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B16 Bedevaartswandeling Alkmaar-Bergen, 19,5 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en Eindpunt: Station Alkmaar. 

Parkeren: Q Park P+R Kruseman (achterzijde station) of Pettemerstraat 

Horeca onderweg: Diverse horeca in Alkmaar en Bergen. 

Wanneer te bezoeken: 

De St. Laurentiuskerk in Alkmaar is door de week ’s-ochtends geopend. De Grote of Laurenskerk is in 

de lente en zomer geopend van 12.00 u tot 17.00 u. De Ruïnekerk in Bergen is in juli en augustus 

toegankelijk.  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B15 Bedevaartswandeling Alkmaar-Bergen, 19,5 km 

Deze bedevaartswandeling combineert twee plekken waar in de late Middeleeuwen een Heilig 

Bloedwonder heeft plaatsgevonden. In Alkmaar morste een jonge priester tijdens zijn eerste Heilige 

Mis met de miswijn, waarna de druppels op zijn gewaad en veranderde in bloeddruppels. In Bergen 

werd zeewater rood nadat het in aanraking was gekomen met doorweekte hosties. 

De route doorkruist allereerst het centrum van Alkmaar en legt onderweg aan bij de katholieke St. 

Laurentiuskerk en de Grote of Laurenskerk. Daarna gaan we op weg naar Bergen, waar de resten te 

zien zijn van de kerk die tijdens de Reformatie grotendeels is verwoest. Via het buurtschap 

Zanegeest, waar het Bergense bloedwonder heeft plaatsgevonden, wandelen we weer terug naar 

Alkmaar. Onderweg komen we nog enkele andere markante plekken tegen, zoals resten van een 

vliegveld uit de oorlogstijd, het café waar Jacques Brel ooit heeft opgetreden en de herinnering aan 

de inval van de Russen in 1799. 

1. Steek vanuit de toegangspoortjes van het station het 

stationsplein over, passeer de informatieborden en steek 

daarna de Stationsweg over en ga RD de Stuartstraat in. Ga 

op de kruising RD en vervolg de Stuartstraat. Sla aan het eind 

LA en volg de Geestersingel. Sla bij de verkeerslichten RA en 

steek de singel over. Hou vervolgens links aan en volg de 

Kanaalkade. Blijf de rechterzijde van de straat volgen tot 

voorbij het zebrapad ter hoogte van de fietsbrug. Sla hier RA 

en wandel via de Gedempte Nieuwesloot het centrum in. Ga 

de tweede straat LA, Marktstraat. Sla vóór de brug RA richting 

het Waaggebouw.  

Het Waaggebouw werd in de 14e eeuw gebouwd als kapel van het H. Geestgasthuis. In 1583 werd de 

verbouwing tot waaggebouw voltooid. Van april tot begin september wordt op vrijdagochtend op het 

Waagplein de kaasmarkt gehouden. 

Ga daarna LA de brug over en daarna RD de smalle winkelstraat in, Fnidsen. Sla de derde straat RD, 

Nieuwstraat. Sla aan het eind (vóór het water) RA, Verdronkenoord. Rechts ligt de katholieke St. 

Laurentiuskerk. 

Deze werd tussen 1859 en 1861 gebouwd door de jonge architect Pierre Cuypers. In de kerk bevindt zich het 

Heilig Bloedaltaar. Dit altaar herinnert aan het bloedwonder dat op 1 mei 1429 in de nu protestantse Grote 

of Laurenskerk plaatsvond. Op de bewuste dag droeg Folkert, een in Alkmaar geboren priester, zijn eerste 

Heilige Mis op. Drie jaar eerder had hij gevochten als soldaat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

Toen hij daarna zijn priesterstudie weer oppakte, verzweeg hij zijn ‘oorlogsverleden’. Na het nuttigen van 

de communie knoeide Folkert met de miswijn, die op zijn kazuifel terecht kwam. Het bevlekte deel van het 

gewaad werd weggesneden en verbrand. Toen men de kazuifel wilde herstellen waren er op de 

uitgesneden plek drie druppels bloed zichtbaar. Dit stuk werd ook uitgesneden en veilig opgeborgen.  

Een jaar later verscheen aan een Zeeuwse schipper in nood een engel met in zijn handen de bewaard 

gebleven Alkmaarse kazuifelstof. Deze bezwoer dat het schip niet zou vergaan als de schepelingen het 

Heilig Bloed van Alkmaar zouden vereren. De schipper stelde de geestelijkheid in hiervan kennis. Daarna 

vonden jaarlijks van 29 april tot 3 april de Alkmaarse Mirakeldagen gehouden, waarbij een processie door 

de stad trok. In 1572 werd deze voor het laatst gehouden. Na de reformatie vond de verering plaats in 

schuilkerken. In 1861 werd het relikwie overgebracht naar de nieuwe St. Laurentiuskerk. In 1897 vond na 

325 jaar de eerste bedevaart weer plaats. In 1917 keerde de processie terug als stille omgang, welke In 

2009 werd vervangen door een echte processie. 
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2. Vervolg na het bezoek aan de kerk de wandeling over de Verdronkenoord, ga daarna RD over de 

Vismarkt en aan het eind met de bocht mee naar rechts. Sla na de bocht LA en ga over de Gewelfde 

Stenenbrug RD de Langestraat in. Ga aan het einde van de straat, vóór de Grote Kerk LA, Koorstraat. 

De Grote St. Laurenskerk werd gebouwd tussen 1470 en 1518. Na de overwinning van de geuzen in 1573 

werd de kerk in gebruik genomen door de protestanten. Sinds 1996 is de kerk in gebruik als museum. Tot de 

Reformatie was het tevens de bedevaartskerk van het Heilig Bloedwonder. 

Sla vervolgens na het eerste huis aan de rechterzijde RA, Kerkstraat. Sla aan het eind RA, Bagijnenstraat 

en ga vóór de bibliotheek LA. Ga bij de zijstraat (Molenbuurt) RD en passeer de Bergerbrug. Steek aan 

het eind het zebrapad over en ga daarna RD over de stoep langs de Geesterweg. Blijf de weg, die daarna 

Scharlo en Bergerweg heet, volgen en ga onder het spoor door. Steek bij de verkeerslichten de 

Wognumsebuurt over. Sla na de brug RA, Nicolaas Beetskade. Ga daarna op de Y-splitsing RD, 

Bleaustraat. Sla aan het einde van de straat, vóór de brug LA en volg de Jan van Scorelkade. Ga daarna 

aan het einde van de kade RA over de brug en direct na de brug LA over het brede fietspad, Johan 

Wagenaarkade. Ga door de fietstunnel en vervolg het fietpad met een bocht naar rechts. Steek bij de 

verkeerslichten de zijweg (Jan Ligthartstraat) over. 

 

3. Steek ter hoogte van het Cornelis Jetsespad LA de drukke weg over (LET OP!!!) en volg de Groeneweg. 

Blijf deze weg volgen met de bochten mee. 

Aan de linkerkant van de Groeneweg zijn bunkers zichtbaar van het Vliegkamp Bergen. Dit vliegveld was in 

gebruik tussen 1939 en 1945. Aan weerszijden van de weg zijn ook restanten van een zogeheten 

‘aspergeversperring’ te zien. 

Sla vóór het bord ‘doodlopende weg’ RA en passeer het sportpark. Ga voor het begin van Bergen LA over 

het fietspad, Paddenpad. Ga aan het eind van het fietspad RD over een onverhard pad. Passeer het 

water aan weerszijden en ga RD. Sla aan het eind van de gracht aan de linkerkant LA en loop over het 

onverharde pad naar de voorkant van het landhuis. 

Op het Landgoed Het Hof stond reeds in de middeleeuwen een versterkt herenhuis. In 1574 werd dit in de 

slag tegen de Spanjaarden verwoest. In 1641 werd een nieuwe buitenplaats gerealiseerd door de koopman 

jonkheer Anthonis Studler van Zurck. Een hoofdgebouw werd nooit gerealiseerd. De oostvleugel vormt de 

kern van Het Hof. Vanaf 1945 tot 1962 deed Het Hof dienst als Volkshogeschool. 

Ga bij de poort RA en volg de asfaltweg. Deze buigt direct na de parkeerplaats af naar rechts. Sla aan het 

einde van de weg RA en volg het half verharde pad langs de weg (Eeuwigelaan) en ga daarna bij de 

aanwijzingsborden RD over het voetpad. Dit pad wordt een asfaltpad. Sla aan het eind van dit pad LA, 

fietspad (Renbaanlaan). Ga vervolgens direct RA, Merelhof. Volg het pad door het hof met een bocht 

naar links en dan naar rechts. Het pad gaat daarna over in een klinkerweg, Kerkepad. Volg deze 

klinkerweg met een bocht naar rechts en dan naar links. Sla aan het eind LA. 

Bergen ontstond rond een kapel die stond op de plek van de 

huidige Ruïnekerk. In 1422 werd de kapel uitgebouwd tot een 

driebeukige hallenkerk om pelgrims te kunnen ontvangen. In 

dat jaar vond in het buurtschap Zanegeest een 

sacramentswonder plaats. Gewijde hosties uit de kerk van 

Petten waren door toedoen van de St. Elisabethsvloed van 

1421 bij Bergen aangespoeld. Een jaar later bleek zeewater, 

waarmee de hosties doorweekt waren geweest, veranderd te 

zijn in een stof van geronnen bloed. De houten schaal, waarin 

het mirakel had plaatsgevonden, werd bewaard in de dorpskerk. In 1574 werd de kerk geplunderd en 

vernield door de geuzen. Daarna werd een deel van de kerk weer herbouwd en in gebruik genomen als 

protestantse kerk. De relieken die herinnerden aan het mirakel van Bergen zijn verloren gegaan. 

Desondanks bleef de bedevaart tot in de 18
e
 eeuw in stand en herleefde in de 20

e
 herleefde als een stille 

omgang waarbij gelovigen vanaf de Ruïnekerk een wandeling maakten naar Zanegeest en terug. 
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4. Loop langs het toegangshek richting het huis met de trapgevel. Sla hier RA en volg de kerkmuren. Sla aan 

de achterzijde van de kerk opnieuw RA. 

Rechts ligt café-restaurant “Het Huis Met De Pilaren”. Dit was lange tijd een ontmoetingsplaats van 

schrijvers, dichters, kunstenaars en schilders van de Bergense school. In 1964 trad hier Jacques Brel op voor 

een televisieopname. 

Ga daarna bij het bord “Raadhuisstraat” RD de Kerkstraat in. Sla aan het eind LA, Dorpsstraat. 

De katholieke Petrus en Pauluskerk werd in 1924 ingewijd. In 1948 werden in het priesterkoor fresco’s met 

enkele scènes uit de legende van het H. Bloed aangebracht. De Mariakapel is dagelijks van 9 tot 16 u 

geopend. 

Sla op de kruising LA, Kleine Dorpsstraat en dan direct RA, Middenpad. Volg dit pad met een bocht naar 

links. Sla aan het eind LA, Karel de Grotelaan en 

direct de eerste weg RA, Dreef. Steek bij de 

oversteekplaats de weg over, sla LA en hou rechts 

aan en loop langs de voorzijde van de winkels. Ga 

vervolgens RD, Jan Oldenburglaan. Sla aan het einde 

van deze laan RA, Russenweg. Volg deze weg met een 

bocht naar links. 

Het Russisch kruis aan de linkerzijde van de weg 

herinnert aan de gevallen Russische soldaten tijdens de 

Brits-Russische expeditie in Noord-Holland in het 

najaar van 1799. Doel van de inval was om de Bataafse Republiek, een vazalstaat van het revolutionaire 

Frankrijk te verslaan. Op 19 september versloegen bij de Slag bij Bergen de Bataven en Fransen de Russen. 

In 1901 werd hier het herdenkingskruis opgericht. 

Steek aan het eind de kruisende verkeersweg (Koninginneweg) over en ga RD over het voetpad langs de 

Kerkedijk. Ga aan het einde van het voetpad RD over de asfaltweg, Kerkedijk. Daarna aan het einde van 

het dorp RD over weg met bord “Zone 60”. Vervolg de Kerkedijk. Sla bij huisnummer 47 LA, 

doodlopende weg (Kapellaan), gaat over in een onverhard pad.  

In het buurtschap Zanegeest stond tot 1574 de kapel van het Heilig Bloed. De naam Kapellaan (de 

onverharde weg) herinnert hieraan. 

Sla aan het eind RA. Ga in de bocht van de weg RD over de doodlopende weg, Schapenlaan. Sla aan het 

eind LA, asfaltweg. Sla na de tweede boerderij aan de linkerzijde RA en volg het graspad tussen de 

velden. Volg na het water het pad met een bocht naar rechts, loop lang het windmolentje, en blijf het 

pad met de bochten volgen. Ga aan het eind door het brede hek en sla LA. Ga aan het einde van het pad 

door het klaphekje en ga RA over de asfaltweg (Oosterdijk). 

 

5. Ga aan het einde van de weg LA en volg het fietspad langs de Kogendijk. Steek bij de verkeerslichten de 

N9 over en ga daarna RD. Steek vervolgens de Helderseweg over en volg het fietspad met de bocht naar 

rechts en volg het fietspad langs het kanaal, Oude Helderseweg. 

Het Noordhollands Kanaal werd tussen 1819 en 1824 gegraven om te dienen als nieuwe vaarverbinding 

tussen Amsterdam en de Noordzee. Met de ingebruikname van het Noordzeekanaal in 1876 verloor het 

kanaal aan betekenis. 

Het fietspad komt daarna samen met de Helderseweg. Blijf hier het kanaal volgen. Sla LA en ga de 

Vlielandbrug over. Ga aan de overzijde van het kanaal RA, Oude Kanaalweg richting centrum. Hou bij de 

eerste flat rechts aan en volg het fietspad langs het kanaal. Ga RD bij de spoorwegovergang en vervolg 

het fietspad langs het kanaal. Ga RA de Tesselsebrug over, daarna onder het gebouw door en RD bij de 

verkeerslichten. Volg nu de rechterzijde van de Geestersingel. Sla de eerste weg RD (Gashouderstraat) 

en direct LA Spoorstraat. Ga aan het eind van deze straat LA richting het station. EINDE VAN DE 

WANDELING. 


