
 

Kerken en kapellen – oostelijke route 
 
Over de route 
Afstand:           27 km      
Duurt:                         3,0 uur  
Moeilijkheidsgraad:      gemakkelijk, doorgaans vlak terrein  
Bezienswaardigheden: (Lippstadt) Ev. Marienkirche, Ev. Brüderkirche  
                                     (Bökenförde) Kapel Brünneken, St. Dionysius 
                                     (Hörste) St. Martin (Esbeck) St. Severinus                                
    
Pauzeren:                    Gasthaus „Rixbecker Alpen“ 
                                      Landgasthaus „Günther“ 
 

                                     

 Startpunt is bij het Rathaus in Lippstadt vlakbij de Marienkirche. U gaat 
daar over de Brüderstraße (bij de burgerlijjke stand) ca. 100 m.  
oostelijk door de eenrichtingsweg naar de Johann-Westermann-Platz 
en komt uit bij de ev. Brüderkirche. 

 U rijdt langs de kerk en gaat bij het rode bakstenen gebouw van de 
Wilhelmschool naar rechts over het fietspad tot aan de Geiststraße, 
dan naar links de Esbecker Straße in en rijdt zo het centrum uit. 

 Zodra u onder de B55 door bent gereden, gaat u de eerste straat rechts 
over het bedrijventerrein ,,Am Mondschein". 

 Na de fietsenwinkel (rechts) rijdt u links over het kleine fietspad (Im 
Wasen, WW “Rixbeck“), kruist de Paderborner Straße bij een 
verkeerslicht en rijdt dan rechts onder het spoor door. 

 Over de heuvel „Rixbecker Alpen“ rijdt u de grote kruising over en komt 
in de straat Oberdorf (WW“Brünneken“). Het gaat dan naar rechts de 
Liebfrauenweg in tot aan de kapel „Brünneken“. 

 U volgt de Liebfrauenweg totdat deze uitkomt op de Rüthener Straße. 

 Deze steekt u naar links over (oversteekplaats na ca. 50 m) volgt het FP 
en rijdt naar de St. Dionysuskerk in Bökenförde. 

 Na ca. 100 m komt u op het bovenregionale FP R6 met de WW 
„Geseke“ / „Langeneicke“. 

 U gaat linksaf de Langeneicker Straße in en rijdt tot aan de 
Puisterweg. Deze steekt u over en rijdt dan de Totenweg in. 

 De Totenweg leidt naar de Wilderich-von-Ketteler-Weg. Hier ziet u al het 
slot „Schwarzen Raben“. Hier bereikt u het hoogste punt van het 
stadsgebied Lippstadt (114 m). 

 U gaat rechts de straat “Schwarzenraben“ in en volgt de borden „Rund 
um Lippstadt“ tot in Ermsinghausen. 

 U volgt de straat „Tiefenbruck“ totdat deze uitkomt op de Störmeder 
Straße. Hier gaat u rechts en dan na ca. 500 m. links (Handweiser) tot 
deze uitkomt op de Dedinghauser Straße. 

 Hier gaat u rechts af en bereikt na ca. 800 m het einde van de 
schietbaan. 

 Hier steekt u de straat over en volgt de straat „Lämmerbach“. U gaat na 
ca. 300 m linksaf, volgt de WW „Rund um Lippstadt“ en gaat de 
Öchtringhauser Straße in. Deze volgt u tot in Hörste. 

 Hier bereikt u de kath. St.Martinkerk, die aan de overkant van de 
Hörster Straße staat. 

 Om terug te gaan naar Lippstadt gaat u weer over de Hörster Straße 
terug de Östringhauser Straße in en dan na ca. 100 m rechts de straat 
Sauerfeld in. Dan naar links de straat Dornei (Bildstock) in, dan weer 
naar rechts over de Lämmerbach – Wacholderweg naar de 
Stratbrede. 

 Hier gaat het rechtsaf de Bergstraße (WW „Esbeck“) in. 

 U bent nu in het stadsdeel Esbeck bij de kath. St.Severinuskerk. 

 Op de terugweg naar Lippstadt rijdt u dan een stukje in westelijke 
richting over de Paderborner Straße. 

 U slaat rechtsaf de straat „Im Dorf“ in, volgt de Merschweg (gaat over in  
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Afkortingen: 
NG – Natuurgebied 
FP – Fietspad 
WW – Wegwijzer 

 



 

Röwekamp) en gaat aan het einde daarvan rechts over het FP de 
Knappstraße in. 

 U steekt de Lippe over, rijdt over de brug links in de richting Bellevue. 

 Ga onder de B55 door, langs de begraafplaats, over de 
spoorwegovergang naar links (Schulte-Steinberg-Weg) de Grünen 
Winkel in. 

 Daar ziet u weer het rode bakstenen gebouw van de Wilhelmschool 
schuin rechts achter de Lippe. U rijdt daar langs en bereikt over de 
Brüderstraße weer het startpunt bij het Rathaus en de Marienkirche. 

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

 


