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B10 Bedevaartswandeling Elshout-Den Bosch, 21,4 km 
Auteur: Mari Smits 

 

 

Startpunt: Bushalte Maleisiëlaan in Drunen. 

Eindpunt: NS-station ’s-Hertogenbosch 

Parkeren: Op de P+R-terreinen rond het NS-station ‘s-Hertogenbosch. 

Openbaar vervoer: Het startpunt is te bereiken met bus 301 vanuit ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. 

Horeca:  

Cafetaria Het Goudhaantje, Akkerstraat 14, 5251 EB Vlijmen. 

Diverse horeca in het centrum van Den Bosch. 

Wanneer te bezoeken: 

De processie van de Wonderbare Moeder in Elshout vindt plaats op 31 mei. 

De Plechtige Omgang vindt plaats op de tweede zondag van mei (Moederdag), de Stille Omgang op 

negen avonden vanaf 7 juli. 

Alle kerken, met uitzondering van de capucijnerkerk, zijn meestal overdag geopend.

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B10 Bedevaartswandeling Elshout-Den Bosch, 21,4 km 

“Dat gaat naar Den Bosch toe”, luidt het begin van een populair liedje. Dat is precies wat we gaan 

doen. Op de grens van de voormalige gewesten Holland en Brabant bezoeken wij enkele markante 

en veel bezochte bedevaartsoorden. 

In Elshout was lange tijd sprake van een dubbele verering. Naast de Wonderbare Moeder, die in de 

12e eeuw was verschenen aan een dorstige boer wordt in de kerk van Elshout één van de zwarte 

bladzijden van de Nederlandse Opstand herdacht: de moord op 19 katholieke geestelijken, de 

Martelaren van Gorcum. 

Via het voormalige klooster Mariënkroon en Vlijmen lopen we via de spoorbrug van de voormalige 

Halve Zolenlijn naar Den Bosch. Daar gaan we in de St. Jan eer betonen aan de Zoete Lieve Moeder. 

Na een terras en vóór de Bossche bol sluiten we af met een bezoek aan St. Antonius van Padua in de 

capucijnerkerk. 

1. De route begint bij de bushalte Maleisiëlaan in Drunen aan de zijde waar de bus naar Tilburg stopt. Ga 

terug en volg het fietspad en passeer de zijstraat Zuidland. Sla dan LA een fietspad in die overgaat in een 

weg, de Laan van Nieuw-Guinea. Ga aan het eind RA de Laan van Nieuw-Zeeland. Deze gaat over in een 

doodlopende weg. Ga na de tweede rij paaltjes LA over de klinkerweg (Kleinestraat). Steek aan het eind 

de weg over en sla LA. Ga na ca. 50 m. schuin naar rechts en hou bij huisnr. 50 (het witte huis) rechts aan 

en loop Drunen uit (Eindstraat). Hou vervolgens rechtsaan, de Zeedijk en ga onder de houten brug door 

en passeer onder het viaduct de snelweg. Sla vervolgens op de kruising RA en volg de Kapelstraat. Sla 

vóór de flauwe bocht naar links RA en bezoek de Mariakapel. 

Op deze plek, de Gaarsweide, zou in de 12e eeuw Maria zijn 

verschenen aan een boer die vlas aan het zaaien was. Hij was 

dorstig, maar had geen drinken bij zich. Vanuit de verte zag hij 

een onbekende vrouw naderen die hem drinken aanbood. Dit 

water was het heerlijkste dat hij ooit had geproefd. Direct 

voelde hij de liefde tot Maria opkomen en hij beloofde Haar 

een kapel te bouwen zodra het vlas rijp zou zijn. Toen hij de dag 

het vlas rijp was begon hij direct met de bouw van de kapel. 

Hierin werd een beeld van Maria geplaatst, dat in de negentiende eeuw werd geplaatst in de nieuwe 

parochiekerk van Elshout. Het Mariabeeld wordt vereerd onder de eretitel ‘Wonderbare Moeder’. De 

huidige kapel werd in 1964 gebouwd ter herinnering aan de Mariaverschijning. 

Keer terug naar de weg en ga RA om de Kapelstraat te vervolgen. Ga op de driesprong RD de Kerkstraat 

in. Sla RA om de kerk van St. Jan Evangelist te bezoeken. 

In de kerk bevindt zich links voor een altaar met retabel ter ere van de ‘Wonderbare Moeder’, het houten 

Mariabeeld dat afkomstig was van de kapel op de Gaarsweide. De bedevaart werd populair in de 19e 

eeuw. Vooral na de Eerste Wereldoorlog kwamen in de meimaand zo’n 25.000 pelgrims naar Elshout. 

Heden ten dage is het nog steeds een populaire bedevaartsplaats, ook al worden er geen georganiseerde 

bedevaarten meer gehouden. Wel vindt sinds 1966 jaarlijks op 31 mei een eigen processie plaats vanuit de 

kerk naar de kapel. 

Rechts van het hoofdaltaar bevindt zich een altaar met retabel gewijd aan de Martelaren van Gorcum. 

Tijdens het begin van de Nederlandse Opstand, op 26 juni 1572, namen de geuzen Gorinchem in, namen 

daarbij 19 katholieke geestelijken gevangen en brachten hen over naar het geuzenbolwerk Brielle. Daar 

werden zij gefolterd omdat zij weigerden hun katholieke geloof af te zweren. Op 9 juli werden zij 

opgehangen. Hun deugdzaamheid en standvastigheid en de wreedheid waarmee zij werden vermoord, 

bezorgde de martelaren direct faam. In 1675 werden zij zalig verklaard. Een deel van de stoffelijke resten 
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werd in 1617 in Brielle opgegraven en naar het kasteel van Oud-Heusden overgebracht. In 1690 werden de 

relieken geplaatst in de schuurkerk van Elshout. In 1876 werden ze overgebracht naar de nieuwe kerk van 

St. Jan Evangelist. 

De verering van de martelaren werd al snel tegengewerkt door de gereformeerde kerkelijke autoriteiten, 

die bij het Hof van Holland klaagden over de ‘exorbitante stoutigheden en nieuwigheden van de papisten’. 

De heiligverklaring in 1876 en de oprichting van een bedevaartcomplex in Brielle in 1880 gaf ook de 

verering in Elshout een nieuwe stimulans. Jaarlijks werd op 9 juli door de in 1882 opgerichte broederschap 

in de kerk een Mis opgedragen. De broederschap organiseerde ook bedevaarten naar Brielle. Rond 1950 

kwam er een einde aan de verering in Elshout. Sindsdien wordt er vanuit Elshout enkel een bedevaart naar 

Brielle georganiseerd. 

Naast de ingang van de kerk herinnert een gevelsteen aan Mgr. Tiny Muskens (1935-2013), die van 1994 

tot 2007 bisschop van Breda was. Muskens ligt begraven op het kerkhof achter de kerk. 

 

2. Ga terug naar de weg en ga dan RA om de Kerkstraat te vervolgen. Sla direct na de bocht RA Schanswijk 

en aan het einde RA, Wolfshoek. Neem vervolgens de eerste weg LA, Dekkerseweg. Ga aan het einde RA, 

een verharde weg die overgaat in een half verharde weg. Steek aan het eind de asfatweg over en ga LA 

het fietspad langs de d’Oultremontweg op. Ga aan het einde van dit fietspad RD, ga onder het viaduct 

door en blijf de weg (Tuinbouwweg) volgen. Ga op de rotonde RA, Abt van Engelenlaan. Sla LA richting 

Abdij Mariënkroon en ga door het poortgebouw. Ga dan RA en direct LA richting het kloostergebouw. 

Op de plek van het voormalige klooster Mariënkroon stond het middeleeuwse kasteel Onsenoort. In 1903 

werd het aangekocht door de cisterciënzers en daarna uitgebouwd tot klooster. Op het grasveld voor het 

klooster staat sinds 1941 een beeld van Bernardus van Clairvaux (ca. 1095-1153), de stichter van de orde 

van de cisterciënzers. In 1939 trokken honderden pelgrims in de dagen voor en op 20 augustus naar de 

abdij om de voorspraak van de heilige Bernardus, apostel van de vrede, te vragen. Gedurende de 

oorlogsjaren vond telkenjare in augustus op twee zondagen een processie plaats in de tuin van de abdij. In 

1951 vond de laatste plaats. 

 Sla na het koetshuis aan de rechterzijde RA en direct LA richting de Mariakapel. Ga voor de vijver RA en 

dan LA over de ijzeren brug en vervolgens RD door een beukenlaan. Sla op de kruising LA en volg het 

graspad tussen jonge lindebomen. Sla aan het eind RA en direct LA over een zandpad richting de 

Mariakapel. Ga na het bezoek aan de kapel terug en ga op de kruising van paden RD en volg het 

zandpad. Ga vóór de parkeerplaats RA de poort uit en sla op de weg RA. 

 

3. Volg deze weg tot de volgende grote kruising. Sla daar RA, Priemsteeg. Sla de eerste weg LA de Van 

Hogendorplaan. Ga in de bocht van de weg RD over het gras langs het water. Steek de weg over en 

vervolg het graspad langs het water. Passeer de hekjes en ga RD over het tegelpad langs het water. Ga 

aan het einde van het pad RD en volg de stoep langs de klinkerweg (Mommersteeg). De weg gaat over in 

de Akkerstraat. Volg hier de linkerzijde van de straat. Sla dan de eerste weg LA, Julianastraat. Sla na het 

voormalige gemeentehuis RA richting de kerk en bezoek de St. Jan Geboortekerk. 

In deze kerk werd St. Donatus vereerd. Zijn beeld bevindt zich – gerekend vanaf de toren - tegen de eerste 

pilaar aan de linkerzijde van het middenschip. Donatus, een martelaar uit de Romeinse tijd, wordt vooral 

vereerd als beschermer tegen onweer en blikseminslag. De bedevaart in Vlijmen werd in de negentiende 

eeuw geïnitieerd door de lokale Donatusbroederschap, die duizenden leden had in de Langstraat en Zuid-

Holland. Rond 1960 kwam een einde aan de bedevaart. 

 

4. Ga na het bezoek aan de kerk direct links en volg de rechterzijde van de kerk richting het kerkhof. Ga 

daar RA en vervolgens op de kruising LA en hou daar het schoolgebouw aan de rechterzijde. Sla aan het 

einde van dit pad LA, Monseigneur van Kesselstraat. Ga aan het einde van deze straat RA, Pastoriestraat 

en dan aan het einde LA (Grote Kerk). Sla vervolgens de eerste weg RA, Meester van Houtstraat. 

De Grote Kerk, een middeleeuwse kerk die was gewijd aan Johannes de Doper, kwam in 1610 in 

protestantse handen. 
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Neem na de Grote Kerk de eerste weg LA, Torenstraat en ga aan het einde RA, Heidijk. Ga na het 

passeren van de snelweg RD over het fietspad. Ga voor het informatiebord over de Moerputten RA naar 

beneden en volg het grindpad langs het water. Ga onder de spoorbrug door en direct daarna RA omhoog 

naar het spoortalud. Ga het trapje op en ga boven RA over de spoorbrug en volg daarna het voormalige 

spoortracé en loop over de 600 meter lange Moerputtenbrug. 

Tussen 1886 en 1890 werd de Langstraatspoorlijn, in de volksmond de 

Halve Zolenlijn genoemd, geopend. Deze spoorlijn tussen Den Bosch en 

Lage Zwaluwe werd in 1950 gesloten voor personenvervoer en in de 

jaren tachtig en negentig grotendeels opgebroken. De Venkantbrug bij 

Vlijmen en de Moerputtenbrug werden gerestaureerd en maken nu deel 

uit van een wandelpad. 

Ga ca. 30 meter voor het hek, bij de gele pijl, RA naar beneden het trapje af. Ga RD richting de weg en 

hou bij het informatiebord links aan. 

 

5. Steek na de slagboom de asfaltweg over en ga direct aan het begin van de Honderdmorgensedijk LA om 

het graspad te volgen. Ga LA het trapje op en ga vervolgens RA om het spoortalud te volgen. Ga aan het 

einde van het pad RD over het fietspad, het Drongelens Pad. Ga vóór de bocht LA door de tunnel richting 

station en centrum. Sla daarna RA over het fietspad en ga onder de viaducten door. Ga aan het eind RA 

de brug over en volg de doorgaande weg. Sla bij de verkeerslichten LA, steek de weg over. Steek bij de 

zonnewijzer de zijweg over en volg de Parklaan en na de bocht naar rechts de Spinhuiswal. Steek de 

Prins Bernhardstraat over en loop langs het gebouw van Rijkswaterstaat en volg nu de Zuidwal. Ga voor 

de verkeerslichten LA, de Oud Dieze. Sla dan direct RA, de Triniteitsstraat. Deze komt uit op de Parade 

en loop door tot de zijkant van de St. Jan. Ga daar LA naar de hoofdingang en ga naar binnen. 

In de stads- of kapittelkerk van St. Jan Evangelist ontstond in 1381 een publieke 

verering rond een Mariabeeld dat bekend staat als de Zoete Lieve Vrouwe of de 

Zoete Lieve Moeder. Er kwamen pelgrims naar het beeld en er werden wonderen 

aan toegeschreven. In de 15e en 16e eeuw was de St. Jan een van de belangrijkste 

bedevaartkerken van Nederland. Na de verovering van Den Bosch in 1629 door 

Frederik Hendrik werd het Mariabeeld verborgen en heimelijk naar Brussel 

overgebracht. In 1853 keerde het terug, waarna de bedevaart herleefde en de St. 

Jan één van de drukst bezochte bedevaartkerken van Nederland werd. 

Jaarlijks vinden twee typen religieuze optochten plaats. Tijdens de Plechtige 

Omgang op de tweede zondag van mei (Moederdag) wordt het Mariabeeld van de 

in processie door de stad rondgedragen. Tijdens de Stille Omgang, welke zijn oorsprong had in de Staatse 

overheersing na 1629, toen openbare processies verboden waren, lopen vanaf 7 juli, de Bossche feestdag 

van Onze Lieve Vrouwe, de gelovigen op negen achtereenvolgende avonden de aloude processieroute 

(“Beeweg”) in stilte door de stad. Ook dan wordt het Mariabeeld door de deelnemers meegedragen. 

 

6. Ga na het bezoek RD de Kerkstraat in. Ga aan het eind LA langs de Markt en loop langs het stadhuis. Hou 

daarna links aan en ga de Schapenmarkt in, die na de eerste kruising overgaat in de Vughterstraat. Ga 

dan RA de Postelstraat in en dan LA, de Capucijnerpoort. Daarna RD door het hek het stadspark 

Mariënburg in. Ga RD en passeer de kapel. Hou daarna links aan en loop door de glazen onderdoorgang. 

Deze komt uit op de Sint Janssingel. Ga RD en direct LA over de fietsbrug over de Dommel. Sla na de 

brug RA. Links ligt de kloosterkerk van de capucijnen. 

In de kloosterkerk werd vanaf de opening in 1898 de heilige Antonius van Padua (1195-1231) bijzonder 

vereerd. De verering is na de jaren vijftig verdwenen. Vanaf 1981 wordt in de kerk op de feestdag van de 

heilige een speciale Antoniusviering gehouden. 

Vervolg daarna Van der Does de Willeboissingel. Ga aan het eind LA richting het station. 

EINDE VAN DE WANDELING 


