
In de weefzaal

De ringspinmachine wordt in werking gezet

Afbeelding van de spinnerij Herding rond 1930

TextielFabriek 
Bocholt
Forum voor textielcultuur

Ooit draaiden meer 
dan 20.000 klos-
sen in de spinnerij 
Herding in Bocholt. 
Tegenwoordig is het 
indrukwekkende, vier 
verdiepingen tellende 
bakstenen gebouw 
een Forum voor 
Textielcultuur. In dit 
zorgvuldig gerestau-
reerde industriële 
monument komen 
heden en verleden 
van textiel tot leven. 

Speciale tentoon-
stellingen bieden 
inzicht in historische 
en moderne techniek, 
tonen modedesign en 

Een moderne trap verbindt de verdiepingen
in de spinnerij 

 Ingang van de spinnerij Mode als tentoonstellingsthema

Flessen met kleurpigmenten Aan het handweefgetouw Inrijgen van de draden

internationale textielkunst. 
Evenementenzalen en een 
glazen dakcafé bieden plaats 
voor veelsoortige activiteiten – 
concert, cabaret of detective-
nacht.

Vlakbij bevindt zich het 
volgende onderdeel van onze 
textielfabriek, de weverij. Hier 
ruikt het naar olie en arbeid 
en de weefgetouwen ratelen 
zo hard dat je onwillekeurig je 
oren afschermt met je handen. 
Wat u de dag van vandaag 
tijdens een bezoek meemaakt, 
was 100 jaar geleden dagelijk-
se kost voor duizenden man-
nen en vrouwen. Wij laten 
u zien hoe het ritme van de 
machines hun arbeidstempo 

dicteerde. De grote weefhal 
vormt het hart van de mu- 
seumfabriek. Onder de shed-
daken zetten distributieriemen 
en lange aandrijfassen meer 
dan 30 historische machines in 
beweging. Dagelijks produce-
ren onze medewerkers stoffen 
voor de handdoeken en ta-

Textielkunst van Magdalena Abakanowicz en Laura Ford   
 

Stoommachine

Kookvuur in het arbeidershuisje

Stoomlocomotief

Weverij en spinnerij

Al 150 jaar lang behoort Bocholt tot de belangrijkste vestigingen 
van de Westfaalse en Duitse textielindustrie. In zijn bloeitijd 
verschafte de bedrijfstak werk aan wel 10.000 mensen. In 1984, 
toen de structuurverandering nog volop aan de gang was, be- 
sloot het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) om in Bo-
cholt een textielmuseum op te richten. Aangezien er toen geen 
historische fabriek beschikbaar was, bouwde men een oud bedrijf 
na. In 2011 werd het museum uitgebreid met de voormalige 
spinnerij Herding tot TextielFabriek Bocholt.

Het representatieve gebouw werd in 1907 ontworpen door 
het in heel Europa werkzame architectenduo Sequin en Knobel. 
Met bijna 600 weefgetouwen en 23.000 klossen behoorde het 
“spin-web Herding” lang tot de grootste bedrijven van Bocholt. 

De afwisselende geschiedenis van de fabriek en zijn gebouw 
werd gekenmerkt door verwoesting in de oorlog, wederopbouw 
en moderniseringen. In 1973 werd de productie stopgezet.

Na de renovatie komt er met tentoonstellingen en evenemen-
ten nieuw leven in de oude fabriek. De textielbranche beschikt 
hier over een locatie die staat voor traditie en heden en die tot 
ver over de regionale grenzen bekend is.

Van garen tot mode Met kinderen naar het museum

In de mooie machinekamer 
smeert en poetst de machine-
werker in de blauwe overall 
de grote twee-cilindrische 
stoommachine van 1917 – het 
hart van de weverij. In de 
grote weefzaal hoor je het 
lawaai van de weefgetouwen 
en met elke beweging van de 
schietspoel groeit de geweven 
stof. Wij laten u zien hoeveel 
arbeidsstappen er nodig zijn 
van garen tot theedoek. Kijk 
mee over de schouder van 
onze medewerkers.

Moet er iets gerepareerd 
worden, dan zet de voorman 
de grote draaibank in de 
werkplaats in beweging.

De arbeiderswoningen 
met slaapvertrekken, opka-
mers en voorraadskelder zijn 
ingericht zoals ze er vroeger 
uitzagen. In de kleine woon-
keuken beleeft u het leven 
na de fabrieksarbeid. Via de 
koptelefoon hoort u getuigen 
uit die tijd vertellen over het 

felkleden uit onze historische 
collectie. 

Weg van het fabrieksru-
moer bezoekt u een volledig 
ingericht arbeidershuis met 
bijbehorende moestuin die het 
sobere leven van de gezinnen 
inzichtelijk maken.

wassen en koken en over het 
werk in de moestuin achter 
het huis, waar nu net als toen 
kool en aardappelen groeien 
en kippen lopen te scharrelen. 

In onze spinnerij ontmoe-
ten heden en verleden elkaar. 
Wisselende speciale tentoon-
stellingen in de grote zalen 
brengen alles wat met textiel 
te maken heeft in beeld en 
verschaffen de bezoeker een 
indruk van het museumwerk. 
Uitgangspunt is de in Europa 
unieke collectie van textiel-
apparaten, stofpatronen, 
voorbeelden van producten 
en nalatenschappen van 
bedrijven die de afgelopen 
decennia in Bocholt bij elkaar 
gebracht werden.  

Mode, design, techniek, 
ecologie, verhalen van on-

dernemers en het leven van 
de fabrieksarbeiders staan 
centraal. Een tweede focus 
ligt op tentoonstellingen van 
internationale textielkunst.

In de TextilFabriek groeit 
het museum uit tot een forum 
waarin ontwerpers, kunste-
naars en geïnteresseerden uit 
de textielindustrie van harte 
welkom zijn.

Hoe komen de draden in de 
weefstoel? Wat zijn de gehei-
men van een fabriekmeester? 
Hoe werkte een kantoor 
zonder telefoon en computer? 
Wat groeide er in de moestuin 
en hoe kreeg het gezin vroe-
ger de was schoon? 

Juist jonge mensen komen 
door het bezoek aan ons  
levendige museum vele 
verrassende dingen te weten. 
Hier hoeven ze niet alleen 
maar toe te kijken maar 
mogen ze juist meedoen! In 
de weverij gaan de kinderen 
met de ontdekkerskaart op 
pad. Ze komen langs spannen-
de plaatsen in de fabriek en 
de arbeiderswoningen, gaan 
op onderzoek uit en beleven 

een heleboel. In de knutsel-
werkplaats van de weverij kan 
een schrift met uit de fabriek 
afkomstige stofpatronen ge-
maakt worden. Buiten op de 
miniatuur locomotief kunnen 
de kinderen het rangeren 
oefenen. 

De speciale tentoonstellin-
gen in de spinnerij bevatten 
afzonderlijke programma’s 
voor kinderen en jongeren.

Samen ontdekken is leuk! 
Eén keer per maand kunnen 
(groot)ouders samen met hun 
(klein)kinderen op een zondag 
tijdens de gezinsrondleiding 
„Bekijken, Bewonderen, 
Beleven“ op ontdekkingstocht 
gaan. 

Blik in de arbeiderstuin van de weverij



Van rondleidingen, kinder-
verjaardagen, fietstochten 
door de textielgeschiedenis 
tot breiworkshops en andere 
creatieve cursussen- in het 
industriemuseum worden 
ervaren en leren op een aan-
trekkelijke manier met elkaar 
verbonden. Elke zondag om 
14.00 uur nodigen wij u uit 
voor een gratis rondleiding 
door de spinnerij (april t/m 
oktober); om 16.00 uur start 
de rondleiding door de weverij 
(gedurende het hele jaar). 

Voor schoolklassen en 
groepen kinderen biedt het 
museum een aantal educatieve 
programma’s aan. Onze mo-
biele programma’s zijn speciaal 
toegespitst op minderinvaliden 
of mensen met dementie die in 
een verzorgingshuis wonen: wij 
komen graag bij u langs! Met 
historische rekwisieten, foto’s 
en gekleed in typische kleding 
knopen onze museumspedago-
gen aan bij de belevingswereld 
van de bewoners.

In onze museumswinkel 
vindt u een grote keuze aan 
traditionele mijnwerkers-
doeken en theedoeken, 
tafelkleden en verschillende 
linnen en katoenen weefsels. 
Deze worden naar historisch 
voorbeeld op de machines van 
het museum gemaakt en zijn 
dan ook van de beste kwa-
liteit. Ook worden er aan de 
weefsels voortdurend nieuwe 
patronen toegevoegd. Een 
kleine selectie vindt u op onze 
website. 

De vaste tentoonstelling in 
de weverij is volledig tweeta-
lig (Duits en Nederlands). In 
de weverij en spinnerij kunt u 
rondleidingen boeken in het 
Duits, Nederlands en Engels.

Ons museum is bijna geheel 
rolstoeltoegankelijk, voorzien 
van invalidetoiletten en een 
leenrolstoel.

Wasdag in het museum
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Handdoeken van eigen makelij

Modeshow in de TextielFabriek

Hier gebeurt iets Fietsen en meer

Ervaren en leren Tips voor de hele dag
Wat heeft de Textiel-
Fabriek te bieden? 

Open Dag “SKYLounge” op het dak van de spinnerij Restaurant “Schiffchen” in de weverij

Jazzmatinee en detective-
nacht, modeshow en caba-
ret – in de spinnerij van de 
TextielFabriek staat u een 
veelzijdig cultureel pro-
gramma te wachten. Bühne 
Pepperoni trekt regelmatig 
volle zalen met speciale gasten 
uit de wereld van het cabaret. 
De evenementenzaal en het 
glazen dakcafé dat hoog bo-
ven de stad uittorent, kunnen 
ook voor externe activiteiten 
worden afgehuurd, mits dat in 
het museumprogramma past. 
Wij geven u hierover graag 
advies. 

De Open Dag op 1 mei 
met veel activiteiten voor jong 
en oud is al traditie gewor-
den. Rond de eerste advent 
worden de weverij en de 

Contactgegevens

Toegangsprijzen *
Volwassenen 3,00 €
Groepen vanaf 16 personen 
per persoon 2,50 €
Kinderen, jongeren (van  
6–7 jaar) en scholieren 1,50 €
Scholieren met  
rondleiding 1,10 €
(2 begeleiders gratis toegang)
Korting ** 2,00 €
Gezinsdagkaart 7,50 €
Wij kunnen u de LWL-
MuseumsCard van harte 
aanbevelen

* Wijzigingen voorbehouden
** Informatie over korting op de
website en aan de kassa

LWL-Industriemuseum
Westfälisches Landesmuseum für 
Industriekultur 
TextilWerk Bocholt 
Weverij: 
Uhlandstraße 50 | 46397 Bocholt
Spinnerij: 
Industriestraße 5 | 46395 Bocholt
Tel.: +49-(0)2871 21611-0 | 
Fax: +49-(0)2871 21611-33
E-Mail: textilwerk@lwl.org
www.lwl-industriemuseum.de
www.facebook.com/LWL.
Industriemuseum

Geopend *
Weverij: di–zo en op feestdagen van 
10–18 uur (gedurende het hele jaar)
Spinnerij: di–zo en op feestdagen 
van 10–18 uur (april t/m oktober)
Voor educatieve programma’s is het 
museum al vanaf 9 uur geopend.

Bocholt

TextielFabriek
Bocholt
Forum voor Textielcultuur

Routebeschrijving
Met de bus en de trein: Bocholt is met het openbaar vervoer te be-
reiken vanaf Münster (bus), Wesel (trein en bus) en vanuit Nederland 
(bus). Vanaf het station Bocholt bevinden zich de spinnerij en weverij 
op enkele minuten loopafstand (via de Industriestraße).
Met de fiets: verschillende fietsroutes lopen langs de TextielFabriek. Zie 
ook “Tips voor de hele dag”. Uitgebreide informatie over fietsroutes 
vindt u op onze website www.lwl-industriemuseum.de

Ons museum ligt precies tus-
sen de oude binnenstad van 
Bocholt en het Aa-meer. Vele 
goed bewegwijzerde fiets- 
en wandelpaden lopen hier 
langs, zoals de 100-kastelen-
route, de “Agricultura” en de 
Aa-fietsroute. Bij het Aa-meer 
kunt u terecht voor 
watersportactiviteiten, een 
strand en kinderspeelplaat-
sen. Nog geen 10 minuten 
stroomafwaarts bereikt u de 
mooie binnenstad van Bocholt 
met restaurants, winkels en 
bezienswaardigheden als het 
historische stadhuis in  
Hollandse Renaissancestijl, 
musea en andere culturele 
attracties.
VVV Bocholt
Tel.: +49-(0)2871 5044
www.bocholt.de 
 
Gastronomie
In het gezellige museumres-
taurant “Schiffchen” kunt u 
niet alleen terecht voor koffie 
en taart, maar kunt u ook kie-

Het LWL-Industriemuseum is 
een verbond von musea op acht 
verschillende plaatsen, die alle de 
industriële geschiedenis als  
onderwerp hebben. In 1979 door 
het Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) opgericht, is het 
het eerste en grootste industriële 
museum in Duitsland.  In het  
LWL-Industriemuseum  wordt 
deze cultuur onderzocht en 
bewaard en ervaart de bezoeker 
alles over de cultuur van het 
industriële tijdperk van het begin 
tot heden. 

LWL-Industriemuseum 
Provinciaal Westfaals 
museum voor industriële 
cultuur

Acht verschillende plaatsen – 
één museum
www.lwl-industriemuseum.de

 Kolenmijn 
 Hannover Bochum

 Kolenmijn 
 Nachtigall Witten

 Scheepslift  Waltrop
 Henrichenburg  

 Staalfabriek 
 Henrichs Hattingen

 TextielFabriek Bocholt

 Baksteenmuseum Lage

 Glasfabriek 
 Gernheim Petershagen

 Kolenmijn 
 Zollern Dortmund

binnenplaats van de fabriek 
omgetoverd tot een grote 
adventsmarkt met allerhande 
kunstnijverheid. Kom gerust 
eens langs.

Op onze website vindt u 
een actueel overzicht van alle 
in de TextielFabriek geplande 
activiteiten. Graag sturen wij 
u een activiteitenkalender toe, 
die u telefonisch of per e-mail 
kunt aanvragen.

De TextielFabriek wordt gefinancierd door: 

www.lwl-industriemuseum.de

LWL-Industriemuseum
Provinciaal Westfaals museum voor industriële cultuur

zen uit een uitgebreide lunch- 
en dinerkaart. Het restaurant 
beschikt over zalen voor  
120 personen.  
Tel.: +49-(0)2871 7508, www.
schiffchen-bocholt.de.

Vanuit de SKYLounge op 
het dak van de spinnerij in 
de TextielFabriek heeft u een 
indrukwekkend uitzicht over 
de stad. Ook dit dakcafé kan 
geboekt worden voor parti-
culiere feesten en activiteiten. 
Reserveringen onder ABH Hellwig, 
tel.: +49-(0)2871 261041
Voor grotere vergaderingen 
kunt u de evenementenzaal in 
de spinnerij boeken. Informa-
tie en reserveringen onder  
tel.: +49-(0)2871 21611-12 
textilwerk@lwl.org

Het historische stadhuis van Bocholt


