
13  Bad Driburg       *

Servicecentrum Grafelijk Park
  Brunnenallee 1 · 33014 Bad Driburg
 info@graefl icher-park.de
 www.graefl icher-park.de

Ev. kerkgem. / Stift ung Senfkorn
  Brunnenstr. 8 · 33014 Bad Driburg
 stift ung-senfkorn@gmx.de

Grafelijk Park & bijbeltuin

Een van de mooiste land-
schapsparken in Engelse 
stijl fascineert met bonte 
bloemwerken, verzorgde 
wandelpaden, een indrukwek-
kend oud bomenbestand, een 
wildterrein, Diotimaeiland en de 
Piet-Oudolf-struikentuin. Aan de 
overkant, achter de evangelische 
kerk, lokt de „bijbeltuin” van de 
stichting Senfkorn met een groot 
aantal bloemen en struiken.

Bad
Driburg

14  Kuurpark   *

Parkkliniek Bad Hermannsborn
  Hermannsborn 1

      33014 Bad Driburg-Bad
 Hermannsborn

 info@kbh.de
 www.kbh.de

Kuurpark

Dit neobarokke pareltje is 
een echte „geheimtipp”. In 
1924/25 ontworpen, was het 
park in eerste instantie vooral 
geliefd in het voorjaar, met 
stralende rododendrons en 
azalea’s. Een nauwe kastan-
jelaan brengt u naar het 
historische hoofdgebouw met 
een gezellig parkcafé. Prach-
tige bloemperken zorgen 
voor kleur en overal geniet u 
van prachtige vergezichten.

Bad
Hermannsborn

Marienmünster
Cultureel centrum en ‚klooster der klanken’ 

Majestueus torenen de 
smalle torens van de Abdij 
Marienmünster boven het 
heuvelachtige landschap uit. 
Het benedictijnenklooster 
stamt uit de 12e eeuw. Het 
barokke kloostercomplex 
is behouden gebleven. 
Dankzij vrijwilligers werd 
aan de noordkant een 
mooie abdijtuin aangelegd. 
Geïnspireerd door de 
benedictijnse tuinenkunst 

ontdekt u hier welke 
planten de kloosters op hun 
menukaart hadden staan en 
welke een helende werking 
hadden. Aan de overkant 
bevindt zich de FORUM 
abdij, het informatiecentrum 
van de kloosterregio OWL 
en het startpunt van de 
Kloster-Garten-Route. De 
abdij heeft  als „klooster 
der klanken” interregionale 
roem geworven.

4  Levenstuin         *

Ev. kerkgemeenschap Weser-Nethe
  St. Georg-Str. 9

        37688 Beverungen-Amelunxen
 www.evangelisch-in-hoexter.de

* in de omgeving

Levenstuin

Net als een mensenleven, 
verandert ook deze tuin 
met de jaren. Samen met de 
dorpsbewoners heeft  de evan-
gelische kerkgemeenschap 
van het Zwölf-Apostel-Platz 
een klein, groen paradijs langs 
de Nethe gecreëerd, van de 
kruidentuin tot aan de ‘plek 
van de stilte’. Hier worden 
bezoekers gestimuleerd over 
hun leven na te denken.

Amelunxen

5 Landschapspark          *

Kasteel en brouwerij Rheder
  Nethetalstraße 10

      33034 Brakel - Rheder
 +49 (0)5272 39230
 info@schlossbrauerei-rheder.de
 www.schlossbrauerei-rheder.de

* in de omgeving

Landschapspark

Een charmant park dat als 
een romantisch landschaps-
schilderij in het Nethetal ligt. 
De schepper Jospeh Bruno 
Graf von Mengersen heeft  
zich laten inspireren door 
de vorst Pückler-Muskau en 
de „Pückler-Schlag“ mocht 
niet ontbreken. Het Weiden-
paleis, de gereconstrueerde 
baroktuin en de werken van 
Jenny Holzer en Henri Cole 
zijn zeker een bezoek waard.

Rheder

1  Informatiecentrum en abdijtuin                          *

Forum Abdij - Kulturstift ung Marienmünster

  Abtei 5
      37696 Marienmünster

 +49 (0) 5231 30 14 94 

 service@kulturstift ung-marienmünster.de
 www.kulturstift ung-marienmuenster.de

*in de omgeving

Hardehausen
Kennismaken met Gods scheppingen in 
een voormalig kloostercomplex

In een verscholen dal van 
de Diemel stichtten de 
monniken van de Nederrijn 
in de 12e eeuw het eerste 
cisterciënzerklooster in 
Westfalen. Het voormalige 
kloostercomplex 
Hardehausen, waar nog een 
hoop sporen van de monniken 
zijn terug te vinden,  biedt 
inmiddels ruimte aan de 
katholieke volksschool en het 

jeugdcentrum Hardehausen. 
Het  „scheppingspad” geeft  
met zeven infopunten het 
ontstaan van de wereld weer 
en verschaft  hierbij stof tot 
nadenken. Bezienswaardig: 
de vijvers en resten van 
een baroktuin. Tot de 
hoogtepunten behoort de 
nieuwe kerk, die gekenmerkt 
wordt door moderne elegantie.

10  Scheppingspad *

Jeugdcentrum Hardehausen
Jeugdeducatiecentrum van het aardsbisdom Paderborn

  Abt-Overgaer-Straße 1
      34414 Warburg-Hardehausen

 +49 (0)5642 60090

 info@go-hdh.de
 www.go-hdh.de

* op aanvraag in het jeugdcentrum en in de omgeving

Germete
Zintuigentuin – een spirituele plek van 
de oecumenische samenkomst

Het is een plek van 
samenkomst en ontdekkingen. 
De betoverende tuin van de 
gastvriendelijke Servian-
zusters doet alle zinnen 
ontwaken. Kruiden, planten 
en bloemen groeien in 
bedden, ook vindt u er een 
klein fruitpaadje. De zachte 
geur van rozen en lavendel 
vult de lucht, de fruitige 
smaak van aardbeien en 

perzik streelt het gehemelte, 
geneeskrachtige kruiden 
als vrouwenmantel of salie 
kunt u door uw vingers laten 
glijden, bloemen in bloei en 
sterke kleurcontrasten zijn een 
lust voor het oog. Het zachte 
gespetter van de fonteinsteen 
laat u het alledaagse rumoer 
even vergeten. Een perfecte 
plek om te mediteren en 
om de ziel te ontspannen.

11  Zintuigentuin *

Serviam -zusters van Germete Zukunft swerkstatt Ökumene e.V.

  Quellenstraße 8
      34414 Warburg-Germete

 +49 (0)5641 76130
 info@serviam.de
 www.serviam.de

 05694 9913730
 info@zukunft swerkstatt-oekumene.de
 www.zukunft swerkstatt-oekumene.de

Herstelle
Benedictinessenabdij , kloosterwinkel & abdijtuinen

Op de Hersteller Berg, hoog 
boven de Wezer, kunnen 
bezoekers van dichtbij 
kennismaken met de levendige 
gemeenschap van de 
benedictinessen van de Orde 
van het Heilig Kruis. De zusters 
onderhouden een kleine 
abdijtuin met verschillende 
struiken, deels nieuw 
ontworpen met moderne 
bedden uit cortenstaal. 
Een „Tuin van verandering“ 

werpt middels verschillende 
informatiepunten tussen de 
kerk en het gasthuis licht op 
de thema’s vergankelijkheid 
en vernieuwing. De 
overzichtelijke kloosterwinkel 
mag u niet overslaan en 
ook het bijwonen van een 
kerkdienst met de zusters 
is een absolute must-do! De 
naastgelegen burcht Herstelle 
is inmiddels een plek voor 
kunst, cultuur en gezondheid.

12  Abdijtuinen *

Orde van het Heilig Kruis Herstelle

  Carolus-Magnus-Str. 9
      37688 Beverungen

 +49 (0)5273 8040

 benediktinerinnen@abtei-herstelle.de
 www.abtei-herstelle.de

* op aanvraag in het klooster en in de omgeving

Erfgoed Corvey 
UNESCO werelderfgoed: Westwerk en Civitas Corvey

De voormalige Rijksabdij, 
gelegen aan de Wezer-boog, 
straalt als een culturele 
vuurtoren. Het christelijke 
geloof en spiritualiteit spelen 
hier al eeuwenlang een 
grote rol. Het Karolingische 
Westwerk uit de negende 
eeuw en de verloren stad 
Corvey (Civitas) maken 
deel uit van het UNESCO 
werelderfgoed.  Ingebed in 
een uitgestrekt park, is Corvey 

een van de hoogtepunten 
van deze regio. De moeite 
waard zijn de abdijkerk, het 
barokke slotcomplex, de 
weelderige keizerzaal en de 
vorstelijke bibliotheek met 
75.000 boekbanden. Hier 
werkte ooit de dichter van 
„Het Duitslandlied ”, August 
Heinrich Hoff mann von 
Fallersleben. In Corvey vond 
hij zijn laatste rustplek.

3  UNESCO cultureel erfgoed Corvey                              *

Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH
Museum Höxter-Corvey

  Schloss Corvey
      37671 Höxter

 +49 (0)5271 68168

 info@welterbe-corvey.de
 www.welterbe-corvey.de

* in de omgeving

Brenkhausen
Egyptische gastvrijheid en gepraktiseerde oecumene

Waar vroeger de cisterciënzers 
en benedictinessen leefden, 
is tegenwoordig de generale 
bisschop van de koptisch-
orthodoxe kerk in Duitsland 
gevestigd. Op eigen wijze 
hebben de koptische 
christenen het barokke 
conventiegebouw liefdevol 
gesaneerd. Geheel in het teken 
van de oecumene en hand 
in hand met de katholieke 
kerkgemeenschap, bliezen 

zij het monistische bestaan 
nieuw leven in. Bezoekers 
zijn van harte welkom om 
tijdens de kerkdiensten de 
spiritualiteit van de koptische 
kerk te komen beleven. Sinds 
kort ontdekt u hier dankzij 
de studenten uit Höxter een 
moderne kloostertuin, een 
groene oase, die voor een 
extra stuk Egyptische cultuur 
langs de Wezer zorgt. 

2  Koptisch klooster *

Koptisch-Orthodox „Kloster der Jungfrau 
Maria und des heiligen Mauritius“

Kath. parochiekerk St. Johannes Bap-
tist Geestelijk centrum LAETARE

  Propsteistraße
      37671 Höxter-Brenkhausen

 bischof@koptisches-kloster-hoexter.de
 www.koptisches-kloster-brenkhausen.com

 laetare.brenkhausen@pv-corvey.de
 www.pv-corvey.de

* op aanvraag in het klooster

Kasteelpark, voormalig klooster en de 12-Apostelen-Linde

Het open terrein 
omringt het voormalige 
benedictinessenklooster, 
dat sinds 1142 een „paradijs 
op aarde“ moet zijn geweest 
en in de loop der eeuwen 
verschillende functies 
bekleedde. Niet alleen de 
ordezusters, maar ook vorsten 
en koningen verbleven in 
dit klooster. Het huidige 
classicistische kasteel, 
inmiddels een hotel, en de 

orangerie zijn minstens zo 
indrukwekkend. De kerk St. 
Peter en Paul onderscheidt 
zich door verschillende 
architectonische stijlen en 
een door Andreas Schneider 
gebouwd orgel uit de 17e 
eeuw. Het park wordt versierd 
door 1000 historische rozen 
en de statige 12-Apostelen-
Linde, die naar schatting 
ruim 600 jaar oud is.

Gehrden

6  Kasteelpark *

Hotel Schloß Gehrden GmbH

  Schlossstraße 6
      33034 Brakel-Gehrden

 +49 (0)5648 963200

 info@schloss-gehrden.de
 www.schloss-gehrden.de

* in het kasteel en de omgeving

Neuenheerse
Groen klaslokaal in Neuenheerse

Deze weelderige bloeiende 
oase naast de imposante 
stift kerk St. Saturnina 
(„Eggedom“) en het waterslot 
is een echte blikvanger. De 
slingerpaadjes langs de 
plantenbedden, de terrassen 
en struiken brengen u door 
de openbare ‘leertuin’, 
die heel harmonisch de 
loop van de beek volgt. 
Kruiden als marjolein en 

tijm verschaff en inzicht in 
de geneeskrachtige werking 
van de kloostermiddelen. 
Met veel liefde en passie 
hebben de Missionarissen 
van het Kostbaar Bloed 
en de scholieren van het 
Gymnasiums St. Kaspar „hun“ 
tuin verzorgd. Dit zogenaamde 
„groene klaslokaal” maakt 
de zomer nog mooier.

7  School-kloostertuin                                                              *

Missionarissen van het Kostbaar Bloed

  Johannwarthstr. 7
      33014 Neuenheerse

 05259 9318950 (Jugendhaus)
 +49 (0)5259 986670 (Kommunität)

 www.jhkaspar.de
 www.st-kaspar.de

* in de omgeving

Niesen
„Weg-woorden – Woord-weg“ in het Hegge-Park

Op een helling, tussen de 
fruitbomen en weidevelden, 
ligt een uitgestrekt 
parklandschap vol spannende 
ontdekkingen. Onder de titel 
„Weg-woorden – Woord-weg“ 
maakt u middels zeven 
informatiepunten kennis 
met het 8,5 ha grote gebied 
van de Hegge-gemeenschap. 
Artistieke werken van steen, 

hout, glas en metaal in de 
„Tuin der Citaten” zorgen 
voor stof tot nadenken. 
In het in 1952 gebouwde 
Hegge-park hebben de 
vrouwen van het christelijke 
onderwijscentrum in de loop 
der jaren rond 60.000 bomen 
geplant, paden gecreëerd 
en fruitvelden, randbedden 
en perken gecultiveerd.

8  HEGGE-Park *

Christelijk instituut -Die HEGGE-

  Hegge 4
      34439 Willebadessen-Niesen

 +49 (0)5644 400 oder 700

 bildungswerk@die-hegge.de
 www.die-hegge.de

* ter plaatse op aanvraag

Scherfede
Tuinen en meditatiewegen aan de Zionsberg

De beklimming is de 
moeite waard: kleurenrijke 
fl ora, kalkstenen muren 
en schanskorven creëren 
een mediterraan aanzicht 
in deze tuin aan de 
Zionsberg. De punten 
langs de meditatieroute 
„Shalom - wegen naar 
vrijheid“, gesprekken met de 
enthousiaste zusters van de 
diaconessencommunie en 

natuurlijk het schitterende 
uitzicht over het landschap 
zorgen voor een nieuwe balans 
tussen lichaam en geest. De 
diaconessen, die sinds 1971 in 
Scherfede leven en werken, 
vormen de enige evangelische 
gemeenschap in de voormalige 
bisschop Paderborn. 

9  Zionsgarten en meditatieweg                               *

Diaconessencommunie Zionsberg

  Auf der Platte 53
      34414 Warburg-Scherfede

 +49 (0)5642 5333

 info@zionsberg.de
 www.zionsberg.de

* op aanvraag in het klooster en in de omgeving

* in de directe omgeving
* op aanvraag in de Zukunft swerkstatt 

Ökumene e.V. en in de omgeving *  in de directe omgeving

www.kulturland.org
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Frisse wind door oude gebouwen

Wie door de kloosterregio reist, ontdekt niet alleen indruk-
wekkende stenen getuigen, culturele schatten en groene 
paradijzen; maar vooral kloosters die inspireren, vooruit denken 
en u in vervoering brengen, de kloosters van dichtbij te beleven.

Met een omvangrijk evenementenprogramma ontdekken 
bezoekers enerzijds spirituele oases, en doen ze ander-
zijds kracht op voor hun eigen leven. Zo biedt de Orde van 
het Heilig Kruis in Herstelle „inkeerdagen“ , „logeren in het 
klooster“ en „coaching“ aan. De Hegge-gemeenschap in Wille-
badessen houdt zich bezig met de „tuindagen“, belicht de 
levendige kloostercultuur en concentreert zich op maat-
schappelijke thema’s, waarbij gerenommeerde referenten 
en omdenkers een podium krijgen. „Inkeerdagen“, „vrou-
wenweekenden“ en „senioren- of kindertijd“ zijn projecten 
die de diaconessencommune Scherfede nauw aan het hart 
hebben liggen. Meer informatie, ook over evenementen van 
andere kloosters, vindt u op de verschillende websites. 

www.kloster-garten-route.de

Kloosterregio
Kulturland Kreis Höxter

Kloosters beleven
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Hemelse kloosters en paradijselijke tuinen

Vroeger waren de „hemelse tuinen“ alleen voor de conventie 
weggelegd, tegenwoordig zijn alle bezoekers van harte 
welkom in de kloostertuinen. De Kloster-Garten-Route 
biedt met een 300 kilometer lange en goed bewegwijzerde 
route de mogelijkheid, het rijke religieuze erfgoed in het 
cul tuur land Kreis Höxter en de gevarieerde landschappen 
en bezienswaardigheden tussen de Wezer, de Egge en het 
Teutoburgerwoud te ontdekken. Daar zijn verschillende 
kloostertuinen ontstaan, ontworpen naar christelijke voor-
beelden, maar tegenwoordig met een moderne twist. 

De route start bij de Abdij Marienmünster. U fi etst via een 
rondweg of een acht-vorm langs verschillende plaatsen. De 
schilderachtige landschappen van lichte heuvels en roman-
tische dalen van de Wezer en de Diemel. De route brengt u 
langs burchten en kastelen, en door historische plaatsen die 
hun roerige geschiedenis vertellen. Tot de hoogtepunten 
van deze meerdaagse route behoren – naast de klooster-
tuinen – het cultureel erfgoed Corvey en het uitzicht vanaf 
de Weser-Skywalk bij Beverungen, het middeleeuwse 
decor van de Warburg en de imposante vulkaankegel van 
de Desenberg. Leuke uitstapjes zijn het orgelmuseum 
Borgentreich en het Westfalen Culinarium in Nieheim. 
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Het project „ Ausbau und Erweiterung der Kloster-Garten-Route“
is gefi nancieerd door middelen uit het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling (EFRE) , Noordrijn-Westfalen en de Kreis Höxter.

Onderweg met de fiets

Schaal 1:100.000
5km

Meer informatie over horecagelegenheden vindt u 
op onze website: www.kloster-garten-route.de

 Routefeitjes
Meerdaagse route met vlakke tot heuve-
lige etappes op goed begaanbare wegen.

Lengte:     ca. 310 km

Duur:     ca. 23 uur / 4-6 dagen

Routelogo:  

Hoogste punt:   314 hm

Laagste punt:   87 hm

Routetip: 

Fiets de route in een achtvorm. Begin bij de Abdij 
 Marienmünster 1  richting Brenkhausen 2  en Höxter. Via 
Corvey 3  tot aan de monding van de Nethe, via de 
„levenstuin” 4  naar Brakel-Riesel. Vanaf hier volgt u de 
kloosterroute in zuidelijke richting, langs de bezienswaardig-
heden 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,  10 , 11  en 12  tot de monding van 
de Nethe weer bereikt is. Vanaf hier geniet u weer ca. 23 kilo-
meter van de Nethe, tot u bij Brakel-Riesel naar het noorden 
afbuigt. Via Bad Driburg 13 , Bad Hermannsborn 14 , Stein-
heim en Nieheim fi etst u terug naar de Abdij Marienmünster.

Eenvoudige routeplanning:

GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten veränder t)GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten veränder t)

Alle routevoorstellen van deze brochure zijn 
in de TEUTO-Navigator aangegeven, dit is een 
interactieve kaart van de regio. Hier kunt u 
kaarten, foto’s, wegbeschrijvingen, hoogte-
profi elen en gps-gegevens van de fi etstocht 
opvragen. Deze informatie kunt u bekijken, 
op uw smartphone met de app 'Mein TEUTO' 
raadplegen of als GPS-Track op uw naviga-
tiesysteem instellen. www.teutonavigator.de


