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140 scheepsmodellen eenmalig samen onder één dak in Batavialand 
 
Zondag 6 mei wordt de 5 de editie van de Historische Houten Scheepsmodelbouwd ag & 
Expo in Batavialand georganiseerd. In totaal laten 50 modelbouwers, waaronder diverse 
leden van de Nederlandse Vereniging van Modelbouw ( NVM), hier vakmanschap zien door 
eigen modellen te exposeren. In totaal zullen er 14 0 scheepsmodellen te bezichtigen zijn.  
 
Unieke kans 
Bezoek op 6 mei vanaf 11.00 uur Batavialand en zie hoe minutieus deze scheepsmodellen zijn 
vervaardigd. Er zijn modellen zo klein dat ze in een fles passen, maar er is ook een 
scheepsmodel van 2,5 meter lang. Deze modellen zullen worden geëxposeerd over een lengte 
van 85 meter. 
 
Modelbouw De 7 Provinciën 
Dit jaar wordt door de modelbouw de laatste hand gelegd aan het schaalmodel van De 7 

Provinciën. Het model van dit oorlogsschip is op een schaal van 1:10. Het bouwwerk heeft een 

indrukwekkend formaat van zo’n 6 meter lengte en 6,25 meter hoogte. Het model van De 7 
Provinciën is tot in de puntjes voorzien van alle details.  

 

Zelf meebouwen aan De 7 Provinciën? 

Batavialand is als stichting voor een belangrijk deel aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Het 

bouwen van scheepsmodellen, zoals de 7 Provinciën, gebeurt ook door enthousiaste vrijwilligers.  

Vind jij het leuk om bezoekers van Batavialand te laten zien wat het is om scheepsmodellen te 

bouwen? Neem dan contact op met Anuschka de Vries, vrijwilliger coördinator, via 0320-225900 
of anuschka.devries@batavialand.nl. 

 
Een bezoek aan de modelbouwbeurs is bij de toegangsprijs van Batavialand inbegrepen. Kijk op 

www.batavialand.nl voor de toegangsprijzen. 

 
Noot voor de redactie: 

Wilt u meer informatie, foto’s of een interview met iemand van Batavialand? Neem dan contact 

op met: 

 

Batavialand 

Tamara de Haan 

Marketing, Communicatie en PR 

T. 0320 – 22 59 00 
E. marketing@batavialand.nl  


