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Gedeelte
Westfalen/Lippe



DE ROUTE
Van Calais tot St. Petersburg, door Frankrijk 
omhoog naar Rusland – de Europa-Fietsroute 
R1, ook als “Euro-Route R1” bekend, 
verbindt op avontuurlijke wijze het westen 
met het oosten: een must voor alle fietsfans!

De Europa-Fietsroute R1 loopt over een lengte van 
ongeveer 950 km dwars door Duitsland, van de 
grens met Nederland tot in de streek Oderbruch 
vlak voor Polen. De route voert door het vlakke 
landschap van het Münsterland, langs de heuvels 
van het Teutoburger Wald, door de dalen van het 
Weserbergland, het vlakke voorland van de Harz 
en de indrukwekkende bossen van deze beroemde 
bergketen tot een landschap vol meren en rivieren 
achter het kloppend hart van de metropool Berlijn.

Het regionale routegedeelte Westfalen/Lippe – van 
Vreden aan de nederlandse grens dwars door het 
Münsterland naar Höxter aan de Weser is qua 
natuur – en qua fietsplezier!- heel aantrekkelijk.

Meteen aan het begin van de route in Westfalen 
lokt een indrukwekkend natuurspektakel: het 
Zwillbrocker Venn     - één van de grootste 
natuurbeschermingsgebieden van Westfalen!

Europa-fietsroute R1 
– Gedeelte 
Westfalen/Lippe:
Vreden – Höxter

Lengte
ca. 275 km

Routemarkering: ja -
in het Münsterland 
aangegeven 
met R1, als 
onderdeel van 
de pijlvormige 
wegwijzers van 
het Radelpark 
Münsterland, in 
Ostwestfalen/Lippe 
gemarkeerd met 
Europa-Radweg R1, 
eveneens als onderdeel 
van de pijlvormige 
wegwijzers.

Door het bekoorlijke landschapsmozaïek van het 
Münsterland rijdt u langs prachtige waterburchten 
en menig imposant landgoed naar de 
universiteitsstad Münster. Tip voor 
kunstliefhebbers: het Graphikmuseum Pablo 
Picasso Münster. Pittoresk en een bezoek waard, 
omgeven door het idyllische Emslandschap, zijn 
ook het bedevaartsoord Telgte en de oude hanse-
en ruiterstad Warendorf. Langs het Teutoburger 
Wald volgt een plezierige en afwisselende etappe 
waarbij de geschiedenis herleeft – met het 
grootste openluchtmuseum van Duitsland, 
Hermanns-gedenkteken, kloostermuren en een 
prachtig berglandschap. 

Eindspurt richting rivier de Weser? In Höxter, de 
historische hanzestad in het hart van het 
Weserbergland, weerspiegelen de bouwwerken uit 
de Weserrenaissance zich vandaag de dag nog in 
het rustig voortkabbelende water.

Uitgewerkte ideeën voor uitstapjes rondom de R1, 
informatie en talrijke tips tot en met complete
fietsreizen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke
bureaus voor touristische informatie – adressen
op de achterkant!

Let op: gedeeltelijk 
bestaan nog oude 
wegmarkeringen met 
het symbool R1.

Aanwijzing:
Naar het westen loopt 
de Europa-Fietsroute 
R1 als LF4 van Vreden 
tot Den Haag en verder 
als LF1 door België 
naar Calais.
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…… dwars dwars doordoor hethet land!land!
 

DE PLAATSEN

Vreden
Sympathieke stad met overblijfselen uit een 
afwisselende 1200-jarige geschiedenis. Een stad 
met “grenzeloze veelzijdigheid”. Via 
smokkelwegen per fiets en/of kano de grens 
over. Prachtige schatten: de kerk Zwillbrock, 
gebouwd in Barokstijl, de stiftstkerk uit de 
twaalfde eeuw, musea, idyllische 
natuurbeschermingsgebieden aan beide kanten 
van de grens en natuurlijk het vogelreservaat 
Zwillbrocker Venn, met de noordelijkste 
broedkolonie van in het wild levende flamingos 
ter wereld.

Stadtlohn
Sympathieke stad in het groene dal van de 
Berkel, vlakbij de nederlandse grens. Aan te 
raden: bezichtiging van de Hilgenbergkapel (12e 
eeuw), St. Otgerkerk, pottenbakkerij en 
vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, met z`n kleine 
gemotoriseerde- en zweefvliegtuigen.



Rosendahl
Een typische Münsterland-gemeente met de drie 
gemoedelijke dorpjes Darfeld, Osterwick en 
Holtwick. Waterburchten die een bezoek waard 
zijn: het in 1122 door 
premonstratenzermonniken gebouwde Schloss 
Varlar en Schloss Darfeld, dat de uit Münster 
stammende beeldhouwer Gerhard Gröninger tot 
een uniek voorbeeld van zuidelijke bouwkunst in 
het noordelijke Duitsland maakte.

Münster
Cultuur, fietsstad, een wereldstad in Westfalen... 
Een uniek toneel vormt de historische binnenstad 
met zijn indrukwekkende bouwwerken, moderne 
architectuur en hedendaagse beeldhouwkunst. 
Unieke musea, spannende evenementen en 
mogelijkheden te over om gezellig te winkelen. 
De gastronomie en cultuur in deze echte 
studentenstad nodigen uit om ontdekt te worden 
– in het “Kuhviertel”of op de “Kreativkai”.

Warendorf
Paarden, sport en nog veel meer! De stoeterij 
van Nordrhein-Westfalen en het Duitse 
Olympische Comité voor de ruitersport zijn 
internationaal bekende instellingen. Een bezoek 
waard: de historische stadskern met zijn 
middeleeuwse straatbeeld, meer dan 600 
gerestaureerde monumenten, gezellige 
restaurantjes. Romaanse stiftskerk in stadsdeel 
Freckenhorst.

Sassenberg
Eens residentiestad van de prins-bisschoppen 
van Münster, vandaag de dag met asperge-dorp 
Füchtorf (ook wel Golddorf genoemd) een 
aantrekkelijke stad met volop recreatie- en 
ontspanningsmogelijkheden. Hoogtepunten: 
recreatiegebied Feldmark met Feldmarksee 
(zwemmen, zeilen...), het tweedelige 
kastelencomplex Harkotten in stadsdeel Füchtorf 
en Haus Schücking, een creatie van 
barokbouwmeester Schlaun.



Harsewinkel
Brug tussen Münsterland en Ostwestfalen-Lippe. 
Per fiets de “Boomberge”en het “Hühnermoor” 
ontdekken, concerten in de laatromeinse 
abdijkerk van het voormalige 
Zisterzienserklooster, gebouwd in 1185, beleven 
of al het gerestaureerde moois uit vroeger tijden 
bewonderen in motor- en poppenmuseum 
Beckmann. Sfeer en muzikale hoogstandjes in 
Farmhouse Jazzkotten.

Rheda-Wiedenbrück
Ontspanning en avontuur op 3 km lengte: Flora-
Westfalica-Park. Grenzeloos kinderplezier: 
speeltoestellen, waterspeelplaats en nog veel 
meer. Cultuurgenot voor iedere smaak: 
concerten, theater en evenementen in de 
openlucht. Terug naar vroeger tijden: 
waterburcht en twee historische stadskernen.

Gütersloh
Groene idylle in het hart van Ostwestfalen, 
standplaats van een aantal grote internationaal 
georiënteerde bedrijven (Bertelsmann, Miele), 
moderne architectuur, historische vakwerkhuizen 
en een weelderig landschap kenmerken het 
beeld van een levendige stad, met een 
omvangrijk vrijetijdsaanbod. Onze tip: nieuwe 
energie tanken in „der Welle“, het grote 
zwemparadijs met uniek saunalandschap.

Verl
Aantrekkelijk groen landschap en een 
omvangrijk vrijetijdsaanbod: de waardevolle 
recreatiegebieden in het oostelijke deel van de 
gemeente, met zijn natuurlijke schoonheid, 
nodigen uit tot ontspanning.



Schloss Holte-Stukenbrock
Hier heeft de Ems zijn oorsprong. Natuur puur: 
de sympathieke stad met de Ems-bronnen nodigt 
wandelaars, fietsers en ruiters uit om te genieten 
van het prachtige bos- en heidelandschap van de 
Senne. Bijzondere hoogtepunten: witte tijgers, 
neushoorns en olifanten lopen vrij rond in 
Hollywood- en Safaripark Stukenbrock.

Hövelhof
Het centrum van het Senne-gebied aan de 
bronnen van de Ems. De bekende rivier 
ontspringt in het natuurbeschermingsgebied 
Moosheide. Hier is het oorspronkelijke 
Sennelandschap, met schilderachtige vennetjes, 
duinen en heide, nog onvervalst aanwezig. 
Ontstaan na de laatste ijstijd, zo`n 12000 jaar 
geleden, biedt de Senne vandaag de dag de 
natuurvriend een unieke ervaring, bijvoorbeeld 
op het “Senne-Parcours Hövelhof“ – direct aan 
de R1.

Augustdorf/Lippe
Welkom in Lippe, rondom het Natuurpark 
Teutoburger Wald. Zeven historische 
stadskernen, twee kuuroorden, ontelbare 
mogelijkheden voor uitstapjes, rotsformatie 
“Externsteine”, rijden op de rails van de oude 
spoorweg met speciaal daarvoor ontwikkelde 
fietsen.

Detmold
Muziek- en cultuurstad in het hart van het 
Teutoburger Wald. Hermanns-gedenkteken, de 
roofvogels van de Adlerwarte, vogelpark, 
openluchtmuseum, Lippisch Landsmuseum, 
burcht, historische stadskern, theater en 
vliegermuseum hebben de oude residentiestad 
bekend gemaakt. Fietsroutes: Römerroute, 
Wellnessroute, Bahnradroute Weser-Lippe.



Steinheim
aantrekkelijke ligging midden in het heuvelige 
voorland van het Eggegebergte. Op de fiets 
Steinheim en omgeving verkennen: het 
voorbeeldige dorp Ottenhausen, de noordelijkste 
vulkaan van Europa in Sandebeck, de St. 
Marienkirche en het meubelmuseum in 
Steinheim...
Een prachtig gezicht – de betoverende 
waterburchten Vinsebeck en Thienhausen.

Horn-Bad Meinberg
De wereldberoemde Externsteine, historische 
stadskern Horn, goed onderhouden 
kuuroordtuinen in Bad Meinberg of de fietspaden 
aan de voet van het Teutoburger Wald – van de 
natuur genieten, gezondheid opdoen en 
geschiedenis beleven, per fiets en te voet!

Nieheim
Kuuroord met gezondheidsbevorderend klimaat. 
750 jaar oude stad met gewaardeerde 
historische dorpskern, aantrekkelijke 
vakwerkhuizen, bouwwerken in 
Weserrenaissance-stijl, een landschap als een 
lappendeken en mineraalwaterbron. Optimaal 
voor activiteiten in de natuur, rust en 
ontspanning. Evenementen: om het jaar en altijd 
in het eerste septemberweekend – “Deutscher 
Käsemarkt“ en “Nieheimer Holztage“.

Höxter
de stad in het hart van het Weserbergland! Hier 
vindt u aansluiting op de Weserfern-fietsroute.
Aan de hand van de unieke bouwstijl van de 
Weserrenaissance verkent u de historische 
binnenstad. Cultureel hoogtepunt in het gehele 
Wesergebied: Schloss Corvey.



Informatiemateriaal en kaarten voor de 
Europa-Fietsroute R1:

• Radwanderkarte Europa-Radweg R1 –
Quer durch Westfalen – vom Münsterland 
zum Corveyer land
schaal 1:50 000, boekje met spiraal, geschikt 
voor kaartenhouder. Prijs €9,95 exclusief 
verzendkosten, verkrijgbaar bij de bureaus 
voor touristische informatie, adressen zie 
achterzijde. 

• bikeline Radtourenbuch Europa-Radweg 
R1 – von Arnheim nach Berlin
schaal 1:75 000, ca. 180 bladzijden, met 
stadsplattegronden, precieze routebeschrijving 
en lijst met overnachtingsadressen. Prijs 
€12,90 – in boekhandel en de betere 
fietsenwinkel. ISBN 3-85000-129-6

adressen
Tourist Information Detmold
Rathaus am Markt, 32754 Detmold
Tel. 05231 / 97732 -7, -8
Fax 977447
Tourist.info@detmold.de
www.detmold.de

Kurverwaltung
Detmold-Hiddesen GmbH
Hindenburgstr. 58, 32760 Detmold
Tel. 05231 / 88085
Fax 89575
info@detmold-hiddesen.de
www.detmold-hiddesen.de

Verkehrsverein Gütersloh
Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh
Tel. 05241 / 822749
Fax 823537
verkehrsverein.stadtguertersloh@gt.net.de
www.guertersloh.de

Stadt Harsewinkel Bürgerbüro
Münsterstr. 14, 33428 Harsewinkel
Tel. 05247 / 935-200
Fax 935-114
buergerbuero@gt-net.de
www.harsewinkel.de

Tourist-Info Horn-Bad Meinberg
Parkstr. 2, 32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 05234 / 98903
Fax 9577
tourist-info@horn-badmeinberg.de
www.horn-badmeinberg.de

Verkehrsverein Hövelhof e.V.
Schloßstr. 14 / Rathaus, 33161 Hövelhof
Tel. 05257 / 500957
Fax 500931
verkehrsverein@hoevelhof.de
www.hoevelhof.de 

 



Touristinformation Höxter
Historisches Rathaus, 37671 Höxter
Tel. 05271 / 19433
Fax 963435
info@hoexter.de
www.hoexter.de

Münster Marketing
Klemensstr. 10, 48143 Münster
Tel. 0251 / 492-2710
Fax 492-7743
tourismus@stadt-muenster.de
www.muenster.de

Tourismusbüro Nieheim
Haus des Gastes, 33039 Nieheim
Te. 05274 / 8304
Fax 8672
vvnieheim@aol.com
www.nieheim.de
www.tourismusbuero-nieheim.de

Flora Westfalica GmbH
Mittelhegge 11, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 / 9301-0
Fax 9301-20
florawestfalica@t-online.de
www.florawestfalica.de

Gemeinde Rosendahl
Osterwick, Haupstr.30, 48720 Rosendahl
Tel. 02547 / 77-0 
Fax 77-199
info@rosendahl.de
www.rosendahl.de

Stadt Sassenberg
Schürenstr. 17, 48336 Sassenberg
Tel. 02583 / 309-0
Fax 309-8800
stadt@sassenberg.de
www.sassenberg.de

 

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
Rathausstr. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel. 05207 / 8905-0
Fax 8905-541
schlossholte-stukenbrock@gt-net.de
www.schloss-holte-stukenbrock.de

Verkehrsverein Stadtlohn e.V.
Dufkampstr. 11, 48703 Stadtlohn
Tel. 02563 / 97200
Fax 2662
vvstadtlohn@t-online.de
www.stadtlohn.de

Stadtmarketing Steinheim
Emmerstr. 7, 32839 Steinheim
Tel. 05233 / 997327
Fax 997328
Stadtmarketing.steinheim@t-online.de
www.steinheim.de

Gemeinde Verl
Paderborner Str. 3-5, 33415 Verl
Tel. 05246 / 961-0
Fax 961-159
verl@gt-net.de
www.verl.de

Verkehrsverein Vreden
Markt 6, 48691 Vreden
Tel. 02564 / 4600 
Fax 31744
vvv@vreden.de
www.vreden.de

Verkehrsverein Warendorf e.V.
Emsstr. 4, 48231 Warendorf
Tel. 02581 / 787700
Fax 787711
verkehrsverein@warendorf.de
www.verkehrsverein-warendorf.de

 



Lippe Tourismus & Marketing AG
Felix-Fechenbachstr. 5, 32756 Detmold
Hotline 0800 / 8388885
Tel. 05231 / 621020
Fax 627917
touristinfo@lippe.de
www.lippe.de

MÜNSTERLAND TOURISTIK 
Grünes Band e.V.
An der Hohen Schule 13
48565 Steinfurt
Hotline 0800 / 9392919
Fax 939293
touristik@muensterland.com
www.muensterland-tourismus.de


