
Work in progress:
Melsbroek B.58 Diorama

EDS :  OVERZICHT VAN  AUGUSTUS  TOT NOVEMBER 2020



De inspiratie :

Bij het zoeken naar informatie  over de Hawker Typhoons in België, kwam ik volgende foto’s 
tegen van  de HANGAR op Melsbroek :  met  Typhoons



Hangar op B-58  met B-25 Mitchell  1944

IN KLEUR !

Gevonden op : http://www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php?p=630671



Het verhaal van  B-58  Melsbroek
Het vliegveld van Melsbroek werd aangelegd door de Duitse bezetter. Op de plaats waar tot 
september 1940 nog een heuse windmolen stond, verschijnt de nieuwe Fliegerhorst of 
luchtmachtbasis van Melsbroek. 

Er was één onderhoudshangar en die hadden de Duitsers proberen camoufleren als een rij 
huizen.

In maart 1943 kan de Luftwaffe al gebruik maken van drie verharde startbanen. Na de bevrijding 
(3 september 1944) wordt het vliegveld gebruikt door de RAF  als Advanced Landing Ground 
B.58  en worden dezelfde banen gebruikt door onder meer Spitfires, Typhoons, Wellingtons, 
Mosquito's en Mitchells.

De Typhoons van het 181 Sqn en van het 137 Sqn verbleven er in september 44 en werden 
opgevolgd door de Mitchells van 180 sqn en die van het 320 sqn van oktober 44 tot april 45. het 
320 Sqn is hier het interessantste, het was een Nederlands RAF squadron met ook Belgische 
bemanningen. En er bestaan decals van hun vliegtuigen. 



Nieuwe aankopen voor deze Dio
Een legplank van  56 cm x 38 cm  van IKEA voor 5 Euro als grondplaat

Een kit van GPM (Polen) van een hangar  (39cm x28 cm)  voor  30 euro  incl. verzendkosten

De AIRFIX kit van de B-25 Mitchell op 1/72 en Decalvel  EagleCals nr25 met decals voor de Mitchell 
van 320 sqn  op Melsbroek  bij  Modelhobbies  UK 

De AIRFIX kits van RAF EMERGENCY SET  en RAF REFUELLING SET bij SPEELGOED2000 in Deurne: 
winkel met  grote stock, en een trage website, goede service    (35 euro)

https://www.speelgoed2000.be/nl/modelbouw-164 

PVC Foam  sheet  van MAQUETT  20 cm x 32 cm x 3mm, diverse profielen en  plastiekvellen van 
RABOESCH, dak- en muurplaten van Vollmer,  bij PASSION 132 .  Het materiaal van MAQUETT en 
RABOESCH is ook te vinden bij Schleiper in  Gent.

Een Ruined House op 1/76   en ladders en vensters  van ANCORTON models in lasercut  bij Hattons UK 
(spoorwegmateriaal)



De GPM hangar op 1/72 
De kit bestaat uit vellen dik karton, waar de onderdelen met een laser zijn voorgesneden.

Alle delen maak je los, pas je in elkaar en lijm je samen.



1 travee ingekort om 
te passen op 
grondplaat. De  
Mitchell kan er in.



Bij het maken van de nevengebouwen 
blijkt dat de beschildering  met fake 
gebouwen  door de Duitsers  bijna 2 
keer groter is dan wat een huis in 
werkelijkheid zou zijn : Te zien aan de 
ramen rechts die groter zijn dan de 
vrachtwagen.





Zijkant ? 
Foto Internet

Achterkant ?
Foto uit boek



De Airfix  kit van de  Mitchell van de RAF



IN DE DOOS 



Ruined House  OO scale = 1/76  (20 pond)

Helaas : niet bruikbaar voor  deze DIO



Bouw Huis Links  & Kop van de façade  



Foto’s uitvergroot om decals te maken

Links boven, 
Rechter kant



Verdere opbouw van de façade:



Achterkant:

Foto uit boek van wat de 
achterkant zou kunnen zijn: 
omgewerkt tot inkttekening in 
paintnet
En daarvan transparante 
decals gemaakt 



Decal een tweede maal boven  de kleurvlakken aangebracht om de tekening te bekomen,
Boven plaat in ribbelplastiek om golfplaten na te bootsen



Opbouw van de dakkapellen



Structuur  met H profielen om 
de valse muur  achteraan op zijn plaats 
te houden,
Dakkapellen aan de voorkant.

Voorkant met poorten  
(plaatjes met decals)



Uitwerking huis aan de rechterkant



Uitwerking huis aan de linkerkant

Ingekort wegens breedte 
grondplaat

Geen foto’s te vinden, eigen inspiratie:
Muur met nepvensters en afgevallen pleister
Dak open, plankenvloer, achteraan afgedekt 
met zeil 



Voertuigen ( voor de 2 diorama’s)

Ambulance  
gaat naar dio   
Ursel  in 
Mickey Mouse
camo

Austin K6 brandweerwagen  wordt camion 
voor dio Melsbroek 



Airfix Bomber re-supply set

Standard Tilly, Bedford Camion, 
Tractor naar Dio Melsbroek
Bom trailer and Bowser naar Dio 
Ursel 

Bedford QLT & QLD

Korte Bedford QLD : naar dio Ursel
Lange Bedford QLT : gebruikt voor 
Flight Control Caravan in dio Ursel



Personeel voor dio Ursel

Mechaniekers in
Zwarte overalls
Andere staf in 
blauwe uniform
Brandweer:
2 man 

En nog enkele andere…



Personeel voor dio Melsbroek



Hangar op B-58  met B-25 Mitchell  1944



Personeel voor dio Melsbroek



Stand  eind november :



Vooraanzicht  Hangar


