
 
 

 
 
Uitnodiging: Dagexcursie 2019 voor leden naar de koperstad Stolberg in Duitsland.  
Zaterdag 18 mei a.s. vertrekt de touringcar uiterlijk om 8.15 uur bij Den Heuvel, Heuvel 2 in Mierlo. 
 
Na aankomst in Stolberg gaan we naar restaurant Living im Kupferpavillon, gelegen aan de Kaiserplatz 
voor koffie/thee met gebak. Vanaf Living worden we opgehaald door gidsen van Stolberg-Touristik   
voor een rondleiding door het oude centrum van Stolberg en de burcht. 
De groep wordt dan in 3 gesplitst, waarbij er 2 groepen tot 12.30 met de gidsen de oude binnenstad 
verkennen en 1 groep naar de Burcht. Na de middagpauze draaien we dat om.  

 
U krijgt weer folders en een plattegrond om tijdens de middagpauze aangenaam te kunnen verpozen in 
het centrum van Stolberg.  Er zijn ook volop horeca gelegenheden.  
 
Stolberg, veel Nederlanders kennen het alleen als de geboorteplaats van Juliana van Stolberg, de moeder 
van Willem van Oranje. Het ligt niet eens zo heel ver van de Nederlandse grens en toch is het niet zo 
bekend, ook voor ons was deze stad een hele verrassing. Al in de 17e eeuw hebben de rijke ijzer- en 
zinkertsvoorraden Stolberg doen uitgroeien tot een van de belangrijkste Europese centra voor 
messingproductie. Messing, in vroeger tijden ‘geel koper’ genoemd, gaf de koperstad haar bijnaam. Er 
werd geen koper gemaakt maar veredeld. Het oude gedeelte van Stolberg laat ons zijn lange geschiedenis 
zien. De oude kern behoort terecht tot de gelauwerde kring van Historische stads- en dorpskernen in 
Noordrijn-Westfalen. Het centrum is indrukwekkend  
met zijn doolhof van straatjes en stegen, zijn pleinen  
en monumentale gebouwen links en rechts van riviertje  
de Vicht dat door Stolberg stroomt. Veel huizen uit het  
pre-industriële tijdperk zijn hier nog voorhanden en  
voorbeeldig gerestaureerd. Boven alles prijkt de  
oorspronkelijk uit de 12e eeuw daterende prachtige  
burcht waar je een fraai uitzicht hebt over het oude  
centrum. Na een aantal vernielingen is hij nu weer  
grotendeels zoals in de 17 en 18e eeuw. De sterke muren  
zijn zo kunstig verankerd in de rots dat de hele burcht  
uit de rots lijkt gegroeid. Behalve de burcht zijn er nog  
vele andere gebouwen en plaatsen te  verkennen.  
De St. Luciakerk ligt direct bij de burcht wat er op duidt  
dat de kerk zich heeft ontwikkeld vanuit de oorspronkelijke burchtkapel die teruggaat tot de 14e eeuw.  
Talrijke sculpturen en fonteinen sieren de vele pleinen overal in de stad. 
 
Om ± 16.15 vertrekt de bus naar een uitkijkpunt van de bruinkoolmijnen en als het voor de bus 
mogelijk is om dichtbij te parkeren, maken we een korte uitstap. 
In de driehoek Aken, Kerpen, Grevenboich liggen een aantal bruinkoolmijnen waar de bruinkool in 
dagbouw gewonnen wordt. Grote gaten van wel 10 kilometer breed en soms meer dan 300 meter diep en 
een bedrijfsoppervlakte van 25 km² die vanuit de ruimte nog makkelijk te zien zijn. Elk jaar kan tot  
40 miljoen ton bruinkool gedolven worden, daarvoor moesten wel hele dorpen verdwijnen. Bruinkool is 
een tussenfase tussen turf en steenkool en werd gevormd in het Mioceen 5,3 tot 23 miljoen jaar geleden.  
Het afval en de bruinkool worden door enorme machines gewonnen, zoals een grote bagger die een 
afmeting heeft van 240 meter lang, 96 meter hoog en 13.500 ton zwaar. Een van de grootste groeves 
komt later als een meer in het landschap te liggen dat een oppervlakte van 4.200 hectare moet krijgen. 
Qua volume zal het dan na de Bodenmeer het tweede meer van Duitsland worden.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_(massa)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodenmeer


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna reizen we weer naar Mierlo waar we 
bij Den Heuvel gaan dineren. 

 
 
 
 
 
 
Voor deze dagexcursie inclusief de busreis, koffie/thee met gebak, de rondleiding in Stolberg centrum en 
in de burcht en het 3 gangen diner, inclusief 1 consumptie betalen de leden € 48,- Bij afmelding wegens 
onvoorziene omstandigheden krijgt u de kosten die wij niet hoeven te verrekenen retour. 
Deelname op eigen verantwoording. 
 
Inschrijven kan op donderdagavond 18 april van 19.00 tot 20.30 uur in het Oude Raadhuis via de 
bordestrap op de 1e verdieping. Mocht u zelf verhinderd zijn dan kunt u mogelijk iemand anders het 
ingevulde inschrijfformuliertje laten brengen.  
Na 20.30 uur kunt u bellen: Annie 06-15436731 of informeer na 18 april via het secretariaat of 
info@heemkundekringmyerle.nl of er nog plaats is.  
Alleen leden kunnen inschrijven, eventuele introducés kunnen wel worden aangemeld maar komen op de 
wachtlijst tot duidelijk is of er nog plaatsen over zijn, zij betalen dan € 51,-. 
Betaling kan contant bij aanmelding of op bankrekening: IBAN NL51 RABO 0134 1598 37  
met vermelding Excursie.  
 
Uitgebreidere documentatie en plattegrond van Stolberg krijgt u na aanmelding.  
                                                            
 
 
Naam; ………………………………………….                 

Telefoon, indien aanwezig graag mobiel ……………………………………  
 
Wil met   1  -   2   leden deelnemen aan de excursie.  (Doorhalen wat niet van toepassing is.) 
O   Op de wachtlijst 1 introducé (aankruisen)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Geef uw keuzes aan voor het Diner: 
 
voor het hoofdgerecht:  

….  X   Kip      eventuele dieetwensen: 

….  X   Vis       ……………………………………………… 

….  X   Vlees  

voor het nagerecht: 

…. X  Verrassings nagerecht Den Heuvel 

…. X  Koffie, cappuccino, thee                       
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