
 

Lippstadt - Mastholte 
 
 
Over de route 
Afstand:   35 km             
Duur:          3,0 uur 
Moeilijkheidsgraad:    gemakkelijke route, overwegend vlak terrein 
Bezienswaardigheden: Burchtruine Lipperode 
   Zum freien Stuhl 
   Mastholter meer (waterskipiste)          
Pauzemogelijkheden:     Alter Gasthof Voss 
   Landhaus „Zum freien Stuhl“ 
   Hotel Adelmann 
   Kaffeestube Hagemeier 
   Gasthof „Zur Schleuse“ 

 
• Beginpunt is de „Kuhmarkt“  in Lippstadt (parkeren achter het 

Finanzamt, Lippertor). 
• U rijdt vanaf de parkeerplaats in oostelijke richting  over de 

noordelijke gracht (Kiskerwehr) in de richting Lipperode lang de 
begraafplaats , gaat onder de B55 door en rijden verder door het bos. 

• Na het bos, de rivier de Lippe rechts  stroomopwaarts volgen. 
• U kruist de straat „In den Amtswiesen“, volgt de weg „Am Lippedeich“ 

die overgaat in „An den Kissekölken “ en komt uit op Sandstraße, die 
u naar rechts in de richting Nieder-Dedinghausen inrijdt. 

• Na ca. 1 kilometer gaat u linksaf de „Seeuferstraße “ in naar de 
,,Alberssee",   rijdt verder in noordelijke richting en komt uit op de 
„Delbrücker Weg “. 

• Hier slaat u links  af (WW „RW rund Lippstadt“), dan na ca. 100 m 
rechts  de straat  „Zum Freien Stuhl “ in. (WW „Mastholte“).  

• U gaat links  de straat „Am Freien Stuhl“ in,  volgt de WW „Radweg 
rund Lippstadt“  en slaat linksaf  de straat  „Zum Freien Stuhl“  in. 

• U kruist de Haustenbach , daarna gaat het naar rechts  de 
„Halaustraße“ in . U blijft deze straat  vervolgen , kruist de 
„Flurstraße“  en bereikt na het oversteken van de Westenholzer 
Straße de „Brandstraße“,  die u ongeveer 500 m volgt (WW R26). 

• U rijdt dan rechts  de „Brandheide“  in en komt na ca. 700 m voor een 
haakse bocht, de WW „Mastholter See“  tegen, die u de Vennstraße 
inrijdend volgt. 

• Bij de zuidelijke oever van Mastholter See verlaat u de Vennstraße en 
gaat de „Seeweg“  op (ringdijk). 

• Bij de noordelijke oever van het meer volgt u de rode pijl  naar links, 
en gaat bij de volgende straat („Stückemeyer Straße“) naar rechts . 

• Vervolgens gaat het verder de rode pijl volgend naar rechts  de „Alte 
Landstraße“ . in 

• Bij het inrijden van Mastholte  volgt u de „WW R26“   links  de 
„Haselhorst Straße“ in . 

• U bereikt de „Rietberger Straße“,  steekt deze over en gaat links op 
het FP verder naar Mastholte , langs de St.Jacobus bedevaartskerk, 
aan de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. 

• U steekt de straat over naar Langenberg. Bij het infobord Am Bildstock 
aan de rechter kant gaat u de „Katthagen Straße“  in, langs de 
begraafplaats, door een klein stukje bos en gaat dan voor een haakse 
bocht naar links de „Plaßmeiersweg“  in. 

• U steekt de „Schwarzen Graben“  over en gaat (naar rechts) de 
„Vornholzstraße“ in.  

• Ca. 800 m na het oversteken van de Schwarzen Graben komt u in de 
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Afkortingen: 
NG – Natuurgebied 
FP – Fietspad 
WW – Wegwijzer 

 



 

straat  „Austenfeld“  waar u links afslaat (WW R27), en dan naar 
rechts  de „Graftstraße“ in.  

• De Graftstraße volgt u ca. 500 m en slaat dan linksaf de „Langen 
Kamp“  in (WW „Hof Cramer“). Na Hof Cramer komt u uit in de 
„Fechtelstraße“  (WW R26). 

• U komt langs een vroegere Pruisische mijlensteen. Daarna komt u uit 
op de „Weststraße“ en volgt daar de WW R26 naar rechts.  (De 
Weststraße heet na het oversteken van de  Glenne   „Grenzweg“ .) 

•  Na ca. 700 m slaat u rechtsaf  de „Römerweg“ (WW R26 / R27)  in, 
steken de „Scheidenstraße“ over en gaat verder over de „Alten 
Römerweg“.  

• U komt uit bij de „Grünen Weg“ , kruisen de „B55“  en de 
„Quellenstraße“.  

•  ⊗⊗⊗⊗      Mogelijheid voor groepjes:  
         Naar links over de „Quellenstraße“  – „Wiedenbrücker 
Straße“  terug naar de „Kuhmarkt “. 

• De route voert  door Bad Waldliesborn over de „Parkstraße“ / 
„Klusestraße“ naar de „Lambertweg“ die u links  op het FP volgt. 

• Na 100 m rechts de aftakking  „Jagdweg“  nemen, die u tot aan de 
„Heckenweg“  volgt. U komt uit in de „Holzstraße“ . Na een klein 
stukje naar rechts   (50 m) gaat het over de straat door een stukje bos. 
(„Triftweg“) . 

• U steekt een beek over een  ! smalle !  brug over, komt in de 
„Brandenburger Straße“ en gaat met de bocht naar links  de 
„Wiedenbrücker Straße“  in. 

• Hier gaat u naar rechts en bereikt na 1,8km weer de „Kuhmarkt“  het 
uitgangspunt van deze toertocht. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


