
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Wandelroute Lippstadt Kurbadweg L3, 15 km 
    

Start: Lippstadt Stadtinformation (VVV), Rathausplatz 

Onze wandeling begint bij het Rathaus, bij de Stadtinformation (VVV). De route voert ons in 

noordelijke richting, langs de fontein Bürgerbrunnen naar de „Lange Straße“, die na de brug over 

de Lippe uitkomt bij de Lippe-poort. We lopen langs de Lippebug en het Quality Hotel en gaan 

dan links de „Ostendorfallee“ in. We volgen het scheepvaartkanaal tot aan een stuw. We gaan 

over de stuw en lopen dan links de „Friedrichstraße“ in tot het einde. Hier voegt het 

scheepvaartkanaal zich samen met de Lippe. We lopen rechts verder de „Bückeburger Straße“ 

in, totdat we aan de volgende brug komen, die over de „Nördliche Umflut“ ligt. Na de brug gaan 

we rechts de „Jahnweg“ in, langs ons zwembad „Cabrioli“, tot aan het eerste woonhuis aan de 

linkerkant. Bij dit punt buigen we naar links af en gaan een weg in zonder naam. Deze weg achter 

het Evangelisch gymnasium voert ons rechts naar de „Beckumer Straße“. Nadat we de 

„Beckumer Straße“ bij de verkeerslichten zijn overgestoken, bevinden we ons in de „Graf-Adolf-

Straße“. We steken de „Babarossastraße“ over en volgen de „Graf-Adolf-Straße“ zo lang, tot de 

straat overgaat in een bosweg met de naam „Herrmann-Heitkötter-Weg“. Ca. 100 m voor de 

bosweg bevindt zich links een gedenkplek over het lot van Joodse vrouwen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. De weg komt uit op de „Steinbeckerweg“, die we links in noordelijke richting 

volgen. Aan het einde van de weg gaan we links de “Cappeler Stiftsallee” in en dan na ca. 30 m, 

volgen we rechts de straat “Lichtenplatz” die we in noordelijke richting opgaan naar de 

“Holzstraße”. Op de “Holzstraße” houden we echts aan, tot we links bij de “Heckenweg” komen, 

de we volgen tot aan de “Alten Schulweg”. Op de „Alten Schulweg“ houden we links aan en gaan 

dan rechts de „Suderlager Weg“ in, totdat we bij een bord komen met de aanwijzing  „100 m 

Brandscherenteich“ . Op het bord staat informatie over de vijver  „Brandscherenteich“ en over een 

oud kampement  „Alten Lager“, een walburcht  (vluchtburcht uit de 9e eeuw na Chr.) die achter 

de „Brandscherenteich“ ligt. We gaan rechts naast het informatiepaneel het voetpad „Zum alten 

Lager“ in, die we tot aan de „Lambertweg“ volgen. Op de „Lambertweg“ gaan we rechts naar de 

„Klusestraße“, die we links inslaan. Na korte tijd bereiken we het centrum van Bad Waldliesborn. 

Onze wandelroute voert ons links de „Parkstraße“ in. Na een kort stukje slaan we rechtsaf de weg 

„Am Kurpark“ in. Na ca. 200 m lopen we links het Kurpark in. We volgen de weg in noordelijke 

richting en de routetekens „L3 Kurbadweg“, tot we bij een pompstation komen, waar op een 

informatiebord over de historie van de zoutwaterbron. We houden rechts aan en gaan over de 

„Quellenstraße“ tussen de rails, in zuidelijke richting verder over de „Wiedenbrücker Straße“ in de 

richting van Lippstadt, tot we rechts een bord „Zum Wiesenhaus“ zien. We volgen het bord en 

wandelen nu langs de golfbaan en het Café Wiesenhaus, naar de „Brandenburger Straße“, 

houden links aan, tot we aan de rechter kant bij de „Goethestraße“ uitkomen. Deze volgen we tot 

de straat „Am Nordbahnhof“, die we naar links inslaan. Aan het einde van de straat komen we 

weer uit bij de „Wiedenbrücker Straße“, gaan rechts over de „Nördliche Umflut“, steken het 

scheepvaartkanaal en de Lippe weer over en komen na korte tijd weer uit bij ons startpunt. 

 


