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Toeristische persinformatie 
september 2016  

 

UNESCO-werelderfgoed Zollverein: toeristische ontwikkeling, producten en hoogtepunten 

 

Het industriële erfgoed Zollverein is de eerste en tot nu toe enige UNESCO-werelderfgoedlocatie in 

het Ruhrgebied. De mijn en de cokesfabriek gelden zowel technisch als esthetisch als meesterwerken 

van de moderne tijd. Ze zijn uitstekend voorbeelden van het hergebruik van industriële gebouwen en 

structurele veranderingen in een regio. De 'mooiste mijn ter wereld' heeft zich, met zijn trekpleisters 

zoals het Denkmalpfad ZOLLVEREIN®, het Ruhr Museum en het Red Dot Design Museum, ontwikkeld 

tot een bovenregionaal centrum voor geschiedenis, kunst, cultuur en design. De dubbele schachttoren 

is hét symbool voor het Ruhrgebied en voor de structurele veranderingen in de hele regio geworden.  

 

Het UNESCO-werelderfgoed Zollverein is de op een na best bezochte culturele bezienswaardigheid 

van Noordrijn-Westfalen, na de Dom van Keulen. Sinds de benoeming tot UNESCO-werelderfgoed in 

2001 en al helemaal sinds de regio in 2010 culturele hoofdstad van Europa was, zijn de 

bezoekersaantallen flink gegroeid (40 x zoveel in de laatste 15 jaar). Ook het aandeel buitenlandse 

bezoekers groeit gestaag. Inmiddels trekken de toeristische en culturele activiteiten in wat ooit de 

grootste steenkolenmijn van Europa was, zo´n 1,5 miljoen bezoekers per jaar.  

 

Toeristische trekpleisters 

 

Denkmalpfad ZOLLVEREIN® (Monumentenpad)  

De belangrijkste toeristische attractie van het industrieel monument is het Denkmalpfad 

ZOLLVEREIN®. Deze rondgang voert langs de enorme bovengrondse bouwwerken van de mijn en de 

cokesfabriek Zollverein, die allebei nog goed bewaard zijn gebleven. In 2014 hebben maar liefst 

150.000 bezoekers deelgenomen aan een van de rondleidingen. 110 geschoolde gidsen staan voor 

rondleidingen in acht talen ter beschikking. Ook in het Nederlands.  

 

Ruhr Museum 

Het Ruhr Museum opende zijn deuren in 2010, het jaar waarin het Ruhrgebied culturele hoofdstad van 

Europa was. Het is gevestigd in de voormalige kolenwasserij en kon al in 2013 de miljoenste bezoeker 

begroeten. Het museum is het collectief geheugen van het Ruhrgebied. Op drie verdiepingen van het 

spectaculaire gebouw wordt de rijke geschiedenis van het Ruhrgebied rondom de thema´s heden, 

geheugen en geschiedenis verteld. Naast de permanente tentoonstelling Natuur, cultuur en 

geschiedenis van het Ruhrgebied, zijn er ook regelmatig speciale tentoonstellingen. Erg succesvol was 

bijvoorbeeld de tentoonstelling 1914 – midden in Europa (een gezamenlijke tentoonstelling van het 

Ruhr Museum en het LVR-Industriemuseum), die bezoekers uit de hele wereld trok.  

 



Delia Bösch / Leiterin Kommunikation und Marketing / Pressesprecherin  

Fon +49 201-246 81-120 / Fax +49 201-246 81-133 / delia.boesch@zollverein.de 

Stiftung Zollverein / Bullmannaue 11 / 45327 Essen / info@zollverein.de / www.zollverein.de 

Vorstand: Hermann Marth (Vorsitzender), Jolanta Nölle, Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Prof. Heinrich Theodor Grütter 

Vorsitzender des Stiftungsrates: Dr. Werner Müller / Zuständige Aufsichtsbehörde: Bezirksregierung Düsseldorf  

Reg.-Nr. 21.13 - St. 761  

 

 

 

Seite 2 von 3

 

Red Dot Design Museum 

Het Red Dot Design Museum presenteert meer dan 2.000 actuele voorbeelden van geslaagd en 

bekroond productdesign. Sinds 1997 is het door het Design Zentrum Nordrhein-Westfalen gerunde 

museum in het voormalige ketelhuis van Schacht XII gevestigd. Dit gebouw is ingrijpend verbouwd 

door de beroemde Britse architect Norman Foster. Het Red Dot Design Museum toont op 4.000 m² de 

grootse collectie hedendaags design ter wereld.   

 

RUHR.VISITORCENTER Essen en het portaal van de industriecultuur 

Startpunt voor de meeste bezoekers van het werelderfgoed Zollverein en tevens het beginpunt voor de 

meeste rondleidingen is het RUHR.VISITORCENTER Essen in de voormalige kolenwasserij. In dit 

centraal gelegen bezoekerscentrum zijn toegangs- en rondleidingstickets verkrijgbaar en worden 

bezoekers geïnformeerd over het werelderfgoed en het Ruhrgebied.   

 

Het 'Portal der Industriekultur' presenteert een veelzijdig industrieel en cultureel panorama van het 

Ruhrgebied en Noordrijn-Westfalen. Multimediale ensceneringen en innovatieve informatiepunten 

tonen 18 plaatsen van de Route der Industriecultuur: locaties waar vroeger de zware industrie was 

gevestigd en die tegenwoordig bijvoorbeeld als museum, evenementenhal, bedrijfs- en 

kantorencomplex worden gebruikt. De panoramafilm RUHR 360° is een uitstekende inleiding over het 

Ruhrgebied. Het uitkijkplatform op het dak van de kolenwasserij biedt uitzicht in alle windrichtingen.  

 

Arrangementen om onbekommerd te genieten  

Lokale bedrijven zoals de 'Bürger- und Verkehrsverein im Stadtbezirk VI – Zollverein (BVV)' bieden 

groepsarrangementen aan en stellen desgewenst een pakket op maat samen voor een bezoek aan het 

werelderfgoed.  

 

Cultuur en vrije tijd 

Op het terrein zijn bekende kunstenaars met werk en ateliers vertegenwoordigd: bv. Ulrich Rückriem, 

Maria Nordman met LA PRIMAVERA, het Fabriekszwembad van de Frankfurter kunstenaars Daniel 

Milhonic en Dirk Paschke, het Palace of Projects van Ilya en Emilia Kabakov en het keramisch atelier 

Margaretenhöhe onder leiding van Young-Jae Lee. Talrijke tentoonstellingen, de ZOLLVEREIN® 

concerten, dansuitvoeringen en performances maken het aanbod aan hedendaagse kunstproducties 

compleet. Twee keer per jaar zorgt de kunstbeurs contemporary art ruhr (C.A.R.) voor nieuwe 

impulsen. Het internationale cultuurfestival Ruhrtriennale presenteert spectaculaire culturele 

belevenissen, inspirerende premières en nieuwe ensceneringen van internationaal gerenommeerde 

kunstenaars op het werelderfgoedterrein. Dit jaar vindt het evenement in de nazomer en herfst plaats. 

Naast het jaarlijkse evenement ExtraSchicht (25 juni 2016) trekt ook het culinaire festijn 

Gourmetmeile Metropole Ruhr (25 t/m 28 augustus 2016) steeds meer bezoekers naar de Zollverein.  

 

In het Zollverein Park kunnen bezoekers sporten of ontspannen. Waar vroeger het gesteente werd 

opgeslagen dat na de kolenwinning als afval overbleef, mag nu de natuur weer haar gang gaan. Een 

3,5 km lange ringweg, om het hele werelderfgoedterrein, wordt zowel door fietsers, voetgangers als 
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joggers intensief gebruikt. Op centrale punten op het terrein staan uitkijkplatformen en 3D-modellen, 

zodat iedereen – ook mensen met een (visuele) beperking – zich goed kan oriënteren.   

 

´s Zomers wordt op het terrein van de voormalige cokesfabriek een zwembad gebouwd, het 

zogenaamde 'Werksschwimmbad' (9 juli t/m 28 augustus 2016); in de winter opent hier 4 weken lang 

de meest bijzondere ijsbaan ter wereld zijn poorten (5 december 2015 t/m 3 januari 2016 / begin 

december 2016 t/m begin 2017).  

 

Indrukwekkende locatie voor evenementen 

Het UNESCO-werelderfgoed Zollverein beschikt over indrukwekkende ruimtes voor buitengewone 

evenementen.  

 

Evenementen 

Meer dan 40 verschillende hallen, gebouwen en ruimtes bieden voor elk evenement een passende 

locatie. Een mooie mix van historische ambiance en moderne techniek. Alles is mogelijk, van full-

service tot individueel maatwerk. Geen wonder dat de Zollverein al 2 keer is uitgeroepen tot 

populairste event location van Duitsland! 

Grote culturele evenementen zoals Extraschicht, Ruhrtriennale en contemporary art ruhr (C.A.R.) 

vinden hier plaats.  

 

Op een oppervlak van zo´n 14.000 m² verhuurt ZOLLVEREIN® Convention, de koepelorganisatie voor 

alle lokale eventlocaties, indrukwekkende hallen en andere ruimtes voor onvergetelijke evenementen, 

congressen, bedrijfsfeesten, productpresentaties of particuliere feesten zoals jubilea en 

huwelijksfeesten. Alles is mogelijk, van het huren van een kleine studio met conferentievoorzieningen 

tot grote beurshallen. Het werelderfgoed Zollverein werd meermaals als 'Beste Eventlocatie van 

Duitsland' uitgeroepen. Het SANAA-gebouw en het Oktogon kregen deze begeerde Award nog in 2014.  

 

www.zollverein.de/nl 


