
 

Lippstadt – Delbrück – Rietberg –  
Rheda-Wiedenbrück  
 
 
Over de route 
Afstand:   70 km     
Duur:                 8 uur 
Moeilijkheidsgraad:  middelzware dagtocht, overwegend vlak terrein 
Bezienswaardigheden      Burchtruïne Lipperode, Zum freien Stuhl, Boker Kanaal, 
   Nadermanns Dierentuin, bloemenshowterrein Rietberg,                           
   stadhuis Rietberg, bloemenshowterrein  

Rheda-Wiedenbrück 
Pauzeren:      Altes Gasthaus Voss, Landhaus „Zum freien Stuhl“, 
   „Das gastliche Dorf“, Rüscher´s Biergarten, Café Münthe (Rietberg), 
   Ebbert´s Kotten, Seecafé-Restaurant (Wiedenbrück), Café „Zur Linde“, 
   Gasthof Schrage  
 
Deel 1: Van Lip pstadt (Kuhmarkt) naar  Delbrück  

 
� Startpunt is de Kuhmarkt  in Lippstadt (parkeerplaats achter het 

Finanzamt, Lippepoort). 
� U rijdt vanaf de parkeerplaats in oostelijke richting  over de 

noordelijke ringvaart (Kiskerwehr) in de richting Lipperode, langs de 
begraafplaats, onder de B55 door en dan door het bos. 

� Na het bos rechts  de Lippe stroomopwaarts volgen. 
� Steek de straat „In den Amtswiesen“ over, volg de weg „Am 

Lippedeich“ die (geasfalteert) verder gaat als  „An den 
Kissekölken “. U komt uit op de Sandstraße, waar u rechts  gaat in de 
richting Nieder-Dedinghausen. 

� Na ca. 1.000 m  gaat u links de „Seeuferstraße “ in naar de 
,,Alberssee", rijdt u verder in noordelijke richting en komt dan uit op de 
„Delbrücker Weg “. 

� Hier gaat u links  af (WW „FP rond Lippstadt“), dan na ca. 100 m 
rechts   de straat „Zum Freien Stuhl “ in.  

� Als u aankomt bij het Boker Kanaal, draait u naar rechts in 
noordoostelijke richting en rijdt verder langs het kanaal. 

� U steekt de Mühlenheider Straße over, het kanaal verder volgend . U 
bereikt de Brückenweg en gaat verder aan de noordelijke kant  van 
het Boker Kanaal. 

� Een straat overstekend rijdt u verder tot u aan de „Rohlingsweg“ komt. 
U volgt de „Rohlingsweg “ naar rechts . U komt weer uit bij het Boker 
Kanaal.     

� Dan gaat het verder oostwaarts in de richting Delbrück  over het 
fietspad van de Lippstädter Straße (WW „Delbrück“ / „Hagen“) tot aan 
de kruising naar Hagen . 

� Hier slaat u links  af, gaat door Sudhagen heen en rijdt na het 
plaatsnaambord rechts  de „Friedhofsweg“ in. 

� Vanaf de Friedhofsweg neemt u de eerste weg rechts  de 
„Brombeerweg“,  in, dan links de „Kiebitzweg“ in, die u volgt tot aan 
de Timmerdamm“ . 

� Hier slaat u linksaf  tot u bij de „Fasanenweg“ uitkomt, die u naar 
rechts inrijdt . 

� U dooorkruist het industriegebied van Delbrück over het traject  
„Bösendamm“  (naar links ) en de „Schwalbenweg“.  

� U komt uit op de Lippstädter Straße  over een bedieningsweg 
(rechts  afslaan). 

� Na de  onderdoorgang van de B64 komt u bij de WW „R47“  die u over 
de „Lange Straße “  Delbrück in volgt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordje „An den 
Kissekölken “   ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordje „Rohlingsweg “   
ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afkortingen: 
NG– Natuurgebied 
FP – fietspad 
WW – Wegwijzer 

 



 

Deel 2: van Delbrück naar Rietberg  
 
� In Delbrück vindt u voor  een scherpe 90°- bocht naar rechts  aan de 

linker  kant van de straat de WW  „Rietberg“ / „LGS-Route“.  Hier 
gaat u linksaf  de „Graf-Spork-Straße“  in. 

� U volgt de WW van de  LGS-Route  bij de afbuigende voorrangsweg  
naar links , langs het gymnasium en volgt de WW Rode Pijl . 

� Vanaf hier volgt u de bordjes van de „LGS-Route “ tot u Rietberg 
bereikt. Vanaf de (stilgelegde molen) „Antfängers Mühle“  gaat de 
route ca. 2.800 m rechtdoor over een ongeplaveide dijkweg. 

� U rijdt eventjes parallel aan de B64  en komt uit op de „Delbrücker 
Straße“  die u oversteekt . U rijdt daar verder over het FP, en komt 
langs de kapel St. Nepomuk  (links). 

� Na ca. 1.000 m gaat het weer naar rechts over  de „Delbrücker 
Straße“ en bent u weer bij de loop van de Ems. 

� Naar links afslaand komt u na 500 m bij een (neven-) ingang van het 
de voormalige bloemenshowterrein (Naar rechts) . 

� De  WW Emsradweg (WW „Hist.Stadtkern“) verder volgend komt u bij 
de Hoofdingang  na de verkeerslichten links  de „Torfweg“ in ,  de 
Ems oversteken en dan rechts  „Klosterstraße“ / „Rügenstraße“ in. 

� U steekt de „Bolzenmarkt“  over met het oude stadhuis en de kerk. 
� De rode WW wijst langs het stadhuis de „Münthestraße“ in. 
� Voor  de brug over een watergang  gaat u rechts  de „Westwall“ in. 

 
 
 
 
 

 
 
LGS-bordje  ontbreekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deel 3: van Rietberg naar Wiedenbrück  

 
� Na ca. 200 m gaat een brug links  over het toevoerkanaal naar de 

Ems (WW „Bokel“, „Emssee“) 
� U volgt nu de loop van de Ems  (WW „LGS“ / „Ems Rad Weg“ / 

„R24“), als u langs het Emsmeer  gaat komt u uit op de straat „Zur 
Flammenmühle“ (K7).  

� Op het FP volgt u de K7 naar rechts (WW Druffel)  , u steekt na 
ca.1500 m. de  K7 over en rijdt verder over de „Peitzmeierweg“ . 

� Voor dat u bij de B64 komt, gaat een bedieningsweg links van de 
straat de weg „Maaßfeld“ in, die u naar rechts  afslaand ingaat. 

� Voor de B64 gaat u links  verder over de straat „Am Jägerheim“  die  
parallel  aan de  B64, onder  de B55 doorgaat tot u in Rheda-
Wiedenbrück komt. 

� Daar gaat de route rechtdoo r over de Horstwiesenweg.  
� U steekt de Ems over  en slaat onmiddellijk na de brug rechtsaf en 

volgt ongeveer 1000 m. de rivier tot aan de Wasserstra ββββe (dam). 
� U rijdt ca. 50 m over de Wasserstraβe. Aan de overzijde gaat u de 

„Neupörtner Wall“ in (WW Rode pijl).  Deze weg leidt u rechtdoor – 
na  het oversteken van de „Lange Straße“ – eerst naar de „Konrad-
Adenauer-Platz“ , en dan naar de „Markt“ met de kerk Aegidius en 
het  Emsmeer.  

 
 
 

  
Straatnaambord „Zur 
Flammenmühle“  
ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De richtingspijl van WW 
BahnRadWeg Hellweg-
Weser  is in Wiedenbrück 
gedeeltelijk beplakt. 
 
 

 
 
Deel 4: van Wiedenbrück naar Lippstadt  
 

� U verlaat Rheda-Wiedenbrück in de omgekeerde richting: 
� Uitgaand van de „Konrad-Adenauer-Platz“   volgt u eerst de 

„Mühlenwall“  (WW „Lippstadt“ / „Langenberg“) naar de 
„Wasserstraße“ . 

 
 
 
 
 
 
 



 

� Aan de overzijde steekt u na ca. 50 m. de Ems over en gaat u verder 
over het voet- en fietspad achter de dam. 

� Na ca. 1.000 m (inmonding) gaat u naar links over de Ems.  
� In de „Horstwiesenweg“  slaat u rechts  af. 
� U volgt de „Horstwiesenweg“  langs een parkeerplaats  (rechts) tot 

aan een rijtje rood-witte palen . Hier staat rechts een WW met het 
logo Hellweg / Weser  die op een verder verloop over een bosweg 
wijst (rechts).  

� U volgt de WW Hellweg/Weser en slaat  voor de eerstvolgende 
houten brug links af (WW vita parcours ) en volgt het water tot aan 
een geasfalteerde straat. („Burgweg“ ). 

� De weg gaat over de brug en dan onmiddellijk links de straat  „Am 
Eustenbach“ in . U kruist de „Holzkampstraße“ . 

� Na ca. 600 m takt de route links in een smalle veld weg af.  
� Het pad komt uit op de straat „Am Kalekamp“ , waarna het verder 

gaat over de „Bokeler Straße“  over een bosweg. 
� U gaat onder de B61 door en daarna over de B55. 
� Na de brug niet direct de WW „Lippstadt“ volgen, maar eerst rechtdoor 

verder rijden. 
� U rijdt om een bosperceel, de WW BahnRadWeg Hellweg-Weser  en 

de de  R22 naar rechts  volgend, dan links  na het bos de straat 
Münkefeld“ ,  in, vervolgens naar rechts over de „Eschweg“  tot aan 
de „Bokeler Straße“ . 

� Daar waar de „Eschweg“  uitkomt op de „Bokeler Straße“  splitst de 
route over Rietberg zich af van de hoofdroute  van de BahnRadWeg 
Hellweg-Weser (Hoofdroute: witte  pijl  [ ]), de route naar Lippstadt 
is aan een zwarte pijl  [����] te herkennen. 

� Rechts  (de zwarte pijll volgend) gaat u de „Bokeler Straße“  in, dan 
naar links  de „Merschweg“ in . U komt in „Selhorst“ aan, vlak voor 
het begin van Langenberg. 

� Bij de uitmonding op de Jordanstraße  gaat de route naar rechts ; u 
blijft op de „Merschweg“ . 

� Bij een benzinestation (STOP-bord) steekt u de B55 over en rijdt u 
verder over de „Westfalenstraße“  tot in de „Mühlenstraße“  waar u 
naar links  afslaat. 

� U bereikt het centrum van Langenberg  en slaat bij de kruising met 
verkeerslichten linksaf  de „Hauptstraße“ (K55) in.  

� U komt langs de St. Lambertuskeerk en gaat dan na  ca. 400 m naar 
rechts  de „Benteler Straße“  in (benzinestation). 

� Deze weg vervolgt u tot de rotonde  in Benteler, u neemt op de 
rotonde de tweede afslag naar de „Brookstraße“  die naar de 
„Liesborner Straße“  leidt. 

� Hier gaat u naar rechts en ca. 400 m voor  het einde van de 
bebouwde kom links  de „Kampstraße“ in . 

� Aan het einde van de Kampstraße gaat u rechts  de „Poststraße“ in 
en dan na  ca. 50 m links  de „Lüningheide“ in. 

� De Lüningheide voert u over de L586 rechtdoor en dan naar rechts  de 
weg „Holbrink“ in. 

� Bij de volgende afslag gaat u links  de „Bornefeldstraße“ in. 
� De Bornefeldstraße leidt u naar de „Quellenstraße“ . 
� Rechts  gaat het naar Bad Waldliesborn – langs het Kurhaus - 

rechtdoor naar de rotonde  op de „Wiedenbrücker Straße“.  
� U komt langs het bordje Lippstadt  en keert zo weer terug naar de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straatnaambordje 
„Burgweg“  ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straatnaambordje 
„Münkefeld“  ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WW BahnRadWeg 
Hellweg-Weser  ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
De WW BahnRadWeg 
Hellweg-Weser is hier en 
daar toegevoegd aan de 
algemene wegwijzer. 
 
 
 
 
 

 


