Lippstadt- Belecke - Suttrop - Haarstrang
met de fietsbus
Over de route
Afstand:
Duur:
Moeilijkheidsgraad:
Bezienswaardigheden:
Pauzemogelijkheden:
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37 km
5,0 uur
gemiddeld zware dagtocht, deels steile klims en
afdalingen, veld- en boswegen
Slot Körtlinghausen
Gasthaus Welschenbeck (Belecke), Gasthaus Mühlenstube

Met de fietsbus – lijn R61 rijdt u naar Belecke naar de Wilkeplatz.
Ga in zuidwestelijke richting over de Bahnhofstraße.
Na het oversteken van de rails, gaat de Bahnhofstraße verder naar
links in de richting Warstein.
Na ca. 650 m gaat u links de Paul-Gerhard-Straße in, steekt
nogmaals het spoor over en rijdt u bij het kerkhof naar rechts de straat
de Westerberg in.
De route gaat door het Wästertal langs de gebouwen van de
Westfälischen Landesklinik. Na ca. 3,6 km komt u aan de ringweg
(K68) naar Suttrop.
U slaat op deze ringweg rechts af en steekt het spoor over.
Bij de volgende afslag volgt u links voor ca. 700 m. de Hauptstraße.
U komt bij de aansluiting met de Rangestraße aan de linker
straatkant, steek de Hauptstraße over en sla deze weg in.
Na ca. 100 m gaat u linksaf en gaat ongeveer 100 m over een fietsvoetpad.
U komt bij de straat „Im Salzhörnchen“ en volgt deze naar rechts.
Na de eerste langere stijging komt de weg uit op de Nuttlarer Straße,
u volgt deze naar links en komt uit bij de bouwsels van een kalkoven.
U steekt de Bergkuppe over en gaat na 30 m rechts de „Plaßkamp“
in, die u naar Suttrop voert.
Dan volgt u ca. 40 m lang de ringweg (K68) naar rechts, waarna u
bij de Batheweg uitkomt die u naar links ingaat.
De Batheweg komt uit op de Kreggenbrink die u kort (ca. 30 m) naar
links volgt.
U komt uit bij de aansluiting met de Amselweg, slaat rechtsaf, naar
de Drosselweg en volgt deze naar links.
Bij de kruising met de Soestweg gaat het ca. 230 m naar rechts.
Hier komt u uit bij de kruising met de Hardtweg, die u ca. 750 m volgt
tot u de ringweg bereikt.
De route gaat 1.000 m naar beneden tot de afslag aan de overkant
naar de weg die naar Slot Körtlinghausen voert.
Ga onder de poort door tussen de slotgrachten en de bijgebouwen en
vervolg de weg de berg op naar rechts over de Körtlinghauser Weg
en sla af naar de richting Kallenhardt.
Halverwege de klim is de afslag naar de weg „Im Oelecken“ die u – op
gelijke hoogte blijvend– na ca. 1.2 km naar de oude Provinzialstraße
voert.
Hier gaat u linksaf en steekt de Glenne over.
De (geasfalteerde) Provinzialstraße gaat na de oversteek over de
Glenne met meerdere bochten omhoog naar de nieuwe weg van
Kallenhardt naar Rüthen (L776).
Over de voor de ingang naar een parkeerplaats links afbuigende
straat, komt u na 500 m bij het DPSG-Huis am Eulenspiegel voor een
eet- en drinkpauze.
U steekt de Kallenhardter Straße over en vervolgt uw weg over de
voormalige Paßstraße (onverhard) naar links en daalt af naar het

Afkortingen:
NG – Natuurgebied
FP – Fietspad
WW – Wegwijzer

Smalle doorgang bij twee
slagbomen.
Pas op! Veel autoverkeer.
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Möhnetal.
De oude Paßstraße gaat parallel aan de Kallenhardter Straße
verder als Schotterweg en gaat onder de nieuwe straat door.
U komt bij het aan de zuidkant van de Möhne gelegen bedrijfsterrein
van Rüthen, gaat bij de eerste afslag naar rechts en dan naar links
de straat „Hankerfeld“ in.
Bij de Möhneaue aangekomen, takt de weg naar links af en komt na
ca. 2,5 km uit op de weg van Suttrop naar Rüthen (L735).
Het gaat dan naar rechts verder over de Möhne en de Möhnestraße
(B516) in de richting Rüthen.
U rijdt aan de noordkant rechts over een onverharde weg verder en
gaat voor het bos links de Kitzelbachweg in.
U komt langs twee visvijvers en u gaat verder bergopwaarts naar
Altenrüthen.
Na ca.1,3 km gaat de weg scherp naar links, dan na 100 m naar
rechts; verder omhoog rijdend komt u op de „Altenrüthener Straße“
en uiteindelijk in Altenrüthen.
In deze plaats blijft u rechtdoor rijden (rechts komt de Lindentalstraße
hierop uit) en gaat u vervolgens rechts de „Salzstraße“ in (WW
„Effeln“).
Ca.500 m nadat u Altenrüthen bent uitgereden, gaat het over de
„Haarweg“ naar links (wordt bij Drewer de „Raimundstraße“)
De eerste afslag in Drewer is de „Jürgenstraße“ die u naar rechts
ingaat.
Na 300 m gaat u rechts de straat „Am Knapp“ in.
U gaat links in de „Milchstraße“ in, en dan na ca. 180 m rechts de
„Hartweg“ in (buigt na ca. 170 m naar links) en wordt dan „Haarweg“.
U blijft over „Haarweg“ rechtdoor rijden en gaat over de B55.
Ca. 1,5 km na het oversteken van de B55, gaat u links een
onverharde weg in, het Möhnetal in, u komt uit bij de straat „Zu den
Sennhöfen“ die u naar rechts inslaat en 80 m volgt.
Naar rechts afslaand komt u bij een onderdoorgang en gaat u onder
de „Mülheimer Straße“ door.
Langs GH „Welschenbeck“ (links) rijdt u om een uitloper van het
bedrijfsterrein Belecke heen en komt bij de rand van de plaats
Belecke.
U komt uit op het fietspad van Belecke naar de Möhnetal-Sperre en
rijdt verder in de richting van het centrum van Belecke.
Op de „Hohlen Weg“ slaat u linksaf, steekt een overweg over van een
industriespoorlijn en gaat dan rechtdoor langs de B55 en de
spoorbaan van de WLE.
Daarna komt u weer via de Bahnhofstraße bij het startpunt
Wilkeplatz.

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