Welkom bij ons
In het hartje van Westfalen en zo ermiddenin – zo luidt de in dezelfde mate
geografische als gevoelsmatige lokatiebeschrijving voor het district Unna.
De mensen zijn maatschappelijk verbonden met het bruisende Ruhrgebied
– en genieten na het werk van de vrije blik op het schitterende landschap
van Sauerland en Münsterland.

Haus Opherdicke

Meer dan 100 jaar lang werd in het district Unna geld verdiend met
“zwart goud”. De parallel met de terugtocht van de mijnbouw begonnen
structuurverandering vormt de streek nu om tot een vestigingsplaats voor
dienstverleningen en technologie. Daarbij profiteert het district van zijn
snelle wegen in het industriële concentratiegebied tussen Dortmund en
Duisburg en zijn directe verbinding met universiteiten en hogescholen

Colani-Ufo

“direct in de buurt”. Tegelijkertijd wordt het landschap aan Lippe en Ruhr, tussen
Münsterland en Sauerland als onverbruikt ontspanningsgebied belicht.
De economische en toeristische toekomst vloeit voort uit de mijnbouwgeschiedenis.
Op mijnterreinen ontstaan technologieparken zoals bijvoorbeeld in de stad Kamen
– overigens het geografische centrum van het district Unna – of in Lünen. Daar
ontwierp de internationaal bekende designer Luigi Colani een architectonisch
uitgekiend opzetstuk op een schachttoren – het “Colani-UFO”. Er ontstaan echter
ook nieuwe landschapsgebieden, zoals bijvoorbeeld in Bergkamen rondom de
steenberg “Großes Holz” en het natuurreservaat Beversee.

Technopark | Kamen

Andere, ooit afgekeurde industrieterreinen kregen eveneens een “tweede kans”
en ontplooien voor de achtergrond van hun industrieel-historische betekenis ook
hun architectonische charme als getuigen van de industriecultuur. Zo herinnert

de vandaag de dag op het gebied van de kunst en het culinaire overtuigende
“Rohrmeisterei” in de Ruhrauen in Schwerte aan het begin van de waterwinning.
De Lindenbrauerei in Unna is zelfs ankerplaats op de “Route der Industriekultur” en
zet met het “Zentrum für Internationale Lichtkunst” in de oude brouwerijgewelven een
kunst-accent van supraregionaal belang. De gemeente Bönen straalt ondertussen in
de avondstond met haar “Yellowmarker”. Het kunstwerk plaatst de schachttoren van
de mijn Königsborn III/IV optisch in het middelpunt en kenmerkt als “oostpool” de
“Route der Industriekultur”. Veelzeggende getuigenissen van de kettingsmeedkunst
voor mijnbouw en scheepvaart bevinden zich in het “Kettenschmiedemuseum” in
Fröndenberg.

Yellowmaker | Bönen

Lindenbrauerei | Unna

Maar dat is nog niet alles: hier in het district, beter gezegd in Holzwickede,
bevindt zich de romantisch in het landschap ingebedde Emscherquelle
met de Emscherquellhof. Hier hielden de Romeinen halt en lieten met
hun kamp in het huidige Bergkamen-Oberaden duidelijke sporen achter.
Hier werd reeds in de Middeleeuwen langs de Hellweg – de vroegere
handelsroute die van oost naar west door het district liep – van goede
zaken geleefd.

Emscherquellhof | Holzwickede

Van het leven in de tijd voor de industrialisering getuigen historische
stadskernen zoals de Nicolai-wijk in Unna, het kerkhof met zijn gesloten
ringbebouwing in Werne, de gebouwen en stegen in de schaduw van
de gotische St. Viktor-kerk in Schwerte, het “Alte Quartier” in Lünen
of het bij Bönen horende “Golddorf” Flierich met zijn hallenkerk en
vakwerkringbebouwing.
Kastelen, burchten en landhuizen getuigen bovendien van
maatschappelijke bloei reeds in vervlogen tijden. Als het onomstreden
juweel geldt het kasteel Cappenberg in Selm. Het werd in 1122 door de
graven Gottfried en Otto von Cappenberg als eerste norbertijnenklooster
op Duits grondgebied opgericht en geldt als één van de belangrijkste

Altes Quatier | Lünen

voorbeelden van Westfaalse kloosterbouwkunst van
de barok. Naar aanleiding van de secularisatie werd
het klooster in 1803 ontbonden en omgebouwd tot
een kasteel.

Schloß Cappenberg | Selm

De eerste private eigenaar was sedert 1813 de
Pruisische staatshervormer Karl Freiherr vom und
zum Stein (1757-1831): hij koos het kasteel als
woning voor zijn oude dag. Gasten vinden vandaag

in het gebouwencomplex meer dan alleen de sporen van de belangrijke
staatsman, want het district Unna gebruikt delen van het kasteel als
tentoonstellingsruimte voor regelmatige kunsttentoonstellingen van
supraregionaal belang. Ook een bezoek aan de vroegere kapittelkerk met
haar goed bewaarde schat – een verguld Barbarossahoofd – is de moeite
waard.
Klein, maar fijn, dat is Haus Opherdicke in Holzwickede. Het hoog boven
de Ruhr gelegen vroegere landhuis in het zuiden van het district biedt
vanuit het torenvenster een uitzicht op de Cappenbergse residentie in
het noorden van het district. Het in 1687 voltooide hoofdgebouw met
bijgebouwen, grond en bodem werd in 1980 door het district gekocht. In
de unieke sfeer van het hoogwaardig gerestaureerde complex worden
o.a. werken van jonge kunstenaars en concerten van regionaal belang
georganiseerd.
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Een verdere imposante getuige uit steen is het in Kamen gelegen
waterkasteel Haus Heeren. Het in het begin van de 17e eeuw in barokstijl
gebouwde landhuis presenteert zich met een grote bouwkundige
geslotenheid en behoort zo tot de mooiste bewaarde adelshuizen in het
district Unna.
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Sportgeschiedenis wordt in Fröndenberg geschreven. In de tussen het
rivierterras van de Ruhr en de hoogtes van de westelijke Haarstrang
ingebedde stad kunnen meters afgelegd worden – in de hoogte. Daarom
trainen hier vele wielrenners voor de bergetappes van de Tour de France.
Wie het iets rustiger aan wil doen, vindt op de Römerroute of de vele
andere fietswegen wel zijn gading.
Grotere sportieve slagen kunt u op de twee naast elkaar gelegen
golfplaatsen in Fröndenberg of op het terrein in Werne slaan. Bekender is
deze stad aan de Lippe voor haar zoutwaterbad – ca. 700.000 bezoekers
per jaar duiken in het gezondheidsbevorderende nat. Het zeepark in Lünen
is dan weer het eerste adres voor allen, die voor ontspanning aan het water
niet direct naar de Noordzee willen gaan.

Wie gewoon wil wandelen, kan in het zuiden van het district op de
WestfalenWanderWeg de Haarstrang of ook meer ontdekken. Wie graag
eens de vaste grond onder zijn voeten verliest, gaat best naar Bergkamen.
Het aan het Datteln-Hamm-Kanal gelegen Westfaalse sportbootcentrum
Marina Rünthe is ankerplaats voor boten – en voor mensen met drang naar
verre landen
Benieuwd naar de verscheidenheid in het district Unna? Zin in historische
ontdekkingsreizen of ontspanning te land en te water? Kom ons dan eens
bezoeken.

Bij ons bent u steeds hartelijk welkom!
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