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fietsroute
mijnwerkerspad

Fietsen langs de spoorlijn 82 en herbeleef de 
geschiedenis van de Vlaamse fostmannen die 
richting Borinage gingen werken.

Maak kennis met een mooi stukje Vlaamse 
Ardennen en laat je verrassen door oude stati-
onnetjes  waar de geschiedenis in beeld wordt 
gebracht.

Het parcours is bewegwijzerd en bedraagt 25 
km. Je kan op twee plaatsen starten. 

Fietsverhuur is mogelijk 
bij groep intro zowel voor de start 
in Ronse als in Zottegem: 

Fietspunt Zottegem: 
lokale diensteneconomie
Stationsplein 12, 9620 Zottegem
open van maandag tot vrijdag: 7–19u
groepen kunnen ook terecht in het weekend
reserveren kan via gsm nummer : 0476/465343
of e-mail: fietspunt.zottegem@groepintro.be

fietsroute
mijnwerkerspad



Ronse - Zottegem
Wij vertrekken aan de dienst toerisme Ronse, Hoge Mote, De 
Biesestraat 2. Op het einde van de Monseigneur Beylsstraat slaan wij 
rechts af naar het mijnwerkerspad. Wij volgen dit pad tot wij aan 
de trappen komen, daar slaan wij rechtsaf af en dan direct linksaf. 
Een beetje verder zal je dan links terug trappen vinden om naar het 
mijnwerkerspad te gaan. Wij volgen dit pad opnieuw, waarbij wij 
de volgende haltes hebben: station Ellezelles, in de buurt vind je 
les jardins de la grange, een kruidentuin met restaurant. Een beetje 
verder vind je aan het volgend paneel , rechts de brouwerij Quintine. 
Hier kan je ook eens proeven van het plaatselijk brouwsel , zij hebben 
hier ook snacks. Als wij onze weg verder fietsen, komen wij aan de 
wijk Puvinage, staat op een bordje. Hier verlaten wij het pad en slaan 
wij linksaf om dan aan het volgend kruispunt rechtdoor te rijden in 
de rue Hurdumont. Hier krijgen wij een stevige klim, die je ook te voet 
kan nemen (de enige zware helling in de route). Vanaf hier volgen wij 
de volgende fietsknooppunten met nummers 99, 91, 90, 15 en 11. Bij 
de aankomst in Brakel loopt het fietspad langs de grote weg richting 
Ninove. Aan de linkerkant zal je een monument zien van de fostman, 
dicht bij de bushaltes op het vroegere stationsplein. Bij het einde van 
dit nieuw stuk weg, steken wij de straat over, om naast het rusthuis 
weer aan te sluiten op het mijnwerkerspad. Dit volgen wij nu tot het 
pad ten einde loopt in de Slijpstraat in Zottegem.

Zottegem - Ronse
Wij vertrekken op de markt aan het infokantoor van de 
dienst toerisme richting achterkant van het station. Aan de 
achterkant van het station vinden wij het eerste bord van 
de mijnwerkersroute. Wij fietsen de Broeder Mareslaan naar 
beneden. Vanaf hier volgen wij de fietsknooppunten 11, 15, 90, 
91 en 99. Wij fietsen op het mijnwerkerspad en op een nieuw 
fietspad langs de nieuwe weg in Brakel. Wij stoppen even aan 
het standbeeld van de mijnwerkers, waar vroeger het station 
van Brakel was, nu vervangen door bushaltes. In de bocht, 
aan de afslag Geraardsbergen steken wij de straat over aan 
het zebrapad voor het verdere traject op het mijnwerkerspad 
richting Opbrakel en Flobecq. Op het einde van Opbrakel stopt 
het mijnwerkerspad door privé onteigeningen. Bij het verlaten 
van het mijnwerkerspad slaan wij links af en aan het kruispunt 
rijden wij rechtdoor naar het Livierenbos. Een beetje verder 
heb je dan opnieuw een mijnwerkerspad waar je rechts afslaat 
richting Ronse. Bij de grens tussen Ellezelles en Ronse moeten 
wij het mijnwerkerspad even verlaten via een klein wegje aan 
de linkerkant. Wij gaan hier naar boven om de weg over te 
steken, de brug is hier verdwenen, die over de spoorweg liep. 
Aan de weg fietsen wij rechtsaf, om daarna direct links af te 
slaan via trappen naar het mijnwerkerspad. Zo fietsen wij Ronse 
binnen. Op het einde van het mijnwerkerspad fietsen wij naar 
links,om dan verder nog eens links af te slaan in de Monseigneur 
Beylsstraat. 
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