
Fietsrondrit Bad Arolsen 'R1' 
(ong. 20 km) 

Lichte fietsroute rondom Bad Arolsen, alleen op ongeveer twee derde moet u even flink stijgen. 

De fietsrondrit begint bij het station van Bad Arolsen en leidt de Prof.-Bier-Straße af naar de kern Helsen. 

Na een kleine stijging gaat u rechtsaf naar de Mühlenweg, neem bij de tweede splitsing de rechterweg, 
rijd op deze veldweg parallel aan de spoorbaan richting restaurant 'Fischhaus'. Hier gaat u naar rechts en 
kort daarna linksaf richting Wetterburger Straße. 
Sla linksaf, volg de Wetterburger Straße ongeveer 15 m en sla dan rechtsaf de nederzetting 'Remmeker 
Feld' in. Rij links de straat 'Remmeker Ring' tot ongeveer op de helft door en sla rechtsaf de veldweg in 
(veldweg naar de kruising Remmeker Ring / Arolser Holz). Volg de straat heuvelop tot aan de 
negenholes-golfbaan. Na het viaduct gaat u omlaag tot aan strandbad Twistesee. Beneden aangekomen 
volgt u rechtsaf de rondweg rond het meer. Bij de volgende kruising verlaat u de rondweg, rij rechtdoor 
onder het viaduct door.  

De weg leidt naar het dorp Braunsen. U gaat verder over de provinciale weg K8 richting Korbach. Na 
ongeveer 2 km slaat u rechtsaf de veldweg naar de Kappelmolen in. De veldweg komt weer bij de 
provinciale weg. Deze volgt u weer rechtsaf omhoog. Op de heuveltop aangekomen rijdt u rechtdoor, u 
volgt even heuvelop de straat, door het viaduct, weer licht omhoog, bij de kruising rechtsaf, voorbij het 
bedrijf HEWI.  

Rechtdoor naar het vakwerkstadje Mengeringhausen. Rechts rijdt u via de straat 'Freundegrund' naar de 
oude kern. U passeert het voormalige raadhuis en de evangelische kerk via de straten 'Freundegrund', 
'Marktstraße', 'Obere Torstraße' naar de 'Landstraße'. Deze volgt u rechtsaf. Na de kruising met 
stoplichten en de rotonde vindt u aan de linkerkant het station, het beginpunt van de fietsroute. 



Routekaart van de fietsrondrit 'R1' 


