
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wandelroute Lippstadt West Lippeauenweg L1, 11 km 
    
Start: Lippstadt Stadtinformation, Rathausplatz 

Onze wandeling begint op de „Rathausplatz“. Het eerste symbool van de wandelroute 
„Lippeauenweg“ L1 is te vinden op de boom voor de kindercarrousel. We gaan langs de 
Mariakerk over het marktplein in de richting van het Stadtmuseum. Van daaruit lopen we rechts 
de „Marktstraße“ in, steken de „Cappelstraße“ over en komen op de „Stiftsstraße“ uit. We gaan 
dan links de „David-Gans-Straße“ in en na ca. 30 m rechts de „Stiftsfreiheit“ in. Aan het einde van 
de straat kunnen we het kloosterterrein op om de ruïne te bezichtigen. Vanaf de „Stiftsfreiheit“ 
lopen we rechts de „Soeststraße“ in, gaan over de brug over de Lippe verder over de 
„Bückeburger Straße“ tot de brug over de waterloop „Umflut“. Na de brug slaan we links af, 
houden links aan en komen op een voetpad dat parallel aan de Lippe verloopt. Dit pad blijven we 
volgen tot we aan een voetgangersbrug komen. We gaan deze brug over en komen zo uit op de 
„Hellinghäuser Weg“. We gaan rechts in westelijke richting, zien links de straat „Am Nahtfeld“ en 
gaan voor een brug rechts een voetpad op richting kerk. Aan het einde van de weg is rechts een 
uitzichttoren, die een prachtig uitzicht biedt over de flora en de fauna van de „Hellinghäuser 
Mersch”. Daar vlakbij is de St. Clemenskerk, waarin zich het “stenen brood” bevindt. De verdere 
weg voert ons langs de beek „Gieseler“ terug naar de hoofdstraat „Hellinghäuser Weg“, waarover 
we links in de richting van Lippstadt lopen. Na ca. 700 m steken we de „Hellinghäuser Weg“ over 
en komen op de straat „Im Nahtfeld“ uit, die we inlopen in de richting Overhagen. Voor de 
onderdoorgang onder het spoor gaan we links de weg „Zur Ausschacht“ in, die parallel aan het 
spoortracé Hamm-Kassel loopt. We gaan aan het einde van de weg rechts. Na de spoortunnel 
buigen we scherp naar links en lopen verder over een voetpad dat weer parallel aan het spoor 
verloopt. Na 500 meter komen we links bij een kleine, lage spoortunnel, die we doorgaan. We 
gaan daarna rechts de „Tonhüttenweg“ in die we ca. 500 m in oostelijke richting volgen. We 
komen bij een keerlus, slaan dan links af en steken bij het voetgangerslicht de „Stirper Straße“ 
over. We komen langs het “Dreifaltigkeitshospital” in de „Klosterstraße“. Onmiddellijk na het 
“Dreifaltigkeitshospital” ligt links achter een muur van natuursteen de rozentuin „Sankt Annen 
Rosengarten“, waar we de fundamenten van een klooster kunnen bezichtigen. Rechts staat de 
majestueuze Nikolaikerk. We steken nu de „Cappelstraße“ over en komen in de „Kahlenstraße“. 
Dan gaan we links het „I. Pfad“ in. Aan het einde lopen we links de „Fleischhauerstraße“ in en 
gaan na ca. 50 m rechts het „Dunkle Pfad“ in, steken de „Poststraße“ over en gaan rechtdoor de 
„Helle Halle“ in. Aan het einde komen we bij de Mariakerk en weer bij ons vertrekpunt, de 
“Rathausplatz”.  

 

 


