
Overleg Modelbouw Macquette dd 21012021 

Aanwezig: 

Cor Geluk [CG] 

Ellis Otto-Landheer [EO] 

André Jansen [AJ] 

Betsy Gouman [BG] 

Bert Rosbach [BR] 

Lodewijk Baars [LB] 

Barry Zuidgeest [BZ} 

Jos Gouman [JG] 

Dave Schouten 

 

De TD werkt door en gaat onverminderd verder en maakt de 424 ruimte af. De modelbouwclub 

behoeft met zijn ideeën hier geen rekening mee te houden. 

 

Vraag Hoe staan de modelbouwers tegenover het voorgestelde gebruik van 1:35 

 Bert reageert aan de hand van het L409A model (meegenomen). Iedereen is wel 

van overtuigd dat je hierin goed de bunker e.d. kan zien dus gefixeerd op de 

bunkers prima. 

 Het idee van de totale stelling vervalt hiermee. 

 De keuze van de 1:35 kiest voor diverse ‘eilandjes in de stelling’ vanuit de 

plattegrond (zie verder *) 

Plattegronden Betsy en Jos hebben diverse plattegronden gemaakt met eilandjes gebaseerd op 

gebruik van de tafelonderstelling in de Biber. 

 Een definitieve keuze kan nog niet gemaakt worden van deze plattegrond omdat 

er nog bepaald moet worden welke bunkers we gaan laten zien. 

 Eerst gaan we schuiven in het platte vlak om te kijken welke ruimte we nodig 

hebben 

Ruimte In de kamer kan de ruimte tot aan verlenging van deuringang gebruikt worden. 

Er is wel één randvoorwaarde: je moet er omheen kunnen lopen dus “niets 

tegen de muur” 

 Cor verlaat de vergadering 

Bunkers en 

radars * 

Gekozen wordt voor diverse geclusterd delen uit de stelling: 

Cluster 1:centrale gebied bij de 428 bunker. 

Bestaat uit: 409A, 428, WbR, 433 en de zendmast met peiler 

Cluster 2: nader locatie 

Bestaat uit: Freya FuMG 450 (werkbaar tot medio 42)daarna vervangen door de 

Freya LZc FuMG 401 C, Luftransport zerlegbar ), Wb FuSe 62 1 en een 

naastliggend onderkomen. 
1 discussie over de locatie van deze ‘kleine Wb”. Het boek van Jeroen doet geen 

uitspraak hierover. Op pagina 5 van het boek staat  

In 1941 werd de FluWa postuitgebreid met een schotelvormige antenne (FuSe 

62). In de verwijzing ernaar staat echter dat “er geen bewijzen zijn dat deze 

inderdaad geplaatst is”. 

Barry vraagt info na bij Jeroen 

Ideeën Jos neemt voortouw om de voortgang in te zetten, metingen en ruimte. 

Bert gaat de plattegronden maken terwijl André de Freya gaat opmeten en 

verschalen naar 1:35 (deze is niet in model te verkrijgen dus zullen we zelf 

creatief moeten worden) 

Afspraak Modelbouwers gaan nadenken over het vervolg.  

  

 


