
 

Lippstadt – Herzfeld – Diestedde – Wadersloh  
 
Over de route 
Afstand:                          ca. 47 km      
Duur:              4,5 uur  
Moeilijkheidsgraad:        gemakkelijke tocht, voornamelijk vlak terrein  
Bezienswaardigheden:  (Lippstadt) uitkijkplatform Hellinghäuser Mersch 
            (Herzfeld) Wallfahrtskirche St. Ida, slot Hovestadt  
                                       (Wadersloh) St. Margaretha  
                                       (Liesborn) Museumabdij                             
    
Pauzeren:                Gasthaus „Gasthof Scheer“, Landgasthof Becker, Café Twin, Gasthof Orthues,  
                                        Gasthaus „Fuchshöhle“, Gasthaus Möllenhoff, Gasthaus „Zur Schleuse“  
 

                                     

 Start en finish is de Jahnplatz (bij het combibad) in Lippstadt. 

 U rijdt in westelijke richting onder de Udener Straße (1e tunnel) door 
en vervolgt het verloop van de Lippe stroomafwaarts. 

 U steekt de Lippe na ca. 2 km over en volgt rechts de Hellinghauser 
Straße, door Hellinghausen en de Benninghauser Heide. 

 U gaat daarna rechts de weg Am Bettenberg in, u volgt de loop van 
de Lippe en buigt voor de barbecueplaats (Grillplatz) linksaf. 

 U steekt de Dorfstraße in Benninghausen over. 

 Rij verder over de Schelhasseweg en volg de kastanjeallee, tot na ca. 
2 km. de weg Zum Lippesteg naar rechts aftakt. 

 De weg voert u over een steiger over de Lippe naar de Göttinger 
Straße. 

 Volg rechts de Göttinger Straße voor 200 m. en rij over de tegenover 
liggende weg verder. 

 Na ca. 2,2 km komt u uit bij Hof Böntrup en u rijdt ca. 250 m. verder 
over de Böntruper Straße. 

 Bij een blusvijver gaat u links de straat Lagerfeld in, die u tot aan de 

1e kruising blijft volgen. 

 Hier slaat u rechtsaf en komt op de Uelentruper Weg, u gaat weer 

rechtsaf, steekt de Diestedder Straße over en volgt de Breite Straße 

tot dat deze op de Heckentruper Straße uitkomt. 

 De Heckentruper Straße voert u – naar rechts ingeslagen – langs de 

kapel St.Anna en Joachim door het plaatsje Dülle. 

 Over de Düllostraße (rechts) komt u bij Diestedde, dat u door het 

oversteken van de Münsterstraße bereikt. 

 In Diestedde (naar rechts afslaan) volgt u de wegwijzer HBR door de 

wijk, tot u de Lange Straße bent overgestoken en rechtdoor de 

„Ketteler Straße“ inrijdt. 

 Na ca. 200 m is links de Entruper Weg (gaat na een haakse bocht 

over in de Wideyweg) en na ca. 700 m is links de der Waldweg, die u 

ingaat. 

 De verharde weg leidt u naar de Mühlenfeldstraße (rechts) en deze 

op zijn beurt naar de de rand van Wadersloh. 

 Neem op de rotonde de 3e afslag, rij of naar het centrum, of (2e afslag) 

rechtdoor naar Liesborn. 

 Na het passeren van het voormalige station gaat de weg naar rechts 

over de Liesborner Straße met FP aan de linker zijde. 

 Het FP wisselt naar de andere kant van de straat. U komt dan bij een 

parkeerplaats, van waar een veldweg naar rechts aftakt. Deze weg 

leidt naar een stukje bos en links verderop eerst langs de sportvelden 

van Liesborn en dan langs de museum abdij Liesborn. 

 De abdij Liesborn ligt aan de Lippstädter Straße, die u naar links 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afkortingen: 
NG– Natuurgebied 
FP – Fietspad 
WW – Wegwijzer 

 



 

volgt. Ga daarna links de straat  Zu den Sieben Eichen in, en ga dan 

rechts over het spoor de Osthusener Straße in. 

 De Osthusener Straße (gaat over in Auf der Drift / Alter Schulweg) 

voert over de Glenne. Dan rechts over de Heckenweg. 

 Deze komt uit op de Holzstraße. Het gaat verder (naar rechts) aan de 

overkant op de Triftweg. 

 Over het Bokerkanaal op de Brandenburger Weg rijdt u naar rechts 

verder tot voor de aansluiting op Lichtenplatz. 

 Hier vindt u links een weg over een brug. Deze weg voert u naar de 

Niemöllerallee, daarna naar links naar de Graf-Adolf-Straße. 

 U steekt de Barbarossastraße over, langs de spoorrails en u komt bij 

het begin van de  Udener Straße. 

 U gaat aan de overkant halfrechts een bosweg in tot aan de straat Am 

Weinberg, dan scherp links verder langs het Schützenhaus tot aan de 

tunnel onder de Udener Straße. 

 Ga links en door de tunnel om weer uit te komen bij het startpunt bij 

het combibad. 

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


