Bad Waldliesborn – Liesborn
Over de route
Afstand:
Duur:
Moeilijkheidsgraad:
Bezienswaardigheden:
Pauzeren:
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18 km
3,0 uur
gemakkelijke tocht, vlak terrein
Biotoop Branschenteich (Altes Lager)
Museum Abdij Liesborn
Landgasthof „Seuten Titt“
Landgasthaus Söbke

Start is bij het Kurhaus in Bad Waldliesborn.
U volgt de Liesborner Straße (Römerroute) in westelijke richting, gaat
rechts de Lampertweg in (R45) tot WW „Liesborn 3,5 km“.
U steekt de Lambertweg over naar de Suderlager Weg. Langs het NG
Biotop Branschenteich („Altes Lager“), gaat u bij de volgende
kruizing rechts (WW R4; „Liesborn“) en komt dan op de straat „Auf der
Drift“ / „Osthusener Straße“ (R4).
U volgt deze straat over de Glenne tot aan Liesborn.
U gaat de spoorbaanoverweg over en gaat daarna over de
Hauptstraße naar rechts.
Dan in de volgende straat naar links (Wegwijzer „Museum Abtei
Liesborn“) door het centrum („Gregor-Waldmann-Straße“) naar de Abdij
Liesborn.
Langs de parkeerplaats van de abdij rechts de „Abdijring“ op.
Voor het sportcomplex rechtsaf slaan en de loop van de beek de
Liesenbach tot in het bos volgen (Waldlehrpfad).
Na ca. 200 m rechts over een brug (X22), bij de eerstvolgende splitsing
weer rechts.
Over de veldweg volgt u het pad tot aan de Liesborner Straße en slaat
dan linksaf in de richting Wadersloh. (Rechts is in de verte de kerk van
Wadersloh, St.Margareta te zien)
200 m voor het plaatsnaambord „Wadersloh“ gaat u rechts de
Liesborner Straße in en kruist u de straat „Im Kreuzfeld“.
Rij rechtdoor over de Bornefelder Straße.
Na het café-restaurant ,,Seuten Titt" neemt u vanaf de Bornefelder
Straße de derde afslag rechts en volgt u weer de Schlösserroute.
Bij de volgende splitsing op de Herzebrockweg linksaf slaan; bij het
modelbouwvliegveld aan uw rechterhand blijft u rechtdoor rijden.
Na een haakse bocht naar links (90 °) gaat de route rechts verder over
de Heideweg.
U steekt de Glennestraße over.
Bij de volgende afslag rechts, dan de wegwijzer R27 naar links volgen.
U steekt de beek „Kaltestroth“ over. Bij de volgende afslag rechts de
Eichenweg inslaan.
Na ca. 500 m gaat het verder over de Glenne en 1 km. verder bereikt u
de Parkstraße.
Hier gaat u rechtsaf. Bij de rotonde neemt u de derde afslag over de
Lambertweg terug naar het Kurhaus.

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

Afkortingen:
NG– Natuurgebied
FP – fietspad
WW – Wegwijzer

WW R4 en WW
Liesborn erg verscholen
Straatnaambordje„Auf
der Drift“ ontbeekt

Aanduiding
„Schlösserroute“
ontbreekt

