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HET STATIONSGEBOUW VAN 
HASTIÈRE IN H0

Twaalf jaar geleden bracht Train Service Danckaert een lasergesneden bouwpakket uit van een typisch Nord-Belge 
station. De bouw hiervan werd destijds beschreven in MSM 84. Deze bouwdoos werd ontwikkeld en vervaardigd 
in exclusiviteit voor TSD door MKB-Modelle uit Duitsland, een fabrikant die een ruim aanbod aan soortgelijke kits 

heeft. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van TSD werd thans een nieuwe oplage gemaakt. Patrick Danckaert 
stelde ons een tweetal kits ter beschikking, zo konden we aan de slag voor de bouw van het station van Hastière.

TEKST EN FOTO’S (MODEL): GUY VAN MEROYE

De particuliere spoorwegmaatschappij Com-
pagnie du Nord-Belge was eigendom van de 
Franse maatschappij Compagnie du Nord, die 
de belangrijkste spoorweglijnen in het noord-
westen van Frankrijk bezat. De grote stations 
van de N-B waren duidelijk geïnspireerd door 
de architectuur van de Franse stations. Voor 
de kleinere stations nam men in ons land ge-
woon de Franse plannen over. Van één sta-
tionstype werden vanaf 1862 achtentwintig 
stations gebouwd volgens een vast stramien: 
een middendeel met twee bouwlagen onder 
een zadeldak, aan beide zijden gefl ankeerd 
door een lage vleugel onder een zadeldak. De 
lengte van deze vleugel varieerde volgens de 

behoefte van de dienst. TSD koos voor het 
kleinste ontwerp, met slechts één travee aan 
weerszijden van het hoofdgebouw. Derge-
lijke stations vinden we o.a. in Jambes-Nord, 
Dave, Lustin, Godinne langsheen de Maaslijn 
of Landelies en Marchienne-Zone langsheen 
lijn 130A.
Het stationsgebouw van Hastière, langsheen 
lijn 154, had aan weerszijden van het hoofd-
gebouw een lage vleugel met drie deuren/
ramen, in vaktermen traveeën genoemd. Met 
wat knip- en snijwerk leek het ons mogelijk 
om uit de onderdelen van twee kits het gro-
tere stationsgebouw van Hastière te maken. 
We togen aan de slag.

Het gebouwde station van Hastière, 

voor de foto tijdelijk op een be-

staand perron geplaatst. De kieren 

tussen gebouw en ondergrond wor-

den bij een permanente montage 

dichtgemaakt, de steunpalen netjes 

op maat gebracht.
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Een Franse motorwagen type Picasso. De autorail houdt halt in het 

station Hastière, gelegen langsheen de Maaslijn. Foto Max Delie

In periode 1984-1988 werd de reizigersdienst tussen Dinant en Givet 

gereden met Frans materieel. In 1988 werd het reizigersverkeer stop-

gezet. Foto verzameling J.B.

2. De kit is samengesteld uit lasergesneden karton en voorgekleurd 

lasergesneden papier. In de doos vinden we een drietal plastic zakjes 

met de bouwplaten, een overzichtje van de onderdelen en een aan-

tal bouwtekeningen als leidraad.

3. We starten met de ruwbouw, opgebouwd uit 3 mm dik karton. 

De diverse onderdelen zijn haarscherp door de laser in het karton 

uitgesneden en zitten nog met kleine nokjes vast aan het kader. De 

dikke kartonnen onderdelen zijn voorzien van uitsparingen en nokjes, 

zodat ze mooi in elkaar passen. Voor Hastière gebruiken we het 

hoofdgebouw zoals voorzien, de twee zijvleugels worden gemaakt 

uit het tweede bouwpakket. 

4. Aan de spoorzijde telt het rechter bijgebouw drie deuren, het 

linker één centrale deur en twee ramen. Hiervoor gebruiken we de 

gevels van het gelijkvloers van het hoofdgebouw van de tweede kit. 

Deze gevels worden als het ware doormidden gesneden, het deel 

van de verdieping wordt niet gebruikt. De gevels van de bijgebou-

wen langs de straatzijde moeten we samenstellen uit de bijgebou-

wen van deze twee kits.

5. De ruwbouw krijgt vorm. Aan de binnenzijde brengen we de no-

dige verstevigingen aan, gemaakt uit het dikke karton dat over is van 

de verdieping van het hoofdgebouw van kit 2. Dit is nodig omdat de 

sokkel voor een deel ontbreekt.
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6. Hier zien we het gebouw langs de 

straatzijde. De zolderingen zijn gemon-

teerd zodat de opstaande wanden ter on-

dersteuning van het dak kunnen geplaatst 

worden.

7. Deuren en ramen zijn samengesteld uit 

verschillende lagen gekleurd papier/dun 

karton. Hierdoor verkrijg je een reliëf.

8. Zoals te zien is op foto’s uit het groot-

bedrijf zijn op een bepaald moment enkel 

de ramen van het hoofdgebouw langs de 

spoorzijde nog bruin van kleur. De andere 

ramen werden wit geschilderd.

Zo ook in model. Nadat de ramen en 

deuren volledig zijn samengesteld en ge-

schilderd worden ze langs de achterzijde 

tegen de papieren gevels gekleefd. Op 

de verdieping kleven we ook gordijnen 

achter de ramen.
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9. Op de ruwbouw zijn nu de papieren 

geveldelen gekleefd, het geheel krijgt stil-

aan vorm. Op de gevels is duidelijk te zien 

waar de volgende laagjes papier moeten 

komen om ook de muren wat reliëf te 

geven.

10. Het station langs de straatkant. 

Alle ramen werden wit geschilderd. De 

indeling klopt niet helemaal met het 

grote voorbeeld. We nemen dit voor 

lief, zo niet zouden we de gevels van de 

zijgebouwen nog meer hebben moeten 

aanpassen. 

11. Het hoofdgebouw is reeds voorzien van de lagen 

baksteenkordons, sluitstenen en de geblokte bakstenen 

hoekpilasters.
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12. Het gebouw is klaar voor de 

dakbedekkers. 

14. Op foto’s uit het grootbedrijf 

blijkt dat de originele zwarte 

pannen werden vervangen door 

gewone rode pannen. We gaven 

de pannen dan ook een kleurtje, 

met verschillende mengsels van 

Vallejo rood, red leather, cavalry 

brown en een zwarte wash. Naast 

de schoorstenen kleven we stripjes 

aluminium folie die het daklood 

moeten verbeelden, en meteen 

ook de kier tussen schouw en dak 

camoufl eren.

13. Het dak wordt opgebouwd uit 

twee lagen karton: een dik, zwart 

karton met dakpanmotief met reliëf 

en een dun karton als onderdak met 

houtmotief. Ook hier moeten we 

de daken van de zijgebouwen zelf 

samenstellen met onderdelen uit 

de tweede kit. Met wat plakken en 

meten komt het goed.
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16. Het afgewerkte gebouw langs de straat-

zijde. De ramen werden voorzien van een 

stripje karton dat de vensterdorpel moet uit-

beelden. Naast de ramen zijn de bijgeleverde 

raamluiken gemonteerd. Het lood rondom de 

schoorstenen kregen een donkergrijs kleur-

tje, de schoorstenen werden voorzien van 

een deksteen uit de kit. De dakwerker moet 

dringend langskomen om de dakgoot van 

het hoofdgebouw beter te bevestigen!

15. Om van het gebouw het werkelijke 

station van Hastière te maken hebben we 

een naambord nodig. Dries Reubens maakte 

dit met de PC op verzoek en printte het af op 

een waterdecal. Dit maakt het station wel 

echt af. 

Het eindresultaat, een al bij al fraai ge-
bouw, een echte miniatuur van het station 
van Hastière. Bij een defi nitieve plaatsing 
op de modelspoorweg dienen de pilasters 
van de luifel zorgvuldig op maat te wor-
den gemaakt. Zorg er ook voor dat ze 
recht staan… Het is dus perfect mogelijk 
om met de onderdelen van twee kits het 
veel grotere station van Hastière te bou-
wen. Enig nadeel, het is geen goedkoop 
bouwproject: een kit van een ‘klein’ Nord-
Belge station kost € 75, wat de kostprijs 
voor Hastière (zonder naambord) toch op 
een behoorlijke € 150 brengt. 

17. Het station langs de spoorzijde. De luifel 

is ook samengesteld uit deze van de twee 

kits. Met een lengte van 33 cm heeft het 

karton de neiging om wat krom te trekken. 

Op de hoeken van het gebouw vinden we 

twee windschermen. De luifel rust op deze 

windschermen en kartonnen pilasters. Deze 

bleken door het lichtjes krom trekken van de 

luifel wat te kort. Ze werden verlengd met 

een stukje plasticard, maar blijken toch eer-

der fragiel en vertonen de neiging om krom 

te staan. De voorzijde van de luifel hebben 

we afgewerkt met de randafwerking van de 

puntgevels uit de tweede kit.


