
 

Fietstocht „Rondje rond Lippstadt“ 
 
 
Over de route 
Afstand:   67 km           
Duur:          7 uur 
Moeilijkheidsgraad:    gemiddeld zware dagtocht, overwegend vlak traject 
Bezienswaardigheden:      Biotoop Brandscherenteich, Stichtskapel, burchtruïne  

Hellinghausen, gerenatureerd ooilandschap, Slot 

   Schwarzenraben, Freie Stuhl 

  
 

De route „Rondje rond Lippstadt“ is een rondgaande route met duidelijke 
bewegwijzering. Starten kan op elk gewenst punt.  
 
Start vanaf het Kurhaus, Bad Waldliesborn  
 

 Als u de tocht begint vanaf het Kurhaus in Bad Waldliesborn, dan gaat 
u eerst over de Quellenstraße in noordelijke richting. 

 Na ca. 700 m gaat u rechts de „Scheidenstraße,“ in en u steekt de 
B55 over. U bevindt zich op de rondweg rond Lippstadt. 

 Na een scherpe bocht naar links, slaat u rechtsaf de „Alter 
Römerweg“ in. 

 U gaat vervolgens naar links over de „Grünen Weg“ verder. U gaat 
over de Mastholter Grenzgraben en u komt aan in de regio (kreis) 
Gütersloh. 

 U komt bij de afslag naar de „Dammstraße“, die u naar rechts afslaand 
inrijdt, tot de „Lippstädter Straße“, die u over het RW naar links volgt. 

 Na ca. 800 m gaat u over de Lippstädter Straße naar rechts de straat  
„Zum Freien Stuhl“ in. 

 Na een bocht naar rechts steekt u de Haustenbach over en komt na 
ca. 1000 m. bij de straat met de WW „Zum Freien Stuhl, Nr. 
86,90,96“. 

 U slaat daar rechts af, volgt de straat en steekt vervolgens het Boker 
Kanal over.  

 U rijdt verder over de rechter oever van het Boker Kanal. 

 Ca. 500 m na de brug takt de route scherpt naar rechts af. 

 Op de „Delbrücker Weg“ aangekomen, slaat u links af en gaat langs 
de Alberssee. Rechtdoor rijdend komt u langs nog twee baggermeren 
en u bereikt na ca 1300 m een bosje met dennenbomen, waar de 
„Hegestraße“ begint. 

 U gaat rechts de „Hegestraße“ in (WW „Mettinghausen“)  en komt 
langs het plaatsnaambord Mettinghausen. 

 U komt uit op de „Mettinghauser Straße“, die u links over het RW 
volgt. Waar de voorrangsweg afslaat, gaat u rechtdoor. Het RW gaat 
verder aan de linkerzijde van de weg.  

 U komt langs het “Gemeindezentrum”. De route gaat links verder over 
de straat „In den Bergen“. 

 U slaat rechtsaf de straat „Zur dicken Kiefer“ in en rijdt deze uit tot de 
Boker Straße. 

 In de „Boker Straße“ gaat de route eerst links, dan rechts de „Alten 
Mühlenweg“ in(afslaan bij de bushalte). 

 Volg de straat tot de kruising met de Rebbeker Straße, en ga dan 
verder rechtuit naar „Zur neuen Brücke“. 

 U steekt de Lippe over, komt langs het plaatsnaambord „Garfeln“ en 
gaat hier rechts de straat „Westerfeld“ in. 

 U komt langs het bord „Garfeln / Hörste 1 km“. U volgt de straat 
„Herlar“. 

 U komt aan bij de plaats Hörste (OE), waar u links verder gaat over de 
„Schleusenstraße“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bord „Scheidenstraße“  
ontbreekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bord „Dammstraße“ 
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Afkortingen: 
NSG – Beschermd 
natuurgebied 
RW – Rijwielpad 
WW – Wegwijzer 

 



 

 In het centrum van Hörste steekt u de Hörster Straße over en rijdt over 
de „Öchtringhauser Straße“ (rechtdoor) bij het bord „Hörste / 
Dedinghausen 1 km“ verder. 

 In Öchtringhausen gaat u verder over de Haunstweg, u rijdt langs „Zur 
Schwalbe“ over een spoorwegovergang en gaat rechts de straat 
„Lämmerbach“ in.  

 U steekt de „Dedinghauser Straße“ over en gaat dan rechts verder 
over het  

 RW, dan ca. 800 m door een stuk bos, en vervolgens scherp naar 
links de „Handweiser“ in. 

 Na ca. 600 m slaat u scherp rechts de „Heideweg“ in en voor de 
bosrand links de „Tiefenbruch“ in. 

 U komt langs het plaatsnaambord „Ermsinghausen“; de tocht gaat 
rechtdoor door deze plaats, tot aan een kinderspeeltuin aan de 
rechter kant. 

 Voor de speeltuin gaat u rechts de straat  „Schwarzenraben“ in. U 
komt langs het slot Schwarzenraben. 

 Die straat „Schwarzenraben“ gaat over in de „Russenweg“, die u (aan 
de rechterkant) volgt tot aan het Mariabeeld, dat door een hek is 
omgeven.  

 Hier gaat de route naar links over de „Vorderheide“. Langs het 
plaatsnaambord „Bökenförde“ komt u in het dorp zelf bij de 
„Puisterweg“. 

 Na rechts de „Puisterweg“ te zijn ingereden, komt u bij de Rüthener 
Straße. 

 U gaat naar links de „Rüthener Straße“ in. 

 U rijdt ca. 500 m lang over de „Rüthener Straße“ langs een voetpad. 

 U gaat dan rechts verder over de „König-Heinrich-Straße“ (gaat over 
in de „Suckeweg“). 

 U rijdt over het land van een agrarisch bedrijf (Erwitter Warte) en komt 
uit op de „Alten Lippeweg“, die u naar de „Weringhauser Straße“ 
voert. 

 U gaat daar rechts en steekt bij de kruizing met verkeerslichten de 
B55 over (WW „Overhagen“). 

 U komt dan uit op de „Overhagener Weg“, die langs het 
bedrijventerrein Erwitte gaat. 

 Aan het einde van het bedrijventerrein komt u bij de WW Overhagen. 
U volgt de WW en gaat dan rechtsaf een straat zonder naam in. 

 Blijf de WW „Overhagen“ volgen, steek de Stirper Straße over en rij 
rechtdoor de „Glaseweg“ in.  

 Na ca. 600 m slaat u links de straat „Am Rott“ in. 

 U steekt de straat „Niederfeld“ over. 

 De weg gaat vervolgens langs een klein bos.  

 Rij verder over de Horner Straße, vervolg de route over de 
„Brüggenpott“ en passeer het plaatsnaambord  „Herringhausen“. 

 U gaat onder de spoorweg Soest – Lippstadt door. 

 Na de onderdoorgang gaat de route scherp naar links de 
„Steinbachstraße“ in en voert verder langs het spoorwegtracee. 
(plaatsnaambord „Herringhausen“) 

 Voor de volgende onderdoorgang wijst de WW naar rechts en u komt 
uit op de „Kaldeweistraße“. 

 U gaat dan naar links de „Ünninghauser Straße“ in. 

 U gaat weer links – over het spoor -, dan naar rechts in de richting 
van de  WW „Horn 3 km“ op de straat „Am Lindloh“. 

 Als u 2 hoeves bent gepasserd wijst de WW scherp naar rechts de 
straat  „Am Bahndamm“ in (WW „Wiggeringhausen“). U gaat dar 
verder naar rechts onder het spoor door over de „Talkamp“  

 Op de  „Talkamp” takt rechts de „Grundstraße“ af, waarover u naar  
Lohe gaat. 

 Bij de Loher Kapelle wijst de WW naar links de „Loher Straße“ in, en 
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u komt uit in het centrum van Lohe. 

 Hier voert de WW u naar de „Loher Heide“ (WW „Eikelborn 2 km“). 

 Na het plaatsnaambord „Eikelborn“ gaat u links de „Lünenstraße“ in, 
die over de „Oestringhauser Straße“ rechts (WW „Hovestadt“) naar 
de rotonde in Eickelborn voert. 

 Neem op de rotonde de eerste afslag naar de „Eickelborner Straße“. 

 Ga dan de eerste straat links, de „Michaelstraße“, in die naar 
verschillende bochten naar de straat „Am Lippesteg“ brengt. 

 Het pad gaat door verschillende paaltjes naar de Kastanienallee, die u 
rechts ingaat. 

 Volg de Allee tot u in Benninghausen op de Dorfstraße uitkomt. 

 Op de „Dorfstraße“ gaat u weer naar rechts. 

 Na ca. 50 m komt u aan de linkerhand bij de weg „Im Brühl“ (WW 
„Hellinghausen“). U houdt links aan, gaat langs de begraafplaats en 
komt uit bij de Lippe, waar de barbecueplek Grillplatz Benninghausen 
een goede mogelijkheid voor een pauze biedt. 

 De WW „Hellinghausen“ wijst naar rechts naar de „Benninghauser 
Heide“. 

 De Benninghauser Heide gaat over in de Friedhardtskirchner Straße, 
en vervolgens, na Hellinghausen, in de Hellinghauser Weg. 

 Langs de kerk St. Clemens ziet u na ca. 1400 m links de 
„Hagedornsweg“, die u ingaat. 

 Na de brug wijst een WW „Cappel“ naar links door de 
„Probstmersch“. 

 De tocht voert door het bos. Aan het einde van het bos gaat u na de 
bosrand rechts. 

 U komt langs een slagboom. Als u uit het bos komt, gaat u over de 1e 
weg links de straat  „Am Böbbing“ in. U rijdt hierover rechtdoor naar 
de „Abteiweg“. 

 U steekt het Boker Kanal over en komt uit bij de „Cappeler 
Stiftsallee“. 

 Hier gaat u rechts over de Beckumer Straße (voetgangersstoplicht), 
(WW „Liesborn“) en verder over de  „Brandenburger Straße“. 

 Vlak voor de Triftweg gaat u links het Boker Kanal over, rijdt door een 
bos en komt u uit op de Holzstraße. 

 Op de andere kant van de Holzstraße volgt u het RW (WW „Bad 
Waldliesborn“) naar rechts naar de „Heckenweg“, die u links inslaat, 
dan weer links de „Alten Schulweg“ in en na ca.100 m naar rechts 
de „Suderlager Weg“ in. 

 U rijdt langs het Alte Lager en komt uit bij de „Lambertweg“. 

 Over het RW van de Lambertweg komt u na ca. 100 m bij de afslag 
met de weg „Auf der Hebrake“. 

 Deze gaat u links in, u komt bij de „Eichenweg“, gaat daar links af en 
komt na het oversteken van de Glenne op de Bornefeldstraße. 

 In de „Bornefeldstraße“ gaat u rechts en steekt u weer de Glenne 
over. 

 De Bornefeldstraße eindigt bij de „Quellenstraße“. U slaat deze straat 
naar rechts in, op weg naar het startount van dit Rondje rond 
Lippstadt. 

 Vervolgens gaat u rechtdoor weer terug naar het Kurhaus. 
 
 
U dient zich aan de verkeersregels te houden. Het rijden van deze route is op 
eigen risico.  
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