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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit:  Lezing over het Ruhrgebied 

Wanneer: Op woensdag 11april 2018 van 20.00u.  tot 22.00u. 

Locatie: "De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst 

 

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst        

 

Dames en heren, 

 

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze laatste lezing van dit 

seizoen op woensdag 11 april 2018. Omdat we op zaterdag 14 april op excursie gaan naar 

Duitsland heeft het bestuur gemeend voorafgaand aan deze excursie een lezing te laten 

houden over het te bezoeken gebied, namelijk het Ruhrgebied. De heer Marcel Hogenhuis 

(Venlo) zal een lezing houden over het Ruhrgebied. Ook voor leden die niet mee gaan met de 

excursie kan het een interessante lezing worden omdat het namelijk gaat over onze buren. 

Het Ruhrgebied is een sterk geïndustrialiseerde regio in de Duitse deelstaat Noordrijn-

Westfalen met ongeveer 5,3 miljoen inwoners, verdeeld over 11 grote steden en 42 kleinere 

gemeenschappen. De belangrijkste plaatsen zijn Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund en 

Hamm. Veel van deze steden zijn aan elkaar gegroeid. Het gebied wordt grofweg omsloten 

door de Rijn in het westen, de Ruhr in het zuiden en de Lippe in het noorden. In het oosten 

heeft het geen natuurlijke grens.  

Tijdens de industriële revolutie groeide het Ruhrgebied uit tot een van de grootste 

industriegebieden in Europa. In eerste instantie waren er vooral steenkoolmijnen en 

staalindustrie. Later kwamen er andere industrietakken bij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

was het Ruhrgebied, naast Silezië, het hart van de Duitse industriële oorlogsproductie. Het 

werd daarom zeer vaak gebombardeerd. In april 1945 werd het Ruhrgebied door Amerikaanse 

en Britse troepen omsingeld en na hevige strijd ingenomen. De industrie lag grotendeels in 

puin. Wat nog overeind stond werd soms door geallieerden ontmanteld.  

Wij Bezoeken in Oberhausen, na een koffiestop in de Kaisergarten, de Gasometer. Dit is een 

117 meter hoge gasbuffer uit 1929 die nu wordt gebruikt voor sfeervolle exposities die steeds 

bijzonder veel indruk maken door de imposante hoogte van het interieur.  

Daarna naar het Bunkermuseum in Oberhausen. Deze bunker bood in de Tweede 

Wereldoorlog bescherming aan burgers en arbeiders tijdens Geallieerde luchtaanvallen en 

bombardementen. De bunker is nu een museum en wij krijgen er een Duitstalige rondleiding. 
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Na de lunch in winkelcentrum Centro gaan we naar het plaatsje Kettwig. 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 anderhalf uur rondgeleid (in Duitse taal) 

door de gidsen Gunild Scheid en Hartmut Albrecht. 

 

 
 

Na de rondleiding heeft u nog vrije tijd in Kettwig waarna we tegen half zes vertrekken. Wij 

verwachten dan om kwart voor zeven/zeven uur in Horst terug te zijn.  

 

 

Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 11 april 2018 in zaal "De 

Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De toegang 

voor leden van het LGOG is gratis, overige belangstellenden betalen drie euro. 

 

Wij hopen u wederom te mogen begroeten, 

met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst, 

 

Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J. Vissers 

Voorzitter LGOG     Secretaris 

 


