
Ein Besuch an JT-Miniworld versetzt Sie in die 
Traumwelt der Modelleisenbahn in all ihren 
Facetten. Sobald Sie die Halle betreten fühlen
Sie sich sofort wie in einer Miniatur-Traumwelt
aus Zügen, Autos, Häuschen, Landschaften und 
selbstverständlich ihren Miniaturbewohnern. 
Außer Modellzügen fahren hier auch Zahnrad-
bahnen und es gibt Straßenbahnen, Kabelbahnen 
und noch viel mehr.
Geöffnet: Täglich von 13.30 bis 16.00 Uhr.

WWW.JT-MINIWORLD.NL

Werkelijkheid
in miniatuur

JT-MINIWORLD
Locatie
JT-Miniworld is gevestigd aan de
Achterdijken 28-001 in Nes Ameland.
De Achterdijken is de doorgaande weg van Nes 
naar Ballum.

U rijdt vanaf de boot tot de rotonde.
Kies vervolgens richting Ballum-Hollum.
U bent nu op de Achterdijken. Kies na de bocht de 
eerst weg links. U ziet nu de hal van JT-Miniworld. 
Een unieke beleving.

Achterdijken 28-001, 9163 JV Nes Ameland
T.: 06 542 333 67
E.: info@jt-miniworld.nl
W.: www.jt-miniworld.nlEnkele kenmerken

• Start oppervlakte 350 m2

• Ruim 1200 meter rails
• Ruim 650 meter bovenleiding
• Ontelbare kruisingen en wissels
• Ruim 15000 meter bekabeling
• Over 120 treinen in bedrijf
• Ruim 1300 wagons
• Honderden huizen en gebouwen
• Over 15000 bomen
• Ruim 10000 fi guren
• Tandradbanen
• Standseilbahn
• Ontelbare seinen en verkeerslichten
•  Over 10000 lampjes voor huizen en wegen

En nog veel meer... JT-MINIWORLD



Filmhoek
Een aparte hoek van de hal is ingericht als filmhoek. 
Hier worden films vertoond over speciale treinen 
die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
ontwikkeling van het vervoer per trein. Natuurlijk 
ontbreek ook het digitale fotoboek niet over de 
bouw van JT-Miniworld.

JT-Miniworld openingstijden
JT-Miniworld is geopend op maandag, woensdag en 
zaterdag van 13:30 tot 16:00.

Het is raadzaam om ook de website
www.jt-miniworld.nl te controleren voor eventuele 
uitzonderingen en/of veranderingen.

JT-Miniworld verwelkomt bezoekers vanaf 12 jaar en 
ouder.

De fascinatie voor de miniatuur wereld van treinen 
die rijden in verschillende landschappen, honderden 
huizen en gebouwen met miniatuurbewoners, 
auto’s, bootjes, en vermakelijke details, slaat 
onmiddellijk toe als u een bezoek brengt aan 
JT-Miniworld.

U vergaapt zich aan de bedrijvigheid van het 
wisselende beeld van treinen (er rijden 85 treinen 
met 900 wagons) en andere activiteiten. Er is een 
industriegebied met bijvoorbeeld een werkende 
kolenmijn. Zowel bovengronds als ondergronds. 
Een waterkracht centrale, houtzagerij, raffinaderij 
en tal van andere bedrijven.

Boven op de berg bij het kerkje is een trouwerij. 
Feest en muziek! Aan de Achterdijken 28-001 in 
Nes op Ameland wordt een miniatuur wereld tot 
leven gebracht!

Steeds opnieuw ontdekt u als bezoeker een nieuw 
aspect in het landschap. Uw ogen zoeken plekken 

af en ontdekken zo verbluffende situaties. Een huis 
staat in brand. Er is rook en alarm. Brandweer- 
mannen blussen het vuur. Veel miniatuur bewoners 
staan op het dak en worden gered. Een eind 
verderop staat de kermis. Het reuzenrad draait. 
Daar merken ze niets van de brand.

JT-Miniworld is een interactieve miniwereld. Het is 
een en al techniek en creativiteit. Handwerk, denk-
werk en vakwerk. Een volstrekt uniek schouwspel 
dat u zeker gezien moet hebben.

Als u er toch bent, kijk dan eens de camping gelegen 
aan een bergmeer. Er is ook een echt casino. 
Alleen weet je nooit welke trein en nu weer uit een 
tunnel zal komen rijden. Dat blijft elke keer weer een 
verrassing!

Curiosa
Een gedeelte van de hal is tevens ingericht voor de 
bezichtiging van oude en nieuwe modeltreinen 
(met o.a. veel Nederlands materiaal), maar ook 
vindt u hier informatie en brochures over de periode 
1930 tot heden.

WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
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