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Vanaf station Vroomshoop loopt de route naar de moderne Mariakapel bij de St.
Willibrordkerk aan het Overijssels Kanaal te Geerdijk. Vervolgens door het
ontginningsgebied bij Vroomshoop, langs het Nieuwe Stroomkanaal en door het bos van
Landal De Vlegge naar Sibculo, waar overblijfselen van het voormalige
cisterciënzerklooster te zien zijn. Tot slot via het prachtige veengebied de
Engbertsdijksvenen naar de bushalte in Kloosterhaar.Dit is de tiende etappe van het
Twentse Kapelletjespad (ongeveer 900 km!). Het begint in Borne en loopt via NoordTwente naar Oldenzaal. Dan via Zuid-Twente terug naar Borne. Het pad kan als lange
afstandswandeling worden gelopen, maar ook per etappe als dagwandeling.
Routebeschrijving
Station Vroomshoop
- bushalte Kloosterhaar (17,5 km, bushaltes na 7,5 en 12 km) NB Neem vanaf het
voorjaar muggenolie o.d. mee. Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de
dienstregeling van de bussen!
- Loop vanaf het perron van het station LA over de spoorwegovergang, daarna RD,
Stationslaan, aan het eind LA, Hoofdstraat.
Deze loopt langs het Overijssels Kanaal van Almelo naar De Haandrik. De veenkolonie
Vroomshoop is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan na de aanleg van het
kanaal. Het dorp zou zijn naam hebben ontleend een heuvel, de 'Vrome Hoop' genaamd,
die in de Middeleeuwen een routeaanwijzing vormde voor de monniken van verschillende
kloosterorden. Zij waren de enigen die in de wildernis ten oosten van Den Ham een
bestaan in afzondering trachtten op te bouwen, onder meer in Sibculo.Op topografische
kaarten uit 1850 staan ter hoogte van Vroomshoop de veldnamen Vroomshoopsbelt en
Vroomshoopsakker.
- Ga bij de brug LA, Hammerstraat. (Aan de overkant van het kanaal bevindt zich
brasserie De Aanleg.)
- Ga de 1e straat RA, Dreef. Ga vlak voor het parkje met vijver LA, een halfverhard pad,
aan het eind LA door het spoortunneltje, aan het eind RA, een klinkerstraat. 1. Houd bij
de driesprong rechts aan, Wingerd. Ga aan het eind LA, Lindenlaan, dan de 1e weg RA
over het fietspad langs de 1e Blokweg. Ga na ruim 1 km aan het eind RA, Geerdijk.
- Aan het eind van de weg bevindt zich café De Brug. Steek de brug over en ga LA,
Schoolstraat. Na ca. 200 m vindt u na de parkeerplaats bij de St. Willibrordkerk een
Mariakapel uit 2011.
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De kerk naar ontwerp van H.J. Wennekers dateert uit 1868.Het realiseren van een
afgesloten Mariakapel binnen de kerk bleek niet haalbaar. Uiteindelijk is voor het plan van
architect Francisco Navarro gekozen. Zie de ingelijste toelichting van het ontwerp. Het
Mariabeeld van gietmarmer en calacatte witmarmer is van de hand van Wessel Bezemer,
beeldhouwer te Dwingeloo.
- Loop terug, bij de brug RD over de Schoolstraat. Ga aan het eind van het dorp LA,
Fortwijk. 2. Ga na ca. 2 km direct na de brug RA langs het houten hek en over het
onderhoudspad van het Nieuwe Stroomkanaal. Honden aan de lijn!
- Ga bij de brug LA over het fietspad (rechts is bushalte Hammerdijk) en meteen RA,
Tachtig Bunderweg (een bunder is een oude oppervlaktemaat).
- Steek de voorrangsweg over (kijk uit!) en ga RD, dan de 1e weg RA, De Vleggedijk. Ga
ter hoogte van huisnr. 13 RA over het halfverharde pad. 3. Loop links van het metalen
hek onder de stang door en ga LA over de halfverharde weg. U bevindt u op het terrein
van Landal De Vlegge.
Als u naar Paviljoen De Vlegge wilt, ga dan ter hoogte van huisje Patrijs 13 RA door het
draaihek.
- Loop aan het eind van de halfverharde weg RD over de asfaltweg. Ga bij het kruispunt
LA en het 1e pad RA. 4. Steek het halfverharde pad over en loop RD over het smalle
pad. Ga bij de driesprong schuin RA. Zijpaden negeren, ga na de ruime bocht naar links
aan het eind RA.
- Steek het mountainbikepad over en ga aan het eind LA. Houd bij de Y-splitsing rechts
aan naar een strandje bij een meertje. Ga daar LA omhoog.
- Steek het mountainbikepad over, ga het 1e pad schuin RA, dan schuin LA over het
mountainbikepad. 5. Loop aan het eind van het metalen spijlenhek RD onder de metalen
stang door, over de vlonder en ga RA over de asfaltweg (De Vleggedijk).
- Ga aan het eind RA langs de Kloosterdijk, bij het kruispunt bij de kerk LA.
Als u nog even RD loopt, vindt u rechts na de supermarkt het museum 'Zichtbaar
Verleden Sibculo', dat met name de geschiedenis van het voormalige
cisterciënzerklooster Galilea Major belicht. Zie bij Kijken. Aan de provinciale weg bevindt
zich bushalte Driesprong: rechts richting Vriezenveen, links richting Hardenberg.
- Loop na de kerk RA over de klinkerweg en meteen schuin LA langs de kloosterput.
Daarbij staan een informatiepaneel over het klooster en een verhalenpunt (trappaal).
De put is in 1928 gebouwd in opdracht van textielbaron Van Heek, die op het terrein
archeologisch onderzoek heeft laten doen. Waarschijnlijk heeft de oorspronkelijke
waterput op deze plek gestaan.
- Houd rechts aan over het smalle pad. Aan de rechterkant zie je het omheinde graf van
monnik Gurte Herteweghe van Swolle uit 1501 naast het hekje naar de Kloostertuin.

Deze is in 2016 ingericht binnen de oude fundamenten van het klooster. In de 15e eeuw
begonnen de monniken met het afgraven van hoogveen. Het klooster is in 1600 gesloopt.
Het is in 1928 opgegraven door een archeologische ploeg van textielbaron Van Heek, de
toenmalige eigenaar van het terrein. Daarna zijn de twee uitgegraven kelders weer
dichtgegooid. Op de achterkant van het informatiepaneel over de tuin staan foto's van de
opgraving. Het is de bedoeling dat het museum, in een grotere vorm, een nieuwe plek
krijgt op het kloosterterrein. Ook komt er een Mariakapel. Een 20 meter hoog stalen
silhouet moet verrijzen op de plek waar de kloosterkerk heeft gestaan. Tevens wordt
gewerkt aan het plaatsen van grote stenen palen die de omtrek van het klooster zichtbaar
maken.
- Loop RD over het grasveld en houd rechts aan. Loop aan het eind van het pad naar de
ingang van de begraafplaats, ga daar schuin RA over de halfverharde weg.
- Beneden ga je LA over het fietspad. Ga het 1e asfaltpad RA, steek de drukke (!) weg
over en loop RD, Bergweg.
- Na een paar bochten schemert aan de linkerkant een zandafgravingsplas door de
bomen. Ga daarna, net na de bocht naar links, schuin LA over het graspad langs het
weiland. 6. Graspad scherp naar rechts negeren, ga meteen daarna RA over het smalle
pad, aan het eind LA, langs Tatteljee van Harma Cellarius.
- Ga het 1e karrenspoor RA, dan 1e karrenspoor LA. (Verderop links leidt een paadje
naar een grotere zandafgravingsplas). 7. Ga aan het eind na een afsluitboom LA een
graspad resp. karrenspoor. Aan het eind bij wandelpaal C26 staat een informatiebordje
over de Engbertsdijksvenen.
- Ga hier RA, een karrenspoor, bij de driesprong LA, een zandpad. Bovenaan hebt u een
mooi uitzicht.
De uitgestrekte veengebieden met hei en vennen zijn een restant van het grote
veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland bedekte. Het ongeveer 1000
hectare grote gebied, waarvan 17 hectare levend hoogveen, wordt beheerd door
Staatsbosbeheer en maakt deel uit van het Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden, Natura 2000. In de Engbertsdijksvenen bleef de invloed van de mens tot
in de 19e eeuw beperkt tot het weiden van schapen, boekweitbrandcultuur en
kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik. Grootschalige vervening heeft
plaatsgevonden in de periode 1850-1950, met name door de aanleg van de kanalen en
wijken in de periode 1890-1895 vanuit Vriezenveenschewijk. Het huidige karakter van het
gebied met grote plassen is daardoor ontstaan.
8. Ga bij de driesprong schuin RA. Het pad komt uit bij een informatiepaneel (rechts
uitkijkpunt en schuilhut De Pluus met een gedicht van Aar van de Werfhorst). Ga hier LA.
9. Ga na werkschuur De Dooze, met een informatiepaneel en overblijfselen van het
smalspoor, het 1e pad RA (rode pijl) langs een houten hek.
- Blijf RD lopen over het smalle pad, zijpaden negeren. Ga aan het eind LA, een
klinkerpad, aan het eind LA, een asfaltweg, aan het eind daarvan LA naar bushalte
Schoolstraat.
De zandige hogere delen in het veengebied worden haren genoemd, de hoogste zijn
bedekt met bos. Vandaar de naam Kloosterhaar, evenals Westerhaar en Bruinehaar in
de omgeving.

Praktische informatie
Landelijk gebied, bos, hei, veenplassen. 35% onverhard
Kijken
Museum Zichtbaar Verleden Sibculo, Kloosterdijk 178b, 0523-2409998, kloostersibculo.nl
Tatteljee van HarmaCellarius, Bergweg 21, Sibculo, 0523-242155, harmacellarius.nl.
Keramiek, beelden enz. Indien aanwezig vrij toegankelijk
Eten en drinken
Brasserie De Aanleg, Tonnendijk 2, Vroomshoop, 0546-767532
Eetcafé De Gulle Buurman, Hammerstraat 2, Vroomshoop, 0546-841166
Cafetaria 't Stuupke, Hammerstraat 36, Vroomshoop, 0546-646109
Café De Brug, Noorderweg 85, Geerdijk, 0546-644007
Paviljoen De Vlegge, Sibculo, 06 40103976, paviljoendevlegge.nl
Museum Zichtbaar Verleden Sibculo, zie bij Kijken
Café-cafetaria De Kleinhaar, Dorpsstraat 32, Kloosterhaar, 0523-241303
Openbaar vervoer
Streekbus 81 Ommen-Almelo, halte Vroomshoop Hammerdijk. Niet in het weekend!
Streekbus 80 Vriezenveen-Hardenberg, haltes Sibculo Driesprong en Kloosterhaar
Schoolstraat. Niet in het weekend!
Regiotaxi Twente: 0900-1814, www.regiotaxitwente.nl. Minstens 1 uur van tevoren
reserveren!

Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kapelletjespad-vroomshoop--kloosterhaar/15515/. Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op
Wandelzoekpagina.

In de wandelgids 'Twentse kruistochten' beschrijft Marycke Naber 12 rondwandelingen
langs in totaal 112 kapellen en kruisbeelden. De wandelingen zijn min of meer afgeleid
van het Twentse Kapelletjespad van ca. 800 km (in etappes van gemiddeld 15 km, die
eveneens op de Wandelzoekpagina (www.naberpaden.nl) zijn gepubliceerd). De
wandelgids bevat mooie foto's en interviews met vrijwilligers die de kapelletjes en
wegkruisen onderhouden. De gids is in te zien en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

