
 
 
Fietsrondrit Bad Arolsen naar Volkmarsen 
(ong. 25 km) 
 
Lichte fietsroute met mogelijkheid tot bezichtiging van de oude stad Volkmarsen, de Kugelsburg en de geneeskrachtige 
Sauerbrunnen 
 
 
Startpunt van de fietsroute is het Residentieslot Bad Arolsen, Schloßstr. 27. De route loopt door de Königin-Emma-Straße langs het Welcome 
Hotel Bad Arolsen en de psychosomatische kliniek naar de Wetterburger Straße. Hier gaat u links, als het ware terug de naastliggende weg op 
tot aan restaurant 'Fischhaus'. Voorbij het restaurant stijgt de weg enigszins tot aan de spoorwegovergang. Aan de andere kant van het spoor 
gaat u naar rechts over een verharde veldweg voorbij een boerderij. Vervolgens slaat u rechtsaf over het spoor en meteen weer linksaf, volg 
de straat het dal van de Aar in. Aan het einde van de veldweg links omhoog over de spoorlijn en verder naar Külte over de Teichweg.  
 
Deze volgt u naar rechts tot aan de Hauptstraße. Die neemt u links omhoog tot aan de Stadtweg, de voormalige landweg naar Volkmarsen. 
Nog voor u het dorp bereikt volgt u de rijweg rechtdoor naar de stadsgroeve (hondentrainingsplaats) en naar de oude dorpskern bij het 
raadhuis en de kerk. Hier kunt u de bezienswaardige, historische binnenstad bekijken.  
 
De weg leidt verder door de Wittmar Straße en de Kasseler Straße richting Kugelsburg en de geneeskrachtige Sauerbrunnen. Direct aan het 
einde van het dorp gaat de weg links omhoog naar Kugelsburg. Op de Kugelsburg hebt u vanaf de ronde toren een fantastisch uitzicht over 
Volkmarsen en de omgeving. Bij goed weer vinden daar in de zomermaanden op zaterdagen (15:00 uur) en zondagen (11:00 en 15:00 uur) 
demonstraties plaats door een valkenier met steppenadelaars en valken.  
 
Vanaf de Kugelsburg gaat u de berg weer af, links over de Kasseler Straße en de landweg L3075, dan rechtsaf richting Ehringen. Na ong. 
300 m bevindt zich links de geneeskrachtige bron en het recreatieterrein Sauerbrunnen. Hier kunt u het bronwater en de minigolfbaan 
uitproberen en kunt u het voetbad gebruiken voor een korte pauze. 
 
Om terug te keren naar Bad Arolsen gaat u weer richting Volkmarsen, langs de Kasseler Straße en de Erpeweg, bij de rotonde de laatste uitrit 
rechtsaf naar de Arolser Straße. Een kort stukje verderop slaat u weer linksaf over het spoor naar de Obere Zollstock-straat. Volg deze weg 
voorbij de firma Henkelmann, rechtdoor tot aan de kruising en sla dan rechtsaf richting de landweg L3080. Voor de landweg links laat u uw 
fiets de straat omlaag rollen. Bij de tweede kruising gaat u rechtsaf, een klein stukje verder linksaf op de L3080 en meteen weer links richting 
Twisteseestaudamm (stuwdam in de Twiste) en de Reisemobilhafen (camperterrein). Rechtsboven rijdt u de dam over en volgt u de randweg 
langs het meer. Neem de Hohler Weg rechtsaf. Rij de heuvel op, ga aansluitend linksaf op de Burgstraße en de Wetterburger Straße en vanaf 
het dal aan de linkerkant neemt u het fietspad langs de Wetterburger Straße omhoog tot Bad Arolsen. Aan het einde van de Wetterburger 
Straße slaat u rechtsaf de Landauer Straße in en voor het tweede stoplicht weer rechtsaf de Schloßstraße in waar u naar het beginpunt van de 
fietsroute, het Residentieslot rijdt. 
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