
   

 

 

 

 

 Het mijnbouw-wandelpad in Ramsbeck                    

Introductie 

 

Loop met ons over het nieuwe mijnbouw-wandelpad in Ramsbeck. Het werd in de jaren 2010 t/m 
2017 gerealiseerd. 

De uitgestippelde route geeft de bezoeker de gelegenheid op een wandelpad de geschiedenis van de 
mijnbouw in Ramsbeck te bekijken en de methoden van het delven van het erts, de bewerking ervan 
en de uiteindelijke winning van metaal te leren kennen. Op steeds markante punten zijn in totaal 41 
informatieborden opgesteld, die in tekst en beeld uitleg geven, resp. nog aanwezige historische 
gebouwen, mijngangen, terreinen en andere overblijfselen uit die tijd toelichten.  

- Het wandelpad begint bij de Sauerlandse Bezoekersmijn. 
- De totale lengte is ca. 11 km. 
- Talrijke banken en tafels nodigen tot uitrusten uit. 
- U kunt ook vier deeletappes lopen (zie kaart). 
- Alle etappes gaan door het dorpscentrum van Ramsbeck. 
- In het gebied “Werdern” zijn er twee etappes, die elkaar aanvullen.  
- Stevige schoenen worden aanbevolen. 
- Aansprakelijkheid, in  welke zin dan ook, kunnen de Vrienden-vereniging en de eigenaren van de 
grond helaas niet voor hun rekening nemen. 
 
Wij wensen u veel plezier en nieuwe informatie over de mijnbouw in het algemeen en over de 
afgelopen periode in Ramsbeck in het bijzonder. 
 
Op de volgende pagina´s kunt u zich ook vooraf over het mijnbouw-wandelpad informeren. 
 
Als u het wandelpad in internet heeft gezien en/of over het pad bent gelopen: heeft u vragen of 
opmerkingen? Voor alle positieve kritiek staan we graag open. Adressen vindt u onder de rubriek 
“Vorstand” (bestuur) of direct aan: 
Voorzitter: Alfred Braun, tel. 0049-(0)2905-523, e-mail: braun.ramsbeck@t-online.de 
Secretaris: Paul Gierse, tel. 0049-(0)2904-70350, e-mail: paul.gierse@t-online.de 
 

Een initiatief van de vereniging “Vrienden van het Sauerlandse Mijnbouwmuseum Bestwig-
Ramsbeck” e.V. 
 
Ondersteund door het LEADER-programma “4 Mitten im Sauerland”. 

 
Met een gids wandelen op het mijnbouw-wandelpad 
Indien u graag onder leiding van een deskundige gids wilt wandelen, kunt u het best contact 
opnemen met 
Alfred Braun, Ramsbeck, Pfarrer-Schupmann-Straße 6, 59909 Bestwig, tel. 0049-(0)2905-523. E-mail: 
braun.ramsbeck@t-online.de 
of 
Bezoekersmijn Ramsbeck, Ramsbeck, Glück-Auf-Straße 3, 59909 Bestwig. Tel. 0049-(0)2905-250. E-mail: 
info@sauerlaender-besucherbergwerk.de 
Kosten: 30,00 € 

 

Vertaling: 

Tiny Brouwers, 

Bracht 
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