
CompUsers heeft een grote
verscheidenheid aan activiteiten. 
Een aantal activiteiten is 
gegroepeerd in Platforms, onder 
andere DigiFoto

    

FOTO-EXCURSIE
in samenwerking met 

naar 

de Henrichshütte 
in Hattingen (Duitsland)

Zaterdag 11 mei 2019



De jaarlijkse foto-excursie  is  een van de traditionele  hoogtepunten van het  CompUsers
Platform DigiFoto. Net als voorgaande jaren gaan we samen met HCC Apeldoorn op stap. 

Ditmaal gaan we een duik nemen in de Duitse Industriecultuur. En wel in het voormalige 
hoogovencomplex (en thans museum) Henrichshütte in Hattingen.

Het is niet de eerste keer dat DigiFoto afreist naar een  buiten werking gesteld industriecomplex in 
het Duitse Roergebied; jaren geleden hebben we al eens een succesvolle excursie gehad naar 
een voormalig hoogovencomplex te Duisburg. Nu in de herhaling, maar dan op een nóg 
interessantere locatie. 

Wat maakt industriecultuur zo aantrekkelijk voor fotografen? Het is de combinatie van 
overweldigende techniek én historie, waarin je letterlijk ondergedompeld wordt. Het is zeer 
fotogeniek en zeker ook een "must" voor urban fotografen. Je moet het ondergaan. De 
Henrichshütte in Hattingen is een relatief compact terrein, waarin alle elementen van een 
hoogoven bijeen zijn: ertsbunkers, kranen, spooremplacementen met veel soorten locomotieven 
en wagons, uiteraard de hoogoven zelf (die beklommen kan worden!), de 
staalbewerkingsfabrieken, gigantische installaties voor gas- en zuurstofvoorziening, enz, enz.. 
Het is allemaal goed te belopen.

Wat maakt de Henrichshütte verder zo aantrekkelijk? In de voormalige fabriekshallen is een 
interessant (en tevens fotogeniek) museum ingericht. Ook is er een prima restaurant voor de 
onvermijdelijke "Kaffee mit Kuchen". En voor degenen die zich verder willen verwennen, kan daar 
ook de middagkost worden genoten.

Wat nadere informatie over de bestemming

De Henrichshütte Hattingen is een onderdeel van het LWL Industriemuseum, en houdt de 
eeuwenoude geschiedenis rondom ijzer en staal, en zodoende een groot deel van de geschiedenis
van het Roergebied actueel. Meer dan 150 jaar werd in de hoogovens en in de giethallen van de 



Henrichshütte ijzer gesmolten en staal geproduceerd. Tot 1987 werkten 10.000 mensen op het 
gigantische industriële terrein, walsten, goten en smeedden staal.

De hoogoven van de industriële installatie in Hattingen is tevens het grootste en belangrijkste 
tentoonstellingsstuk van het museum: Het is een van de oudste en nog behouden gebleven 
"Hüttenwerke" in het Roergebied. 

Er is ook een permanente tentoonstelling “Der Weg des Eisens” (de weg van het ijzer) waarin de 
bezoekers de materiaalstroom van erts, cokes en kalk tot aan het vloeibare ruwijzer kunnen 
volgen, waaronder met tal van foto's, filmmateriaal en interviews. Hiermee, samen met de echte en
grote installaties op het terrein wordt duidelijk hoe de mensen vroeger in de Henrichshütte werkten 
en hoe hun leven afhankelijk was en beïnvloed werd door hun werk.

Een bijzonderheid is de gieterij waar nog tot op heden ijzer wordt gesmolten. Bezoekers kunnen 
ter plaatse beleven, hoe het werk met het hete metaal er toentertijd heeft uitgezien. 

Voor fotografen is niet in de laatste plaats het terrein van de Henrichshütte erg aantrekkelijk, met 
veel fotolocaties van formaat!  Wat de rauwe buiteninstallaties mede zo fotogeniek maakt, is dat na
het sluiten van de Henrichshütte de natuur weer alle  ruimte kreeg. Veel is overwoekerd, en het is 
zelfs mogelijk dat je  tal van zeldzame planten kunt aantreffen die ooit met de materialen uit de 
hele wereld terecht kwamen in Hattingen. De "Öko-Werkstatt" (ecologische werkplaats) van het 
museum voorziet de bezoeker ook hier van achtergrondinformatie.

Wil je meer weten, én alvast inspiratie opdoen? Ga naar: 
https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/henrichshuette-hattingen

Deelname
Deelname aan deze foto-excursie staat open voor leden van CompUsers. Voor leden van het 
Platform DigiFoto is deelname kosteloos. Bent u nog geen lid van het Platform, dan kan dit bij 
aanmelding geregeld worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De enige kosten die u heeft, 
zijn uw reis en entreekosten.

Aanmelden foto-excursie
 Aanmelden voor  8 mei 2019 per e-mail: digifoto@compusers.nl onder vermelding van
 “Henrichshuette” 
 uw naam,adres en uw e-mail adres
 indien mogelijk ook uw mobiele telefoonnummer
 de plaats van vertrek (Ede of Apeldoorn)

Reisadvies
Aanrijroute: 

 De Henrichshütte ligt aan de zuidrand van het Roergebied, globaal ten zuidwesten van 
Essen en ten zuidoosten van Bochum. Vanaf Arnhem (richtlijn) is de reistijd per auto 



ongeveer  1 uur en 35 minuten. Het is gemakkelijk te vinden. Zodra je in de buurt van 
Hattingen komt, kan je afgaan op de bewegwijzering naar het museum. Verder is het 
gebruik van een navigatiesysteem handig.

 Globaal is de route over de A12, via grensovergang Bergh autoweg Duitsland in. De A12 
gaat over in de A3, en die volgen tot Autobahnkreuz Oberhausen. Neem daar de afslag 
naar de A2 richting Dortmund. Na 24 kilometer de afslag 8 richting Wuppertal. Na 17 
kilometer de afslag 6 richting Essen. Na ca. 4 kilometer de afslag in zuidelijke richting, via 
de wegen L551 en L705 naar Hattingen. Let hier op de bewegwijzering naar het museum.

Adres museum
Werksstraße 31-33 
45527 Hattingen  -  Duitsland
Telefoon: +49 2324 9247-0 

Op de voornoemde website kunt u een een plattegrondje van de aanrijroute downloaden.

Verzamelen
We verzamelen tussen 8.45 en 9.00 uur op twee plaatsen:

 Ede  : P+R van station Ede-Wageningen (noordzijde). We treffen elkaar voor de noordelijke 
entree bij het plaatskaartenkantoor van het station;

 Apeldoorn  : parkeerplaats van Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn.

Klokslag 9.00 uur vertrek, zodat we ca. tussen10.45 en 11.00 uur bij het museum zijn. Aldaar weer 
verzamelen we bij de entree van het museum, en smeden we de nadere plannen voor de dag.

Carpoolen
Om de kosten en het milieu te sparen, is het aan te raden om de auto's maximaal te vullen. Spreek
met elkaar af, of vermeld bij de aanmelding of je plaatsen over hebt, of als je met iemand wil 
meerijden.

Nog wat belangrijke aanwijzingen
 We zijn te gast in een ander land. Vergeet je paspoort / ID bewijs niet!
 De entree van het museum kost 4 euro per persoon (prijswijzigingen voorbehouden).
 In het museum bevindt zich een museumshop en een restaurant ("Restaurant "Henrichs", 

geopend vanaf 12.00 uur).
 Trek goede wandelschoenen aan. Neem voor de zekerheid ook regenkleding mee.
 Let op de veiligheidsaanwijzingen in het museum. Het betreden en beklimmen van de 

stellages (o.a. de hoogoven) is niet zonder risico.
 Om die reden is loshangende/-slingerende fotoapparatuur niet aan te raden. Gebruik een 

goede tas die je kunt fixeren aan je lijf, of een rugzak.
 Lunch zelf meenemen, of anders voor eigen kosten in voornoemd restaurant "Henrichs".

Aarzel niet en meld u aan.  Heel veel fotoplezier!
Graag tot ziens op zaterdag 11 mei.

Aanmelden vóór 8 mei

                                                             


