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Miniworld Does UK
Brexit? Geen sprake van. Niet bij Miniword Rotterdam. Hier wordt sinds 2015 hard gewerkt aan
een 190 m2 groot bouwproject met als landenthema Groot-Brittannië. En alhoewel er nog veel
moet gebeuren, is er nu al heel veel te zien. Deze zomer staat Miniworld dan ook in het teken
van ‘Miniworld Does UK’. Het Engeland/ Wales deel is opengesteld voor publiek. Het
Schotland deel staat in de startblokken, wat een uniek kijkje achter de schermen geeft. In het
restaurant kan genoten worden van fish & chips, uiteraard op krantenpapier geserveerd.
Het was hard werken maar vanaf 3 juli is het Engeland/ Wales gedeelte officieel opengesteld voor
publiek. Keihard werd er aan dit deel gewerkt, tot aan de laatste dag voor 3 juli, om de puntjes op de i
te zetten. “Het is nog niet helemaal af, maar wij zijn ontzettend trots op het huidige resultaat”, aldus
Marc van Buren, directeur van Miniworld Rotterdam. “Het landschap ligt er, de meeste maquettes zijn
geplaatst, de eerste ‘inwoners’ zijn aangekomen, de informatiebladen hangen en ook de eerste trein
rijdt”. Het resultaat mag er zijn. Om nu op vakantie te gaan naar Groot-Brittannië hoeft u niet verder
meer dan Rotterdam.
Al vier jaar is er hard gewerkt aan dit spectaculaire bouwdeel. Tussen alle andere werkzaamheden
door. Allereerst natuurlijk het maken van een ontwerp. Dat alleen al was een enorme klus. En dan de
ruimte, die eerst helemaal verbouwd moest worden. Vervolgens moest de ruwbouw / houten
onderconstructie gemaakt en geplaatst worden. Duizenden schroeven, spijkers en vele kubieke
meters hout later kon gewerkt worden aan het installeren van elektronica en het leggen van sporen en
wegen. Vervolgens de landschapsbouw, waar nmt de hand de kleinste details zijn aangebracht in de
rotsen, de vele muurtjes, de kastelen. Tegelijk met het landschap verschenen de eerste van vele
prachtige maquettes: Clifton Observatory, Minack Theatre, Dartmoor rotsen, Chesterton Windmill,
South Foreland Lighthouse, Glastonbury Tor, The Great Orme Tramway, Uffington Horse, om er maar
een paar te noemen. Alles in het eigen atelier gemaakt. En als laatste volgen nu de inwoners. Mensen
en dieren vullen langzamerhand het landschap en brengen alles tot leven.
Miniworld Does UK
In de maanden juli en augustus staat Miniworld in het teken van ‘Miniworld Does UK’. Via de webshop
van Miniworld is een mooie aanbieding te vinden van entree met een rondleiding achter de schermen
van 50 minuten, waarbij de rondleiding gratis is: https://miniworldshop.nl/product/miniworlddoesuk/
Op vakantie naar Rotterdam en Groot-Brittannië tegelijk? Dat kan, bij Miniworld Rotterdam. Hopelijk
tot snel!
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