
Een wandeling van bezinning en inspiratie door Heiloo 

1. Startpunt Labyrint voor de Willibrorduskerk (Westerweg 267)
De wandeling begint bij het labyrint op het voorplein van de Willibrorduskerk. Dit is een paar minuten  

lopen vanaf het NS Station.

Een labyrint is een slingerend pad, dat u langs een aantal wendingen naar het middelpunt voert en 

weer terug naar buiten. De makers van dit pad zien dit wandelen als je losmaken van de dagelijkse 

belemmeringen en geestelijk tot rust komen om zo de toekomst weer met frisse energie tegemoet 

te treden.

Vanuit de Willibrorduskerk vervolgt de wandeling zich in zuidelijke richting naar Bedevaartsoord 

Onze Lieve Vrouw Ter Nood. Dit is een mooie wandeling, via de Westerweg, de Vennewatersweg over-

steken, en de weg vervolgen op de Westerweg. Rechts ziet u de fraaie contouren van de beroemde 

Abdij van Egmond. Na circa 1 kilometer (na het oversteken van de Vennewatersweg) kunt u links af 

de Korte Kapellaan in en het viaduct onderdoor. 

Dit is een rondwandeling van 

ongeveer 6,5 kilometer langs vier 

bijzondere plekken van bezinning 

en inspiratie. Tijdens de route kunt 

u meerdere keren stoppen voor een 

hapje en drankje.
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2. Bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw Ter Nood 
 (Kapellaan of Hoogeweg 65)
Het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood ligt op de grens 

tussen Heiloo en Limmen. Ontdekt u hier de interessante ontstaans-

geschiedenis van het pelgrimsoord gewijd aan Maria, dat zijn oor-

sprong al in 1409 heeft. Tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573 werd 

de kapel vernield; de ruïne werd in 1637 op last van de Staten van 

Holland met de grond gelijk gemaakt en ook de put werd vernield 

om een einde te maken aan de voortdurende komst van pelgrims. 

Het aan Maria gewijde beeld was waarschijnlijk al eerder verloren 

gegaan. Hoewel de maatregelen wel enig effect hadden bleef het 

terrein veel pelgrims trekken. 

De wandeling vervolgt u via het Wandelstartpunt Heiloo gelegen 

aan de ingang aan de Kapellaan. U bent nu op ongeveer de helft van 

de wandeling. Op de Kapellaan gaat u linksaf de Hoogeweg in en die 

loopt u helemaal uit (weer de Vennewatersweg oversteken), totdat 

u bij de Zevenhuizerlaan komt, daar slaat u rechtsaf. Als u deze laan 

uitloopt komt u bij de Kennemerstraatweg uit. Daar gaat u linksaf. 

Aan de rechterkant ziet u het landgoed Willibrordus.

3. De volgende trekpleister is Landgoed Willibrordus 
 (Kennemerstraatweg 464) 
Als u het terrein op loopt, neem dan de linker poort. Achter deze 

poort bevindt zich een VVV informatiepunt (De Olvendijk 2), waar 

ook de Verhalenkamer is gevestigd. Daar kunt u een plattegrond 

voor een wandeling over het terrein krijgen. Deze is niet opgenomen 

in deze wandelroute. Kijkt u www.landgoedwillibrordus.nl voor de 

openingstijden en activiteiten.

Het Landgoed Willibrordus is al meer dan vijfentachtig jaar een brui-

sende plek, ‘gesticht’ aan de rand van het dorp, maar tegenwoordig 

opgenomen in het culturele en recreatieve hart van Heiloo.

Psychiatrische instelling St. Willibrordus Heiloo is in 1929 gesticht 

door de broeders van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes. De gebouwen 

op het Landgoed hebben in de loop van de tijd een nieuwe func-

tie gekregen. Door de herbestemming zijn veel interessante acti-

viteiten gestart. Dit zorgt voor dynamiek en maakt van Landgoed  

Willibrordus een bijzondere pleisterplaats.

Of het nu de musea, wandelroutes, kaasmakerij, theeschenkerij, 

kwekerij, begraafplaats Oase van Rust, concerten in de Cultuur-

koepel, lezingen, toneelvoorstellingen of vele festiviteiten betreft, 

voor iedereen is er wat te doen!

Aantal tips: bezoek het VVV informatiepunt/Verhalenkamer om een 

wandelroute en/of informatie te halen, drink een kopje thee in de 

theeschenkerij achter op het terrein of gebruik een lunch ofdiner in 

het nieuwe restaurant Keuken met Karakter.

Het laatste deel van de wandeling gaat via de Kennemerstaatweg, 

Stationsweg, Breedelaan (eventueel afsteken via Park Het Beesten-

boetje) naar de Heerenweg.

4. Eindpunt de Willibrordusput bij de Witte Kerk in Heiloo 
 (Heerenweg 32)
Deze kerkheuvel is één van de oudste 

Middeleeuwse plaatsen in de regio 

en daarom van grote historische en  

archeologische waarde. De legende  

vertelt dat de put door Willibrord rond 

het jaar 700 is geslagen. Volgens de 

overlevering heeft het water in deze 

put een geneeskrachtige werking. Ter 

ere van het wonder werd daarbij een 

kapel opgericht. Deze kapel groeide uit 

tot het kerkje dat u nu ziet. 

Bijzonder is dat de kerk en de toren niet dezelfde eigenaar hebben: 

de toren is in handen van de gemeente Heiloo, het schip is in bezit  

van de Protestantse Kerk Nederland. Dit komt omdat Napoleon in 

het begin van de 19e eeuw alle torens in het land tot overheids- 

bezit verklaarde. In die tijd waren torens belangrijk als uitzichtpunt 

en voor alarmering in tijden van nood.


