Bize hoşgeldiniz
Zarif ver yeşil merkez - Unna İlçesi‘nin hem coğrafi hem de hissi olarak
böyle tanımlanmaktadır. İnsanlar nabzı hızlı atan Ruhr Bölgesi‘ne ekonomik
olarak bağlıdırlar - ve akşam işten dönünce Sauerland ve Münsterland‘ın
olağanüstü arazi yapısına dilediği gibi bakmanın keyfini çıkartırlar.

Haus Opherdicke

Unna İlçesi‘nde „siyah altın“ 100 yılı aşkın bir süre geçim kaynağı oldu.
Madenciliğin gerilemesine paralel olarak başlayan yapısal dönüşüm şimdi
bölgeyi artık bir hizmet ve teknoloji merkezine dönüştürüyor. Bununla birlikte
ilçe, Dortmund ve Duisburg arasındaki endüstri bölgesine ulaşan hızlı
yollarından ve „hemen bitişiğindeki“ üniversiteler ve yüksekokullara mevcut
bağlantılardan istifade etmektedir. Aynı zamanda Münsterland ve Sauerland
arasında Lippe ve Ruhr‘daki kırsal arazi kullanılmamış dinlenme bölgesi
olarak göze.

Colani-Ufo

Ekonomik ve turistik gelecek madencilik tarihi sayesinde gelişmektedir. Unna
ilçesinin coğrafi merkezi olan Kamen şehri veya Lünen şehrinde olduğu gibi Maden
ocakları üstünde teknoloji parkları kuruluyor. Uluslararası üne sahip tasarımcı Luigi
Colani mimari açıdan küresel bir yapıyı taşıma kulesi üstüne oturtmuştur: „Colani
UFO”. Ancak aynı zamanda sözgelimi Bergkamen‘de „Großes Holz“ cüruf yığını
çevresinde ve Beversee doğal koruma bölgesinde yeni kırsal araziler oluşmaktadır.

Technopark | Kamen

Diğer, bir zamanlar örnek sayılan endüstri alanlarına da aynı şekilde, endüstri
kültürünün tanıkları olarak sahip oldukları endüstriyel tarihlerinin anlamına
sadık kalınarak ve mimari görünümlere kavuşturularak „ikinci bir şans“ verildi.
Böylece bugün sanatsal ve eşsiz bir görünüme sahip Schwerte‘nin Ruhrauen‘deki
„Rohrmeisterei“ su kazanımının başlarını hatırlatmaktadır.

Diğer, bir zamanlar örnek sayılan endüstri alanlarına da aynı şekilde, endüstri
kültürünün tanıkları olarak sahip oldukları endüstriyel tarihlerinin anlamına
sadık kalınarak ve mimari görünümlere kavuşturularak „ikinci bir şans“ verildi.
Böylece bugün sanatsal ve eşsiz bir görünüme sahip Schwerte‘nin Ruhrauen‘deki
„Rohrmeisterei“ su kazanımının başlarını hatırlatmaktadır. Unna‘daki Lindenbrauerei
„endüstri kültürü rotası“ üzerindeki demir atma noktasıdır ve „uluslararası ışık sanatı
merkezi“ ile eski Brauerei kemerleri arasında bölgeler üstü öneme sahip bir sanat
tarzına sahiptir.

Yellowmaker | Bönen

Lindenbrauerei | Unna

Bönen beldesi akşam saatlerinde „Yellowmarker“ı ile ışık saçmaktadır.
Bu sanat eseri Königsborn III/IV maden ocağının taşıma kulesine görsel
olarak vurgulamakta ve „endüstri kültürü rotası“nın „doğu kutbu“ olarak
işaretlemektedir. Madencilik ve gemicilik için zincir üreten demircilerinin
sanatına ait canlı kanıtları Fröndeberg‘deki Zincir Demirciliği Müzesi‘nde
bulabilirsiniz.

Emscherquellhof | Holzwickede

Bunla da kalmıyor: İlçede, tam olarak söylemek gerekirse Holzwickede‘de
kırsalda romantik bir şekilde uyum sağlamış Emscherquelle ve
Emscherquelle hanı bulunur. Bergkamen‘de Romalılar konaklamış ve
kafileleriyle bugünkü Oberaden‘de belirgin izler bırakmışlardır. Burası daha
Ortaçağ‘da Hellweg - eski, ilçeyi doğudan batıya götüren ticaret rotası boyunca çok sayıda ticarethane ile canlı bir yerdi.
Sanayi öncesi yaşama ait tanıklığı tarihsel şehir mirasları; örn. Unna‘daki
Nicolai mahallesi, Werne‘deki kapalı dairesel yapısıyla kilise avlusu,
Schwerte‘deki Gotik St. Viktor kilisesinin gölgesindeki binalar ve dar
sokaklar, Lünen‘deki „Eski Karargah“ ya da Hallenkirche‘si ve usta dairesel
yapısıyla Bönen‘e ait „altın köy“ Flierich taşımaktadır.

Schloß Cappenberg | Selm

Altes Quatier | Lünen

Şatolar, kaleler ve derebeyi konakları eski
tarihlerde dahi toplumun çiçek açtığı dönemleri
göstermektedir. Tartışmasız mücevher olarak
Selm‘de bulunan Cappenberg Şatosu kabul
edilmektedir. 1122 yılında Graf Gottfried ve Otto
von Cappenberg tarafından Alman topraklarındaki
ilk „Prämonstratenser Manastırı“ kurulmuş olup
Barok dönemi Westfalya manastır mimarlığı
sanatının en önemli örneklerinden biridir.

Sekularizm (dünyevileştirme) çerçevesinde manastır 1803 yılında tasfiye
edilmiş ve şatoya dönüştürülmüştür.
Mülkün ilk özel sahibi 1813 yılında Prusyalı reformcu devlet adamı Karl
Freiherr vom und zum Stein (1757-1831) olmuştur: Şatoyu kendine
yaşlılığında ikamet yeri olarak yaptı. Konuklar bina kompleksinde
günümüzde bu önemli devlet adamının yaşamına ait sadece birkaç iz
görebilmektedir, çünkü Unna İlçesi şatonun bölümlerini düzenli, bölgeler
üstü sanat sergilerinin sergilenmesi için kullanmaktadır. İyi korunmuş
hazinesi altın kaplı Barbarossa başı ile eski Vakıf Kilisesi‘nin de ziyaret
edilmesi tavsiye edilir.

Haus Heeren | Kamen

Haus Opherdicke| Holzwickede

Küçük ama hoş, Holzwickede‘de bulunan Opherdicke evi için söyleyeceğimiz
bu. İlçenin güneyinde Ruhr‘un çok üstünde yerleşik eski derebeyi konağı kule
penceresinden ilçenin kuzeyinde bulunan Cappenberger konağını görme
imkanı vermektedir. 1687 yılında inşa edilen ana bina, ek binalar ve arazinin
tamamı 1980 yılında ilçe tarafından satın alınmıştır. Yoğun emekle restore
edilen tesisin değişken atmosferi içinde özellikle genç sanatçıların çalışmaları
sergilenmekte ve bölgesel konserler düzenlenmektedir. Zamanın tanığı bir
diğer etkileyici taş yapı ise Kamen‘de bulunan Haus Heeren Su Şatosu‘dur. 17.
yüzyılda Barok tarzında inşa edilen derebeyi konağı büyük yapısal bütünlüğü
ile göze çarpmakta ve böylece Unna İlçesi‘nde korunmuş en güzel Aristokrat
konaklarından biridir.

Spor tarihi Fröndenberg‘de yazılır. Ruhr‘un Flussterrasse ve batı
Haarstrang‘ın düzlükleri arasında yerleşik şehir irtifa kazanılmasına imkan
veriyor - hem de yüksek irtifalar. Ve böylece bazı bisiklet sporcuları Tour
de France‘ın dağ etapları için antrenman yapmaktadır. Bisikletle rahat bir
şekilde gezmek isteyenler Römerroute‘yi Ruhrtal bisiklet yolunu veya çok
sayıdaki diğer bisiklet gezi güzergahlarını kullanabilir.
Büyük spor etkinliği için Fröndenberg ya da Werne‘deki tesiste bulunan
yan yana yerleşik iki golf sahası kullanılabilir. Lünen‘deki Seepark suda
dinlenmek için Kuzey Denizi‘ne gitmek istemeyen herkesin uğrak yeridir.

Golddorf Flierich | Bönen

Sadece koşmak isteyenler ilçenin güneyindeki WestfalenWanderWeg
üzerinde Haarstrang‘a kadar ya da daha da uzağına koşabilir. Ayakların
altındaki sağlam topraktan uzaklaşmak isteyenler rotalarını Bergkamen‘e
çevirmeyi tercih ediyor. Datteln-Hamm kanalında bulunan Marina Rünthe
Westfalya Spor Tekneleri Merkezi tekneler ve uzağı özleyen insanların
demir attıkları yer olmaktadır.
Unna İlçesi‘ndeki çeşitlilik sizi şaşırttı mı? Tarihsel izleri aramak ya da
karada ve suda dinlenmek ister misiniz? O zaman bizi ziyaret edin. Bizde
her zaman mutlu olursunuz!

Mühle Königsborn | Unna
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