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In de loop van de jaren heeft de scenery op de modelbaan meer en meer aan belang gewonnen bij 
de meeste modelbouwers. De tijd van het eenvoudige railovaal met uitwijkspoor met daarrond enkele 
haastig in elkaar gelijmde plastieken huisjes is voorbij. Nu moet alles authenticiteit uitstralen, op schaal 

zijn en de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat fabrikanten hierop 
inspelen en zo ook Aumo.be uit Waarmaarde die gespecialiseerd is in H0 modelbouw naar authentieke 
Belgische voorbeelden. Deze bouwsets worden in kleine reeksen uitgebracht en zijn hoofdzakelijk ge-

maakt uit laserboard, massief hout en fi jn gelamineerd fi neerhout. Naast een reeks van meestal landelijke 
gebouwen vindt men er ook karren, poorten, bruggen, bomen, fi guren, toebehoren en gereedschappen. 

TEKST EN FOTO’S: WALTER MOERS

STAAKMOLEN
VAN AUMO.BE

BOUW VAN DE
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A Top van het assortiment is de staakmolen 
naar het voorbeeld van de staakmolen in 
Herzele, Te Rullegem. Deze houten koren-
molen werd in 1750 gebouwd en is van 
het type staakmolen met open voet, heeft 
wieken van 23 m lang en weegt 40.000 
Kg. Hij beschikt over twee koppels maal-
stenen. De molen is nog steeds maal-
vaardig en werd in 1962 geklasseerd als 
monument. In België kennen we verschil-
lende types van windmolens: de gemetste 
stenen molen met draaibare kap, boven-
kruier genaamd, de watermolen en de 
staakmolen. Het is deze laatste waarover 
we het hier gaan hebben. 

De staakmolen is een houten windmolen 
waarvan de kast of romp aan een verti-
cale eiken spil of molenstaak is bevestigd. 
De molenromp met de wieken kan 360° 
rond deze staak draaien om de wieken in 
de wind te zetten (kruien in het jargon). 
De molenromp is opgebouwd rond de ho-
rizontale steenbalk die ligt en draagt op 
de staak. De staak steunt samen met de 
8 steekbanden op een kruisplaat die op 
gemetste teerlingen (voetsteunen) rust. 
Soms komt het voor dat de kruisplaat met 
teerlingen is ondergebracht in een geslo-
ten gebouwtje of afgewerkt is met plan-
ken tegen de weersinvloeden. Eén van de 
eigenschappen van de staakmolen is dat 
hij vrij gemakkelijk kan verhuisd worden. 
Hierdoor wordt hij niet beschouwd als een 
onroerend goed en kan hij perfect zon-
der tussenkomst van een notaris verkocht 
worden. Het is dan ook opvallend dat veel 
van deze molens verplaatst werden in de 
loop van de tijd.

VAN AUMO.BE

BOUW VAN DE
1. Samenstelling van het pak-

ket waarbij de diverse onder-

delen mooi apart verpakt zijn.

2. Uitsnijden van de styrodur 

basisplaat aan de hand van 

de kartonnen mallen.

3. Afschuinen van de cirkel.

A. De staakmolen in Herzele 

te Rullegem stond model 

voor de kit van Aumo.be.
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De bouwkit van de staakmolen van Aumo.
be wordt afgeleverd in een stijlvolle kar-
tonnen doos. Naast de drietalige (Ne-
derlands-Frans-Engels) bouwbeschrijving 
vinden we een basisplaat in Styrodur, een 
zakje moduleerpoeder, kartonnen mallen, 
tal van zakjes gelazerde fi neerhouten en 
massief kastanje houten onderdelen, een 
mini kettinkje, SMD verlichtingssetje en de 
motor voor de aandrijving van de wieken, 
alles zeer verzorgd en per bouwstadia ver-
pakt. Zelfs een fi jn schuurpapiertje is bij-
gevoegd om desgevallend waar nodig bij 
te schuren.

We starten met de bouwbeschrijving grondig 
door te nemen en de onderdelen te bestude-
ren. Best de vele verschillende onderdelen in 
de zakjes bewaren tot men ze daadwerkelijk 
nodig heeft. De bijgeleverde styrodur plaat 
dient als basis voor de molen. Met behulp 
van de kartonnen mallen kunnen we de teer-
lingen waarop de molen rust perfect positi-
oneren alsmede de heuvel mooi in een ge-
wenst model snijden. Wij kiezen om nog een 
extra cirkel te snijden ten einde het geheel 
later mooi te kunnen inpassen op de mo-
delbaan. Het gedeelte waarop de teerlingen 
geplaatst worden blijft vlak, de rest schuinen 

4. De verschillende stadia van 

de opbouw van de teerlingen 

(van links naar rechts).

5. Aanbrengen van de grond-

laag in een nat bed van met 

water aangelengde houtlijm.

6. Na het aanbrengen van de 

toplaag met echt zand tekenen 

we met de sjablonen de posi-

ties van de 16 kruipaaltjes.

7. Uitsnijden van de geraamten 

van het molenkot.

8. De onderdelen van de bin-

nen- en buitenconstructie wor-

den zeer spaarzaam verlijmd 

met Titebond.

9. Inbrengen en verlijmen van 

de vloerbalken, let op de ver-

stekverbindingen op de hoeken 

van het molenkot.

10. De steenbalk waarin de top 

van de staak komt is een van 

de belangrijkste onderdelen 

van de staakmolen.

11. De molentrechter bestaat 

uit vele kleine onderdeeltjes.
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We starten met de bouwbeschrijving grondig 
door te nemen en de onderdelen te bestude-
ren. Best de vele verschillende onderdelen in 
de zakjes bewaren tot men ze daadwerkelijk 
nodig heeft. De bijgeleverde styrodur plaat 
dient als basis voor de molen. Met behulp 
van de kartonnen mallen kunnen we de teer-
lingen waarop de molen rust perfect positi-
oneren alsmede de heuvel mooi in een ge-
wenst model snijden. Wij kiezen om nog een 
extra cirkel te snijden ten einde het geheel 
later mooi te kunnen inpassen op de mo-
delbaan. Het gedeelte waarop de teerlingen 
geplaatst worden blijft vlak, de rest schuinen 

we 2 à 3 mm af naar buiten toe. Achteraf 
gezien kun je de afschuining beter laten want 
dan komt de trap relatief hoog van de grond. 
De buitenste ring schuinen we scherp af en 
snijden tevens een geïmproviseerd trapje uit. 
Het trapje werken we af met een paar fi jne 
houten stammetjes (takjes uit de tuin). We 
lijmen de kartonnen mal van de binnen cir-
kel voor de teerlingen op de basisplaat. De 
fabrikant raadt aan om bij de bouw van de 
molen Titebond houtlijm (te koop in de mo-
delbouwzaak) te gebruiken.
Er dienen twee lage en twee hoge teerlin-
gen gebouwd te worden omdat de balken 

van de kruisplaat boven op elkaar liggen 
i.v.m. het eventueel vervangen. Voor de 
puristen: de hoge teerlingen liggen steeds 
in de Noord-Zuid as… Het geraamte van 
de teerlingen lijmen we in de voorziene 
sleuven. Daar rond bouwen we de bakste-
nen met tenslotte de deksteen er boven-
op. De lijm brengen we zeer spaarzaam 
aan met de punt van een speld. De bak-
stenen zijn op de hoeken mooi in verband 
gelazerd zodat alles mooi in elkaar past.

De styrodur krijgt nu een behandeling met 
het bijgevoegde poeder, een soort fi jn za-

genmeel dat we in de aangebrachte lijm-
oplossing (met water aangelengde hout-
lijm 50/50) strooien met een keukenziftje. 
Na droging volgt nog een echte zandlaag 
met dezelfde techniek. Het zand komt 
gewoon uit de tuin en werd fi jn gezeefd. 
Middels het sjabloon kunnen we nu de 
gaatjes prikken voor het plaatsen van de 16 
kruipaaltjes. De paaltjes dienen om via het 
kruisysteem onderaan de trap en staart, de 
molen te kunnen draaien met behulp van 
een ketting die eraan wordt vastgelegd. 
Omdat we niet weten hoeveel we de heu-
vel nog moeten manipuleren bij de bouw 

12. De molenaarstrap mag ook 

niet ontbreken, trede per trede 

te lijmen.

13. Via de openstaande deur 

zullen de molenaarstrap en de 

molentrechter zichtbaar blijven.

14. Het uitsnijden van de ge-

laserde stukken gaat gemakke-

lijk, hier de buitenwand aan de 

kant van de galerij.

15. Na het inbrengen van de 

steunbalken plaatsen we de 

draagbalken van het balkon.

16. De voorste eindgevel of 

voorveeg begint zijn uitstraling 

te krijgen.

17. Plaatsen van de zadelbalken 

of middenlijsten.

18. Lijmen van de twee zadels 

enkel aan de staak.
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brengen. Daarnaast werkt de trap en de 
staart ook nog als tegengewicht. 

1. CONSTRUCTIE VAN 
HET MOLENKOT OF ROMP
De wanden van de buitenconstructie van het 
molenkot zijn op de hoeken voorzien van 
tanden zodat ze mooi in elkaar passen en ste-
vig kunnen verlijmd worden. Heel voorzichtig 
snijden we met een (nieuw) X-Acto mesje de 
wanden uit het raam. Dit gaat gemakkelijk 
door de voorziene vasthechtingsdriehoekjes. 
De respectievelijke binnenlagen dienen nu 
op de buitenconstructie gelijmd te worden. 
Volg nauwgezet de instructies zodat de juiste 
delen worden samengevoegd. De Titebond 
brengen we spaarzaam aan. Vervolgens lij-
men we de vier wanden aan elkaar. Alle wan-
den zijn verschillend. Hier mag je geen fou-
ten maken want anders komt het niet goed 
met de plaatsing van de staak. Zorg ervoor 
dat alles mooi haaks staat. Dan plaatsen we 
de vloerbalken van de maalzolder (onderste 
etage) waarop de plankenhouten vloer komt. 

Let erop dat het staakgat aan de zijde van de 
wieken komt. Dan volgt het plaatsen van de 
boezem of steenbalk (dwarse balk) waarin 
de staak komt. De boezem monteren we van 
binnenuit en verlijmen. Het gat in de boezem 
ligt nu in één lijn met het gat in de vloer. We 
steken de vloerbalken van de steenzolder 
(tweede etage waar de molenstenen liggen) 
waarop dan de vloer volgt. Het trapgat is 
rechts van de deur. Door de massieve con-
structie is het molenkot enorm stevig.

2. MOLENTRECHTER
De molentrechter vangt na het malen van 
het graan de bloem op in de maalzolder. 
Vervolgens wordt de bloem in zakken ge-
daan. Bouwers met dikke vingers gaan het 
hier wat moeilijker hebben want het zijn al-
lemaal kleine onderdeeltjes. Maar dankzij de 
verstekverbindingen past alles mooi ineen. 
We monteren de trechter vanuit de zoldering 
naar beneden toe. Samen met de molenaars-
trap komt de molentrechter zichtbaar door 
de openstaande deur.

19. De zonneblokken worden tussen 

de aangegeven lijntjes op de deksteen 

van de teerlingen gelijmd.

20. In het midden van de kruisplaten 

(balken) komt de staak.

21. De verschillende steekbanden 

(schuin opstaande steunbalken) wor-

den vervolgens gelijmd.

22. Detail van de console waarin de 

motor komt te liggen.

23. De motor past perfect 

in de console.

24. Overzicht van de binnenbouw van 

het dak.

25. Zicht op het half binnendak 

met geraamte.

26. Het binnendak is klaar, let op de 

gebroken daklijn van het typische 

mansardedak.

van de molen stellen we het aanbrengen 
van het statisch gras uit tot later.
Nu kunnen we beginnen met de eigenlijke 
bouw van de molen. Er dient opgemerkt 
dat de staak niet in het midden zit van de 
molenromp omdat anders het gewicht van 
de wieken de molen uit zijn evenwicht zou 
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Let erop dat het staakgat aan de zijde van de 
wieken komt. Dan volgt het plaatsen van de 
boezem of steenbalk (dwarse balk) waarin 
de staak komt. De boezem monteren we van 
binnenuit en verlijmen. Het gat in de boezem 
ligt nu in één lijn met het gat in de vloer. We 
steken de vloerbalken van de steenzolder 
(tweede etage waar de molenstenen liggen) 
waarop dan de vloer volgt. Het trapgat is 
rechts van de deur. Door de massieve con-
structie is het molenkot enorm stevig.

2. MOLENTRECHTER
De molentrechter vangt na het malen van 
het graan de bloem op in de maalzolder. 
Vervolgens wordt de bloem in zakken ge-
daan. Bouwers met dikke vingers gaan het 
hier wat moeilijker hebben want het zijn al-
lemaal kleine onderdeeltjes. Maar dankzij de 
verstekverbindingen past alles mooi ineen. 
We monteren de trechter vanuit de zoldering 
naar beneden toe. Samen met de molenaars-
trap komt de molentrechter zichtbaar door 
de openstaande deur.

3. MOLENAARSTRAP
De trap mag ook niet ontbreken en wordt na 
assemblage via het trapgat van de steenzol-
der ingebracht. Allemaal fi jne onderdeeltjes 
maar perfect te verlijmen met de Titebond.

4. BALKON OF GALERIJ
Alvorens de balkonbalken te kunnen plaat-
sen moeten we de buitenafwerking op de 
constructie lijmen. Het uitsnijden gaat ge-
makkelijk en we lijmen tevens het deur- en 
raampaneel. We vergeten niet de SMD ver-
lichting te plaatsen want de bedrading moet 
tussen de constructie en de buitenbekleding 
worden weggeleid. Dan brengen we de 
steunbalken in, plaatsen de draagbalken, 
de vloer en de leuning. We lijmen tevens de 
deur en het slagluik op hun plaats.

5. DE STAAK
Dit is één van de mooiste onderdelen van 
de molen omdat de zware massieve balken 
zo goed worden weergegeven. We zetten 
het molenkot op zijn kop en lijmen de za-

delbalken. Daarna volgen twee zadels die 
enkel aan de staak worden gelijmd. Nadien 
verwijderen we de staak met zadel terug 
om de eigenlijke balkenconstructie op de 
teerlingen te bouwen. Alle balken schuren 
we een weinig op. We lijmen eerst de zo-
genaamde zonneblokken (kleine balkjes) 
op de teerlingen. De dekstenen van de 
teerlingen zijn voorzien van fi jne hulplijn-
tjes waarbinnen de zonneblokken moeten 
gepositioneerd worden. En nu wordt het 
duidelijk waarom er lage en hoge teerlin-
gen zijn. De kruisplaten waarop de staak 
steunt zitten nl. boven elkaar zodat zij 
te allen tijde kunnen vervangen worden. 
Er zijn 4 lengten steekbanden (schuine 
steunbalken) twee soorten kort voor de 
bovenste kruisplaat en twee soorten lang 
voor de onderliggende kruisplaat. Een-
voudigheidshalve lijmen we de staak eerst 
op het kruis waarbij wij erover waken dat 
deze perfect loodrecht staat. Controle met 
een winkelhaakje is aangewezen. Nadien 
is het gemakkelijk om de verschillende 

steekbanden aan te brengen. We konden 
natuurlijk niet wachten om het molenkot 
op de staak te plaatsen. Alles past perfect 
en de kast draait mooi om haar as. Super.

6. DAKCONSTRUCTIE
Eerst moeten we het hebben over de mo-
tor die zijn onderkomen vindt in het dak. 
De 6V= motor is voorzien van een metalen 
tandwielkast die er moet voor zorgen dat 
de wieken zoals in werkelijkheid maximum 
20 toeren per minuut draaien. Hij ligt in 
een console van uiteraard gelazerd fi neer-
hout en deze gaan we nu bouwen. De con-
sole bestaande uit drie elementen komt in 
een open vloerkader. We lijmen alles ineen 
en de motor past er perfect in. Op de aan-
drijfas komt een inox bus en deze lijmen 
we conform de instructies met de Titebond 
vast. In de bus past dan een messing staaf 
van 2 mm Ø en deze moet ingekort wor-
den tot hij 8 à 9 mm buiten het dak komt. 
Gezien we hierop nog geen zicht hebben 
stellen we het inkorten en lijmen uit tot 

27. De voorzijde van het dak 

wordt afgewerkt met houtwerk.

28. Bedraden van de motor, de draden 

worden tussen het geraamte en de 

zijwand naar beneden geleid.

28bis De dakbedekking uit gelaserd 

karton heeft en heel mooi reliëf.
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nu het dak verder dichtleggen. Alles past 
mooi. We werken de rechte dak gevel af 
met houtwerk.

- DAKKAPEL: De dakkapel bestaat uit een 
aantal kleine onderdeeltjes die naar eigen 
inzicht kunnen ingepast worden.

- DAKBEDEKKING: Vooraleer we nu verder 
gaan moeten we de motor aansluiten. We 
solderen de bijgevoegde draden aan de 
contacten en leiden de draden naar bene-
den tussen het geraamte en de buitenbe-
kleding. Nu kunnen we de dakconstructie 
vastlijmen aan het molenkot. Vervolgens 
lijmen we de heel mooi gelazerde dakbe-
dekking op het onderdak beginnende met 
de driehoek aan de kant van de wieken. 

29. Verlijmen van de zijwanden, alles past 

mooi tegen elkaar.

30. De tot planken gelaserde houten plaat.

31. Het molenkot is klaar.

32. De treden van de trap worden met pen 

en gat verbinding in elkaar gelijmd.

33. Alles mooi sorteren want er zijn 

verschillende maten van treden i.v.m. de 

doorgaande staart.

34. Best de trap in eenmaal monteren want 

de Titebond lijm droogt vrij snel.

35. Overzicht van de onderdelen van het 

kruisysteem.

36. Detail van het kruisysteem.

later. We moeten nog wel de twee bijge-
voegde stroomdraden (wikkeldraad van 
0,3 mm Ø) aansluiten en wegleiden tussen 
het geraamte en de buitenbekleding van 
het molenkot. Hier wachten we ook even 
mee tot we verder staan met het dak.

- BINNENBOUW DAK: Zoals de foto aantoont 
is dit geen eenvoudige constructie. Het 
mansarde dak heeft nl. verschillende hel-
lingen en een dubbele wand. Het rechte 
dak geveltje (deurkant) schilderen we 
groen (Humbrol 120) en het aanwezige 
raam wit (H34). We snijden tevens een 
plastic folie uit als glas voor het raam. 
We lijmen de rechte wand met pen en 
gat verbinding haaks op de bodemplaat. 
Vertrekkende van deze wand kunnen we 

De knik in de daken kunnen we gemak-
kelijk plooien door nog eens licht door de 
plooilijn te gaan met een X-Acto mesje.

7. BUITENBEKLEDING
De buitenbekleding, de beplanking of be-
bording, wordt in het vakjargon ‘schud-
deberd’ genoemd en overwegend verticaal 
aangebracht. Nadat de bedrading mooi 
naar beneden is geleid kunnen we de hou-
ten buitenbekleding aanbrengen. De voor-
zijde of windveeg is uit gelazerd karton met 
een mooie imitatie van de schaliën. Tenslot-
te brengen we onder de beide zijkanten van 
het dak nog een plank aan ter afsluiting.

8. CONSTRUCTIE VAN DE TRAP
De trap is volledig met pen en gat verbin-
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dingen. Opgelet, er zijn verschillende ma-
ten van treden i.v.m. de staart die door de 
trap gaat. Vooraleer we tot montage over-
gaan zijn alle onderdelen fi jn geschuurd 
en in volgorde gelegd (zie foto). Nu is het 
zaak de trap in één maal ineen te lijmen 
want de Titebond droogt redelijk snel. We 
beginnen met alle treden in één schalier 
(zijbalk waarin de treden zitten) te lijmen 
om nadien de andere schalier toe te voe-
gen. Niet gemakkelijk maar met bekwame 
spoed en de nodige zorgvuldigheid klaren 
we de klus. Vergeten we hierbij niet dat 
we met zeer fi jn hout werken en alles fra-
giel is. Gelukkig past alles perfect.

9. KRUISYSTEEM
Dit dient om de molen te draaien op zijn 
staak en de wieken in de wind te zetten 
d.m.v. het opwinden van een ketting die 
vastgelegd wordt aan één van de kruipaal-
tjes. We starten met alle onderdeeltjes te 
sorteren zodat we stilaan een inzicht krij-
gen in het kruisysteem. Dit is pas fi jn werk. 
We lijmen eerst de hel of beugel ineen die 
op de onderste trede van de trap moet ko-
men. Vervolgens lijmen we de vangbalk en 
de steunbalk waarin de tandwieloverbren-
ging en kruihaspel huist. De kruihaspel be-

staat uit een groot tandwiel en een houten 
as opgebouwd met houten rondellen. Al-
les op een messing as van 0,5 mm Ø. Voor 
en achterkant worden afgesloten met een 
kleine houten rondel (zie foto). Daarbo-
ven zit een as met het kleine tandwiel dat 
bediend wordt door het handwiel zodat 
met een relatief kleine inspanning de ket-
ting kan opgedraaid worden. Achteraan 
de staart zijn er nog twee loopschoren 
die verhinderen dat de molen vanzelf en 
ongewenst rond zijn as zou draaien. Deze 
zijn niet voorzien in de kit maar gemak-
kelijk zelf te maken van een houten balkje 
van 1 mm op 1 mm. Uit de rommeldoos 
vissen we een stukje messing van 0,05 mm 
dik en 0,5 mm breed voor het vervaardigen 
van een oog/scharnierpunt op de loop-
schoren. In de staart boren we een gaatje 
van 0,5 mm Ø voor de bevestigingspun-
ten. Met een fi jne ronde tang vormen we 
de haken aan de staart. De messing strip 
komt op het uiteinde van de loopschoor 
(zie foto). Verlijmen met secondelijm. En 
alles werkt nog echt ook. De bijgevoegde 
ketting korten we af tot 11 cm en plooien 
een messing ringetje van 0,4 mm Ø dat we 
in de laatste schakel steken. Het ringetje 
solderen we dicht. Vervolgens schuren we 

37. Het kruisysteem gemonteerd 

op de onderste trede van de trap.

38. De loopschoren maken we 

van houten balkjes van 1 mm 

op 1 mm uit onze houtvoorraad, 

messing scharnieren worden 

eveneens zelf vervaardigd.

39. Bevestiging van de trap 

en de staart aan het molenkot.

40. Eerste opstelling van de 

staakmolen.

de ketting op met een glasvezelpotlood en 
zwarten met Carr’s metal black voor mes-
sing. Bij het kruien komt de ring over één 
van de kruipaaltjes en het andere eind zit 
op de kruihaspel.

Tot slot monteren we de trap met staart 
aan het molenkot. Hier merken we dat 
de trap mede door het afschuinen van 
de heuvel relatief hoog boven de grond 
hangt maar dit kan opgelost worden door 
de teerlingen dieper in de basis te leggen 
of de heuvel minder af te schuinen. Wij 

De knik in de daken kunnen we gemak-
kelijk plooien door nog eens licht door de 
plooilijn te gaan met een X-Acto mesje.

7. BUITENBEKLEDING
De buitenbekleding, de beplanking of be-
bording, wordt in het vakjargon ‘schud-
deberd’ genoemd en overwegend verticaal 
aangebracht. Nadat de bedrading mooi 
naar beneden is geleid kunnen we de hou-
ten buitenbekleding aanbrengen. De voor-
zijde of windveeg is uit gelazerd karton met 
een mooie imitatie van de schaliën. Tenslot-
te brengen we onder de beide zijkanten van 
het dak nog een plank aan ter afsluiting.

8. CONSTRUCTIE VAN DE TRAP
De trap is volledig met pen en gat verbin-
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kiezen voor het laatste en vullen aan met 
uiteraard echte aarde. In werkelijkheid is 
de opstap ook redelijk hoog. 

10. DE WIEKEN
We willen niet in herhaling vallen maar het 
gaat hier weer over zeer fragiele stukken. 
Het uitdrukken van de resthoutjes moet 
zeer omzichtig gebeuren op gevaar af één 
van de regels te breken. Neem hiervoor 
uw tijd en een scherp mesje.
Na de roeden wat zuiver geschuurd te 
hebben kunnen we de wieken erop lij-
men. Met een speld brengen we de lijm 
zeer spaarzaam aan op de regels. Het is 
duidelijk aangegeven hoe de wieken moe-
ten gemonteerd en georiënteerd worden. 
Zij draaien immers tegen wijzerzin in. In 
werkelijkheid vallen de scheden (regels) 

echter in de zijkant van de roede en niet 
erop. Wellicht is dit zo geconstrueerd om 
lasertechnische redenen. Wij vangen dit 
op door een extra plank aan te brengen 
zodanig dat de scheden ter hoogte van de 
roeden afgedekt zijn. Vervolgens lijmen 
we de roeden haaks op elkaar en brengen 
de asblokken met sluitstuk aan. Wij bren-
gen tevens stormplanken of windplanken 
aan omdat de molen dan ook kan draaien 
zonder opgezeild te zijn. Deze schilderen 
we vooraf wit om eventueel knoeien te 
voorkomen. Nu kunnen we de messing as 
op maat brengen (15 à 16 mm). We plaat-
sen de geschilderde stormplanken.

11. DE ZEILEN
De grote uitdaging is nu zeilen te fabrice-
ren die op schaal geloofwaardig overko-

41. Detail van de trap met staart, 

kruisysteem en loopschoren.

42. Aan de ketting van de 

kruihaspel solderen we een 

zelfgebogen ringetje, dat om 

een kruipaal dient geplaatst te 

worden bij het kruien.

43. Detail van de gebeitste trap 

en gezwarte ketting. 

44. Het uitdrukken van de ge-

laserde wieken is een heel secuur 

werkje.

45. De wieken worden op de 

roeden gemonteerd, let op de 

juiste oriëntatie.

46. Naast het molenkot, de trap 

en de staak wordt het gehele 

gevlucht ook met houtbeits be-

handeld.

47. Plaatsen van de wind of 

stormplanken.

48. Met een vlijmscherp scalpel 

snijden we de zeilen uit een zeer 

fi jne (oude) dameszakdoek.

49. Vooraleer defi nitief in vorm 

te snijden schilderen we de 

zeilen rood zoals bij de meeste 

molens.
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echter in de zijkant van de roede en niet 
erop. Wellicht is dit zo geconstrueerd om 
lasertechnische redenen. Wij vangen dit 
op door een extra plank aan te brengen 
zodanig dat de scheden ter hoogte van de 
roeden afgedekt zijn. Vervolgens lijmen 
we de roeden haaks op elkaar en brengen 
de asblokken met sluitstuk aan. Wij bren-
gen tevens stormplanken of windplanken 
aan omdat de molen dan ook kan draaien 
zonder opgezeild te zijn. Deze schilderen 
we vooraf wit om eventueel knoeien te 
voorkomen. Nu kunnen we de messing as 
op maat brengen (15 à 16 mm). We plaat-
sen de geschilderde stormplanken.

11. DE ZEILEN
De grote uitdaging is nu zeilen te fabrice-
ren die op schaal geloofwaardig overko-

men. Na een zoektocht langs allerhande 
lintjes en stoffen kwamen we uiteindelijk 
bij een zeer fi jne (oude) dameszakdoek. 
Mooi in model knippen was er niet bij 
zonder dat alles begon uit te rafelen. Ons 
zeildoek moet 12 mm op respectievelijk 
94 mm en 110 mm meten. Met een vlijm-
scherp chirurgie mesje en een stalen liniaal 

snijden we 4 zeilen iets te groot uit. Met 
Tamiya acrylverf (XF-7) rood met een tik-
keltje bruin (XF-10) kleuren we de zeilen 
door en door en laten ze een nachtje dro-
gen. De meeste molenzeilen zijn immers 
rood en het fl eurt tevens het model op. 
Na droging kunnen we ze nu perfect op 
maat snijden en hierbij gaat de stof niet 
meer uitrafelen. Met een weinig seconde-
lijm brengen we de zeilen aan op de wie-
ken. Vervolgens lijmen we koorden op de 
hoeken boven en onderaan de zeilen en 
laten de bovenste langs de achterzijde van 
de wieken naar beneden lopen waar de 
molenaar ze kan vastmaken. De koorden 
vonden we in de naaidoos van vrouwlief. 
We kozen voor koordkleurige garen van 
Duet nr. 448 (65% Polyester en 35% ka-
toen). We brengen tevens een koord aan 
de luias, onder de luikap, waarmee de 
zakken graan naar boven worden gehe-
sen. Voor het in werking stellen van de 
luias wordt deze via het varkenswiel aan-
gesloten op het bovenwiel welk wordt 
aangedreven door de bovenas waarop de 
wieken zijn gemonteerd. Om de koord 
mooi recht te laten hangen hebben we ze 
onder een lichte spanning aangetipt met 
secondelijm over de gehele lengte.

12. AFWERKING
Het grote voorbeeld is helemaal met car-
bolineum behandeld. Wij gaan houtbeits 
gebruiken dat quasi hetzelfde effect 
geeft. Eventueel meerdere lagen aanbren-
gen tot het gewenste resultaat bereikt is. 
De askop schilderen we rood. Het metaal-
werk van het kruisysteem schilderen we 
zwart. Trap, balkon en voet krijgen hier 
en daar nog een behandeling met groen 
pigmentpoeder om wat mos vorming te 

simuleren. De windveeg behandelen we 
met wat grijs pigmentpoeder. De nokken 
van het mansardedak werken we af met 
een reepje lood. Dit is grijze plakband die 
we in reepjes van 2 mm snijden. De kop 
van de kruipaaltjes, de loopschoren en het 
handwiel schilderen we wit.
Van een overschotje messing maken we 
een windwijzer en plaatsen die op de nok 
van het dak.

Tot slot begrassen we de molenwal met de 
grasmaster.
Werken met hout is een totaal andere dis-
cipline dan styreen, messing, MDF of kar-
ton. Hout is in eerste instantie een natuur-
product en is gemakkelijk te behandelen 
met eenvoudige middelen. Het heeft zijn 
eigen karakter, structuur en kleur zodat 
geen ingewikkelde behandelingen nodig 
zijn om het in model mooi weer te geven. 
De keuze om een staakmolen op schaal 
volledig in hout uit te voeren lag dan ook 
voor de hand. De kit is bijzonder goed 
verzorgd en alles past perfect. Dit is onte-
gensprekelijk het resultaat van een goed 
doordacht ontwerp gesteund op originele 
plannen, hoog kwalitatieve lasertechniek 
en een doorgedreven afwerking. Wij heb-
ben dan ook niets dan lof voor de fabri-
kant en hopen dat hij de ingeslagen weg 
zal vervolgen.

De staakmolen is te verkrijgen via de web-
shop www.aumo.be of op beurzen en 
kost 185 EUR plus eventuele verzendkos-
ten. Niet weinig maar als je de vele uren 
modelbouwplezier rekent dan valt dit best 
wel mee. Dit is topmodelbouw 
waar we veel plezier aan hebben 
beleefd.

50. Na droging kunnen we de zei-

len op maat snijden waarbij de stof 

niet meer uitrafelt.

51. De zeilen dienen zoals bij het 

grote voorbeeld met koorden op-

gespannen te worden.

52. Met secondelijm fi xeren we 

de koorden aan de hoeken van de 

zeilen.

53. Langs de achterzijde van de 

wieken lopen de koorden naar 

beneden waar de molenaar ze 

vastmaakt.

54. Tenslotte begrassen we de mo-

lenwal met de grasmaster.
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