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Routebeschrijving Oranienburg – Neuholland (19 km) 

 
 
Met rug naar ingang van station RA, de Stralsunder Strasse in. Bij kruising LA en verder 
via de Bernauer Strasse. Brug over. Direct na brug staat rechts het beeld van Louise-

Henriette van Oranje Nassau. Loop terug via de zelfde brug als op heenweg. Neem na de 
brug tweede straat rechts, de Lehnitzerstrasse. Daarna vierde straat links, de Dr H. Byk 

Strasse. Route gaat door tunnel. Even later kruising. Hier RD  (bordjes fietsroute Berlijn 
–Kopenhagen volgen).  Even na haakse bocht RA Worthstrasse in. Blijf oever van het 

meer volgen tot hoofdweg.  
Hier RA brug over. (De brug over kanaal alleen oversteken tussen begin mei en eind 

oktober, dan kunt u een  paar km later weer met pontje over het kanaal. De rest van het 
jaar de linker kanaaloever volgen). Direct na brug LA en verder via asfaltweg. Na 1 km 

industrieterrein. Loop langs de hekken om dit terrein tot u weer bij kanaal bent. Weg 

wordt paadje. Verder langs kanaaloever onder spoorbrug door. Na  2 km  talud van een 
voormalige brug. Talud oversteken en dan met pontje over kanaal. Direct na pontje RA 

asfaltweg op. Weg voert u over twee bruggen naar rotonde in Malz.  Hier richting 
Freienhagen. Na 400 m voetbalveldje. Direct na veldje RA landweg in. Route loopt door 

dennenbos. Na een paar honderd meter splitsing. Hier links aanhouden. Steeds RD. Na 
ruim 1,5 km T-splitsing. Hier RA. Bij paaltje met nummer 673 LA. Bij hoofdweg RA en 

direct weer LA verharde landweg in. Landweg wordt tractorspoor. Steeds RD. Na ruim 1 
km kruising met landweg  (betonplaten liggen in tractorsporen). Hier RA en langs 

Sperberhof. Bij T-splitsing met asfaltweg LA. Na 2,5 km RA richting Neuholland. 

Start:   Bahnhof  Oranienburg 

Eindpunt:   Neuholland  

Horeca: Oranienburg ,  Malz en Freienhagen. In Neuholland alleen winkel 

(in weekend gesloten) 
Overnachten:  

Bereikbaarheid: Vanuit Berlijn met trein S1 naar Oranienburg. Vanuit Neuholland 

met bus terug naar Oranienburg. Geen bus in weekend. 
Kaart: Kompass, wander- und Radtourenkarte 743 schaal 1:50.000 
Routebeschrijving d.d.: augustus 2003 



 



 


