Persbericht
Rotterdam krijgt nieuwe centrumattractie
De grootste overdekte modelbaan van Nederland Railz Miniworld is de nieuwe centrumattractie
van Rotterdam. Op 26 januari 2006 zijn Railz Miniworld en het Ontwikkelbedrijf Rotterdam
overeengekomen dat de attractie zich definitief zal vestigen in de gemeente Rotterdam. In
maart 2006 wordt gestart met de bouw van de modelbaan op de vestigingslocatie aan de
Weenaboulevard nabij Centraal Station. De initiatiefnemers zullen samen met een team van
tenminste 30 modelbouwers de modelbaan realiseren. De officiële opening zal plaatsvinden in
december 2006.
De modelbanen van Railz Miniworld worden in fasen gebouwd. In 2006 zal 280 m2 modelbaan
worden gebouwd naar Nederlands thema. Dit eerste bouwsegment zal in december 2006 gereed zijn.
Op de modelbaan worden typisch Nederlandse landschappen nagebouwd, variërend van een
kustgebied, uitgestrekte polders tot een moderne stad en een vestingstad. Uiteraard mag bij een
attractie in het centrum van Rotterdam een haven- en industriegebied niet ontbreken. De modelhaven
van circa 100 m2 wordt hiermee een visitekaartje voor de wereldhavenstad Rotterdam. Bovendien
wordt in de thematiek op de modelbaan aandacht besteed aan educatieve thema's zoals o.a.
watermanagement, transport & logistiek, veiligheid en duurzame energie.

Vanaf 2007 zal de attractie uitgebreid worden met modelbanen met een totale oppervlakte van ruim
700 m2. Naast het Nederlandse thema worden ook Schotse, Engelse, Franse, Belgische en Japanse
thema’s gerealiseerd. Met modelbanen van deze omvang zal Railz Miniworld behoren tot de top 5 van
commerciële modelspoorattracties in Europa.

Naast de modelbaan zelf is er nog meer te beleven. Bezoekers kunnen in het open modelbouwatelier
zien hoe de delen van de modelbaan tot stand komen. In de open commandocentrale kan bekeken
worden hoe de modelbaan wordt bestuurd. In een kleine bioscoop zijn beelden te zien vanuit rijdende
treinen op de modelbaan, zodat de modelbaan vanuit het perspectief van de modelmachinist bekeken
kan worden.

Railz Miniworld werkt samen met een aantal marktpartijen van gereedschappen, lijmen en
soldeermaterialen om de modelbouw te realiseren. Diverse modern ambachtelijke stageplekken zullen
worden gecreëerd op locatie van Railz Miniworld in samenwerking met het Rotterdamse Zadkine
College. Railz Miniworld levert een bijdrage aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid door samen
te werken met het Rebound Centre aan de Schiehaven in Rotterdam. Railz Miniworld zoekt nog naar
mensen die interesse hebben om beroepsmatig te werken aan deze attractie.

Marc van Buren, Maasdijk, 26 januari 2006. Noot voor de redactie: Dit persbericht is tevens beschikbaar op
www.railzminiworld.nl. Zowel binnen als buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Marc van Buren op
06-24525447 of 0174-384439

