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MONS, GROENE
ADERS



DESCRIPTION DE LA BALADE

VERTREKPUNT

VisitMons
Grand Place 27 
7000 Mons 

Ga naar de Grand-Hornu via de oude spoorlijn, die nu een groene ader is geworden
te midden van de vroegere mijnsites.
Rij van de Grote Markt richting buitenwijken die rond de duizendjarige stad liggen. Per
tweewieler gaat het richting het hart van de Borinage. En de oude spoorwegen
waarlangs vroeger de steenkool werd vervoerd zijn intussen een ideale uitlaatklep
geworden te midden van dit verstedelijkte landschap dat getekend is door haar
industriële verleden. Vanaf Cuesmes rijden we langs lijn 98 tot Flénu, waar zich een
wissel bevond richting Quiévrain. We rijden voorbij het station van Pâturages, waar in
1878 een jonge man is afgestapt. Vincent Van Gogh zal bijna 2 jaar in de Borinage
blijven, om z’n roeping als kunstenaar te vinden … We rijden verder langs deze lijn waar
het in die tijd, te midden van hels lawaai en rook, een continu heen-en-weer-gerij van
treinen was geladen met steenkool uit de mijnsites. Intussen zijn we eindelijk in de
Grand-Hornu aangekomen, een bevoorrecht getuige van de Industriële Revolutie: een
uitzonderlijk kader, dat UNESCO-werelderfgoed is en dat onderdak biedt aan het
MAC’s, het ‘Musée des Arts Contemporains’ en het CID, het ‘Centre d’innovation et de
Design’, een van de belangrijkste centra voor artistiek ontwerp in België.
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PARTNERS

PRAKTISCHE INFO

FIETSVERHUURPUNTEN & CONTACT

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

visitMons
Grand-Place, 27
7000 Mons

+32 (0) 65 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be

Klassieke fiets
2u = 5 €, 4u = 8 €, 24u = 10 €
Elektrische fiets
2u = 10 €, 4u = 16 €, 24u = 20 €
Kinderfiets
2u = 4 €, 4u = 6 €, 24u = 8 €

Site van Grand-Hornu MAC’S/CID
Rue Sainte-Louise 82
7301 Hornu

+32 (0) 65 65 21 21

Open van dinsdag tot zondag 10:00 uur – 18:00 uur


