
 

Bad Waldliesborn – Bökenförde 
 
Over de route 
Afstand:   40 km      
Duur:    4 uur   
Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijke rit; overwegend vlak terrein  
Bezienswaardigheden: Hofstede Menzelsfelde  
   Slot Schwarzenraben 
   Bedevaartskapel „Brünneken“ 
Pauzeren:  Kemmer´s Hof 
   LanGasthofe Bürgerhof 
 

 U start bij het Kurhaus en verlaat Bad Waldliesborn aan de zuidzijde 
in de richting Lippstadt. 

 Vanaf de Wiedenbrücker Straße gaat u bij het bereiken van de 
Brandenburger Weg naar links, steekt de Wiedenbrücker Straße over 
en volgt ca. 1 km. de weg „Im Hain“ (WW R4) langs het Bokerkanaal. 

 U steekt de Mastholter Straße over en volgt het FP naar links. 

 Na de  Brug onder de B55 gaat de weg naar rechts langs de 
westoefer van het Margaretenmeer (WW „Lipperode“). 

 Aan het einde van het Margaretenmeer gaat u naar links (WW 
„Delbrück“; R4) over de Bismarckstraße naar de Delbrücker Weg. 

 De Delbrücker Weg voert langs verschillende Baggermeren (aan de 
rechterkant) tot de aansluiting met de Hedestraße (groepje dikke 
dennebomen, WW „Mettinghausen“). 

 U volgt de Hedestraße en komt bij de bebouwde kom van 
Mettinghausen, op de Mettinghauser Straße en slaat linksaf (WW R4 
/ fietsroute rond Lippstadt). 

 Voor de kruising in het centrum (afslaand verkeer heeft voorrang) gaat 
u in de Hofstraße rechtsaf (WW „Hörste“ / „Garfeln“). 

 U steekt via een smalle brug de Lippe over en komt op de Herlar 
Straße in Hörste en gaat hier rechtsaf (WW Fietsroute rond Lippstadt 
[goene pijl]  / „Hörste“). 

 In de Schleusenstraße gaat het naar links, dan rechtdoor over de 
Hörster Straße  naar de Oechtringhauser Straße (WW Fietsroute 
rond Lippstadt). 

 Via de Haunstweg komt u bij een spoorwegovergang (met 
zelfbediening), u gaat dan rechts de Lämmerbach in. 

 Daar steekt u de Dedinghauser Straße over en rijdt verder over het FP 
naar rechts (WW Fietsroute rond Lippstadt) langs de voormalige 
schietbaan van het leger. 

 Na ca. 800 m slaat u links een bosweg in die u volgt, dan verder naar 
links bij de handwijzer en bij de volgende kruising  (Störmeder 
Straße) naar rechts. 

 Voor de volgende bosrand gaat de straat „Im Tiefenbruch“ naar links 
en brengt u naar het dorp Ermsinghausen. 

 Daar kunt u rechts langs het Slot Schwarzenraben rijden en  links de 
Wilderich-von-Ketteler Weg inrijden. 

 Halverwege takt rechts de Totenweg af en komt u op de Puisterweg 
uit. Over het FP rijdt u links verder tot aan de Rüthener Straße. 

 Hier buigt u op het FP rechtsaf. Na ca. 200 m gaat u rechts de 
Liebfrauenweg in. U komt dan langs de bedevaartskapel „Brünneken“. 

 De volgende plaats is Rixbeck. Hier gaat u naar links de straat 
„Oberdorf“ in, steekt in het centrum de kruising over en gaat over de 
Alpenstraße verder. 

 U gaat onder de spoorbaan door en slaat onmiddellijk daarna linksaf  
de Albrecht-Dürer Straße in, u volgt de WW „Lippstadt“ en komt in de 
Hans-Sachs Straße. Dan links de weg achter de versperring in.U 
steekt bij de verkeerslichten de Rixbecker Straße over en volgt de 
weg tot aan de eerstvolgende dwarsstraat. (Ostenfeldmark). 

 U slaat rechtsaf  de Ostenfeldmark in en komt uit in de Salzkottener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordje Hörster Straße 
ontbreekt 
 
Bordje Lämmerbach 
ontbreekt 
 
 
 
 
Bordjes handwijzer 
ontbreken. In het bos 
gaten in de weg. 
 
 
 
 
 
Hoogste punt in de 
gemeente Lippstadt (114 
m) 
Bordje ontbreekt 
 
 
 
 
 
 
 
FP in onderdoorgang 
aan de linker kant 
 
 
 
Bordje Ostenfeldmark 
ontbreekt 
 

Afkortingen: 
NG– Natuurgebied 
FP – fietspad 
WW – Wegwijzer 
 

 



 

Straße en volgt deze over het FP aan de linker kant tot de 
Knappstraße. 

 U rijdt links de Knappstraße in, steekt de Lippe over en slaat na de 
brug rechts de weg „Am Lippedeich“ in (wordt later „An den 
Kissekölken“). 

 Deze mondt uit in de Niederdedinghauser Straße . Hier buigt u ca. 80 
m naar links af, steekt de straat over en rijdt de weg  „Am 
Judenfriedhof“ in. U komt langs een oude Joodse begraafplaats. 

 Bij de uitmonding van deze straat in de straat „Im neuen Felde“ buigt 
u links af, volgt dan de Bruchstraße (nog een keer naar links, dan 
rechts een voet/fietspad in om daarover de Delbrücker Weg bij het 
Verenigingshuis van TuS Lipperode te bereiken. 

 U volgt de Delbrücker weg naar links tot de Bismarckstraße, die u 
oversteekt. 

 Na de bosrand begint rechts een voet/fietspad (WW „Mastholte“) die 
over een houten brug voert. Deze weg langs het Brokerkanaal volgt u 
ca. 1,6 kilometer. 

 Aan het einde komt u uit op de Ringstraße die u naar rechts gaand 
volgt. De Ringstraße eindigt bij de Mastholter Straße, die u oversteekt 
– half rechts aanhoudend- ; over het FP aan de linker kant van de 
Lippstädter Straße (WW R26 ; „Rietberg“ / „Mastholte“) verder rijden. 

 U volgt het FP in noordelijke richting. Na ca. 300 m  rijdt u links de 
„Dammstraße“ (WW R26) in en komt na ca. 600 m uit op de aan de 
linker kant uitmondende weg „Altes Feld“ . U rijdt deze weg in.(WW 
Rondom Lippstadt). 

 U komt uit op de „Grüne Weg“ 

 Der „Grüne Weg“ leidt over de B55 naar de Quellenstraße. 

 Daar slaat u rechtsaf en komt weer uit bij het Kurhaus, het startpunt 
van de fietstocht. 
 

Neem de verkeersregels in acht. Het gebruik van de fietsroute is op eigen 
risico.. 
 
 

 
 
 
Bordje An der 
Kissekölken ontbreekt 
 
Bordje 
Niederdedinghauser 
Straße ontbreekt 
 
 
Bordje Im neuen Felde 
ontbreekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordje Ringstraße 
ontbreekt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


