
Overleg Modelbouw Macquette dd 28.11.2020 

Barry heeft de schaal 1:72 gepositioneerd op de omgeving (zie bijlage) en eigenlijk is dit al te groot. 

Jos laat aan de hand van modellen het verschil even zien tussen de diverse schalen. Duidelijk is dat we 1:35 

veel te groot vinden. 

 

Afspraak: 

Barry gaat de kaart aanpassen zodat de stelling die we willen laten zien past 

binnen de 1:72 schaalmaat 

Toegepaste schaal 1:72 

Verder zal de kaart aangepast worden met de bunkers die we gaan 

afbeelden 

Afspraak: 

Barry gaat de bunkers op deze kaart aangeven, en sluit dit kort met de 

modelclub 

 

Idee leeft wel om de echte objecten zoals de Wurzburg ook af te beelden op 

1:35 echter separaat opstellen (in de Bibebrunker) 

 

Gezamenlijk wordt gekeken aan de hand van beschikbare courante platen 

hoe groot we de 4-kanten maken om gezamenlijk te werken. Omdat platen 

van 122x61 cm courant zijn kiezen we voor kwadranten van 60 cm 

Afspraak: 

Barry gaat deze 60 cm quadranten ook projecteren op de kaart zodat we 

uiteindelijk de 4,20x2,50 kunnen afdrukken en als onderligger kunnen 

gebruiken. 

 

Betekent dat we direct een heleboel uit de huidige macquette kunnen hergebruiken. Gekozen wordt voor alle 

aanwezige elementen die binnen de afgebeeld stelling stonden. 

Gezamenlijk gekeken. 

Afspraak 

Hergebruik van : 

• Wasserman 

• 2 Wurzburg Rieses 

• 2 Freyas 

• Y-gerät 

• Flugwache 

• Flak 

• Bunkers 409A en 409 

• Bunker 433 aggregaat 

 

Discussie vindt verder plaats over details (afsluitbaarheid, aanlichting e.d.) 

 

Barry stelt concreet het volgende voor: 

Projectmatig bevinden we ons in een Planontwikkelingsfase [PLO] Dit betekent dat we het plan verder gaan 

opstellen en uitwerken, o.a. een Programma van Eisen [PvE] van wat er allemaal moet komen en gedaan moet 

gaan worden. Dit PvE wordt separaat opgesteld door Jos, Barry en Gerard (Jos maakt een afspraak), omdat 

ook, of juist, de TD hierin een rol moet spelen. Het PvE wordt na opstelling vastgelegd. 

Hierin komen de randvoorwaarden die we nodig hebben, zoals materiaal(keuze), aanlichten, afsluiten 

(glas/plexiglas), financiën, planning e.d. aan de orde.  

 

Daarna wordt er gekeken naar een uitwerking als Ontwerpfase [OF]. Inhoudelijk wordt binnen de 

modelbouwers besproken hoe het PvE (uit)gebouwd gaat worden. Afspraken inhoudelijk worden gemaakt, 

zoals wie doet wat, waar hebben we de TD voor nodig, welke werkvolgorde gaan we uitwerken en wanneer is 

de afwerking in de bunker zelf gaande (veel wordt thuis of bij de Modelspoorbouw gemaakt) 



Daarna (soms parallel) gaan de bouwactiviteiten van start, een nauwe samenwerking tussen de Modelbouwers 

en TD is daarbij nodig. 

Namens de Modelbouwers is Jos eindverantwoordelijke en maakt dus de afspraken. 

Gerard heeft deze honneurs namens de TD. 



 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 


