Stoom in de tuin
Daan Biessels
Met het prachtige lenteweer en helaas de situatie dat we allemaal zo veel mogelijk thuis moeten
blijven, is de treinenhobby natuurlijk een welkome tijdvulling. Zeker als je het tijdverdrijf kunt
combineren met tuinieren en wat serieuzere weg- en waterbouw.. Dit stukje wil ik dus gebruiken om
wat meer te vertellen over echte stoomtreinen voor in de tuin en dan met name de 16mm schaal uit
Engeland.
Het is nog steeds smalspoor, alleen dan een slag groter dan waar de 009 society voor is neergezet.
Ooit had ik de Bregenzerwald Bahn (in h0e) in een kamer liggen, uiteindelijk is voor het geld wat na
verkoop hiervan door vrij is gekomen een eerste stoommachine voor gekocht in sm45 oftewel LGB
formaat.
Engelsen hebben een aparte maatvoering voor tuinspoor. SM32 (een spoor van 32 mm) is qua
spoorbreedte-op-schaal vergelijkbaar met 009. SM45 (LGB spoor, dus 45mm) is vergelijkbaar met
h0e, zoals Liliput. De schaalverhouding is 16mm/foot, pakweg 1:19. Er zijn een aantal grote merken
die serieuze stoomloks bouwen, zoals Roundhouse, Accucraft en Regner, maar ook een aantal
kleinseriebouwers en de grootte is prima geschikt voor zelfbouw. Mamod heeft zich inmiddels ook
aan de serieuze stoomloks gewaagd en het model kan zich meten met de Roundhouse loks.

Roundhouse lok, omgebouwd tot HF110C
Roundhouse is een begrip in de 16mm tuinspoorwereld. De loks zijn enorm goed, gaan decennialang
mee en makkelijk voor beginners. De loks zijn gasgestookt, hebben veelal een vlambuisketel waar de
brander in zit en het gas is altijd eerder op dan het water, dus droogkoken is niet aan de orde. De

stoom is oververhit met maximaal 3 bar. Cylinders zijn 1/2 inch doorsnede, met bakschuiven, dus erg
zuinig in stoomgebruik. Wielen zijn verschuifbaar op de assen zodat de loks op 32 en 45mm spoor
kunnen rijden.
Aster is een japans/ chinees merk met wat erk leuke lokjes voor smalspoor. Zelfde recept als
roundhouse, alleen wat minder robuust. Regner is een duits merk voor live steam loks, mar ze
verkopen ook heel veel losse onderdelen voor zelfbouw. Overigens kun je van Roundhouse ook veel
zelfbouwkits kopen, o.a. cylinders, ketels en complete chassis zijn kant en klaar te koop. Regner is
wat verfeinder. De loks hebben spaakwielen, gefreesde drijfstangen maar hebben iets meer gevoel
nodig bij het bedienen en de ketel moet tussendoor bijgevuld worden, anders kookt-ie droog.
Daarvoor zit er een peilglas op de ketel, die roundhouse niet heeft.

Regner bouwpakket chassis/ ketel met eigenbouw carosserie..
Waarom Live Steam? In de eerste plaats gaat het niet alleen om het rijden. Het is een echte machine
die verzorging vereist en een groot deel van de lol ermee is het in de gaten moeten houden van de
verschillende variabelen als keteldruk, waterniveau en niveau van de smeerpotjes. De loks zijn van
messing, koper en staal, dus wegen behoorlijk door. Vooral de messing spaakwielen en de zwaar
uitgevoerde drijfstangen met glijlagers vind ik geweldig leuk.
Een tweede is dat live steam enorm sterk is. Een klein 2 assertje trekt met gemak 6 zware
goederenwagens door de scherpste (600mm) radius, iets waar een LGB Stainz toch echt blijft staan of
zijn tandwielen stuk trekt. Voorwaarde is wel dat de baan redelijk vlak moet liggen, want een
stoommachine is een evenwichtsapparaat. Zeker loks die met handbediening werken vereisen vlakke
rails en als het kan, niet teveel rechte stukken. Dat laatste is om de weerstand over de gehele baan
zo constant mogelijk te houden, waardoor de snelheid gelijkmatig blijft zonder te hoeven bij regelen.

De huidige baan, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van bogen om de trein gelijkmatig te laten
rijden.
En een derde is dat er veel extra dimensies bij komen die een elektrische baan toch niet heeft. Denk
hierbij aan geluid, geur, rook, temperatuur.. Als je je vingers brandt aan een 009 lok, dan kan hij
daarna de prullenbak in, want dan is er iets fout gegaan.. Bij een stoomlok is alles heet, het ruikt naar
warme olie, het puft en sist en blaast en (zeker bij koude) komt er veel afgewerkte stoom zichtbaar
uit de schoorsteen, wat geweldig veel spoorwegsfeer oproept.

De spectaculaire Alpsteinbrücke is gemaakt van aluminium profielen..
Last but not least, het is geen speelgoedtrein die er uit ziet als een echte. Het zijn echte loks, ze zijn
alleen kleiner, maar de werking is gelijk. Ze hebben net als de echte een eigen temperament, zijn
soms nukkig, hebben persoonlijke eigenaardigheden en vereisen dezelfde aandacht als een
grote..Dus vandaar Live steam.

De rails vereist ook meer aandacht. Ik heb zelf na veel geklooi op losse planken een geul gegraven en
een halfsteens muurtje gemetseld waar het spoor bovenop ligt. Daar tegenaan is grond gestort en
zijn stenen vast gemetseld. Ook de brugpijlers staan in het beton tegen het wegzakken. Dit ligt nu
een aantal jaar goed op zijn plaats zonder dat het steeds gerepareerd hoeft te worden, want als er
iets verzakt is het meteen merkbaar en ontsporen met een live steamer is echt "not done", want
door de veiligheid spuit dan gloeiend heet water. Heb het 1x gehad, gelukkig in de winter, dus een
dikke jas aan. Maar je wilt niet in je t-shirtje een lok op moeten vangen..

Personentrein onderweg op de Dampfbahn Schwägalp (zo heet mijn baantje..)
Loks kun je handmatig bedienen of met een afstandsbediening. Voor beide is wat te zeggen.
Persoonlijk vind ik dat een stoomlok geen batterijen moet hebben en dus met hendels en
handwieltjes bediend moet worden. Maar heb je een grote tuin of wil je echt uitgebreid rangeren,
dan is een afstandsbediening wel praktischer. Al verlies je daarmee wel een deel van de
"stoombeleving"..
Toch ook wel een paar voetnootjes die niet onbelangrijk zijn. Binnenshuis is het opstoken van een
live steam lok niet echt handig. Het is geen Wilesco machientje.. Je kunt er een
koolmonoxidevergiftiging door krijgen als de ruimte niet goed ventileert en de hoeveelheid stoom
die er uitkomt tijdens gebruik is flink. Een halve liter water is zo weg.. Een 2e is dat de ketel onder
druk staat, dus regelmatig testen of de veiligheid niet vast zit, alle koppelingen goed vast zitten etc is
belangrijk. Ik heb een gesprongen peilglas gehad en de hoeveelheid heet water die er uitkomt in de
vorm van hete stoom (3bar kokend water wordt meteen stoom bij een drukval) liegt er niet om.
Maar dit kun je van te voren zien aankomen, want het glas had een klein barstje bovenin, waarvan ik
dacht "mwoa, kan nog wel".. niet dus. Het is dus echt een buitenhobby (en dus goed te combineren
met 009).

Een blik op de bediening van de Regnerlok.
Dan.. het is best prijzig. De loks zijn niet zelden richting de 1000 euro per stuk, maar behouden hun
waarde alsof ze van goud zijn. Niet zelden wordt een gebruikte lok van 10 jaar oud voor ongeveer
hetzelfde bedrag verkocht als wat ze nieuw gekost hebben en een 2e punt is, je hebt er niet veel van
nodig om je goed te vermaken. Mamod, Roundhouse, Accucraft en Regner hebben allen lokjes in hun
programma voor beginners van rond de 700 euro nieuw, soms vind je nog wel eens 2e hands een
leuke lok voor flink minder, maar meestal mankeert daar wel wat aan. En dan moet je er gewoon wat
verstand van hebben. Zo ben ik aan 2 van mijn loks gekomen, allebei projecten die vastgelopen
waren (1 letterlijk)..
Peco en Accucraft maken SM32 wagens, de SM45 kun je natuurlijk gewoon van LGB kopen. En er
wordt heel veel zelf gebouwd of onderling worden er wielstellen geruild..
Hoe werkt het opstoken bij een live steam lok? In de eerste plaats is het drijfwerk functioneel. Dus
voor elke rit zorg je ervoor dat de bouten vast zitten, de speling niet ergens ineens flink hoger is en
dat het goed gesmeerd wordt. Ik gebruik hier motorolie voor uit een oliekannetje. Motorolie kan
tegen hoge temperatuur en smeert ook als hij koud is. Daarnaast zitten er dopes in om slijtage te
voorkomen en slijtdeeltjes in de olie op te nemen, maar iedereen heeft er een eigen idee over. Voor
mij werkt het goed, mits je niet te zuinig bent.. Ook het drijfwerk van een model stoomlok moet
blinken..

Gefreeste drijfstangen van de Regnerlok, er zitten behoorlijk veel bewegende delen op die smering
vereisen..
Als de smeerronde klaar is, is de cylindersmering aan de beurt. Meestal gaat dat met een
"displacement lubricator", dat is een smeerpot waar de stoomleiding doorheen loopt. Hier zit een
klein gaatje in, waardoor stoom ontsnapt, condenseert en omdat olie op water drijft, drukt het
condensaat geleidelijk de olie uit de smeerpot de stoomleiding in. Dit is speciale stoomolie die niet
verbrandt in de oververhitter en is zeer effectief voor het soepel laten lopen van de O-ringen die de
zuigers in de cylinder afdichten.
Daarna is het water vullen. Bij een roundhouse lok giet je de ketel vol tot de nok en haalt er daarna
40ml uit, andere loks hebben een kijkglas. Het water is even een verhaaltje apart. Normaal
kraanwater bevat kalk, wat in de ketel achterblijft. Dus liever niet gebruiken. Gefilterd regenwater,
gesmolten ijs uit het vriesvak of condens van de airco is veel beter bruikbaar. Ikzelf heb
frisdrankflessen in een kast in de schuur, waar een voorraadje in zit. Elke fles heeft een stukje
koperen leiding erin, om ervoor te zorgen dat er voldoende koperionen in het water zitten, zodat de
ketel niet opgegeten wordt. Zuiver water is namelijk zeer corrosief, zeker voor koper en messing.
Sommige loks hebben een vulventiel, zodat je ze met een externe pompfles kunt navullen als de
ketel onder druk staat. Vooral voor Regnerloks een aanrader, omdat gastank en ketelinhoud niet op
elkaar zijn afgestemd.

Lokatie van het peilglas in de Regnerlok.
Tenslotte het gas. Er zijn ook kolengestookte loks in deze schaal (Riverdale bijvoorbeeld) en deze
vereisen nog net iets meer "fingerspitzengefühl" en geven er een nog flink grotere stoombeleving
voor terug, alleen is het aanleggen van een goed kolenvuur in zo'n klein keteltje iets wat je even
moet oefenen en luistert het nog veel nauwer met het waterniveau in de ketel.. Gas dus. Ik gebruik
de gaspatronen van de onkruidbrander van de Action. Dit is Butaangas, Propaan (of een mengsel)
kan ook en doet het vooral in de winter goed (sneeuwschuiven!!). Het gas vul je net als een
aansteker en loopt in een tank. Er zit een handwieltje op waarmee je de gasdruk kunt regelen (de
tank warmt op, dus je moet dat nogal eens aanpassen) en dus de brandersterkte en je keteldruk kunt
regelen.
Opstoken: Met een gasaansteker voor gasfornuizen (lange steel) kun je via de schoorsteen, in de
rookkast of onder de rookkast het vuur ontsteken. Draai het gaswieltje open tot je een zacht sissend
geluid hoort, waarna je de aansteker op de gewenste plaats ontsteekt. Je hoort dan een harde plop
en een schor geluid van de brander. Dat geluid lijkt op die zwarte ruimtescheepjes van Darth Vader.
In ieder geval weet je, zolang je dat geluid hoort, is de brander aan. Hoor je weer "plop" en gaat het
daarna sissen, is het vuur uit en loopt er alleen nog gas. Rustig beginnen, zodat alles langzaam kan
opwarmen. Als je drukmeter begint op te lopen, kun je de regulateur open zetten om de cylinders en
leidingen op te warmen. Pas na een tijdje is er genoeg druk om de machine in beweging te krijgen.
Dat gaat eerst met horten en stoten en veel water uit de schoorsteen, want alle stoom wordt eerst
condens tot de machine is opgewarmd.

Ik heb 2 opstooksporen en voor de loks een grote koffer met gereedschap, olie, gas en gefilterd
regenwater..
Rijden: Als er voldoende stoomdruk is, of als de veiligheid afblaast (dan is de kracht maximaal) kun je
de ganghendel verzetten (voor of achteruit) en de regulateur open draaien. Sommige loks moet je
een zetje in de gewenste rijrichting geven, die hebben geen ganghendel, maar een slipexcentriek. De
meeste "instap" loks hebben zo'n constructie. Ik ben er zelf niet echt weg van, maar het werkt prima
en doet niks af aan de prestaties van de lok. Ik houd alleen meer van een hendel die je daarvoor
moet gebruiken in plaats van de "hand van God" te gebruiken om de lok een zetje te geven. Na
verloop van tijd wordt de gasdruk hoger, want je gastank warmt op (staat naast de ketel) en er zit
minder vloeistof in dan bij de start. Ook verdwijnt er langzaam water uit de ketel, dus het
verdampend oppervlak is veel groter (halverwege de ketel is de doorsnede van de ketel groter dan
bovenin) en het water is goed heet, dus kookt dan makkelijker.
Dus zul je de gasdruk moeten terugdraaien (heel klein stukje, luister naar het geluid) en de regulateur
een beetje terug moeten nemen. Bij een lok met een bijvulmogelijkheid kun je een te hoge druk in de
ketel ook terugnemen door er even wat koud water bij te suppleren. Werp ondertussen met
regelmaat een blik op het peilglas. Zeker als de ketel goed warm is en de lok stevig moet werken is
het waterpeil in no-time verdwenen. Als dan je gas eerder op is, is de brander uit en stopt de lok
gewoon ergens, maar is dat niet op elkaar afgestemd dan kookt de ketel droog. Hierdoor kan de
vlambuis kromtrekken of kunnen solderingen van de ketel of appendages smelten, met gevolg dat de
ketel lekt. En dat wil je niet.. Het vergt dus wat oefening en aandacht, maar dat is juist ook deel van
de lol van echte stoom..
Na het rijden is de lok loeiend heet. Je brandt je kladden aan alles wat je vast pakt. Even laten
afkoelen dus. Zet de regulateur open zodat de afkoelende ketel lucht aan kan zuigen anders trekt-ie
vacuüm en kan bij het openen van de smeerpot alle troep naar binnen zuigen. Ook dat wil je niet. De
smeerpot zit nu grotendeels vol water en prut. Hiervoor zit een aftapplug onderin de tank. Ik maak
vaak gebruik van het laatste restje stoom uit de ketel om dit eruit te blazen (dus heet aftappen),
maar je kunt ook gewoon de vuldop los maken, waardoor het residu eruit loopt. Let op alle O
ringetjes en doppies dat die niet ergens in het gras verdwijnen.. Als je de lok van de rails haalt, zet
hem op een doek of een stuk keukenpapier en veeg hem schoon. De onderkant is een oliebende en
zet je hem zo in je kast, is je vrouw niet blij.. Als je hem langere tijd niet gebruikt moet je ook de ketel

helemaal leeg maken door de veiligheid eruit te schroeven en de lok ondersteboven leeg te laten
lopen.

Sneeuwschuiver voorop de Roundhouse lok. Deze heeft veel kracht als die is opgewarmd..
Soms zet ik de lok ook gewoon even op een rollenbank om hem te laten draaien, vooral na
onderhoud of voordat-ie weer de baan op mag na de winterstop. Ook als je gaat sneeuw schuiven is
het handig om eerst op de rollenbank de machine warm te draaien, anders is hij alleen maar condens
aan het verpompen. Hiervoor heb ik een speciale sneeuwschuiver gebouwd die voor op een lok
geklikt kan worden. Is ook een erg leuke bezigheid, maar er moet wel sneeuw liggen.. Helaas
afgelopen winter niks aan sneeuw gehad..
Al met al heb ik jullie hopelijk een klein kijkje kunnen geven in de wereld van de (engelse)
tuintreinen, want live steam is iets wat vooral in Engeland heel populair is in de tuin. Het wordt vaak
gecombineerd met gardening en is zo een gezamelijke hobby van man en vrouw. Compleet met
beurzen en meetings en clubs, enfin, alles erop en eraan.

