
Voor onze herfstuitstap stellen we u dit jaar een bezoek voor aan een mis-

schien minder bekend stukje Duitsland, nl. het kerngebied van het Bergisches 

Land. Als centrumstad behoort Wuppertal samen met Solingen en Remscheid 

de Bergische stedendriehoek. 

Zondag 7 oktober 2018 
Van zwevend over Wuppertal naar rostfrei Solingen  

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 

Herfst Uitstap 
2 

se
pt

em
be

r 
20

18
 

We rijden eerst naar Vohwinkel van waar 

we met de Schwebebahn een rit van een 

20-tal minuten maken naar het centrum 

van Wuppertal. Deze monorail uit de jaren 

1898-1903 verbindt de diverse stadsde-

len van Wuppertal.  

Het is de oudste hangende metro ter we-

reld en één van de veiligste stedelijke ver-

voermiddelen. Het Schwebebahn traject is 

13,3 kilometer lang en voert van Wupper-

tal-Vohwinkel in het westen via Wuppertal 

Hauptbahnhof naar Wuppertal-

Oberbarmen in het oosten.  

De lijn loopt over een lengte van ca. 10 

kilometer boven de Wupper. Enkel aan de 

westzijde, in het stadsdeel Vohwinkel, 

hangt 3 kilometer spoor boven de straat 

en boven onbebouwd terrein. Wij zullen 

dus deels door straten en boven de Wup-

per zweven! 



Van de halte Haubtbahnhoff is het een 5-tal minuten wandelen tot de Neumarkt met het imposante 

laat - 19de -eeuwse Rathaus. Vlakbij is er het Von der Heydt-Museum, dat ondergebracht is in een clas-

sicistisch gebouw (tot 1902 in gebruik als stadhuis) dat  in de jaren ’80 van de vorige eeuw ingrijpend 

verbouwd werd. 

Met Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw, romantische en classicistische werken uit de 

19de eeuw en moderne schilderijen van Claude Monet, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix, Pablo Picasso 

en Francis Bacon is het Von der Heydt-Museum één van de belangrijkste musea van Duitsland. Het 

zwaartepunt ligt op impressionisme, expressionisme en kunst uit de jaren ’20. Zo’n 3000 eersteklas 

schilderijen, 500 beelden en 30.000 prenten worden in wisseltentoonstellingen gepresenteerd. Op het 

moment van ons bezoek loopt tevens een tijdelijke tentoonstelling over Paula Modersohn-Becker, die 

beschouwd wordt als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het vroege expressionisme. 
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Gräfrath is een typisch stadje met vakwerkhui-

zen in de traditionele stijl van het Bergisches 

Land, d.w.z. muren en daken bedekt met leiste-

nen en houten luiken in een typisch groen ge-

schilderd. Gräfrath is hiermee één van de wei-

nige plaatsen uit deze industrieregio die een 

historisch karakter behouden heeft. Met haar 

120 monumenten is ze terecht in haar geheel 

geklasseerd. 

Van Wuppertal gaat het verder richting Solin-

gen-Gräfrath waar we in Restaurant Kaffee-

haus op de Markt kozen voor een buffet met 

keuze tussen 2 koude voorgerechten, 2 warme 

hoofdgerechten en 2 nagerechten. 



Op de terugreis stoppen we bij wijze van 

toemaatje aan de open bruinkoolmijn van 

Garzweiler.  

Hoewel de gigantische graafmachines op 

zondag meestal rusten, kunnen we ze 

vanaf een uitzichtpunt aan de rand van 

de groeve zien. 
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Na het middageten worden we verwacht in het Deutsches Klingenmuseum, gevestigd in het voor-

malige barokke klooster van Gräfrath. Solingen is wereldberoemd vanwege zijn messen en scha-

ren en is een belangrijk centrum van lichte metaalindustrie. Het Klingenmuseum biedt ons meer 

dan de prachtige collectie blanke wapens: messen - zoals de bekende aardappelmesjes- lepels en 

vorken met prachtige heften, de ontwikkeling van de eet- en tafelcultuur, scheermessen, scharen, 

keukengerei … tot instrumenten voor het aderlaten. 
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Praktisch: 

• 07.30 uur vertrek Diest parking Citadel 

• 10.00 uur rit met de Schwebebahn 

• 11.00 uur bezoek aan het Von der Heydt-Museum 

• 12.30 uur middageten (een drank naar keuze en koffie/thee is inbegrepen) 

• 14.30 uur geleid bezoek aan het Deutsches Klingenmuseum daarna gelegenheid 

   om een terrasje te doen 

• 16.30 uur terug naar Diest, met onderweg een kort bezoek aan de bruinkoolmijn  

   Garzweiler. 

• 19.30 uur aankomst voorzien in Diest 

 

Kostprijs:   € 65,00 (nog niet-leden betalen € 70,00). 

 

Inbegrepen:  autocar, fooi chauffeur, gidsen en inkom in vernoemde musea, lunch (1 drank 

  en koffie/thee inbegrepen). 

    

Inschrijven kan tot 30 september 2018 door € 65,00 (€ 70,00) per persoon over te schrijven  

op rekening BE 50 4529 0482 6118, met vermelding ‘Herfstuitstap’. 

 

Indien bij annulering geen vervanging gevonden wordt, worden de reëel gedane kosten aange-

rekend.  

Deze informatie kunt u, zoals steeds, nalezen op onze website www.vsmad.be. Heeft u vragen, 

neem dan gerust contact op via ons e-mailadres: info@vsmad.be of telefonisch op het nummer 

0477-840 828. 

 

Wij hopen u op deze uitstap te mogen verwelkomen. 

0477-840 828 

info@vsmad.be 

www.vsmad.be 

p/a Schoonaerde 121 

3290     Diest 

 
 

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest 
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