BRUINKOOLSITE INDEN
ZA 08 JUNI 2019
08u30 Lommel garage - 08u45 Overpelt ziekenhuis - 08u50 Neerpelt station - 09u00
Achel Quatre Bras - 09u10 Hamont Axa Bank - 09u30 Bree Colruyt - 09u35 Kinrooi pleintje

Vanaf de opstapplaatsen brengen wij u naar Heerlen, daar brengen we een
bezoek aan het MIJN museum. Tijdens dit bezoek ervaart u het leven van
vroeger onder- en bovengronds. Een wereld zonder mijnen was in de jaren
50 bijna niet voor te stellen in de Limburgse mijnstreek. Echt alles draaide
om de mijnindustrie. Toch werd de sluiting van de steenkolenmijnen in
1965 aangekondigt. Veertig jaar na die ingrijpende gebeurtenis opende
het Nederlands Mijnmuseum om deze diepgenestelde geschiedenis levend
te houden.
Daarna rijden we verder richting Vaals.
Na gebruik van de lunch vertrekken we onder
leiding van een gids richting de grootste
bruinkoolcentrale van Europa vervolgens naar
de mijnbouw van Inden waar de imposante afgravingen te bewonderen
zijn. Dagbouw Inden in de Duitse gemeente Inden in Noordrijn-Westfalen is een bruinkoolmijn van
RWE in het Rijnlands bruinkoolgebied. De bruinkool wordt door middel van dagbouw gedolven over
een oppervlakte van 4.500 hectaren. Deze bruinkool wordt gebruikt
in de nabijgelegen elektriciteitscentrale Weisweiler. De winning is in
1957 door de bruinkool-en brikettenfabriek Roddergrube begonnen,
maar lag tussen 1969 en 1981 stil. In 1990 is een groot deel van het
dorp Inden verdwenen ten behoeve van deze winning. Het dorp is
vernoemd naar de rivier Inden, waarvan de rivierbedding verlegd
werd. Wat brengt de toekomst ? Na 2030,
als de mijn gesloten wordt, zal uit de open put het meer “Indener See”
ontstaan. Dit meer zal gevuld worden met water de Roer en het vullen zal
Inbegrepen :
ongeveer in 2060 voltooid zijn. Vervolgens rijden we door de Eifel waar aan
reis per luxe ****
een stuwmeer een consumptie stop is voor eigen rekening. Daarna rijden we
autocar,
terug richting Wilhelminatoren voor een verzorgd diner.
entree
mijnmuseum,
verzorgde lunch,
gidstour
bruinkoolsite,
verzorgd diner

Prijs: 57 €

