
 

 

Nieuws 

De modeltrein is hét 

nieuwe lockdowngeluk 
Handelaren en verkopers van modeltreinen als 
Märklin en Fleischmann beleven gouden tijden. 
Bestellingen van een paar duizend euro zijn in deze 
lockdowntijd niet ongewoon. 
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“Het is gigantisch druk,” zegt Rob Sassen van Harlaar Modeltreinen in 

Badhoevedorp. Zijn winkel is een begrip voor Amsterdamse 

modeltreinliefhebbers. De afgelopen maanden heeft Sassen er een hoop 

nieuwe klanten bij gekregen en ook oude bekenden kloppen na lange tijd 

weer aan. “Ze hebben vanwege de coronacrisis weer de tijd en halen hun 

oude hobby van zolder.” 

 

Er zijn twee soorten hobbyisten, zegt Sassen. “Je hebt de verzamelaar, die de 

treintjes gewoon neerzet en er weinig mee doet en mensen die echt bouwen 

en spelen. Vooral die laatste groep is erg gegroeid.” 

 

Dat merkt Sassen vooral aan de animo voor onderdelen als rails, boompjes, 

poppetjes en huisjes. “Het is niet aan te slepen.” 

Van alles uitverkocht 

Sassen schat dat hij het momenteel dubbel zo druk heeft met telefoneren en 

inpakken. De omzet groeit niet even hard mee; vanwege de 

coronamaatregelen is de spontane aanloop volledig weggevallen. Dat de 

omzet van de fabrikanten fors is toegenomen, verbaast hem niet: “Wij 

bestellen ook veel meer, en dan blijkt steeds van alles te zijn uitverkocht.” 

De treinliefhebbers zijn voornamelijk mannen. Slechts een paar procent 

bestaat uit vrouwen en kinderen. 

Technische kennis 

Märklin, de 162 jaar oude bouwer van modeltreinen uit Duitsland, merkte 

vorig jaar dat het aantal bestellingen rap omhoog ging. Eind 2020 lag het 

aantal bestellingen 70 procent hoger dan een jaar eerder. Ook andere 

producenten van treinen hebben omzetstijgingen gemeld. 

Om modeltreinhobbyist te zijn, is volgens de sector technische kennis nodig. 

Je bent machinist, landschapsarchitect, elektrotechnicus en spoorbeheerder in 

één. Omroep Max gaat in een nieuw tv-programma op zoek naar de beste 

modeltreinbouwer van Nederland. 


