
Benedictus
480 - 547

Contemplatief

Overige orden en congregaties 

Actief Actief Actief ContemplatiefContemplatief

Pastoraal werkPastoraal werk MissieMissie Zorg en onderwijsZorg en onderwijsZorg en onderwijs

birgittinessen
karmelietessen 
ongeschoeide

karmelietessen 
redemptoristinnen 

visitandinnen 

ongeschoeide
karmelieten 
karmelieten

jezuïten
redemptoristen

zusters van o.l.v. van
het cenakel 

catechisten van breda 
priesters van het
h. hart van jezus 
zusters obreras

de la cruz
assumptionisten
montfortanen

oblaten van de h.
franciscus van sales

passionisten
paters van het
allerheiligst 

sacrament
zusters reparatricen

maristen

missiezusters
dienaressen van 

de h. geest
dochters van o.l.

vrouw van het h. hart 
missie- en aanbiddings-

zusters van de 
h. familie

missiezusters van
de h. geest 

missiezusters van het
kostbaar bloed 

missiezusters van
o.l. vrouw van afrika 

missionarissen
van afrika 

missionarissen van het
goddelijk woord 

missionarissen van
de h. familie 

missionarissen van het
h. hart van jezus 

missionarissen van
mill hill 

missionarissen oblaten
van de onbevlekte 

maagd maria 
missionarissen 

van scheut 
paters van de h. geest 

paters van de 
hh. harten 

sociëteit voor
afrikaanse missiën 

zusters van de
hh. harten 

barmhartige zusters van de
h. carolus borromeus 

broeders van de christelijke scholen 
broeders van drunen 

broeders van oudenbosch 
broeders van liefde 

broeders van maastricht 
broeders van o.l. vrouw van lourdes 

broeders van o.l. vrouw
van zeven smarten 

broeders van scheppers 
dochters van de goddelijke

voorzienigheid 
dochters van maria en joseph 

dochters van o.l. vrouw  
zusters van het allerheiligst hart

van jezus 
zusters van de goddelijke
voorzienigheid van steyl 

zusters van jezus, maria, jozef 
zusters van liefde van jezus en maria 

zusters van o.l. vrouw 
zusters van de voorzienigheid

van ruillé 
broeders van barmhartigheid van

sint joannes de deo
broeders van de h. norbertus 

broeders van liefde
camillianen 

karmelietessen van het goddelijk
hart van jezus 

liefdezusters van de
h. juliana falconieri 

liefdezusters van het kostbaar bloed 
zusters onder de bogen 

zusters van barmhartigheid  
broeders alexianen 

ursulinen van de romeinse unie
dochters van de h. geest 

zusters van  de goede herder 
zusters van de h. geest 

zusters van barmhartigheid
van ronse 

zusters van de goddelijke verlosser  
zusters van julie postel 

zusters van maria en jozef

Augustinus
354 - 430

augustijnen 
norbertijnen

kruisheren
reguliere kanunniken

van st. augustinus

norbertinessen
reguliere kanunnikessen

van windesheim

augustinessen van
sint monica

kanunnikessen van
de h. augustinus

MonialenMonialenKoorherenKoorheren ActievenActieven

Vincentius
1581 - 1660

lazaristen 
dochters der liefde
fraters van tilburg 
zusters van liefde

van tilburg 
zusters van liefde

van schijndel

Tweede OrdeEerste Orde

benedictijnen
trappisten 

cisterciënzers

benedictinessen
benedictinessen van

h. sacrament
trappistinnen

Tweede OrdeEerste OrdeEerste Orde

Derde OrdeEerste Orde

Dominicus
1170 - 1221

dominicanen

dominicanessen van bethanië
dominicanessen van de
h. catharina van siëna 

dominicanessen van
de h. familie

Derde OrdeDerde OrdeEerste OrdeEerste Orde

Franciscus
1181 - 1226

franciscanen 
kapucijnen

clarissen 
clarissen - capucinessen

clarissen - coletinen

Tweede OrdeTweede Orde Derde OrdeDerde OrdeEerste OrdeEerste Orde

fr. van bergen op zoom
fr. van charitas

fr. van de h. elisabeth
fr. van bennebroek 

fr. van etten
fr. alles voor allen
fr. van roosendaal 
fr. van oudenbosch

fr. van oirschot
fr. van dongen 

broeders penitenten 
broeders van de h. joseph 
broeders van huijbergen 
franciscaner broeders

van het h. kruis 
fr. van de allerzaligste

maagd maria ter engelen
fr. missiezusters van de
h. antonius van padua 

fr. van de h. familie 
fr. van de h. jozef 
fr. van denekamp 
fr. van erlenbad 

fr. van heythuysen 
fr. van veghel 

fr. missiezusters van de
h. joseph van mill hill 

kleine zusters van sint joseph 
penitenten van de eenheid 
zusters fr. missionarissen

van maria 

(fr. = franciscanessen)

Paters, Broeders     en Zusters

Kloostergemeenschappen in Noord-Brabant leefden volgens de  
kloosterregels van bijvoorbeeld Augustinus, Benedictus, Franciscus, 
Dominicus en Vincentius (zie kloosterregels p. 6 en 7). Deze ‘stamboom’  
is een poging tot ordening van het grote aantal orden en congregaties.

Ons Kloosterpad ligt als een parelsnoer in het  
Brabantse landschap. De traagheid van wandelen van 
dit lange afstandspad in combinatie met de verstilling 
die uitgaat van het kloosterleven vormt een ideale 
voedingsbodem voor bezinning. Onderweg en in  
of bij een van de kloosters is ruimte en tijd voor 
ontmoetingen die zich niet laten regisseren, maar  
die ongetwijfeld tot een verdiepend gesprek leiden 
als je je daarvoor openstelt. Ons Kloosterpad biedt  
de wandelaar een betekenisvolle ervaring.

 Bijdrage aan bijzonder erfgoed
Ons Kloosterpad draagt bij aan de instandhouding 
van materieel en immaterieel erfgoed. De veelal  
rijksmonumentale kloosters zijn kostbaar in  
onderhoud en exploitatie. Met de aanschaf van  
het Bindboek (inclusief vijftien etappekaarten,  
rondwandelkaarten in de omgeving van de kloosters) 
en het kopen van de ‘collectables’ (souvenirs ont- 
worpen door kunstenaars) draag je een steentje bij.  
Op www.brabantskloosterleven.nl lees je meer over 
deze producten.
Bijdragen in de vorm van aanschaf kloosterproducten, 
een overnachting in een klooster of een donatie helpen 
om de kloosters te behouden voor de toekomst. 
Ondernemers aan het pad zijn uitgenodigd samen  
te werken met eigenaren van de kloosters.

 Bijzonder maar ook kwetsbaar
Ons Kloosterpad voert over terrein van verschillende 
eigenaren die bereid zijn het open te stellen voor 
wandelaars. Je wandelt door een gevarieerd landschap, 
over heide, door bossen, langs vennen en beekdalen, 
over rivierdijken, door uiterwaarden en langs bijzonder 
erfgoed. Sommige plekken zijn kwetsbaar, zoals 
natuurgebieden met hoge natuurwaarden, klooster-

tuinen of een deel van een landgoed. Ook onroerend 
erfgoed kan kwetsbaar zijn. Sommige kloosters, 
kerken en kapellen hebben museale interieurs.  

Het zijn plekken die met zorg 
behandeld dienen te worden, zodat 
generaties na ons ook nog kunnen 
genieten van de schoonheid, de 
verhalen en de bijzonder plekken.

Respecteer de stilte
Bijzonder aan Ons Kloosterpad is 
dat je kloosters en abdijen aandoet 
waar het religieuze leven nog steeds 
plaatsvindt. Stilte is de kracht van 
deze plekken en juist stilte is makke- 
lijk te doorbreken. Als wandelaar 
word je gevraagd de stilte en het 
dagritme van de kloostergemeen-
schappen te respecteren.

Hoe werkt deze wandelroute?
De vijftien etappewandelingen 
staan op losse folders die bij het 
Bindboek horen. Op de folders  

vind je routeinformatie en etappekaartjes. Je kunt 
opstappen bij de etappe van jouw keuze. De etappe  
is uitgestippeld via de officiële wandelknooppunten 
in Noord-Brabant. De nummers op de kaart zijn 
knooppunten. Dezelfde nummers staan op paaltjes 
langs de weg. Wandel eenvoudigweg van het ene 
naar het andere genummerde knooppunt.  
Tussen de knooppunten volg je de bewegwijzering 
van het knooppuntensysteem. Je volgt de groen  
met gele bewegwijzering in de richting van de pijl  
van knooppunt naar knooppunt. Je kunt de route  
in twee richtingen wandelen. 

Op de kaartjes zie je de afstand tussen de wandel-
knooppunten. Ook zie je of de trajecten verhard 
(doorgetrokken streep) of onverhard (streepjes) zijn. 
In periodes met meer neerslag kunnen delen van de 
het pad drassig zijn. De route gaat deels ook over 
laarzenpaden, meestal is er een alternatieve route 
voor als het erg nat is.
Delen van het pad zijn niet toegankelijk voor honden, 
bijvoorbeeld omdat het een kwetsbaar natuurgebied 
of begrazingsgebied is, of omdat de terreineigenaar 
geen toestemming heeft gegeven. 
Meldpunt: Klopt er iets niet aan de bewegwijzering  
of de route? Meld dit dan via het Meldpunt op  
routesinbrabant.nl. Je kunt ook bellen naar  
0800-4050050 (gratis).

 Praktische informatie
Omdat de toegankelijkheid van de plekken langs het 
pad verschilt, is het verstandig om je voor het wande-
len te oriënteren op de mogelijkheden. Kloosters en 
abdijen zijn geen hotels maar plekken waar religieuzen 
wonen, bidden en werken. De mogelijkheden  
verschillen per plek. Op www.brabantskloosterleven.nl/ 
ons-kloosterpad kun je je oriënteren op zaken als  
parkeren, openbaar vervoer en (verblijfs)mogelijk- 
heden bij de kloosters. Ook vind je hier meer  
achtergrondinformatie zoals filmpjes en podcasts.  
Check voordat je op pad gaat altijd even deze website. 
Hier vind je informatie over actuele ontwikkelingen, 
ook als bijvoorbeeld een deel van de route tijdelijk is 
afgesloten.  

algemeen voorbehoud

Deze publicatie is met grote zorg samengesteld.  
Wijzigingen of onjuistheden voorbehouden. 

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op het jaar 2021.  
Voor eventuele onjuiste vermeldingen of onvolledigheden wordt 
door de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaard. Niets uit deze  
uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke 
wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 
De route en deze wandelgids zijn met grootst mogelijke zorg  
samengesteld. De maker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor  
schade die wandelaars kunnen ondervinden door gebruik van deze 
gids of het wandelen van de route. 
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Wandelwijzer

Door het lopen van Ons Kloosterpad maak je kennis met de geschiedenis 
van het kloosterleven in de provincie Noord-Brabant. Het voert langs  
voormalige kloosters en kloosters die nog steeds in gebruik zijn. Je komt in 
contact met het kloosterleven van vroeger, maar ook zoals het nu nog wordt 
geleefd in al zijn verscheidenheid. In Noord-Brabant hebben meer dan 
660 plekken dienst gedaan als klooster, variërend van een verdieping in een 
villa met vier paters tot grote kloostercomplexen met honderden zusters.  
Circa 450 van de gebouwen bestaan nog, meestal met een andere functie. 
Ongeveer 160 gebouwen zijn rijksmonumentaal beschermd. Enkele tientallen 
worden nog daadwerkelijk gebruikt als klooster, maar dat aantal neemt af.

brabantskloosterleven.nl


