
 
Excursie Ruhrgebied op zaterdag 14 april 2018 met een bezoek aan de Gasometer, Het 
Bunkermuseum in Oberhausen en een bezoek aan het historische stadje Kettwig an der Ruhr. 
 
Programma: 
7:45 Start in Horst 
 
9:00 Aankomst Kaisergarten, Konrad-Adenauer-Allee 48, 46049 Oberhausen. 
Hier maken we een stop voor “Kaffee und Kuchen”. 
 
9:50 Te voet naar de Gasometer, de bus kan erheen rijden maar heeft daarvoor 2 km nodig, te voet is 
het ca. 750m. 
 
10:00 Aankomst Gasometer. Een 117 meter hoge gasbuffer uit 1929 die nu wordt gebruikt voor 
sfeervolle exposities die steeds bijzonder indruk maken door de imposante hoogte van het interieur. 
De huidige tentoonstelling heet: “De roep van de Berg” en gaat over de veelsoortigheid van de 
buitengewone bergwereld en er wordt over de fascinatie die bergen op ons mensen hebben verteld. 
 
11:00 Vertrek naar het Bunkermuseum in Oberhausen. 
11:15 Aankomst Bunkermuseum, Alte Heid 13, 46047 Oberhausen, Duitsland 
Deze bunker bood in de Tweede Wereldoorlog bescherming aan burgers en arbeiders tijdens 
Geallieerde luchtaanvallen en bombardementen. De bunker is nu een museum. Wij krijgen een 
rondleiding. 
 
12:15 Vertrek Naar Centro,  
12:30 Aankomst Centro 
een zeer groot shoppingcenter met vele restaurants, hier is er voor elk wat wils te eten, te drinken of 
te winkelen.  
 
14:00 Vertrek naar Kettwig 
14:40 Aankomst in Kettwig. De bus stopt op “Schulstraße 2” waar wij allemaal kunnen uitstappen. 
Een parkeerplaats voor de bus bevindt zich op de “Graf Zeppelin Straße” , direct achter de 
“Wilhelmstraße”. 
Kettwig is een mooi historisch stadje aan de Ruhr dat nu onderdeel uitmaakt van de stad Essen maar 
zijn aantrekkelijke historische centrum heeft bewaard. Oude kerken en vakwerkhuizen maken het tot 
een stadje dat een bezoek waard is. We worden rondgeleid door de gidsen Gunild Scheid en Hartmut 
Albrecht.  
 
16:15 Einde rondleiding, vrije tijd in Kettwig 
 
17:30 vertrek naar Horst 
18:45 aankomst in Horst 
 
 
 
 
 
  



Kaisergarten 
 

 
 
Zo’n 200 jaar geleden, nog voordat de industrie de hele omgeving zou veranderen, bouwde August 
Reinking voor de Graaf Westerholt-Gysenberg het kasteel Oberhausen. In 1909 werd de stad 
Oberhausen eigenaar van het kasteel. 13 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog kon de stad 
het beschadigde en in verval geraakte kasteeltje geheel restaureren. Het kasteel ligt midden in het 
schilderachtige landschap van de Kaisergarten met zijn natuur, het wildpark, en voor de kinderen 
speelplaatsen. Het ligt direct bij de Gasometer en aan het Rhein-Herne kanaal 
 
Gasometer 
 

 
 
Bergen bestaan nooit eeuwig. Ze ontwikkelen zich in miljoen jaar door continentale botsingen van 
aardplaten en ze worden door erosie uiteindelijk verwoest. 
"De berg roept" is de volgende tentoonstelling in de Gasometer Oberhausen.  De veelsoortigheid van 
deze buitengewone wereld is er te zien en er wordt verteld over de fascinatie die bergen op ons 
mensen hebben. Ze demonstreert de eeuwige kringloop van het gesteente en ze laat met videoclips 
en foto’s de evolutie van haar eigen planten- een dierenwereld zien. 
De tentoonstelling laat de bezoeker deel hebben aan legendarische eerste beklimmingen van 



beroemde bergtoppen, informeert over enorme triomfen een dramatische debacles. En ze vertelt 
over de duizenden van jaren hoogachting, waarmee mensen de bergen opnemen: Ze waren oorden 
van religieuze verering, van toevlucht en nadenken in afzondering, vol van mythen en geheimen. 
(Bron: website Gasometer) 

 

Bunkermuseum Oberhausen 

 
 

 

Het Bunkermuseum bevindt zich in het zogenaamde “Knappenviertel” van de stad Oberhausen. Het 
hèt museum voor degenen die altijd al eens een bunker uit de Tweede Wereldoorlog wilden 
bezoeken. Toen het leegstaande gebouw omgebouwd moest worden tot het “Bürgerzentrum Alte 
Heid" heeft men besloten de onderste drie etages te laten zoals ze zijn om zo het Bunkermuseum te 
kunnen inrichten. Het museum werd op 23 juni 2001 geopend. De bunker werd destijds vrijwel 
geheel in beton gebouwd, maar er waren ook delen die alleen met hout gestut waren. Langs de 
wanden van de gangen bevonden zich banken. Men schat dat er plaats was voor ongeveer 2000 
mensen. Op het terrein is met oranje pijlen aangegeven hoe de gangen verlopen. 

 

  



Kettwig an der Ruhr 
 

 
 

 
 
Het stadsdeel Kettwig werd onderdeel van de stad Essen in 1975. Tot op de dag van vandaag is het 
karakter van het oude stadje met zijn talrijke vakwerkhuizen uit de 17e tot de 19e eeuw en zijn vele 
kromme steegjes nauwelijks veranderd.  Er zijn veel Rococo en Empire deuren te zien. 
Onze rondleiders zullen er alles over weten te vertellen. 


