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Brabants kloostererfgoed 

Het kloosterleven in Noord-Brabant kent een lange geschiedenis. Op veel plekken is deze 

geschiedenis nog zichtbaar. Brabant telt honderden voormalige kloostergebouwen, waarvan er ruim 

veertig nog worden bewoond. Het kloosterleven heeft de Brabantse samenleving veel gebracht. 

Kloosterlingen hebben enorm bijgedragen aan onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en 

emancipatie. De kloosterwaarden en -overtuigingen, zoals samenwerken, duurzaamheid en 

barmhartigheid, maken deel uit van de Brabantse identiteit. Om dit bijzondere erfgoed onder de 

aandacht te brengen, is 2021 uitgeroepen tot Brabants Kloosterjaar. Op allerlei manieren kun je 

kennismaken met het leven en werk van kloosterlingen, toen en nu.  

Wandelroute van 330 kilometer 

Wandelen is een mooie manier om het kloosterleven te ontdekken. Daarom is Ons Kloosterpad 

ontwikkeld, een wandelroute van 330 kilometer langs in totaal veertig Brabantse kloosters en 

abdijen. Ons Kloosterpad kan worden gelopen in vijftien etappes, van klooster naar klooster. De 

etappes variëren van 16,5 tot 28 kilometer. Bij de vijftien vertrek- en aankomstkloosters worden 

bovendien kortere rondwandelingen uitgestippeld voor een breed publiek. Ons Kloosterpad is 

uitgezet via het Brabantse knooppuntennetwerk. 

Bezinning en verdieping 

Ons Kloosterpad nodigt uit tot bezinning en verdieping. Getuige de grote belangstelling voor de 

wandelroute is daar veel behoefte aan. De wandelroute kent al een levendige Facebook-groep met 

1.000 leden, en op routesinbrabant.nl is de pagina over Ons Kloosterpad al ruim 60.000 keer bezocht. 

Ook krijgt de route veel aandacht van de pers en van influencers die een jonger publiek aanspreken. 

Momenteel worden bij vijftien kloosters kortere rondwandelingen ontwikkeld. Deze nodigen brede 

doelgroepen zoals gezinnen uit om ook te gaan wandelen en kennis te maken met het 

kloostererfgoed. 

Leerzame wandeltocht 

Via Ons Kloosterpad heb je de mogelijkheid om kennis te maken met de diversiteit van het 

kloosterleven. Want hoewel kloosters overeenkomsten hebben, zijn er ook grote verschillen. 

Sommige kloosters richten zich sterk op de contemplatie en zijn meer gericht op stilte en 

beslotenheid. Andere kloosters zijn juist zeer actief en hebben zich altijd gericht op het werk buiten 

de kloostermuren. Door het Kloosterpad te lopen, leer je de verhalen, waarden en leefwijze van het 

Brabantse kloosterleven kennen. Bezoekers kunnen zelf tijdens de wandeling meer leren uit een 

uniek bindboek of aan de hand van informatiepanelen en wandelkaarten (in ontwikkeling). Wat er te 

zien en te beleven is, verschilt per klooster. Sommige kloosters werken aan bijzondere 

tentoonstellingen, in andere kun je zelfs overnachten of lunchen volgens de regels van de 

kloosterlingen. 

Bindboek met herinneringen en inspiratie 

Om wandelaars van Ons Kloosterpad op weg te helpen is er een Bindboek. Deze gids verbindt je met 

verhalen, beelden, overwegingen en herinneringen aan de bijzondere plekken langs Ons Kloosterpad. 

In het boek worden de etappes beschreven. Maar het bindboek wil ook een inspiratieboek zijn, met 

opvallende weetjes, aansprekende kunstfoto’s en bijzondere interviews met mensen die wonen en 

werken in de kloosters. In het Bindboek zitten de etappekaarten, die los uitneembaar zijn. Een deel 



van de opbrengst van de verkoop van de wandelgids komt ten goede van de instandhouding van de 

kloosters. 

Souvenirs ter ondersteuning van kloostergemeenschappen 

Kunstenaars maakten vijftien ontwerpen van prentkaarten en draagbare souvenirs speciaal voor de 

wandelaars van Ons Kloosterpad. Ze vormen vijftien tastbare herinneringen aan de plaatsen die je 

onderweg aandoet. De souvenirs vertellen samen het verhaal van het Brabantse kloosterleven. Ze 

zijn te koop bij of in de buurt van de kloosterlocaties. De opbrengst komt ten goede aan de 

instandhouding van de kloostergemeenschappen.  


