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Fotoexcursie Hattingen

In navolging van een goede traditie heeft het Platform DigiFoto weer
een fotoexcursie in het verschiet.Wederom in samenwerking met

HCC Apeldoorn. Op 11 mei 2019 wordt afgereisd naar het voormalige
hoogovencomplex (en thans museum) de Henrichshütte in Hattingen,

in het Duitse Roergebied.)

Het is niet de eerste keer dat DigiFoto afreist naar een buiten
werking gesteld industriecomplex in Duitsland; jaren geleden
is al eens een succesvolle excursie gehouden naar een voor‐
malig 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 en historie.
Het is fotogeniek en zeker ook een ‘must’ voor urban foto‐
grafen.
De Henrichshütte in Hattingen is een ideale bestemming. Het
is een relatief compact terrein, waarin alle elementen van
een hoogovenbedrijf bijeen zijn: ertsbunkers, kranen, spoor‐
emplacementen met veel soorten spoorwegmaterieel, uiter‐
aard de hoogoven zelf (die beklommen kan worden!), de
staalbewerkingsfabrieken, gigantische installaties voor gas‐
en zuurstofvoorziening, enz. Bovendien is het allemaal goed
te belopen. Voorts is in de voormalige fabriekshallen een in‐
teressant (en tevens fotogeniek) museum ingericht.

Verder nog: wat de rauwe buiteninstallaties mede zo foto‐
geniek maakt is, dat na het sluiten van de Henrichshütte de
natuur weer alle ruimte kreeg. Veel is overwoekerd, en het
is zelfs mogelijk dat u tal van zeldzame planten aantreft die
ooit met de materialen uit de hele wereld in Hattingen
terecht kwamen. Kortom, voor elke fotograaf wat wils.
Er is ook een prima restaurant aanwezig, alsmede een inte‐
ressante museumshop.

Hattingen ligt in het zuidelijk deel van het Roergebied,
globaal ten zuidoosten van Essen en ten zuidwesten van
Dortmund.

Heen‐ en terugreis

Er wordt met eigen auto’s gereden, en getracht wordt om
zoveel mogelijk voor carpooling te gaan. Bij het Platform
DigiFoto kan alle informatie worden verkregen.
Op de CompUfair van 26 januari ligt een folder klaar met al‐
le informatie over de bestemming, reisschema, enz.
Uiteraard kunnen ook de aanwezige coördinatoren worden
geraadpleegd.

Bent u geïnteresseerd? Aarzel niet en meld u aan, vóór 8 mei,
per e‐mail bij digifoto@compusers.nl, onder vermelding van
‘Henrichshütte’, met uw naam, adres, e‐mailadres en even‐
tueel ook uw mobiele telefoonnummer, alsmede de plaats
van vertrek (Ede of Apeldoorn).

Wilt u verdere inspiratie opdoen en meer weten over de
Henrichshütte, raadpleeg dan de website:
https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/

henrichshuette‐hattingen




