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Inleiding
KLOOSTERPAD
IJSSELVALLEI
—
Kent u dat het hoofd vol en het lijf 
onrustig? Het lijf moet er uit! De 
buitenlucht in en bewegen. Een om-
metje in de buurt kan al wonderen 
doen, maar zoveel fijner en helender 
kan het zijn om er een paar dagen 
op uit te trekken! 

Het kloosterpad IJsselvallei geeft 
de mogelijkheid om te genieten van 
twee prachtige nog actieve kloosters 
boven de rivieren! 

Van het dominicanenklooster in de 
dynamiek van de stad Zwolle wandel 
je in twee dagen naar de stilte en 
rust van Nieuw Sion, een klooster in 
de bossen van Diepenveen. 

Onderweg wandel je door de 
dynamische natuur van de IJsselvallei 
en de statige landgoederen tussen 
Wijhe en Diepenveen. 

Deze reisgids helpt je op weg om dit 
kloosterpad goed voor te bereiden 
en je vind er de routebeschrijving 
van de twee etappes. 

Veel wandelplezier! 



PRAKTISCH
—
Etappe 1 Zwolle - Wijhe (20 km)
Vanaf Dominicanenklooster Zwolle naar 
station Wijhe.

Etappe 2 Wijhe - Diepenveen (19 km)
Van station Wijhe naar Klooster Nieuw Sion.

Vervoer
Het Dominicanenklooster ligt op 10 min 
loopafstand van station Zwolle. Vanaf Klooster 
Nieuw Sion loop je in 5 min naar bus 165 die 
je in 15 min bij station Deventer brengt. 

BIJ HET DOMINICANEN
KLOOSTER | ZWOLLE
Bij de start van het kloosterpad kan je 
vanaf 1 september deelnemen aan het 
getijdengebed om 08.30 en 17.45. 

Het stiltecentrum van de kerk is vanaf 10.00 
open (di. tm zat.) en de gehele kerk tussen 
13.30 -16.30 (di. t/m zat.). 

In het klooster zijn geen overnachtings-
mogelijkheden, in de buurt zijn verschillende 
B&B’s of boek via AirBnB.

TUSSENSTOP WIJHE
Via station Wijhe kan je gemakkelijk terug 
naar jouw startpunt of je overnacht in Wijhe 
om de dag erop de tweede etappe te lopen. 
Een aantal overnachtingstips:

landgoedgrootboerleverblijf.nl | Boerlestrt 18
bedandbreakfast-deblauwebloem.nl | Elshof 1
logiesaandeijssel.nl | Molenenk 3 
bedandbreakfast-krijtenberg.nl | Krijtenberg 
10

BIJ KLOOSTER NIEUW 
SION | DIEPENVEEN
Als je - aan het einde van het 
‘Kloosterpad IJsselvallei’ - aangekomen 
bent bij Klooster Nieuw Sion zijn er de 
volgende mogelijkheden:

Koffie- of thee drinken en/of een lunch 
gebruiken in de koffieschenkerij van het 
klooster die geopend is van woensdag 
tot en met zondag van 10 tot 17 uur.

Overnachten in het gastenhuis van het 
klooster via onze website. Klik hier. 

Een avondmaaltijd kun je zelf bereiden 
in de keuken van het gastenhuis of 
gebruiken in het restaurant aan de 
overkant dat ‘Nu Nu’ heet. Let op ook 
dit restaurant is maandag en dinsdag 
gesloten.

Welkom bij onze getijdengebeden in 
de kloosterkerk. Het ochtendgebed is 
om 8.00 uur, de middagmeditatie ( in 
stilte) om 12.00 uur., het avondgebed 
om 18.00 uur en het nachtgebed om 
21.30 uur.

 https://www.nieuwsion.nl/verblijf/


EEN ORDE DIE 
ONDERWEG BEGON
—
Het is allemaal onderweg 
begonnen. Dominicus was 
onderweg met een karavaan van 
hoogwaardigheidsbekleders. Ze reisden 
van Spanje naar Denemarken met een 
koninklijk missie. Er moest een bruid 
worden opgehaald. 

Ze kwamen terecht in een herberg die 
bestierd werd door een kathaar, - een 
ketter in de ogen van de kerk. Die avond 
raakte Dominicus in gesprek met de 
herbergier. Het gesprek duurde tot diep in 
de nacht. Bij het krieken van de dag waren 
ze allebei veranderd. De herbergier was 
gevoelig gebleken voor de inzichten van 

Dominicus. Hij keerde terug naar de kerk. 
Andersom had Dominicus ondervonden 
dat je een werkelijk gesprek alleen kunt 
voeren als je op gelijke voet staat. Het 
duurde niet lang of Dominicus stapte 
definitief van zijn paard af en ging voortaan 
te voet verder. Een paar jaar later en 
heel wat kilometers verder was de Orde 
van Predikers een feit. Het zoeken naar 
waarheid bleef een belangrijke drijfveer. 
Dominicus stuurde medebroeders 
twee aan twee naar steden als Parijs en 
Bologna. Daar kwamen juist in die tijd, 
begin dertiende eeuw, de universiteiten 
op. De dominicanen speelden daar al snel 
een grote rol in. De grote middeleeuwse 
theoloog Thomas van Aquino was 
dominicaan. Hij gaf de dominicanenorde 
hun devies: ‘Contemplari et contemplata 
alliis tradere’

de 
DOMINICANEN 

en Zwolle



Neem de tijd om te overwegen, te luisteren, 
alles door je heen te laten gaan, te beschouwen, 
ermee te bidden. Pas daarná begin je te speken, 
of zo je wilt te preken. Alleen wat je werkelijk 
door je heen hebt laten gaan, is het waard om 
doorgegeven te worden. Eerst de stilte dan het 
spreken.

Dominicanen vind je nog steeds in de stad, 
midden in de drukte. Hun kracht ligt niet in 
de afzondering, maar in de verbinding met de 
tijdsgeest. Nog steeds proberen ze de tekenen 
van de tijd op te vangen, en daarover in gesprek 
te gaan. Ze wonen in een klooster, maar zijn 
geen monniken. Ze wijdden hun leven niet aan 
het gebed, maar aan het gesprek. Ze noemen 
zichzelf liever broeders. Dat neemt niet weg 
dat gebed een belangrijk onderdeel is van hun 
dagelijks leven. Niet als einddoel, maar als bo-
dem voor hun verdere werk. Ze doen pastoraal 
werk, werken op de universiteit, of vinden in de 
kunsten hun stem.

Het dominicanenklooster in Zwolle is ruim 100 
jaar geleden gebouwd. Op de golf van de 
katholieke emancipatie was er behoefte aan een 
groot opleidingshuis om tegemoet te komen 
aan de toestroom van roepingen. Na een jaar 
noviciaat in Huissen studeerden de fraters drie 
jaar in Zwolle filosofie, om vervolgens in Nij-
megen zich te verdiepen in de theologie. Eind 
jaren zestig van de vorige eeuw was het klooster 
echter al weer bijna leeg. Veel broeders verlieten 
de orde en de roepingen waren in rap tem-
po opgedroogd. Toch is er tot op de dag van 
vandaag een broedercommuniteit. Ook kent het 
klooster een levendige kerkelijke gemeenschap, 
het rectoraat. Een programmateam organiseert 
daarnaast allerlei activiteiten voor zinzoekers.

Dominicus heeft in zijn leven duizenden kilome-
ters te voet afgelegd. Het Dominicanenklooster 
Zwolle is een mooi startpunt voor een wandeling 
op het kloosterpad!

St. Dominicus Guzmán



ORA ET 
LABORA
—
In de zesde eeuw kreeg de kluizenaar 
Benedictus van Nursia ( 480-547) 
volgelingen. Voor hen schreef hij de ‘Regel 
van Benedictus’ die meestal samengevat 
wordt met ‘ora et labora’ d.w.z. ‘bid en 
werk’. Deze regel probeert een evenwicht 
te brengen in het groepsgewijze leven 
van monniken waarbij het gebed in 7 
getijden per dag, het handwerk en de 
studie even belangrijk zijn. De orde van de 
Benedictijnen die zo ontstond werd zo’n 
succes dat heel Europa bezaaid raakte met 
benedictijnenkloosters. 

Het bleek niet altijd eenvoudig de grote 
idealen van de regel na te leven. Zo 

onstond in het jaar 1098 de orde van 
de cisterciënzers. Hun bedoeling was 
het de ‘Regel van Benedictus’ weer in 
alle zuiverheid na te gaan leven. De 
benedictijnen bleven bestaan maar er 
ontstond nu naast die benedictijner 
kloosters ook een netwerk van cisterciënzer 
abdijen. Alleen in Noord Nederland 
waren er in de middeleeuwen al vijf van 
die cisterciënzer kloosters. In de 17e 
eeuw raakten zowel de benedictijnen 
als de cisterciënzers in de ban van het 
intellectualisme en de rijkdom. In reactie 
daarop voerde abt Armand Jean de Rancé 
(1626-1700) vanuit de abdij ‘La Trappe’ 
een nieuwe hervorming door waarmee 
de nadruk kwam te liggen op stilzwijgen, 
boetedoening en handenarbeid. Zo 
ontstonden de ‘cisterciënzers’ van de 
strikte observantie die ook wel ‘trappisten’’ 
werden genoemd. 

Klooster
NIEUW SION en 

Diepenveen



In Nederland hielden alle cisterciënzer abdij-
en door de Reformatie op te bestaan. In 1883 
werd voor het eerst vanuit de abdij van Achel 
(op de Nederlands Belgische grens) opnieuw 
een trappistenklooster gesticht in Diepenveen. 
Abdij Sion is gebouwd om aan 60 monniken een 
plek te geven om te bidden en te werken. De 
nadruk lag daarbij voor de paters (priester-mon-
niken) op het koorgebed - dat zevenmaal daags 
werd gehouden en voor de leken-broeders op 
eenvoudige handenarbeid vooral op de grote 
boerderij. Sion was een echt Sallands boeren-
klooster. 

Geleidelijk aan liep het aantal monniken terug. 
Zaken als ontkerkelijking, welvaarststijging en 
verbeterde opleidingsmogelijkheden leidde tot 
vermindering van roepingen voor het monniken-
leven. In 2015 vertrokken de laatste acht monni-
ken naar Schiermonnikoog om daar in een veel 
kleiner klooster opnieuw te beginnen.

Het kloostercomplex werd gekocht door de 
Stichting Nieuw Sion. In de afgelopen jaren zijn 
er op ‘Klooster Nieuw Sion’ vier ineengestren-
gelde gemeenschappen ontstaan. Allereerst 
een werkgemeenschap waarin ruim 100 vrijwil-
ligers werken aan de instandhouding van het 
klooster en de omliggende tuinen. Dan een 
getijdengemeenschap die zich toewijdt aan het 
instandhouden van 4 getijdengebeden per dag. 
Een aantal leden van deze getijdengemeen-
schap wonen op het klooster. Het zijn zowel 
gezinnen als alleenstaanden. Sinds kort is er ook 
een groep jongeren die tijdelijk op Sion woont 
en die de naam ‘Jong nieuw Sion’ draagt. De 
aloude monastieke idealen zoals gebed, stilte 
en gastvrijheid staan hoog in het vaandel van 
Nieuw Sion. Samen hopen we zo dichter bij 
God, bij onszelf, bij elkaar en bij de natuur te 
komen.

St. Bernadus van 
Clairveaux



IJSSELVALLEI
—
De smalle IJssel slingert zich vanaf 
Arnhem door een breed rivierdal 
richting noorden, naar het IJsselmeer. 
Langs de oevers wisselen historische 
Hanzesteden, landbouwgebieden, 
riviernatuur en bossen elkaar af. Is 
er veel water, dan overstromen de 
uiterwaarden; is er weinig water, dan 
drogen ze uit. 

Dankzij deze dynamiek, de afwisseling 
van droog en nat, van hoge en 
lage delen, voelen veel vogels en 
planten zich hier thuis. Sikkelklaver, 
slijkgroen, kattenstaart en muurpeper 
profiteren van de vruchtbare rivierklei. 
Braamsluiper, kwartelkoning en rietgors 
zingen het hoogste lied. En met een 
beetje geluk zie je bij zonsondergang 
een slechtvalk voorbij scheren.

Bron: Staatsbosbeheer

2x LIEFDE VOOR DE 
IJSSEL

Rivierverhalen - Wim Eikelboom is 
journalist en verhalenverteller met een 
grote liefde voor rivieren. En dan vooral 
de IJssel! Hij maakt er de podcast 
Rivierverhalen over en organiseert 
allerlei activiteiten in en om deze 
rivier. Zie rivierverhalen.nl voor meer 
informatie.

IJsselbiënale -  Eens in de twee jaar 
wordt er op intiatief van Kunstenlab 
Deventer een internationale kunstroute 
georganiseerd langs de IJssel. 
Met de fiets of wandelend kunnen 
er in de buitenlucht verschillende 
kunstwerken worden bekeken. Ook in  
de verschillende Hanzesteden zijn er 
activiteiten die hierbij aansluiten. Zie 
ijsselbienale.nl voor meer informatie

Oh zij, reislustig 
tranendal dat
eeuwen voor ons heeft 
overleefd
is talloze malen bezien 
en bezongen
een jaar is voor haar
een vluchtige droom.

IJssel | Johanneke ter Stege



Hieronder bieden we meerdere 
mogelijkheden aan om mediterend of 
biddend onderweg te zijn. De manieren 
waarop dat gedaan kan worden komen 
uit diverse tradities.

ZOALS DOMINICUS
Over Dominicus wordt verteld dat hij zich 
met heel zijn lijf opende voor God. In 
een middeleeuws handschrift wordt hij 
afgebeeld in negen gebedshoudingen. 

De vijfde gebedshouding (zie afb. 
hierboven), kun je als leidraad voor 
onderweg gebruiken. Eigenlijk is deze 
gebedshouding op zichzelf alweer een 
serie van drie houdingen achter elkaar. 
Links zie je hoe Dominicus de handen 
opent. Hij heft z’n hoofd een beetje op. 
Daarna sluit hij z’n handen en vouwt ze 
voor z’n borst. Z’n blik is naar binnen 
gericht. Daarna opent hij z’n handen en 
kijkt erin. 

Geef tijdens het wandelen aandacht aan 
deze drie houdingen. Doe dat bewust 
op drie verschillende momenten van de 
wandeling: in de stad, bij de IJssel, in het 
veld.  

1. Terwijl je loopt, gebeurt er van alles 

om je heen. Neem het in je op. Met open 
handen tast je als het ware je omgeving 
af. Je blik is naar buiten gericht. Je ziet, je 
hoort, je ruikt, je voelt op je huid. Neem 
waar, wat er is. Als je in de stad loopt, is 
dat wat anders, dan als je langs het water 
loopt, of door de weilanden, of door het 
bos. 

2. Neem de gewaarwordingen mee naar 
binnen. Wie z’n handen sluit, verzamelt 
de indrukken en neemt ze in zich op. Met 
de handen gesloten voor de borst, of 
misschien zelfs op de borst, op het hart, 
merk je op wat de omgeving met je doet. 
Maakt het je blij, stoot het je af, erger je 
je aan wat je ziet, adem je juist op van wat 
je ruikt? Na de aandacht die je besteedde 
aan alles om je heen, is het nu tijd om 
aandachtig te zijn bij wat er bij jou van 
binnen gebeurt. Je blik is meer naar binnen 
gericht. 

3. Open dan je handen als een kom. 
Wat ligt daar in? Kijk met een milde 
blik naar alles wat je van de omgeving 
hebt opgemerkt en wat je van binnen 
hebt waargenomen. Je brengt het naar 
buiten, geeft het lucht. Deel het met je 
wandelmaatje. Lucht je hart. Of draag het 
op aan de Eeuwige.  

voor 
ONDERWEG



BIDDEN ZOALS DE 
WOESTIJNVADERS
De monniken en monialen die vanaf de 3e 
eeuw de woestijn introkken om een verstild en 
biddend leven te leiden baden én psalmen én 
ook het zogenaamde Jezusgebed. Dit laatste 
gebed van herhaling ( oftewel ‘mantra’) heeft 
de laatste 50 jaar een comeback gemaakt bij 
beschouwende kloosterlingen van deze tijd 
en velen buiten het klooster. De clou van het 
Jezusgebed is de veelvuldige herhaling van 
een korte gebedstekst. Dat kan zowel door het 
herhaaldelijk uit te spreken (het zogenaamde 
‘mondgebed’) als door het te bidden op het 
ritme van je in- en uitademing. De basistekst van 
het Jezusgebed is : ‘Heer Jezus, Zoon van de 
levende God, ontferm u over mij’. 

Deze bede is losjes gebaseerd op twee bij-
belverhalen namelijk op de gelijkenis van een 
farizeeër en een tollenaar (Lucas hfst. 18 vs. 9 
-14) waarbij de tollenaar bidt ‘God, wees mij 
zondaar genadig’ en op de roep van een blinde 
die volgens Lucas hfst 19 vs. 37 uitriep: ‘Jezus, 
Zoon van David, heb medelijden met mij’. 

Wie het Jezusgebed wil gaan bidden kiest 
meestal eerst een gebedstekst die aanspreekt 
dus de klassieke formule ‘Heer Jezus, zoon van 
de levende God, ontferm u over mij’ of een 
kortere variant zoals: ‘Heer Jezus, ontferm u 
over mij’ of ‘Heer Jezus, ontferm u over ons’ 
etc. 

Vervolgens kan men beginnen met het gebed 
gewoon een heel aantal keren achter elkaar 
hardop of in stilte te bidden OF het te bidden 
op de ademhaling. In het laatste geval wordt 
het eerste deel ‘ Heer Jezus , zoon van de le-
vende God’ gebeden op de inademing en ‘ heb 
medelijden met mij’ op de uitademing.



LOOPMEDITATIE VAN 
TICH NHAT HANH
—
Loopmeditatie is lopen en je er 
helemaal bewust van zijn dat je loopt. 
Je loopt om te lopen, niet om ergens 
aan te komen. Je loopt vrij en stevig, 
niet langer gehaast of in gedachten. Je 
probeert aanwezig te zijn in ieder stap.

Loopmeditatie is een diepgaande 
oefening, die je overal en altijd kunt 
doen. Als je mindful loopt, kun je zien 
hoe prachtig het leven is: de bomen, 
de overdrijvende wolken, de eindeloze 
hemel. Luister naar de vogels, voel de 
frisse wind. Jij leeft en overal om je 
heen is het leven. Als je in vrede loopt, 
oefen je jezelf om te lopen als een vrij 
mens en kunnen je stappen steeds 
lichter worden. Je kunt genieten van 
iedere stap die je zet; iedere stap is 
verfrissend, voedend en helend. Op die 
manier lopen is ook een manier om met 
iedere stap je dankbaarheid en liefde 
aan de Aarde tonen. Als dat goed voelt 
kun je bij iedere stap ook een mantra 
uitspreken bijvoorbeeld; ‘Vrede is het 
woord van de Heer’.

DE ROZENKRANS
Zowel de dominicanen als de cisterciën-
zes zijn zeer vertrouwd met het bidden 
van de rozenkrans. De rozenkrans heeft 
zelfs Zwolse wortels. Groot promotor van 
de rozenkrans de dominicaan Alanus de 
Rupe is er in 1475 overleden. Dit Zwolse 
dominicanenklooster is nu boekhandel 
Waanders en het conservatorium. 

Het is ook mogelijk om – al wandelend 
– de rozenkrans te bidden. Net als het 
Jezusgebed is bij het bidden van de ro-
zenkrans vooral de herhaling van belang 
om het denken een halt toe te roepen en 
geconcentreerd te raken op het gebed. 
Wie even googelt kan direct een hand-
leiding bij het bidden van de rozenkrans 
vinden. Zie bijvoorbeeld www.rkkerk.nl

Smile, breathe 
and go slowly. 
Tich Nhat Hanh



DE STAD EN JE HOOFD UIT
—
VANAF 1 SEPT > Om 08.30 ben je van 
harte welkom bij het ochtendgebed 
van de broeders in het klooster. Zorg 
wel dat je op tijd bent. Rond 09.00 kan 
je dan van start met de wandeling. De 
kerk is di t/m zat geopend tussen 13.00-
16.30u. Het stiltecentrum om 10u.

1) Vanaf de hoofdingang van het 
Dominicanenklooster aan de 
Assendorperstraat steek je de weg over en 
ga je de Celestraat in.

2) Aan het einde van de Celestraat ga je 
rechtsaf op de Van Ittersumstraat en bij de 
kruising daarna, naar links op de Van der 
Laenstraat.

3) De Van der Laenstraat loop je uit en als 
die overgaat in de Groeneweg (bij de witte 
huizen waar je tegenaan loopt) ga je op 

de flauwe bocht naar rechts tot je voor de 
pizzeria staat. Net voorbij de pizzeria ga je 
links het voetpad op dat omhoog loopt en 
kom je op de brug die over de sporen gaat.

4) Onderaan de brug, aan het einde van 
het voetpad ga je verder in dezelfde 
richting, maar dan langs het fietspad. Je 
loopt door de Schellertunnel en komt uit 
bij de Schellerweg.

5) Op de Schellerweg ga je naar links 
en loop je door tot aan de kruising met 
de Schellerallee. Hier ga je rechtsaf de 
Schellerallee in.

6) De Schellerallee blijf je volgen en als 
hij overgaat in De Schellerbergweg zul je 
merken dat je Zwolle uitloopt.

7) Na ongeveer 1 km sla je linksaf naar de 
Kleine Veerweg.hts en ga je de dijk op. Dit 
is het Beekmanpad.

etappe 
ZWOLLE 

Wijhe



VERVOLG ETAPPE ZWOLLE-WIJHE
8) Deze volg je ook ongeveer een km en waar een splisting in de weg komt 
gaat hij over in de Oldeneelweg. (Dat is de linker-splitsing.)

9) Blijf deze weg, de Oldeneelweg, volgen en direct na het blauwe bord ‘Zwol-
le’ is er een flauwe bocht naar rechts en ga je de dijk op. Dit is het Beekman-
pad.

10) In de eerste flauwe bocht naar links ga je verder over het voetpad, de dijk 
af. Onderaan bij de T-splitsing sla je rechtsaf. En bij de eerstvolgende kruising 
sla je rechtsaf.

11) Dan kom je al snel weer bij een T-splitsing en sla je weer rechtsaf, de Profes-
sor Feldmannweg in.

12) Je kunt niet rechtdoor dus vervolg je je weg naar links, en aan het eind is er 
rechts een (smal) voetpad die je ingaat (slecht wegdek staat er op het bordje).

13) Dan kom je uit op de Ijsselcentraleweg en ga je rechtsaf, en loop je verder 
met het spoor links van je.  

14) Na de bocht ga je linksaf het Harculosepad op en die volg je totdat je bij 
Harculo bent.

15) Je komt uit op een kruising en gaat rechtsaf de Fabrieksweg in. Dan kom je 
uit bij de dijk en vervolg je links de Fabrieksweg.

16) Na een tijdje gaat de Frabrieksweg in een bocht weer naar beneden, ga 
dan bij de T-splitsing rechtsaf, nog weer verder op de Fabrieksweg.

17) Na ongeveer 1km komt er een flauwe bocht naar rechts en blijf je nog 
steeds de Fabrieksweg volgen, de doodlopende weg in.

18) Helemaal aan het einde van de Fabrieksweg, waar het parkeerbord naar 
rechts wijst, sla je linksaf, het voetpad in en loop je tot aan de verharde weg.

19) Bij de verharde weg sla je rechtsaf de weg Herxen op.

20) Je bent al weer wat huizen tegengekomen en dan kom je bij een T-splitsing 
met een picknick tafel. Hier ga je rechtsaf en loop je weer de dijk op. Op de 
dijk ga je linksaf.



VERVOLG 2
ETAPPE ZWOLLE-WIJHE 
21) Bij de eerstvolgende weg aan je linkerhand, 
waarmee je de dijk af kan, ga je daarin en loop 
je het dorp Herxen in.

22) Dan kom je bij een T-splitsing en staat er een 
bordje die je richting het dorpshuis wijst, ga die 
weg in. Dat is naar rechts.

23) Deze weg volg je verder over het spoor tot 
aan de N337/Rijksstraatweg.

24) Steek de N337/Rijksstraatweg over en ga 
rechtsaf, de parallelweg ‘Anen’ op en ga daarna 
linksaf naar Schippershuizen.

25) Aan het eind van Schippershuizen kom je bij 
de Kappeweg en kun je kiezen: verder met de 
rest van de route (gaat verder met 26b) of naar 
(station) Wijhe (gaat verder met 26a).

26a) Ga rechtsaf op de Kappeweg en volg deze 
tot de T-splitsing met de Prins Bernhardlaan en 
ga die in. De Prins Bernhardlaan gaat na het 
oversteken van het spoor, over in de Stations-
weg en als het goed is zie je het station al links 
van je liggen.

26b) Ga linksaf de Kappeweg op totdat je het 
kanaal bent overgestoken. Dan ga je rechts de 
Hamelweg in die langs het kanaal loopt. Deze 
loop je helemaal uit totdat je in Wijhe bent.

27b) Je bent nu bij de Raalterweg/N756. Hier 
kun je kiezen om alvast over te steken of dat ver-
derop te doen. Maar je moet linksaf. (Ga verder 
met de route ‘vanaf station Wijhe’, stap 4.)

EINDE ETAPPE ZWOLLE-WIJHE



GRONDEN EN VERSTILLEN
—
Vandaag start je met de tweede etappe 
van het Kloosterpad IJsselvallei en bereik 
je de eindbestemming van dit kloosterpad. 
Klooster Nieuw Sion in Diepenveen. 

11) Als je met je rug naar de trein staat, 
loop je naar rechts de Stationsweg op 
langs de fietsenstallingen. Dan kom je bij 
een T-splitsing en ga je rechtsaf, dit is nog 
steeds de Stationsweg. Na het oversteken 
van het spoor gaat de weg over in de Prins 
Bernhardlaan.

2) Deze volg je totdat je bij een klein 
kanaal/sloot komt en dan ga je rechtsaf, 
de weg Onder de Gelder in. Onder de 
Gelder loop je helemaal uit totdat je bij de 
Raalterweg bent gekomen.

3) Op de Raalterweg ga je linksaf, en bij 

de rotonde ga je weer linksaf, verder op 
de Raalterweg. Hier kun je het beste aan 
de rechterkant lopen, omdat je verderop 
rechtsaf moet.

4) Je volgt de Raalterweg/N756 een klein 
stukje totdat je rechtsaf de Waterstraat 
tegenkomt. Ga de Waterstraat in.

5) Volg de Waterstraat een heel eind, totdat 
je bij een klein kanaal/sloot komt, daar sla 
je rechtsaf de Hooglandweg in.

6) Verderop komt er dan een bocht 
naar rechts, weer de sloot over, maar je 
moet dan naar links. Dus niet de sloot 
oversteken! Dit is Hooglandweg 3, hier 
loop je richting dat huis/bedrijf (Van 
Remmen UV Techniek), en net voor dat huis 
is een voetpad naar rechts die je erlangs 
leidt. Hier mag je gewoon lopen. je de dijk 
op. Dit is het Beekmanpad.

etappe 
WIJHE 

Diepenveen



VERVOLG ETAPPE WIJHE - DIEPENVEEN
7) Volg dit voetpad tot aan de Boerlestraat. Op de Boerlestraat ga je linksaf.

8) De Boerlestraat loop je helemaal uit tot aan de T-splitsing met de Wesen-
berg.

9) Aan de overkant van de Boerlestraat is een onverhard pad langs de bomen-
rij en zie je ook een wandelpaaltje staan. Dit pad ga je in. Op een gegeven 
moment heb je links een boerderij, dan sla je niet af, maar loop je ook weer 
rechtdoor. Dan komt er een knik naar rechts en een knik naar links. Waar de 
het pad overgaat in een verhard fietspad, ga je rechtsaf, van de bomen weg, 
tussen de weilanden door.

10) Dan komt er een strakke bocht naar links en iets verderop naar rechts, zo ga 
je om en langs die boerderij (Wittenbergweg 5).

11) Je komt uit bij een bocht in de Wittenbergweg en iets rechts kun je over-
steken een smal pad op tussen de weilanden door.

12) Bij de kruising Velsdijk en Stapelhaarspad ga je rechtdoor het Stapelhaar-
spad op. En bij de volgende kruising ga je ook weer rechtdoor en steek je de 
Woolsdijk over.

13) Aan het eind ga je rechtsaf, de onverharde weg weer in. Dit is nog steeds 
het Stapelhaarspad, volg deze met alle bochten mee helemaal tot aan de Wet-
houder M. van Doorninckweg.

14) Bij de Wethouder M. van Doorninckweg sla je linksaf. Tegenover nummer 
18 sla je rechtsaf het voetpad op, en ga je het bos in.

15) Bij de eerste T-splitsing gewoon rechtdoor lopen. Bij de 2e T-splitsing staat 
aan de linkerkant een wandelpaaltje met 3 pijlen, en loop je de kant op die de 
pijlen wijzen, rechtdoor. Op het volgende paaltje wijzen de pijlen naar links, en 
wij gaan ook naar links.

16) Hierna kom je bij een kruising en daar staat wandelpaaltje G44, de groene 
en gele pijl wijzen naar links, en die volg je. Aan je linkerhand kom je nu een 
bruggetje tegen, die steek je over. Blijf de gele en groene pijlen volgen en na 
de dwarsbalk loop je rechtdoor tot aan de verharde weg. 

17) Je bent nu bij de Wildbaan. Hier ga je rechtsaf en bij de kruising met de 
Boxbergerweg steek je over en sla je rechtsaf.



VERVOLG 2
ETAPPE WIJHE - DIEPENVEEN
18) De boxbergerweg volg je tot over het ‘brug-
getje’ en dan ga je linksaf en loop je tussen de 
bomenrij het Bouwhuispad op.

19) Hier ga je over het pad, rechts om de ge-
bouwen heen, niet afslaan, maar gewoon blijven 
volgen om de gebouwen heen. Geheel aan het 
eind kom je uit bij de Bevrijdingsweg. Sla linksaf. 

20) In de 2e bocht naar rechts lijk je naar een 
huis te lopen, maar je kunt hier voorlangs, ver-
der over de onverharde weg.

21) Na een stuk ga je na de eerstvolgende 
boerderij (Averlose houtweg 17) linksaf, de Aver-
lose Houtweg in. Op deze T-splitsing staat ook 
wandelpaaltje K22.   

22) Aan het eind van deze weg gaat de Averlose 
Houtweg links en rechts nog verder. Wij gaan 
hier linksaf.

23) Je komt een aantal wandelpaaltjes tegen, 
maar pas bij K19 ga je linksaf. Dat is wanneer 
het wandelpad/voetpad iets naar rechts buicht 
van de weg af, dan zie je het paaltje aan je 
linkerhand, tussen de brede weg en het pad in, 
tussen de bomen. De gele pijl wijst naar links, 
die kant ga je op. 

24) Dan komt er aan je linkerhand een paaltje 
met een gele pijl, die wijst naar rechts, maar die 
kant ga je niet op, je loopt rechtdoor. Hierna 
kom je bij een kruising en ga je linksaf, en dan 
komt er direct weer een kruising en ga je recht-
door.



VERVOLG 3 ETAPPE
WIJHE - DIEPENVEEN
—
25) Je komt weer bij een kruising en hier 
ga je rechtdoor en stapt de boomstam 
over (als die daar nog ligt). Bij de T-split-
sing ga je linksaf.

26) Dan kom je bij een kruising komt 
met een breder pad, met een paaltje 
met een rode pijl. De pijl wijst naar 
links, die kant ga je op en je loopt door 
tot over het bruggetje. Direct na het 
bruggetje ga je rechtsaf en daarna bij de 
eerste kruising linksaf.

27) Je moet nu een weg oversteken, 
richting de beukenlaan. Aan het begin 
staat een bordje ‘verboden toegang’ en 
je lijkt naar een huis te lopen. Het bordje 
kun je negeren en voor het huis kun je 
afbuigen naar links en loop je tussen de 
bomen door.

28) Als het goed is zie je het klooster al 
liggen. Want aan het eind van de beu-
kenlaan kom je vanzelf uit bij de ingang 
van Klooster Nieuw Sion.

EINDE KLOOSTERPAD IJSSELVALLEI

Gehaald! Hopelijk heb je het goed en 
mooi gehad op het Kloosterpad IJssel-
vallei. 

Deel je ervaringen met anderen online 
door #kloosterpadijsselvallei te gebrui-
ken. Op je eindbestemming ben je ook 
van harte welkom om verder tot rust te 
komen. Maak gebruik van een gastenka-
mer of rust even uit met een kop koffie 
op het fluisterterras van de koffieschen-
kerij. 

BLIJF JE SLAPEN?

Bij aankomst bij Klooster Nieuw Sion 
vindt je de koffieschenkerij als je 
onder de hoofdpoort linksaf gaat. Als 
je vooraf gereserveerd hebt voor een 
kamer in het gastenverblijf kun je je 
rechts onder de hoofdpoort bij de 
poortwachter melden; die brengt ja 
naar je kamer. 

Als je op wo. tm. zo. rond 15.30 uur 
aankomt is er nog ruim de tijd om eerst 
wat te drinken in de koffieschenkerij. 
Zie voor info: www.nieuwsion.nl

NAAR HET STATION?
Van Nieuw Sion naar het Deventer NS 
station: buslijn 165 vertrekt ieder half 
uur vanaf de provinciale weg N348 - vijf 
minuten lopen vanaf Klooster Nieuw 
Sion en brengt je in 10 minuten naar 
Deventer CS.



colofon—
Zijn er onjuistheden in de route 
of heeft u tips?! 

Mail dan naar:
programma@kloosterzwolle.nl


