
Korte impressie van de reisdoelen van deze 2-daagse excursie 

 

“LWL- Museum für Kunst und Kultur” Het Museum is sinds de oprichting in 1908 het centrale huis 

voor beeldende kunst in Westfalen. Hier worden van de Middeleeuwen tot de Moderne Tijd meer 

dan duizend jaar kunstgeschiedenis voorgesteld. 

Website (Duits) 

https://www.lwl.org/LWL/Kultur/museumkunstkultur/?lang=de 
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“Friedenssaal”  in het gotische stadhuis van Münster. De zaal heeft zijn naam te danken aan de 

ondertekening van de Spaans Nederlandse Vrede, die hier op 15 mei 1648 feestelijk werd bezegeld. 

Website (Nederlands)  

https://www.stadt-muenster.de/nl/tourismus/kunst-en-cultuur/musea-in-

muenster/friedenssaal.html 
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De “Sankt Paulus Dom, Münster” De Dom in zijn huidige vorm stamt in hoofdzaak uit de 13e eeuw. 

De astronomische klok, uit de late Middeleeuwen, waarvan de kalender tot in het jaar 2071 gaat, 

wordt momenteel gerestaureerd. Vlakbij ligt de grafkapel van Clemens August Kardinal von Galen, de 

“Leeuw van Münster”. 

Website (Nederlands) 

https://www.stadt-muenster.de/nl/tourismus/bezienswaardigheden/oude-stadsgedeelte/st-paulus-

dom.html 
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De kerk “Sankt Lamberti” Aan de toren van de Lambertuskerk hangen de ijzeren kooien waarin ooit 

de lijken van de aanvoerders van de Wederdopers Jan van Leiden, Berend Krechting en Berend 

Knipperdolling hingen. De eerste is ook de naamgever van de uitdrukking "zich ergens met een 

Jantje-van-Leiden vanaf maken". Het is een gebouw in de zogenaamde Westfaalse laatgotiek. Het 

schip stamt uit ca. 1450. De toren is uit 1892 en vervangt een oude toren die op instorten stond. De 

toren is een kleine replica van de toren van het Freiburger Münster. 

Website (Duits) 

https://www.sanktlamberti.de/sankt-lamberti/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanktlamberti.de/sankt-lamberti/


“Schloß Nordkirchen, Westfälisches Versailles”. Schloss Nordkirchen is een waterslot dat werd 

gebouwd in de periode van 1703 tot 1734 in barokke stijl. Het kasteel ligt op een eiland in een park 

en is aangelegd naar Franse voorbeelden. Door zijn omvang wordt het ook wel het Westfaalse 

Versailles genoemd. Ook de tuinen zijn bijzonder mooi. Wij zullen door een gids in het kasteel 

worden rondgeleid. 

Website (Duits) 

http://www.schloss.nordkirchen.net/ 
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Lüdinghausen.  U kunt hier op eigen gelegenheid door het centrum rondwandelen en tevens 

lunchen. Rond de markt bevinden zich meerdere eetgelegenheden, voor elk wat wils. Op slechts 300 

meter van de markt bevindt zich de “Renaissanceburg Lüdinghausen” waarvan we toch zeker een 

impressie van de buitenkant kunnen opdoen. 

Website (Duits) 

http://www.burg-luedinghausen.de/ 
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Het LWL-Industriemuseum - Schiffshebewerk Henrichenburg.  

Met de opening van het Dortmund-Eemskanaal klopte een nieuwe slagader in het gebied: 

massagoederen als kolen, ertsen en bouwmaterialen konden nu rechtstreeks over de waterweg naar 

de zeehavens aan de Noordzee respectievelijk van daar uit naar het Roergebied getransporteerd 

worden. Om het grote verval het hoofd te kunnen bieden werd een scheepslift geopend. 70 jaar lang 

deed het technische gevaarte dienst. Daarna werd het vervangen door een moderne lift, in de 

directe omgeving. Onder leiding van een gids gaan wij dit monument bekijken. 

 

Website (Nederlands) 

https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/schiffshebewerk-henrichenburg/nederlands 
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Kloster Kamp -Kamp Lintfort. 

Vlakbij, maar bij velen onbekend. Klooster Kamp is gelegen op Kamper Berg, het klooster dateert uit 

1123, de kloosterkerk ziet er zowel wat interieur als exterieur betreft vrij sober uit, wel is het door de 

grote lichtinval een allerminst sombere kerk. Fraai is een zijkapel waarin een aantal mooie 

schilderijen zijn te bewonderen verder is er een klein kloostermuseum en een kloosterwinkel. 

Klooster en kerk liggen aan de rand van een heuvel en een terrassentuin ligt tegen de helling en 

beneden komt men dan in een schitterende baroktuin met prachtige buxuspatronen, in de hoofdas 

van de tuin spuiten enkele fonteinen. De tuinen zien er perfect verzorgd uit en zijn een lust voor het 

oog. Bij het klooster ligt het klein dorpje Kamp, het heeft met zijn groene plein een schilderachtige 

uitstraling er bevinden zich hier enkele restaurants met terrasjes. 

 

Website: (Duits) 

https://kloster-kamp.eu/ 
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Mercure Hotel Hamm 

Elk van de 142 kamers van Mercure Hamm Hotel beschikt over airconditioning en heeft comfortabel 

meubilair, gratis WIFI, een koffie/theeplateau en een televisie met plat beeldscherm. Dit 4 sterren hotel ligt 

naast het station en de voetgangerszone. Bovendien heeft het een recent gerenoveerd wellnes-centrum. 

 

 

 

 


