
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Wandelroute Lippstadt Ost Graf-Bernhard-Weg L2, 13 km 
 
Start: Lippstadt Stadtinformation, Rathausplatz 

Onze wandeling begint op de “Rathausplatz”. Wij lopen in de richting van de „Bürgerbrunnen“ en 

zien daar het allereerste symbool van de “Graf-Bernhard-Weg“ L2 bij het voetgangerslicht voor 

het stadspaleis. We steken de „Brüderstraße“ over en lopen in noordelijke richting tot aan het 

Cityhotel. Achter het Cityhotel en voor de brug over de Lippe gaan we rechtsaf de 

„Augustinerweg“ in tot aan de historische waterkering (Steinwehr). We steken de Steinwehr over, 

houden rechts aan en lopen over de sluisbrug van het scheepvaartkanaal. Na de brug gaan we 

naar rechts en lopen in oostelijke richting over de weg „Im Grünen Winkel“ onder het spoor door 

en komen dan aan bij de straat „Am Friedhof“. Daar houden we rechts aan en slaan na ca. 100 

m. voor de begraafplaats rechtsaf. We lopen verder over een bedieningsweg zonder eigen naam, 

die achter de graven langs loopt. Aan het einde van de weg gaan we rechts door een 

voetgangerstunnel onder de B55 door en komen uit op de weg „Am Tannenbaum“, die we in 

oostelijke richting aflopen tot aan een houten brug. Na de brug buigen we scherp af naar links en 

lopen de weg „Am Merschgraben“ in, die ons naar de burchtruïne voert. Vanaf de burchtruïne 

gaan we in zuidelijke richting op weg naar de Lippe over de weg „Am Lippedeich“. Deze weg 

langs de Lippe volgen we in oostelijke richting tot aan de weg „An den Kissekölken“. De weg sluit 

aan op de L822, de  „Niederdedinghauser Straße“. Daar gaan we ongeveer 100 m in westelijke 

richting tot aan de weg „Am Judenfriedhof“. We volgen de weg tot aan de Joodse Begraafplaats 

en gaan dan links een grasweg in. Aan het einde hiervan gaan we rechts de „Heinrich-Drake-

Straße“ in. Deze komt uit op een voetpad dat we in noordelijke richting volgen tot aan de 

„Delbrücker Weg“. We slaan de „Delbrücker Weg“ naar links in, steken de L782 „Bismarkstraße“ 

over en komen uit op een zandweg, die we tot de weg „Lippstädter Fichten“ volgen. Aan de 

rechter kant ligt de “Margaretensee”. We gaan links de weg „Lippstädter Fichten“ in en zien na ca. 

250 m links een bouwsel van de waterleidingmaatschappij. Na ca. 50 m gaan we rechts een 

onverharde weg in, die we aflopen tot aan de „Margaretenweg“. Op de „Margaretenweg“ lopen 

we in zuidelijke richting tot aan een voetgangersbrug. We gaan over deze brug over B55 heen, 

vervolgens over de „Qualenbrink“  en dan links de „Bleekstraße“ in. Vervolgens rechts de 

„Gottfried-Knapp-Straße“ in en dan links de „Grimmestaße“ in. We komen dan uit op de 

„Lipperoder Straße“, die we oversteken om bij de begraafplaats rechts in westelijke richting te 

lopen. Nadat we de begraafplaats via de westelijke poort hebben verlaten, houden we links aan 

en lopen verder over de weg „An der Rheda Bahn“ in zuidelijke richting de „Grünen Winkel“ in. 

We gaan onder het spoor door , verlaten de weg „An der Rhedaer Bahn“ in westelijke richting en 

lopen langs de Lippe naar de ons bekende sluisbrug, gaan dan over het Steinwehr, steken de 

„Johannes-Westermann-Platz“, over en komen uit op de „Brüderstraße“. Hier houden we rechts, 

we zien de “Bürgerbrunnen”, het stadhuis en daarmee ook ons vertrekpunt.     

 


