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Een tijdje geleden vroeg goede modelspoorkennis Lex Hoogesteger mij om samen 
met hem een trambaantje te bouwen. Ofschoon zijn vrouw in Retranchement is 
geboren, heeft zij tijdens haar jeugd en puberteit - samen met haar ouders - geruime 
tijd in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) gewoond. Mijn modelspoorkennis en zijn vrouw 
komen nog regelmatig in Sluis; zo raakten zij aan de praat met iemand, die bekend is 
met de historie van de stad, en ontvingen van hem onlangs een mooi fotoboek: 
“SLUIS ZO WAS HET… in oude prentbriefkaarten”. Dit fotoboek staat vol met foto’s en 
afbeeldingen van prentbriefkaarten uit de periode 1885 – 1965. Na het doorbladeren 
en lezen van het boek kwam Lex tot de ontdekking dat er in Sluis ooit een tram had 
gereden. In eerste instantie een stoomtram en later – vanaf ca. 1934 – een 
elektrische tram. Vandaar zijn vraag zoals bovenaan het artikel staat weergegeven. 
 
Na enig speurwerk mijnerzijds kwam ik er achter dat er een tramlijn had bestaan van 
de “STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ BRESKENS-MALDEGEM” (SBM), die een zijlijn 
exploiteerde van Draaibrug via Sluis naar St. Anna ter Muiden (= Belgische grens).  
 
Als eerste hebben we samen besloten welk stukje van Sluis we wilden nabouwen en 
daarna in welke periode we een en ander wilden laten plaatsvinden. Na het 
bestuderen van de foto’s in het boek hebben we gekozen voor een stukje Sluis bij de 
haven en de kaai, mede omdat daar wat meer trambewegingen plaatsvonden dan 
elders in de stad. Er was daar een passeerspoor, een watertoren en kolenvoorraad, 
alsmede een opstelspoor voor het douanekantoor ten behoeve van in te klaren 
goederenwagens. Voorts een hotel dat als “Statie” dienst heeft gedaan (= halte voor 
de tram); we hebben het toenmalige douanekantoor als centraal thema gekozen in 
het diorama, met onder meer een aanlegsteiger van de veerboot uit Brugge, recht 
tegenover dit kantoor, waar passagiers zich dienen te legitimeren bij de beambten. 
 
Als tijdvak hebben we gekozen voor de periode 1920 – 1930. Dit sprak ons erg aan, 
mede gezien de opkomst van de automobiel en de reeds bestaande aanwezige 
transportmiddelen, zoals paard en wagen en natuurlijk de stoomtram. Het sporenplan 
van de trambaan hebben we niet kunnen achterhalen, maar aan de hand van de 
diverse foto’s hebben we kunnen reconstrueren hoe het er ongeveer heeft uitgezien. 
 
Hieronder is de modelbaan getekend zoals wij die in gedachten hebben en die 
momenteel reeds in een ver gevorderd stadium is. Naast en achter het feitelijke 
diorama zijn opstelplaatsen en passeerplaatsen gecreëerd, zodat van tijd tot tijd een 
andere stoomtram kan worden getoond op het zichtbare deel van de 
modeltrambaan. Zelfs op het zichtbare gedeelte van de baan kunnen twee trams uit 
verschillende richtingen elkaar passeren, waarbij er slechts één gelijktijdig kan rijden 
over de aangelegde rails, terwijl de andere dan moet wachten tot die ene weer terug 



is van zijn rondje door de coulissen. Voorts kan hier worden gerangeerd met een stel 
goederenwagens voor het douanekantoor alsmede bij het hotel Centraal – de statie. 

 
Figuur 1  Plattegrond van de stoomtrambaan Sluis met haven en kaai rond het douanekantoor. 

 
 
De gebouwen op de modelbaan zijn niet verkrijgbaar bij een van de bekende 
modelbouw scenery fabrikanten, zodat het in de meeste gevallen zal neerkomen op 
zelfbouw van alle bouwwerken. De veerboot en de havensleper komen van mijn RTM 
modelbaan “Mouburg”; de halve vrachtboot, rechts in de haven dient nog gebouwd te 
worden. De huizenrij rechts – vooraan in de module – hebben een open achterzijde, 
zodat de toeschouwer naar binnen kan kijken in de verschillende kamers van de 
huizen. Deze dienen dan natuurlijk wel voorzien te zijn van het benodigde interieur. 
 
 
Hoewel de SBM natuurlijk ook heeft gereden met veel stoomtramlocomotieven van 
de Belgische fabrikant Tubize, die mijns inziens mooi zijn van lelijkheid, hebben we 
als Nederlanders gekozen voor stoomtramlocs van Backer & Rueb, het type met de 
grote voor- en achterruit, zoals ook het geval is bij de HTM-loc “OOIEVAAR”. In ieder 
geval twee locs van deze firma en van dit type hebben dienst gedaan bij de SBM, 
t.w. stoomlocomotief № 4 AARDENBURG en stoomlocomotief № 5 SLUIS. De SBM 
was een metersporige tramlijn, en dat vertaalt zich in schaal H0 (1:87) naar het 
bekende H0m (= 12 mm). Wij hebben echter gekozen voor een smallere variant in 
H0 en dat is geworden H0e (= 9 mm). De reden hiervoor is, dat ik reeds over heel 
veel H0e-materieel beschikte en dat een eventuele zelfbouw van de stoomlocs kan 
worden uitgevoerd met 9 mm N-spoor chassis, die ik in ruime mate in voorraad heb. 
 
 



Hieronder een tekening van een tweetal Backer & Rueb stoomtramlocs met de grote 
voor- en achterruit, zoals de locs № 4 AARDENBURG en № 5 SLUIS er uit zouden 
moeten zien. De afbeelding is getekend op ware grootte en kan dienen als sjabloon. 
 

      

Figuren 2 en 3  Voor- en zijaanzicht van stoomtramloc № 4 van de Stoomtram Maatschappij Breskens-Maldegem; 
zo moet stoomtramloc № 4 AARDENBURG er uit gaan zien. Tekening op schaal 1:87. 

      

Figuren 4 en 5  Voor- en zijaanzicht van stoomtramloc № 5 van de Stoomtram Maatschappij Breskens Maldegem; 
zo moet stoomtramloc № 5 SLUIS er uit gaan zien. Tekening op schaal 1:87. 

 
De lengte van de zijwanden is aangepast aan de lengte van het chassis van de 
donorloc, de 2-assige stoomloc 7000 in schaal N (1:160) van Fleischmann Piccolo. 
De betreffende smalspoor stoomtramloc wordt gebouwd in de schaal H0 met een 
spoorbreedte van 9 mm, m.a.w. H0e. De wanden van de kast worden uitgesneden uit 
(Evergreen) gladde plasticplaat met een dikte van 0.25 mm volgens de tekeningen 
hierboven. Voor een volledig verslag van de bouw van deze stoomtramlocs wordt 
verwezen naar de bouwbeschrijvingen van locs № 4 AARDENBURG en № 5 SLUIS. 
 
Inmiddels zijn beide stoomlocs gerealiseerd in de onderhoudswerkplaats in BoZ. 
Voor een verslag van de bouw van AARDENBURG verwijs ik naar Nieuwsbrief nr. 5; 
Stoomloc SLUIS is vrijwel identiek gebouwd. Hieronder een foto van beide locs op 
mijn baantje “Uivernest” en een foto van № 4 AARDENBURG op de baan van Sluis.  
 

      
Foto 1  Beide stoomtramlocs op Uivernest.                                  Foto 2  Loc AARDENBURG op Sluis in aanbouw. 

N.B. De rijtuigen maken geen deel uit van het Project Sluis. 



Zoals al hiervoor is gemeld is het voormalige douanekantoor het centrale punt in het 
diorama; dit is momenteel het enige gebouw dat nog bestaat en heden ten dage doet 
dit dienst als cafetaria, genaamd: l’Empereurke. Links van dit gebouw is nu een grote 
rotonde, terwijl er rechts in de jaren na de tweede wereldoorlog allemaal “nieuwe” 
gebouwen zijn verrezen. Dit betekent dat wij alle gebouwen alleen op oude foto’s 
kunnen terugvinden. Tot op heden hebben wij geen originele tekeningen kunnen 
bemachtigen van gebouwen, omgeving en sporenplan. Alle gebouwen dienen nog 
(zelf) gemaakt te worden; slechts het sporenplan is reeds gerealiseerd op de layout 
en de beide fiddleyards, zie foto 3 hieronder. 
 

 
Foto 3  Alleen de rails zijn gelegd; links fiddleyard1, boven fiddleyard2 

 
Maar na dit laatste schrijven hebben we alweer wat verder gewerkt aan het project 
en een aantal gebouwen aan de hand van oude foto’s gebouwd met behulp van 
Allerlei soorten dak- en muurplaten en niet te vergeten het materiaal van Evergreen. 
Dat heeft geresulteerd in de volgende foto-opnames die half mei 2020 zijn gemaakt. 
 

 
Foto 4  Overzichtsfoto van de gehele baan met de kade van Sluis 



 

 
Foto 5  De stoomtram bij het passeerspoor ter hoogte van de “Statie” en het winkeltje. Rijtuig nog in aanbouw. 

 

      
Foto 6 en 7  De gebouwen rechtsachter op de baan aan de Hoogstraat. 

 
Op dit moment is het zo dat wij aan Ronald Visser van AlsaCast (resin modelbouw, 
zoals Artitec en Tilly Models) hebben gevraagd of hij het douane kantoor voor ons 
zou willen maken als resin bouwpakket. Daartoe hebben we hem een aantal (oude) 
foto’s van het object gestuurd en hij is daar momenteel heel druk mee aan de gang. 


