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B03 Bedevaartswandeling Heiloo-Egmond, 20,1 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: NS-station Heiloo 

Parkeren: Aan de achterzijde van het NS-station op de P&R (gratis). 

Horeca: Diverse horecagelegenheden in Heiloo, Egmond aan den Hoef, bij de Adelbertusakker, in 

Egmond-Binnen en het Oesdom in het bedevaartpark van O.L.V. ter Nood. 

Wanneer te bezoeken 

Op de zondag na 25 juni wordt op de Adelbertusakker een Heilige Mis opgedragen. 

In de Genadekapel van O.L.V. ter Nood wordt dagelijks om 12 uur een Eucharistieviering gehouden. 

In de zomermaanden worden in het park ook processies georganiseerd. Een belangrijke hoogtijdag is 

15 augustus (Maria Hemelvaart).  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B03 Bedevaartswandeling Heiloo-Egmond, 20,1 km 

Terwijl de kerken leeglopen, groeit in Nederland de Mariaverering. Dit is ook merkbaar in Heiloo, bij 

het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood. Heiloo is de grootste Mariabedevaarts-plaats in 

Nederland. Tot 2013 stopten er zelfs treinen voor de bezoekers van dit pelgrimsoord. 

De omgeving van Heiloo (Heilig loo = heilig bos) kent niet alleen een bloeiende Mariaverering. In het 

dorp en in het naburige Egmond-Binnen zijn enkele locaties die herinneren aan de oorsprong van het 

christendom in Nederland. In 690 arriveerde die Ierse monnik Willibrord in Heiloo om te prediken en 

de lokale bevolking te bekeren. Bij de (nu protestantse) Witte Kerk staat de Willibrordusput en in 

Egmond-Binnen bevindt zich de Adelbertusakker, de plaats waar Adelbert, de rechterhand van 

Willibrord predikte en werd begraven. Ook hier is een put te vinden. En een derde put, de Runxputte, 

bevindt zich voor de Genadekapel van O.L.V. ter Nood. Verder bevindt zich sinds 1935 in Egmond 

Binnen de St. Adelbertabdij, waarmee de Benedictijner monniken terugkeerden op de plek waar tot 

1573 een klooster had gestaan en waar de graven van Holland werden begraven. 

Na eeuwen van vernietiging en tegenwerking van protestantse zijde kwamen de voormalige 

cultusplaatsen aan het begin van de 20e eeuw weer in katholieke handen. Bij de Runxputte werd een 

bedevaartskerk en een kapel gebouwd en een devotiepark aangelegd. 

1. Ga vanaf de perrons van het station RA de Stationsweg in. Loop de weg uit en sla aan het eind LA en ga 

RD over de rotonde de Heerenweg in. Ga vervolgens rechts vooruit een klinkerpad op, Slimpad. Steek na 

de school de asfaltweg over en ga direct links vooruit het bospad op. Ga aan het eind LA het fietspad op 

en volg de bocht naar rechts. Ga RD bij kruisend fietspad en daarna RD over klinkerweg (Van 

Doornstraat). Sla aan het einde LA (Van Aostastraat) en dan direct RA richting de witte kerk 

(Heerenstraat) en sla voor de kerk LA. 

De Witte Kerk werd in de 12e eeuw gebouwd en in 

1573 deels verwoest. Deze kerk was in de 

middeleeuwen waarschijnlijk het centrum van de 

Willibrordusverering. Na 1630 werd de kerk weer 

hersteld en door de protestanten in gebruik 

genomen. Voor de kerk, tegen de muur van het 

kerkhof bevindt zich de Willibrordusput. Aan het 

water uit deze put werden geneeskrachtige 

eigenschappen toegeschreven en werd gedronken 

door zieken en koortsigen. Tot in het midden van de 

19e werd de put bezocht door bedevaartgangers. 

Met de herleving van de Mariaverering verplaatste de devotie zich naar de Runxputte van O.L.V. ter Nood. 

Ga na de kerk RD en blijf de Heerenstraat volgen. Ga aan het eind LA Kerkelaan. Neem vervolgens het 

eerste fietspad RA het bos in en ga direct links vooruit het zandpad op. Blijf dit pad volgen tot een 

kruising van bospaden en ga daar tegenover een wandelbankje LA. Steek vervolgens na het oversteken 

van een fietspad het spoor over (LET OP: ONBEWAAKTE OVERWEG!!) en ga daarna RD Stetlaan. Ga vóór 

de poort RA het bos in en volg de wandelroutes. Ga bij wandelknooppunt (WKP) 2 LA en volg de rode 

route richting WKP 8 over kronkelend bospad. Klim over het hek en volg het graspad. Sla na het tweede 

hek LA en volg het grasdijkje. 

 

2. Ga aan het einde van de dijk RA de asfaltweg op (Het Maalwater), die later overgaat in een 

asfaltfietspad. Ga aan het einde LA, Zomerdijkje en aan het einde RA en direct LA over asfaltweg richting 

Egmond a/d Hoef. Sla aan het einde van deze weg LA en steek bij rotonde over. Ga daarna RA en volg 
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het fietspad langs de Kalkovensweg. Steek na de bushalte de zijweg over en sla voor huisnummer 31 LA. 

Ga RA over houten bruggetje en volg het voetpad om de kasteelruïne. 

In de kasteeltuin bevinden zich de fundamenten van het Slot op den Hoef. Het eerste kasteel werd in de 11e 

eeuw gebouwd en in 1205 verwoest. Het werd herbouwd en uitgebreid, maar in de 14e eeuw opnieuw 

verwoest, waarna het opnieuw werd herbouwd. In 1573 werd het opnieuw verwoest, waarna de laatste 

restanten rond 1800 werden gesloopt. De Slotkapel werd na de verwoesting in 1573 in 1633 in opdracht 

van de Staten van Holland hersteld. Het uurwerk in het torentje is gemaakt door Christiaan Huygens. 

Ga bij einde pad RA, daarna zijpaden rechts negeren. Sla bij kruisend fietspad LA en volg dit pad tot het 

einde. Sla na de Klapberg RA en volg de Schoolstraat. Ga aan het einde LA, Herenweg. 

De r.k. Margarita Maria Alacoquekerk (links) werd in 1923 gebouwd naar het ontwerp van Jan Stuyt. 

Sla na het voormalige Raadhuis RA, Oude Egmonderstraatweg. Deze straat gaat over in doodlopende 

weg en wordt daarna een fietspad. Neem de eerste weg LA, Van Oldenborghweg en volg de klinkerweg. 

Ga op splitsing RA klinkerweg. [Koop hier een duinkaart!]. Blijf de weg volgen en ga in de tweede bocht 

naar rechts LA over een graspad tussen duinbegroeiing. Ga vóór de bosrand LA over grasveld bij paal 

met zwarte driehoek en aan het einde van dit pad RA. Ga na het klaphek RA en volg groene pijlen 

richting WKP 32 over half verhard pad. Ga na dit pad RA de asfaltweg op en direct linksaf asfaltweg, St. 

Adelbertusweg. Ga daarna RA door witte poort naar de Adelbertusakker en maak een rondgang over het 

terrein. 

Op de Adelbertusakker werd de Engelse 

monnik St. Adelbert begraven. Adelbert was 

in 690 naar Egmond gekomen in het kielzog 

van St. Willibrord. Volgens zijn heiligenleven 

predikte Adelbert op deze plek die Egmond 

werd genoemd. Hij ontpopte zich als 

beminnelijk mens die de streekbewoners 

voor zich wist te winnen door zijn 

vroomheid. Er werden ook wonderen aan 

hem toegeschreven. Na zijn dood in 740 

verrees op de akker een houten kapelletje 

en in 1113 werd er een tufstenen kerk 

gebouwd, die vermoedelijk in 1573 werd verwoest. Toen het stoffelijke resten (relieken) van Adelbert in 922 

in opdracht van graaf Dirk I werden opgegraven en overgebracht naar het klooster in Hallem (Egmond 

Binnen) ontsprong op de plek van het graf een bron met genees-krachtig water. Tot het einde van de 

middeleeuwen werd de plek bezocht door pelgrims, vooral blinden en kreupelen. Na de reformatie kwam 

de akker in handen van de Hervormde gemeente van Egmond Binnen. In 1921 wist de Alkmaarse fabrikant 

Gerrit van den Bosch de akker aan te kopen. Er werden plannen gemaakt voor de bouw van een kapel, 

maar deze werden door gebrek aan financiële middelen niet gerealiseerd. Wel werden de fundamenten van 

de oude kapel gemarkeerd door zandsteenblokken. Ook werd de plaats van de Adelbertusput gelokaliseerd. 

Sinds 1926 wordt er op de Adelbertusakker op de zondag na 25 juni een Heilige Mis opgedragen. 

Ga via de andere poort terug naar de weg en sla RA. Volg de St. Adelbertusweg naar het dorp. 

 

3. Ga na het bord ‘STOP’ RA en direct LA fietspad en steek de weg over. Ga RD via de St. Adelbertusweg het 

dorp in. Neem de eerste weg RA, Haagdoornlaan en aan het einde LA Kerkplein. 

De katholieke St. Adelbertuskerk werd in 1965 in gebruik genomen ter vervanging van de oude kerk in 

Rinnegom, een buurtschap ten noorden van Egmond Binnen. In de kerk bevindt zich een reliekschrijn met 

een botfragment van St. Adelbert. 

Ga aan het einde RA Esdoornlaan en tegenover de kerk LA. Ga vervolgens LA en op de kruising RA, 

Abdijlaan. 

Deze laan komt uit op de toegang tot de protestantse kerk die in 1836 werd gebouwd op de plek van de 

oude abdijkerk en in 1914-15 goeddeels gesloopt en opnieuw opgebouwd. 
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Ga RA Kloosterweg en ga LA langs de kloosterkerk door het hek en volg het pad. 

In juni 1573 werd de oude abdij van Egmond, waar de Hollandse graven hun laatste rustplaats hadden 

gevonden door de geuzen verwoest. In 1909 kwamen de gronden van het voormalige abdijcomplex in 

handen van de Adelbert-stichting, die de herbouw van de abdij beoogde. Met steun van de katholieke 

minister-president Ch. Ruijs de Beerenbrouck werden de plannen werkelijkheid. In 1935 vestigden zich de 

eerste Benedictijner monniken zich in Egmond. Rond 1950 werd de priorij uitgebreid met een kerk en werd 

het officieel een abdij. Onder het altaar in de abdijkerk bevindt zich een plexiglazen schrijn met brokstukken 

van de schedel van St. Adelbert. 

Ga voor het lage gebouw (de kaarsenmakerij en abdijwinkel) linksaf over de parkeerplaats en dan RA 

naar de uitgang. Ga na de poort RA over het fietspad langs de weg, sla bij het einde van het fietspad LA 

en volg de Limmerweg tot het einde. Ga daar LA, Zanddijk en aan het einde weer LA Westereng. Sla 

vervolgens de eerste weg RA Korte Kapellaan en ga onder de spoorlijn door. 

Van 1914 tot 2013 stopten hier treinen voor bedevaartgangers. Aan de oostzijde van het spoor zijn nog de 

restanten van een perron te zien. 

 

4. Steek vervolgens de weg over en ga door de poort van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. 

Over de oorsprong van het heiligdom bestaan twee verhalen. Aan het einde van de veertiende eeuw trof 

een jongen op het land een Mariabeeld aan. Hij nam het naar huis, maar het beeld keerde terug naar de 

vindplaats. Rond dezelfde tijd raakte op zee een schipper in nood. Tijdens zijn gebed hoorde hij boven het 

gebulder van de golven en het geraas van de wind een vrouwenstem die zei: ‘Als ge mij gaat eren zal de 

wind gaan keren’. De schipper beloofde een 

Mariakapel te bouwen. De eerste vermelding van 

deze kapel dateert uit 1409. Het betrof een grote 

devotiekapel met veel ruimte voor 

bedevaartgangers. De locatie werd ook wel de 

“Kruipberg” genoemd, omdat sommige pelgrims 

kruipend aan de processies deelnamen. Nabij de 

kapel bevond zich een put met een middeleeuwse 

oorsprong. De naam “Roriksput” zou duiden op 

een heidense oorsprong en verwijzen naar de 

vikinghoofdman Rorik uit de 9e eeuw. Later zou de 

naam Roriksput verbasterd zijn tot Runxputte. 

In 1573 werd de kapel tijdens het Beleg van Alkmaar verwoest. Desondanks bleven pelgrims de plek 

bezoeken, waarna de overblijfselen in 1637 in opdracht van de Staten van Holland gesloopt. Ook de 

Runxputte werd verwijderd. Ook dit weerhield pelgrims er niet van om de plek te bezoeken. Toen het water 

in 1713 weer ging stromen en er wonderbaarlijke genezingen plaatsvonden nam de bedevaart weer toe. 

Heiloo werd in de 18e eeuw een Hollands Lourdes waar zelfs pelgrims uit Brabant en Limburg naar toe 

kwamen. In 1768 maakten de Staten van Holland hieraan een einde door de vergunningen van de naburige 

kastelijns in te trekken en de Kruipberg te laten egaliseren en beplanten. Processies werden verboden en de 

bedevaart verdween. 

Begin 20e eeuw werd het terrein aangekocht door de plaatselijke pastoor. Met behulp van katholieke 

fabrikanten werden de fundamenten van de oude kapel en de Runxputte opgegraven. In juli 1905 werd 

vanuit Amsterdam de eerste bedevaart georganiseerd. In de jaren daarna werd het huidige 

bedevaartcomplex opgebouwd. De put werd hersteld en in 1909 kwam er een voorlopige bedevaartkapel, 

in 1911 werd de kruisweg aangelegd en een jaar later verrees de bedevaartkerk voor grotere 

samenkomsten, naar een ontwerp van Jan Stuyt. Tenslotte werd in 1930 – eveneens naar een ontwerp van 

Stuyt – de noodkapel vervangen door de huidige Genadekapel. Tevens werd voor de kapel en rond de put 

een galerij gebouwd. Plannen om de als tijdelijk bedoelde bedevaartskerk te vervangen door een 

megaheiligdom zijn nooit gerealiseerd. 
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Loop vanuit de poort naar de ingang van de 

Genadekapel. Ga na een bezoek aan de kapel RA naar 

de Runxputte en ga onder de poort met opschrift 

door. Volg het pad tot aan het beeld van St. Willibrord 

en sla daar LA. 

Het beeld van Willibrord herinnert aan de oude verering 

rond de witte kerk in het centrum van Heiloo. Het beeld 

werd in 1935 geschonken door de afdeling Velsen van 

de R.K. Volksbond. 

Het pad komt uit bij de bedevaartskerk. Loop na een bezoek aan de kerk naar de eerste kruiswegstatie, 

die zich tegenover de ingang van de kerk bevindt. Volg nu de kruisweg van nr. I t/m nr. XIV. Ga voor 

statie nr. II aan het einde van het pad RA. Onderweg passeer je ook de Calvarieberg (statie nr. XII), een 

buitenaltaar en een vijver met Mariabeeld. Ga na statie nr. XIV RA langs de achterzijde van de kerk en 

daarna op een vijfsprong RA naar het restaurant Oesdom. Passeer het restaurant aan de rechterzijde en 

hou daarna links aan. Ga na de poort RA over de asfaltweg (Kapellaan) en aan het einde LA over de 

fietsstraat (Hoogeweg). Steek later de Vennewatersweg over en vervolg de Hoogeweg. Ga aan het einde 

LA en direct RA langs het spoor, Heerenweg. Blijf deze weg volgen tot een flauwe bocht en sla daar LA de 

Stationsweg in. 

EINDE VAN DE WANDELING 

Wanneer te bezoeken 
Op de zondag na 25 juni wordt op de Adelbertusakker een Heilige Mis opgedragen. 

In de Genadekapel van O.L.V. ter Nood wordt dagelijks om 12 uur een Eucharistieviering gehouden. 

In de zomermaanden worden in het park ook processies georganiseerd. Een belangrijke hoogtijdag is 

15 augustus (Maria Hemelvaart). 


