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Bas Vr i j en Rob Boeser maken maquette van Maas en Waalse stoomtram
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Rob Boeser (links) on Bas Vrii bij hun levenswerk. FOTO'S w w w HDOGTEYLING

Levenswerk op schaal 1:64
Aan miniversie van tramspoor wordt aI
sinds 2003 gebouwd door Beuningenaar en
Horssenaar. ,,Het houdt ons uit de kroeg."
L o t t . Hartlnl
oensdag‑
avond heeft
de Stoomtram Maas

en Waal, op
de lijn Nijmegen-Druten-Wamel
den laatsten rit gemaakt.’
Op 1maart 1934 kondigt de
krant aan dat de rails van de sto‑
omtram, die vanaf 1902 door
Maas en Waal boemelde, warden
opgebroken. Vanaf heden pende‑
len autobussen tussen stad en
srreek, meldt het artikel. ‘Heel
Maas en Waal iuicht hierover.’
Streekmuseum Neestromen‑
land in Beneden-Leeuwen be‑

steedt met een nieuwe expositie
aandacht aan het oude Maas- en
Waalspoortie, Naast foto's en
filmbeelden van de32kilometer
lange route heeft detentoonstel‑
ling een opvallende trekpleister:
een maquette van de stoomtram,
gemaaltt door leden van Model‑
spoorclub Maas en Waal.
Sinds 2003 werlten Horssenaar
Bas Vrii en Rob Boeser uit Beu‑
ningen aan deze miniversie van
het tramspoor. Ze kozen voor het
hart van het traject: Druten, waar
de tramremise ‐ nu in gebruik
als leefstijlcentrum - ruimte
bood voor onderhoud van rijtui‑

gen en her lossen van goederen‑
transport. Naast de remise ziin
oolt andere Drutense iconen na‑
gebouwd, zoals het oude postkan‑
toor en slagerii Van 0s. Allemaal
op schaal 1:64.

Tijdrovend werk, waarvan het
eindpunt nog lang niet in zicht
1s.

Boeser: ..lk zou uioeindelijk
graag her gehele wagenpark wil‑
len maken, 35wagons. Maar over
één locomotiefdeed ik al een

iaar."

Hondarden w e n

kunt dit we! ons levenswerk noe‑
men, ja. Het houdt ons van de
straat en uit de kroeg,"
Boeser raakte als kind gefasci‑
neerd door de t r a m en begon in
de jaren 60 met modelbouw. Hii
vertelt: .,De meeste modelbou‑
wers kiezen voor treinen. Dat
kornt door de idyllische land‑
schappen die ze dan maken. Ber‑
gen, tunnels, houten chalets. Ben
t r a m riidt niet in deAlpen, daar‑
om is er minder interesse voor.
Maar wii vinden onze eigen regio
juist zo interessant.”

Ziin compagnon, verantwoorde‑

liik voor landschap en gebouwen,
bevestigt dat: nBen boompie ma‑
ken kost ie 31twaalf uur, een
huisie kost honderden uren."
De twee tramfanaten hebben
die moeite er graag voor over.
.,We ziin besmet m e t her tramvi‑
rus", zegt Vrii. ”1k vind het prach‑
tig om iets te scheppen in 3D. Ie

E ‘ n boomplo molten
host 10al twaalf um,
eon halal. knot
hondordon w o n
‐BalVrIl

De komende manden zal het
tweetal regelmatig mar Museum
Neestromenland komen, om
daar live verder te w h e n aan de
biina 6 meter lange maquerte.
00k wordt op de expositie een
diorama getoond: in die kiikkast
is een minitrambaan m e t Mans
en Waalse elementen te zien. De
trotse bouwers presenoeren deze
later dit iaar oolt in het Open‑
luchtmuseum (Arnhem) en
Spoorwegmuseum (Utrecht).
De tentoonstelling “De Stoom‑

tram in Maas en Waal' ls tot en
met zondag 11juni te zien in het
Streekhistorisch Museum Twee‑
stromenland, Pastoor Ziilmans‑
straat 3. Beneden-Leeuwen Toe‑
gang tot de expositie kost 2 euro
per persoon.
Moor informatie over de tentoon‑
stalling en openingstliden van het
museum is te vinden op
museumtweestromenlandnl.

