Persbericht
Woensdag 29 september 2007
Railz Miniworld breidt uit met 100 m2 nieuwe modelbaan
Op zaterdag 1 september 2007 opent de grootste overdekte modelspoorbaan van Nederland de
nieuwe modelstad Hooghburgt van 100 m2 groot. De modelstad heeft zelfs een burgemeester,
die de stad zal openen. Dit is degene die in de plaatsnamenwedstrijd van Railz Miniworld de
winnende naam Hooghburgt heeft verzonnen. Hij zal de officiële openingshandeling
verrichten.
De opening van Hooghburgt is de bekroning op 5 maanden hard werken met bijna 50 mensen.
Inmiddels hebben ruim 20.000 bezoekers de attractie bezocht sinds de opening op 31 maart
2007. Deze hebben de stad langzaam zien groeien van een kale houten plaat tot een complete
modelwereld met tientallen bewegende treinen, honderden lampjes en de vele gedetailleerde
miniscènes. Ruim 10 kilometer kabel, 15 zakken gips, meer dan 300 gebouwen en 150 bomen
zijn nodig geweest om deze stad tot een echte beleving te maken. “Modelbouwen is
schilderen in drie dimensies”, zoals initiatiefnemer Marc van Buren de passie van hem en zijn
team beschrijft. “En natuurlijk niet te vergeten de complexe digitale- en elektrotechniek die
nodig is om deze modelwereld volautomatisch te laten bewegen en verlichten.”. De stad is
geïnspireerd door voorsteden van Rotterdam, zoals bijvoorbeeld Schiedam, Vlaardingen,
Capelle aan de IJssel, Hoogvliet en Spijkenisse. In en rondom deze stad liggen 4
spoortrajecten. In een station met perrons van circa 6 meter komen een moderne spoorlijn en
de havenspoorlijn samen. Door de stad heen loopt een RET metrolijn. Net buiten de stad loopt
de hoge snelheidslijn.
“We doen er alles aan om de creatieve beleving van modelbouw onder de mensen te brengen.
We zitten met z’n allen al zo veel uren per dag achter computerschermen, dat een half uurtje
modelbouwen per dag een verademing kan zijn. Even lekker creatief bezig zijn. We hopen
met de beleving die onze attractie biedt een bijdrage te kunnen leveren aan een dynamische en
groeiende modelspoorhobby in Nederland”. Vanaf september brengt Railz Miniworld in lijn
met deze gedachte ook haar eerste eigen modelspoorproducten op de markt. Deze eigen
productlijn richt zich met modellen van moderne huizen en bovenleiding vooral op de nieuwe
generatie modelspoorliefhebbers. Railz Miniworld organiseert vanaf september tevens
speciale workshops op verschillende gebieden van modelbouw en modelspoorbouw. Zowel
kinderen als volwassenen kunnen op deze manier kennis maken met modelspoor.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marc van Buren,
telefoon: 010 - 24 00 501, 06-24525447 of via e-mail: marc.van.buren@railzminiworld.com
Om 10:00 gaat Railz Miniworld zoals elke zaterdag open voor publiek. Direct om 10:00 volgt
de openingsceremonie. Pers en genodigden zijn van harte welkom vanaf 9:45 op locatie van
Railz Miniworld. Adres : Railz Miniworld, Weena 745, 3013 AL Rotterdam
Dit persbericht en additionele foto’s zijn te downloaden op:
http://www.railzminiworld.com/NLpers.htm

