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In de gemeente Hardenberg kunt u schitterend wandelen en de gemeente is zelfs genomineerd als 

Wandelgemeente van het Jaar 2014! Daarom staan de komende periode meerdere routes centraal. Deze 

week staat hieronder een mooie wandelroute door Sibculo. Dus trek ook de wandelschoenen aan en 

ontdek de gemeente. 

DOEN OP 5 APRIL! 
Rondom Rheeze Route wandelen!
Op zaterdag 5 april wordt er door de ondernemers langs de genomineerde 

route in Rheeze een gezellig wandelevenement georganiseerd. Onderweg 

treft u allerlei activiteiten voor jong en oud. Op deze dag is het handig om 

te beginnen bij Startpunt de Oldemeijer. Ontdek deze mooie route en 

wandel op 5 april mee. 
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Wie eens fl ink de benen wil strekken, denkt waarschijnlijk 

niet direct aan Sibculo. Toch is een wandeling rond 

deze kern in het uiterste puntje van Hardenberg  

volgens Riek Leemhuis en Henk Huisman de moeite 

meer dan waard. Want het gebied bestaande uit 

stuwwallen, bossen, oude veengronden en het 

terrein van het middeleeuws klooster Groot Galilea 

is niet alleen mooi, maar staat bol van historische 

verhalen.

 
Als bestuursleden van de stichting Klooster van Sibculo kennen Henk 

en Riek de geschiedenis van het ontstaan van Sibculo op hun duimpje. 

“Hoe langer we er mee bezig zijn, hoe enthousiaster we worden”, zegt 

Riek. “Onze stichting bestaat nu 10 jaar en is ontstaan na de viering van het 750 

jarig bestaan van Sibculo. Want pas toen kwamen we erachter hoe bijzonder de 

ontstaansgeschiedenis van ons dorp is.”

 

Voordat de Cistenciënzer monniken zich in 1406 vestigden in op de stuwwal 

van Sibculo, was het gebied woest en ledig. In de loop van de daaropvolgende 

decennia werd het moerasgebied stukje bij beetje ontgonnen door de monniken 

en hun lekebroeders. “Het klooster was groot en machtig”, vertelt Henk. “Daardoor 

speelde Sibculo binnen het geestelijke leven een invloedrijke rol.”

 

Het klooster bestaat allang niet meer, maar de overblijfselen op vormen een 

prachtig decor voor een korte, maar mooie wandeling rondom Sibculo. “We hebben 

verschillende routes uitgezet, waarvan de rode route van 2,5 kilometer en de gele 

route van 5,5 kilometer de bekendste zijn”, vertelt Riek. “De wandelingen lopen 

beiden over de stuwwal, die ligt echt een stuk hoger dan het omliggende land. Het 

uitzicht van bovenaf is echt prachtig. De wandeling loopt ook een stuk over het 

oude kloosterterrein. Als je goed kijkt kun je nog zien waar de oude muren hebben 

gelopen. Op het terrein ligt ook de oudste grafsteen van de gemeente Hardenberg. 

Die stamt uit 1501.”

 

Voorts voert de wandeling via een oude zandafgraving door de slotgracht van het 

klooster. De wallekanten zijn weelderig begroeid en geven de wandelaar het gevoel 

door een groene tunnel te lopen. “Dit is ook een geweldig mooi speelterrein voor 

kinderen”, weet Riek. “Die kunnen zich er uren vermaken.”

Langs de route staan ook enkele verhalenpalen, die vertellen over de geschiedenis 

van het bijzondere gebied. Wie meer wil weten, is bij het museum naast de Spar 

aan het juiste adres. Vanaf 1 april tot en met 31 oktober zitten hier iedere middag 

een aantal vrijwilligers klaar om de geïnteresseerde wandelaar te vergezellen op zijn 

vechtdal
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wandeling. “Er is zo ontzettend veel te vertellen over dit gebied”, zegt Henk. “De 

wandeling is qua afstand niet zo lang, maar we kunnen er uren over vertellen.”

 

Het gebied sluit aan op de Engberdijksvenen, een groot Europees beschermd 

hoogveengebied. “Dat gebied is enorm groot en vormt als het ware de brug tussen 

het Vechtdal en Twente”, vindt Riek. “Je kunt daar echt uren wandelen zonder een 

mens tegen te komen.”
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