Excursie industriecultuurfotografie Ruhrgebied zondag 24 maart 2019
Adressen voor navigatieapparatuur
Raststätte Hünxe: Opschlagweg 40, Hünxe.
Zollverein: Gelsenkirchenerstrasse 181, Essen.
Duisburg: Emscherstrasse 71, Obermeiderich (of Hamborn).
In volgorde van bezoek wordt hieronder informatie gegeven over de locatie, de route en het adres.
1. Wegrestaurant Hünxe
Adres: Opschlagweg 40, Hünxe
Route: Snelweg A12 richting Arnhem. In Duitsland de A12 volgen, maar die heet daar de A3.
De A3 volgen richting Wesel, Dinslaken. Bij Hunxe: volg borden wegrestaurant.
2. Zollverein (oude cokesfabriek) (kaart Essen: G-81)
Adres: Gelsenkirchenerstrasse 181, Essen.
Dit is de grootste cokesfabriek die gesloten is en voor het publiek toegankelijk is gemaakt.
Er wordt continu aan gebouwd en gerestaureerd. Remco Koolhaas heeft de roltrap aan de buitenkant en het
nieuwe trappenhuis ontworpen. Het gebouw met het trappenhuis en de musea (op verschillende
verdiepingen), gaat om 18.00 uur dicht. Om 17.00 uur willen ze de mensen al uit het trappenhuis hebben,
dus je moet op tijd aankomen.
Landschaftspark Duisburg
Adres: Emscherstrasse 71, Duisburg.
Dit is een oude hoogoven en staalfabriek. Bijzonder is de verlichting 's nachts: met gekleurde spots, die
wisselend aan en uit gaan op de verschillende locaties, worden de gebouwen, bruggen en plekken in het park
verlicht. Op sommige plekken is het aardedonker, dus een zaklamp is geen luxe. Verder heb je hier een statief
nodig.
Planning qua tijden (ongeveer)
9.30: parkeerplaats bij de Marnix Academie: Hijmans van Den Berghlaan 1, Utrecht.
10.30: koffie in wegrestaurant Hünxe (aan de A3 in Duitsland)
11.00: vertrek uit Hünxe.
12.00: Zollverein, Essen. Fotograferen in Ruhrmuseum.
13.00: lunchen in café Die Kokerei in Zollverein.
13.30–14.00: verder fotograferen in Zollverein.
Ong. 16.00: thee/koffie in café Die Kokerei in Zollverein.
Verder fotograferen in Zollverein.
Ong. 18.00-19.00: vertrek naar Duisburg.
Ong. 18.30-19.30: dineren in restaurant Hauptschalthaus in Landschaftspark Duisburg.
Ong. 19.30-20.30 fotograferen in Landschaftspark Duisburg.
Ong. 21.00 á 23.00: vertrek uit Duisburg (in overleg)
Ong. 22.30-0.30 uur: Utrecht

Eventueel te bezoeken: (in overleg, indien tijd)
Thyssen-Krupp gebouw, Essen
Adres: ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, North Rhine-Westphalia, Germany
Dit is het beste in de schemering te fotograferen.
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