exact gelijk 

met elkaar lopen met een 2:1 verhouding zodat de 

lampjes op het bord op het juiste moment gaan 

branden. Een ketting overbrenging zou hiervoor de 

meest praktische oplossing zijn omdat dat die niet 

slipt.  

De vraag is echter wat een overbrenging naar de 

elektromotor is. Het is een mogelijkheid om de 

elektromotor met de zelfde ketting te verbinden als 

die tussen de krukas en het kamwiel loopt.  Dit 

heeft echter één groot nadeel. Mocht er iets 

vastlopen in het motorblok, bestaat de kans dat de 

elektromotor zichzelf kapot draait voordat de 

ketting breekt. Een slipkoppeling zou dit probleem 

kunnen oplossen maar dit is duur. Een andere 

oplossing kan zijn om het kamwiel en de krukas met 

een kettingoverbrenging te verbinden, en de krukas 

en de elektromotor met een snaaroverbrenging te 

verbinden. De benodigde onderdelen kunnen 

worden gekocht bij Kuil en Nicos Enschede. 

 

Figuur 55: Elektromotor laag koppel 

 

Figuur 56: Elektromotor hoog koppel 
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5.2.5 Conclusie conceptuitwerking 
 
Alle vier subsystemen van het dieselproefje: 

motormodel, interface, behuizing en elektronica & 

interne werking zijn uitgewerkt behalve de 

overbrenging tussen het motorblok, het kamwiel en 

de elektromotor, zie figuur 57. Om het proefje goed 

te laten werken moet er tussen het kamwiel en het 

motorblok een overbrenging zitten die niet slipt, 

bevoordeeld een ketting. Om veiligheidsredenen is 

het wenselijk dat er tussen het motorblok en de 

elektromotor een overbrenging zit die slipt als de 

belasting te hoog wordt. Dit kan zou kunnen 

worden opgelost met een snaaroverbrenging. 

Het is nog even de vraag of de elektromotor niet 

teveel stroom vraagt voor de voeding. Dit moet nog 

worden kortgesloten met Frank Noordink. Mocht 

dit het geval zijn kan er altijd nog voor worden 

gekozen om kinderen het proefje met de hand te 

laten bedienen. 

Het proefje is niet gemodelleerd in Solidworks. De 

exacte dimensies van de behuizing zijn namelijk 

afhankelijk van hoe de verschillende onderdelen en 

overbrengingen worden ingebouwd. De afmetingen 

van de interface zijn wel gedefinieerd. 

 

Figuur 57: Eindconcept dieselproefje  

 

5.3 Conclusie 
 

Het doel van de bachelor opdracht is om drie leuke, 

educatieve en standalone proefjes te ontwikkelen 

die kinderen van 4 tot 10 jaar verschillende 

principes van de spoorwegen bij brengt, en één 

hiervan te realiseren.   

Om te evalueren of het ontwerp dit doel heeft 

bereikt zal het worden getoetst aan de had van het 

programma van eisen wat opgesteld is tijdens de 

analyse. 

1. Het proefje moet directe feedback geven op 

handelingen van kinderen. 

2. Verstrekte informatie moet gevisualiseerd 

worden. 

3. Kinderen moeten in staat worden gesteld te 

interpreteren wat ze zien. 

4. Het moet duidelijk zijn wat het proefje 

representeert. 

5. Het proefje moet educatief zijn voor kinderen. 

6. Het proefje moet ergonomisch geschikt zijn 

voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 

7. Kinderen moeten zelfstandig interactie met het 

proefje kunnen hebben. 

8. Het proefje moet veilig zijn voor kinderen. 

9. Het proefje moet het klimaat in de locloods aan 

kunnen 

10. De vormgeving van het proefje moet aansluiten 

op die van de bestaande Hermanproefjes. 

11. Het proefje moet volledig op het MBS te 

produceren zijn. 

12. Het proefje is door MBS medewerkers zelf te 

onderhouden. 

Aan de meeste eisen van het PVE wordt voldaan. 

Als het proefje aan wordt gezet begint het 

motorblokje te draaien en gaan de lampjes aan wat 

betekent dat kinderen meteen feedback krijgen van 

het proefje. De uitleg van de vier slagen motor 

wordt voor het grootste gedeelte gedaan door de 

afbeelding en het model. Er zit slechts een kleine 

ondersteunende tekst bij. Door het proefje direct 

naast de opengewerkte dieselmotor in de locloods  

te plaatsen wordt er een link gelegd tussen het 

proefje en de dieselmotor. Deze link is echter niet 

zo duidelijk als bij het stoomproefje. Een 

dieselmotor is iets wat  over het algemeen nooit 

zichtbaar is en heeft voor kinderen niet echt een 
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karakteristieke vorm en is voor hun moeilijker om te 

herkennen.  

Het proefje is veilig voor kinderen om te gebruiken. 

De acrylaatkap die over het motorblok zit voorkomt 

dat kinderen hun vingers tussen bewegende 

onderdelen krijgen.  

Of het proefje het klimaat van de locloods  aan kan 

is net als bij het stoomproefje niet met zekerheid te 

zeggen. Het dieselproefje heeft als nadeel dat het 

veel zwaarder is dan het stoomproefje wat 

betekent dat het niet makkelijk ergens anders kan 

worden opgeborgen. Het is dus niet met zekerheid 

te zegen dat aan eis (9) is voldaan. 

De kleurstelling van het proefje is dezelfde tint 

groen als de diesellocomotieven van het MBS en de 

MBS huiskleur, wat betekent dat de kleurstelling 

iets afwijkt van de bestaande Hermanproefjes. Hier 

is echter bewust voor gekozen om de link te leggen 

met de diesellocomotieven en de huissteil van het 

MBS aan te houden. Verder sluit de vormgeving aan 

op die van de andere proefjes.  

Het proefje bestaat volledig uit kant en klaar 

onderdelen of onderdelen die op het MBS kunnen 

worden geproduceerd. Het motorblokje is reeds 

opengewerkt door Stefan Fähnrich. Het onderhoud 

van het proefje bestaat nu en dan smeren van het 

motorblokje en de andere bewegende onderdelen. 

Dit zijn werkzaamheden die MBS vrijwilligers zelf 

kunnen doen. 

 

5.4 Aanbeveling 
 

Over de tweede elektromotor is  weinig informatie 

bekend. De spanning is in elk geval goed maar de 

vraag is of de motor niet teveel stroom trekt voor 

de voeding. Dit moet dus nagevraagd worden bij 

Frank Noordink. Mocht het zo zijn dat de motor 

teveel stroom vraagt, dan is het aan te raden om 

het elektromotor idee te laten varen en om het 

proefje toch door kinderen met de hand aan te 

laten drijven. De kans dat er een motor te vinden is 

met de juiste spanning, stroom en koppel en een 

beetje redelijk geprijsd is erg klein. Eventueel zou 

het een optie kunnen zijn om een andere voeding te 

gebruiken maar of dat te betalen is, is niet te 

zeggen. 

Zoals reeds genoemd in de paragraaf 

conceptuitwerking, is het belangrijk dat de 

elektromotor zichzelf niet kapot draait als er iets in 

het motorblokje vastloopt. Het is dus erg belangrijk 

dat tussen deze twee onderdelen een overbrenging 

zit die kan slippen. Wat eventueel ook nog een 

optie is. 

De beste locatie van het proefje is direct naast de 

opengewerkte dieselmotor in de locloods . Op deze 

manier wordt duidelijk wat het proefje 

representeert. Wat de elektronica betreft is het 

misschien praktisch deze te behandelen met spray 

of giethars zodat het vocht er niet bij kan. Het is 

echter wel belangrijk dat niet te doen bij 

onderdelen zoals de spanningstabilisator die 

warmte moeten afgeven. 

Het is aan te raden om het proefje aan een tafel 

vast te maken. Het proefje is nogal zwaar en als het 

op de een of andere manier van de tafel valt kan 

het letsel veroorzaken bij kinderen. 
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6. Waarom rijdt een trein op 
staal? 

 

Het idee van dit proefje is om kinderen te laten 

ervaren dat treinen minder rolweerstand 

ondervinden dan alternatieve vervoersmiddelen. 

Dunne stalen wielen op stalen rails hebben een 

minimaal contact oppervlak wat voor een lage 

rolweerstand zorgt. Autobanden zijn bijvoorbeeld 

veel breder dan trein wielen en de rubberen 

banden hebben ook de neiging wat in te zakken 

waardoor het contactoppervlak nog groter wordt. 

Ook wielen van paardenkarren hebben een groter 

contactoppervlak, alleen zijn het in dit geval niet de 

wielen die  inzakken maar de zandwegen waar ze 

oprijden. Dit vergroot net als bij de auto het 

contactoppervlak en daarmee de weerstand.  

6.1 Ideeën en concepten 
 
Het eerste concept dat is uitgewerkt is een soort 

schansbaan met een vlak stuk aan het einde zoals 

weergegeven in figuur 58. Kinderen kunnen 

karretjes van de bovenkant van de schansbaan naar 

beneden laten rijden totdat ze door wrijving tot 

stilstand komen. Het karretje op spoorrails zal een 

grotere afstand afleggen dan de andere karretjes 

omdat er minder rolweerstand wordt ondervonden. 

Het nadeel van dit concept is dat de efficiëntie 

wordt uitgedrukt in afgelegde afstand en niet in de 

kracht die het kost om de voertuigen voort te 

bewegen.  

Bij het concept weergegeven in figuur 59 moeten 

de kinderen vracht van Haaksbergen naar Boekelo 

vervoeren met karretjes die worden voortbewogen 

door een veer. De veer kan echter maar een 

beperkte hoeveelheid kracht leveren. Als de 

rolweerstandkracht groter wordt dan de veerkracht 

kan het karretje niet meer rijden.  In het kort is de 

rolweerstand afhankelijk van het gewicht van de 

karretjes en het contactoppervlak van de wielen. 

Als het contactoppervlak van de wielen klein is kan 

een karretje dus meer vracht vervoeren voordat de 

rolweerstand groter wordt dan de veerkracht. Het 

karretje dat op rails rijdt kan dus meer vracht per 

trip meenemen en hoeft dus minder vaak op en 

neer. Helaas diende zich al snel een aantal 

problemen aan met betrekking tot dit concept. Een 

veer levert bijvoorbeeld geen constante kracht. De 

kracht is het hoogst bij een maximale uitwijking en 

wordt geleidelijk minder als de veer dichter bij zijn 

rustpositie komt. Hoewel het scenario van 

vrachtvervoer leuk is, is de bedoeling van het 

proefje niet direct duidelijk en zijn er spelregels aan 

verbonden.  

In de natuurkunde wordt kracht vaak gevisualiseerd 

met een trekveer ook wel een veerunster genoemd. 

Door de verschillende karretjes met veerunsters 

voort te trekken kunnen kinderen zelf de kracht 

aflezen die het kost om de verschillende wagentjes 

voort te bewegen. Door dit in een telraam opstellen 

te doen, zoals in figuur 60, blijven de karretjes in de 

goed baan en raken ze niet kwijt. De veerunsters 

zijn met een touwtje aan de karretjes bevestigd. Het 

proefje zal bestaan uit drie banen: stalen wielen op 

stalen rails, houten wielen op zand en rubber 

banden op asfalt. 

 

Figuur 58: Concept schansbaan 

 

Figuur 59: Concept goederenvervoer 

 

Figuur 60: Eindconcept rolweerstandproefje 
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6.2 Concept uitwerking 
 
Het totale rolweerstandproefje is in twee 

subsystemen op te delen: “karretjes” en “baan”. 

6.2.1 Karretjes 
 
Voor elk van de drie bannen hebben de karretjes 

andere wielen nodig. Voor op de asfaltbaan zijn 

legowielen gekozen. Deze wielen bestaan uit een 

kunststof velg met een rubberen band eromheen. 

De band is relatief breed en is gemaakt van zacht 

rubber waardoor het effect van de rolweerstand 

groter zal zijn. Voor de spoorbaan zijn geschikte 

wielsetjes op internet te koop. Het probleem 

daarmee is echter dat je deze alleen in grote 

aantallen kan kopen. Dus is ervoor gekozen deze 

wieltjes na te maken en te draaien. de houten 

wieltjes worden eveneens gedraaid. 

De karretjes zelf worden gemaakt van 15 mm 

okoume plaat materiaal, zie figuur 61. De asjes van 

die wielen worden gelagerd met nylon lagerbusjes 

die normaal gesproken voor scharnieren worden 

gebruikt. Ook de stang wordt gelagerd met nylon 

ringen om ervoor te zorgen dat de karretjes 

minimale wrijving ondervinden als de stang wordt 

geraakt, zie figuur 62. 

 

Figuur 61: Lager busjes wielasjes 

 

Figuur 62: Lagers stang 

Voor het meten van de kracht is in eerste instantie 

gezocht naar geschikte veerunsters. Dit heeft helaas 

niets opgeleverd omdat de meeste veerunsters een 

schaal hebben in kilogram wat voor de toepassing 

voor dit proefje veel te veel is. Als deze zouden 

worden gebruikt zou de uitwijking van de veer 

minimaal zijn en zou er geen verschil zichtbaar zijn 

tussen de verschillende karretjes. Er zijn wel 

veerunster voor lagere krachten te krijgen maar 

deze zijn erg duur.  Daarom is gekozen om zelf een 

veerunster te maken met een trekveer. Dit wordt 

bereikt door een gat in een plaatje okoume te 

boren en vervolgens de bovenkant af te schuren 

waardoor er een baan ontstaat. In deze baan wordt 

een trekveer bevestigd die via een touwtje aan een 

handvat vastzit. Als kinderen aan het handvat 

trekken zal deze via het touwtje de veer uittrekken 

en vervolgens het karretje laten rijden, zie figuur 63. 

Naast de baan wordt een schaalverdeling 

aangebracht zodat kinderen het verschil in 

uitwijking van de veer kunnen zien tussen de 

verschillende karretjes. de kleurstelling van zowel 

karretjes als baan zijn basiskleuren zodat ze goed 

passen bij de andere proefjes die in het verleden 

zijn uitgewerkt, zie figuur 64 en 67. 

 

Figuur 63: Veerunster 

 

Figuur 64: karretje 

Zoals reeds vermeld is de rolweerstand voor een 

groot deel afhankelijk van het gewicht. Als het 

gewicht van de kar twee keer zo groot wordt, wordt 

de rolweerstand dat ook. Het zou kunnen zijn dat 

het verschil in rolweerstand tussen de verschillende 

karretjes niet erg merkbaar is omdat de karretjes 

zelf niet zo zwaar zijn. Dit kan worden opgelost door 

wat ballast in de karretjes te stoppen. De karretjes 
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zijn hol van binnen en bieden ruimte aan genoeg 

ballast. Mocht het verschil in rolweerstand nog 

steeds niet echt merkbaar zijn, is het altijd nog een 

optie om het rail karretje iets lichter te belasten dan 

de andere twee karretjes zodat kinderen een 

duidelijk verschil kunnen ervaren. 

De wielasjes zullen op het MBS worden gedraaid. 

Aan beide uiteinde wordt de diameter van de as 

smaller zodat de wieltjes er overheen kunnen 

worden geschoven. Ook wordt er schroefdraad over 

de uiteinde getapt zodat de wieltjes kunnen worden 

vastgezet met een moertje, zie figuur 65.  

Om kinderen duidelijk te maken waar ze naar kijken 

krijgt ieder karretje een bijpassende afbeelding van 

hetgeen zij representeren, zie figuur 66.  

 

Figuur 65: Wieltjes en as 

 

Figuur 66: Afbeeldingen voor op proefje 

6.2.2 Baan 
 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de verschillende 

banen naast elkaar te oriënteren in plaats van 

boven elkaar zoals in het eerdere ontwerp, zie 

figuur 67. Op deze manier is de bovenkant van de 

karretjes toegankelijker. Dit is belangrijk omdat 

kinderen de uitwijking van de veer goed moeten 

kunnen aflezen. Ook als de kinderen de wagentjes 

zonder de veer voortbewegen is het handig als ze 

de wagentjes goed kunnen vastpakken en er niets 

boven zit. De baan wordt gemaakt van 15 mm 

okoume plaatmateriaal. De detenties van de baan 

zijn aangepast op de fysieke bouw van de gebruiker. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de DINED database 

van de TU Delft (DINED, 1993). Hieruit bleek dat de 

minimale armlengte van kinderen van 4 tot 5 

ongeveer 30 cm van hand tot torso is. De 

afmetingen van de baan zijn daar op afgestemd 

zodat kinderen altijd bij de karretjes kunnen, 

gegeven dat zij in staat zijn om 360 graden om het 

proefje heen te kunnen bewegen. 

Zoals beschreven bestaat het proefje uit drie banen: 

stalen wielen op stalen rails, houten wielen op zand 

en rubber banden op asfalt. Voor de rails wordt 

Gardenschaalrails gebruikt. Dit is een relatief grote 

soort modelbaanspoor wat voornamelijk buiten 

wordt gebruikt. Het is belangrijk dat het 

modelspoor niet te klein is omdat het anders heel 

moeilijk wordt voor kinderen om een ontspoorde 

wagen weer op de rails te zetten. Voor het 

nabootsen van asfalt zal dakbedekking worden 

gebuikt. De laatste bak zal worden gevuld met een 

laagje zand. 

 

Figuur 67: Rolweerstand baan 

6.2.3 Conclusie conceptuitwerking 
 
Beide subsystemen van het weerstandsproefje: 

“karretjes” en “baan” zijn volledig uitgewerkt, zie 

figuur 68.  

Het proefje is volledig gemodelleerd in Solidworks. 

Van alle onderdelen die op het MBS geproduceerd 

moeten worden zijn werkplaatstekeningen 

gegenereerd, zie bijlage 1.  Ook zijn er assemblage 

tekeningen gemaakt die laten zien hoe deze 

onderdelen moeten worden geasembleerd. Alle 

andere onderdelen zijn ook aanwezig op het MBS. 

Het proefje is dus klaar om gerealiseerd te worden. 
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Figuur 68: Eindconcept rolweerstandproef 

6.3 Conclusie 
 

Het doel van de bachelor opdracht is om drie leuke, 

educatieve en standalone proefjes te ontwikkelen 

die kinderen van 4 tot 10 jaar verschillende 

principes van de spoorwegen bij brengt, en één 

hiervan te realiseren.   

Om te evalueren of het ontwerp dit doel heeft 

bereikt zal het worden getoetst aan de had van het 

programma van eisen wat opgesteld is tijdens de 

analyse. 

1. Het proefje moet directe feedback geven op 

handelingen van kinderen. 

2. Verstrekte informatie moet gevisualiseerd 

worden. 

3. Kinderen moeten in staat worden gesteld te 

interpreteren wat ze zien. 

4. Het moet duidelijk zijn wat het proefje 

representeert. 

5. Het proefje moet educatief zijn voor kinderen. 

6. Het proefje moet ergonomisch geschikt zijn 

voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 

7. Kinderen moeten zelfstandig interactie met het 

proefje kunnen hebben. 

8. Het proefje moet veilig zijn voor kinderen. 

9. Het proefje moet het klimaat in de locloods aan 

kunnen 

10. De vormgeving van het proefje moet aansluiten 

op die van de bestaande Hermanproefjes. 

11. Het proefje moet volledig op het MBS te 

produceren zijn. 

12. Het proefje is door MBS medewerkers zelf te 

onderhouden. 

Dit proefje heeft praktisch aan alle eisen van het 

PVE voldaan. De jonge kinderen kunnen met het 

proefje spelen door de karretjes op en naar te 

duwen en zelf het verschil te voelen. De oudere 

kinderen kunnen er voor kiezen om de trekveren te 

gebruiken en het verschil in trekkracht af te lezen. 

De context om het proefje heen is echter wat 

minder duidelijk dan bij de andere twee proeven. 

Kinderen hebben misschien niet direct door wat ze 

zien. Het is duidelijk dat het gaat om drie 

vervoermiddelen, auto, paard & wagen en trein 

maar het is kinderen misschien niet direct duidelijk 

dat het proefje over rolweerstand gaat. Het is dus 

nog niet duidelijk of het proefje aan eis (4) is 

voldaan. 

Het proefje is veilig voor kinderen om te gebruiken. 

Er is niet echt veel wat mis kan gaan met dit proefje.  

Aangezien het proefje van behandeld hout gemaakt 

is en er geen elektronica gebruikt wordt kan dit 

proefje het klimaat in de locloods  prima aan.  

De kleurstelling van het proefje is gebaseerd op die 

van de reeds bestaande Hermanproefjes. Verder 

sluit de vormgeving ook aan op die van de andere 

proefjes  

Het proefje bestaat volledig uit kant en klaar 

onderdelen of onderdelen die op het MBS kunnen 

worden geproduceerd. In principe bestaat het 

onderhoud uit het af en toe schoonmaken van het 

proefje. Eens in de zoveel tijd zullen de trekveren 

moeten worden vervangen en wat extra zand in de 

bak worden gedaan. 

6.4 Aanbeveling 
 

Het is aan te raden om het proefje aan een tafel 

vast te maken. Het proefje is nogal zwaar en als het 

op de een of andere manier van de tafel valt kan 

het letsel veroorzaken bij kinderen.  

Ook is het aan te raden om een laagje zand aan de 

bodem van de baan te lijmen zodat de karretjes niet 

al het zand aan de kant duwen. Dit kan op dezelfde 

manier gedaan worden als veel modelbouwers dat 

ook doen.  
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7. Kostprijs 
 

Er zijn voor de drie proefjes veel 

gemeenschappelijke kosten gemaakt. Daarom is 

ervoor gekozen om de kostprijs van de drie 

afzonderlijke proefjes samen te nemen. Alle 

bedragen zijn exclusief BTW. 

De eerste budget indicatie die Jeroen Lieverdink 

voor de proefjes gaf was ongeveer 500 euro in 

totaal. Dit was volgens hem een erg grove schatting 

om een beeld te geven wat ongeveer de bedoeling 

is. Uit de eerste indicaties bleek dat 500 euro een 

goede schatting was en dat het wel ging lukken. 

Uiteindelijk zijn de kosten echter ongeveer 180 euro 

hoger uitgevallen dan de bedoeling was en is er 

681,41 euro uitgegeven. Dit had een aantal 

redenen: tijdens het begroten is er van uitgegaan 

dat een groot deel van de materialen: hout, verf, 

schroeven, etc. voldoende op het MBS op voorraad 

zouden zijn wat uiteindelijk niet het geval bleek te 

zijn. Ook is er tijdens het bestellen van het okoume 

door mij een fout gemaakt waardoor er meer hout 

besteld is dan dat de bedoeling was. Dit is in 

principe niet erg omdat het okoume op het MBS 

voor genoeg andere dingen kan worden gebruikt. 

Voor meer details over de gemaakte kosten zie 

bijlage 2. 

De acrylaatbuizen en de PVC staaf zijn bij het TCO 

op de UT gekocht. Het is namelijk mogelijk om deze 

materialen in kleine hoeveelheden bij het TCO aan 

te schaffen terwijl ze elders alleen in handelslengte 

te verkrijgen zijn. 
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8. Reflectie 
 

Terugkijkend op dit project constateer ik dat er 

aspecten zijn die beter/anders hadden gekund en 

dat andere zaken juist heel positief hebben 

uitgepakt. 

Door de informele setting op het MBS, heb ik mijn 

contacten met alle betrokkenen van het MBS ook 

informeel vormgegeven. Dit had als consequentie 

dat de communicatie niet altijd even effectief en 

gestructureerd was. Een voorbeeld is dat ik notulen 

van vergaderingen maakte maar deze niet deelde 

met de opdrachtgever. Ook was het verstandig 

geweest wanneer ik mijn projectplan mondeling 

had besproken met de opdrachtgever zodat er geen 

misverstanden zouden kunnen bestaan over de 

doelstellingen en deliverables van het project. 

Ik heb teveel de opdrachtgever als representant van 

de totale organisatie beschouwd. De prioriteit van 

medewerkers van het MBS en de opdrachtgever 

conflicteerden soms. Dit is voor mij een hele 

waardevolle les geweest. Ook in het bedrijfsleven 

zal ik meer rekening moeten houden dat een bedrijf 

uit meerdere mensen bestaat die allemaal hun 

eigen visie hebben op het project. Ik moet dan meer 

onderdeel worden van het bedrijf in plaats van 

buitenstaander die alleen maar interactie heeft met 

het bedrijf als geheel. 

Tijdens het project zijn er een aantal wijzigingen in 

de situatie opgetreden zoals het moeten realiseren 

van het stoomproefje. Op dit kritieke moment ben 

ik snel aan de slag gegaan onder tijdsdruk, terwijl ik 

nog niet genoeg nagedacht had over bepaalde 

aspecten van de realisatie. Hierdoor ben ik niet 

altijd even efficiënt omgegaan met de resterende 

tijd. Om tijd te besparen zijn een aantal onderdelen 

in de Horstwerkplaats laser gesneden. Het 

lasersnijden van onderdelen brengt een breed scala 

van nieuwe assemblage mogelijkheden met zich 

mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk om twee planken 

haaks op elkaar te bevestigen door in beide platen 

een vertanding te snijden die precies in elkaar 

vallen. Ik heb echter van al deze mogelijkheden 

geen gebruik gemaakt en ben daarom veel tijd 

verloren met het in elkaar schroeven van de 

behuizing. Ook het verven van de behuizing had ik 

achteraf gezien beter uit kunnen besteden aan MBS 

vrijwilligers. Het is werk dat iedereen kan doen 

maar heel tijdrovend. Ik had deze tijd beter eerst 

kunnen besteden aan het werkend krijgen van het 

proefje. Kortom, eigenlijk had ik tussentijds mijn 

projectplan moeten aanvullen met het opnieuw 

stellen van prioriteiten. 

Achteraf gezien waren het stoomproefje en 

dieselproefje erg ingewikkeld. Ik ben daarom een 

heel groot deel van het project bezig geweest met 

ontwerpen van de technische aspecten van deze 

proefjes in plaats van het ontwerpen van de 

interactie die ze met kinderen gaan hebben. Naar 

mijn gevoel had de focus van het project meer op 

de gebruiker moeten liggen naast het technisch 

uitvoerbaar maken van de proefjes. 

Tijdens dit project ben ik vaak lange tijd op één 

bepaald probleem blijven hangen. Ik heb eindeloos 

lang gespeculeerd en ben pas laat gaan testen. Als 

ik eerder was begonnen met testen was het project 

mogelijk vlotter verlopen. 

Wat ik als positief punt heb ervaren, is dat ik met 

heel veel verschillende mensen heb gesproken om 

ideeën te genereren en oplossingen te zoeken voor 

problemen die ik tegenkwam. Ik heb op een goede 

manier de expertise van andere mensen uit 

verschillende vakgebieden optimaal benut en 

gecombineerd, wat ik belangrijk vind in mijn 

toekomstige werk als industrieel ontwerper. 
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Bijlage 2 
 

Soort 
uitgave 

OmschrijvingSub Debet 
exclusief  

BTW 

BTW 
21% 

Debet 
inclusief  

BTW 

e Hermanproef TessaTronic G. Jansen diverse komponenten  126,49 26,56 153,05 

e Hermanproef dipswitches Keizers Elektro bon 000260 10,17 2,14 12,31 

e Hermanproef Nino Kolen draad Keizers Elektro bon 000076 dd 13-07-2016 0,83 0,17 1,00 

e Hermanproef Nino Kolen draad Keizers Elektro bon 000087 dd 15-07-2016 1,24 0,26 1,50 

e Hermanproef Nino Kolen spanningsregelaar draadverbindingsblok 
Tessatronics bon 01042369 

12,40 2,60 15,00 

m Hermanproef Techmag v/h Schutten 2x Hoekprofiel Aluminium Brute, 
100cm massief rondstaal, 30xknop, 7 

39,35 8,26 47,61 

m Hermanproef Technisch Centrum voor Onderwijs Universiteit Twente 
Perspex buis 30x24 , perspex buis 50x4 

32,80 0,00 32,80 

m Hermanproef Perlaplast Kunststofshop Acrylaat-/Plexiglas plaat geextr. 
glashelder 2050x499x4mm 

48,46 10,18 58,64 

m Hermanproef Houtcentre De Bruin BV Joubert Okoume Multiplex 15mm 
310x153cm VBB WBP verlijmd 2 stuks 

205,37 43,13 248,50 

m Hermanproef Platprofiel aluminium, draadstang Techmag Schutten bon 
696455  

5,51 1,16 6,67 

m Hermanproef Nino Kolen draadstang Techmag Schutten bon 698035 dd 06-
07-2016 

4,09 0,86 4,95 

m Hermanproef Nino Kolen metaalschroef draadstang Techmag Schutten bon 
698754 dd 13-07-2016  

2,69 0,56 3,25 

m Hermanproef Nino Kolen PVC staaf TCO UT bon 15059 dd 11-07-2016 4,50 0,00 4,50 

m Hermanproef Nino Kolen Stelring Buis rond Aluminium Techmag bon 
699196 dd 18-07-2016 

5,46 1,15 6,61 

o Hermanproef LEGO System A/S artikel 6055626-15413 Tyre 49.53x20 truck 
artikel 4490139-56145 RIM Wide W.Cross 30x 

8,36 1,76 10,12 

o Hermanproef flenslagerblok  Duursma W&O factuur 16038120 24,00 5,04 29,04 

p Hermanproef RoboPharma B.V. PneumatiekVoodeel 2 stuks 5/2 Inliijn 1 
speol PV0213050001 / PV5241-24VD 

62,36 13,10 75,46 

p Hermanproef RoboPharma B.V. PneumatiekVoodeel Rechte inschroef 
Koppelingen IK0212380010/RIKI 6xG3/8  

20,20 4,24 24,44 

p Hermanproef o-ringen Techmag Schutten bon 696721 1,49 0,31 1,80 

p Hermanproef wartels Keizers Electro bon 000361 7,60 1,60 9,20 

p Hermanproef fietspomp Fietswerkplaats de Versnelling bon 023006432 23,95 0,00 23,95 

p Hermanproef Koppeling slangpilaar silencer Kuil Ninos factuur 0241445 12,46 2,62 15,08 

p Hermanproef Nino Kolen O-ringen Rouwenhorst bon 000020 dd 12-07-
2016 

0,66 0,14 0,80 

s Hermanproef Nino Kolen bouten moeren Techmag Schutten bon 698501 dd 
11-07-2016 

0,83 0,17 1,00 

s Hermanproef Nino Kolen bouten moeren Techmag Schutten bon 698632 dd 
12-07-2016 

1,70 0,36 2,06 

s Hermanproef Nino Kolen bouten moeren Techmag Schutten bon 698684 dd 
12-07-2016 

0,58 0,12 0,70 

s Hermanproef Nino Kolen sluitring borgmoer M-schroef Praxis bon 
10078567 dd 10-07-2016 

13,26 2,78 16,04 

s Hermanproef Nino Kolen Verloopbusjes Techmag Schutten bon 697824 dd 
4-7-2016 

2,31 0,49 2,80 

s Hermanproef Nino Kolen Binnenzeskantbout TJZ Stokeinden Zeskant-Torx 
Techmag bon 699229 dd 18-07-201 

2,29 0,48 2,77 

  681,41 130,23 811,64 

 
E = elektronica       P = pneumatiek 
M = materiaal (okoume platen, acrylaat platen, etc.)  S = schroeven & bouten 
O = overige onderdelen (lagers en wieltjes) 
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