
Rondom Bad Waldliesborn 
 
Over de route 
Afstand:           25 km      
Duur:            2,5 uur  
Moeilijkheidsgraad:      gemakkelijke tocht, vlak terrein, droog-weerroute  
Bezienswaardigheden: Biotoop Branschenteich  (Altes Lager), 
                                     Boker Kanal, Freier Stuhl  
Pauzeren:                     Landgasthaus Söbke 
                                     Gasthof „Zur Schleuse" 
                                     Kemmer's Hof 
                                     Landhaus „Zum freien Stuhl" 
           Hotel / Restauran Jonathan 

• Start is bij het Kurhaus  in Bad Waldliesborn. 
• U volgt de Liesborner Straße (Römerroute) in westelijke richtung en 

slaat rechts  de Lampertweg  in (R45) tot aan de WW „Liesborn 3,5 
km“ . 

• U slaat vervolgens vanaf de Lambertweg de Suderlager Weg in. U komt 
langs het NG Biotoop Branschenteich  (,,Altes Lager"),  ga bij de 
volgende kruising rechts  (WW R4; „Liesborn “) u komt op de straat 
„Auf der Drift “ / „Osthusener Straße“ (R4) en steekt de Glenne over. 

• Na ca. 1,5 km. gaat u bij de bushalte  „Abzw.Suderlager Straße“ links de  
Suderlager Straße in. 

• U rijdt tot aan de Liesborner Straße en gaat dan over het FP naar 
Cappel. Bij de kath. kerk „Maria Himmelfahrt“ 
(voetgangersverkeerslicht)  gaat u vanaf de Beckumer Straße de 
Cappeler Stiftsallee  in en volgt het bovenregionale FP R4. 

• Langs het Boker Kanal  rijdend (Brandenburger Weg) komt u langs het 
café-restaurant „Zur Schleuse“ en kruist u de Wiedenbrücker Straße  en 
daarna de Mastholter Straße . Hier volgt u het FP naar links.  

• Rij onder het viaduct van deB55 door en volg de weg naar rechts langs 
de westelijke oever van de Margaretensee (WW „Lipperode“). 

• Aan het einde van de Margaretensee rijdt u links (WW „Delbrück“; R4) 
over de Bismarckstraße de Delbrücker Weg in. 

• Bij de Albertsee  (aan uw rechterhand) slaat u links de straat ,,Zum 
freien Stuhl" in (WW „Mastholte“) en rijdt verder tot aan het  Boker Kanal. 

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

• Neem de eerstvolgende straat links (Südstraße). Deze volgend komt u 
in de Bismarckstraße.  

• Hier gaat u rechtsaf (WW „R26“) , dan na ca.100 m verder over het 
fietspad (linker kant!) van de Mastholter Straße. 

• U gaat de eerste straat links (Südstraße)  en komt dan zo in de 
Bismarckstraße.  

• Hier slaat u rechtsaf (WW „R26“), en komt dan na ca.100m op het 
fietspad (linker kan!) van de Mastholter Straße. 

• Aan het einde van de Mastholter Straße gaat u naar de linker kant  van 
de „Lippstädter Straße“  en volgt daar het fietspad. 

• Na ca. 300 m  gaat u links de „Dammstraße“ in en komt dan na ca. 
600 m op de weg „Altes Feld“  (links). 

• U komt uit op de „Grünen Weg“  
• De „Grüne Weg“ voert naar de Quellenstraße.  
• Daar slaat u rechtsaf en komt weer uit bij het uitgangspunt, het 

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

 
 
 
 
 
WW R4 en WW 
Liesborn  verscholen 
Straatnaambord „Auf der 
Drift“  ontbreekt 
Straatnaambord 
„Suderlager Straße“ 
ontbreekt  
 
 
 
WW „R4“  ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
WW „R4“ ontbreekt aan 
oostel. zijde Mastholter 
Straße 
 
 
 
Straatnaambordje „Zum 
Freien Stuhl “ ontbreekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straatnaambordje 
„Grüner Weg “ ontbreekt! 
 

 

Afkortingen: 
NG – Natuurgebied 
FP – Fietspad 
WW – Wegwijzer 

 


