In de voetsporen van de monniken en pelgrims
Een wandeling langs religieuze plekken in de Egmonden

Egmond aan den Hoef

Dit is een rondwandeling van ongeveer
10 kilometer langs een aantal inspirerende
religieuze plekken in de Egmonden.

3. Slotkapel, Slotweg 19

Tijdens de wandeling kunt u meerdere
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1. Sint-Adelbertabdij (Abdijlaan 26, Egmond-Binnen)
De wandeling begint op het parkeerterrein bij de Abdijwinkel van de
Sint-Adelbertabdij.
Met een onderbreking na de reformatie is in Egmond al meer dan
duizend jaar een gemeenschap van Benedictijner monniken te vinden die dagelijks bidt en werkt. Toch is de missie van de gemeenschap niet alleen God en elkaar te dienen maar ook daarvanuit naar
buiten te getuigen van de ruimte die deze manier van leven geeft.
Vanaf het parkeerterrein loopt u richting de Abdijkerk en volgt u het
pad naar het pleintje voor de Abdijkerk. De kerk is vrij toegankelijk.
Via het pleintje slaat u rechtsaf richting het centrum van het dorp
(Abdijlaan). Aan de rechterkant ziet u een hek met daarachter het
Protestantse kerkje met een begraafplaats. Het kerkhof en de tuin
erachter loopt over in de tuin en het kerkhof van de abdij en ook daar
ligt veel geschiedenis.
Via de Abdijlaan en de Sint Adelbertusweg, loopt u verder naar
de Oude Schulpweg bij nr. 18. Dit is ook een onderdeel van het
Monnikenpad.

2. Adelbertusakker en Adelbertusputje
(Oude Schulpweg bij nr. 18, Egmond-Binnen)
De Adelbertusakker is de oudste historische plek van de Egmonden, een bedevaartsoord voor de monnik Adelbertus die hier het
Christendom heeft gebracht. Adelbertus was zeer geliefd bij de
mensen en na zijn dood bouwden ze op de akker een klein houten
kapelletje. Dit prachtige stille plekje kunt u elke dag vrij bezoeken.
De volgende spirituele pleisterplaats is de Slotkapel in Egmond aan
den Hoef. De route gaat verder via een mooie wandeling door de
duinen (een PWN duinkaart is verplicht, www.pwn.nl). Net om de
hoek van de akker en naast de uitspanning Gasterij Nieuw Westert,
loopt u het pad de duinen in. Dit pad is ongeveer 2 kilometer lang
en komt uit bij wandelknooppunt 38 en gaat vervolgens over in de
Van Oldenborghweg. Deze weg loopt u uit en gaat dan rechtsaf
via de Egmonderstraatweg. Bij het kruispunt, waar ook de Albert
Heijn te zien is, daar steekt u links de weg over, dit is nog steeds

de Egmonderstraatweg. Dan gaat u verder en aan het eind linksaf
de Herenweg in. Aan de rechterkant slaat u na een paar honderd
meter de Slotweg in, waar de Slotkapel is gevestigd.

3. Slotkapel Egmond aan den Hoef
(Slotweg 19, Egmond aan den Hoef)
De eerste slotkapel werd in 1229 in opdracht van Willem I van
Egmont gebouwd. Volgens de kroniek van Dirk Wouters (het Huis
van Egmont 1565) werd de kapel in 1431 door Jan II van Egmont (Jan
met de bellen) afgebroken en herbouwd in zijn huidige vorm.
In 1573, tijdens het beleg van Alkmaar, werden het Slot op den
Hoef, de Slotkapel en ook de abdij van Egmond-Binnen onder vuur
genomen en in brand gestoken. Dit in opdracht van Diederik Sonoy,
omdat men bang was dat de Spanjaarden (die Alkmaar belegerden)
in het kasteel zouden trekken. De kapel werd hierbij zwaar
beschadigd. In 1633 werd de Slotkapel in opdracht van de Staten
van Holland hersteld. Voor het herstel werden door diverse steden,
edelen en compagnieën uit die tijd schenkingen gedaan, waaronder
de fantastisch gebrandschilderde ramen.
Het unieke uurwerk in het eeuwenoude torentje is in 1682 door
Christiaan Huygens gebouwd. Tegenwoordig doet de Slotkapel
dienst als een locatie voor feestelijke aangelegenheden.
Van de Slotkapel terug naar startpunt: Sint-Adelbertabdij (Abdijlaan 26). De wandeling gaat verder via de Slotweg en dan rechtsaf
de Kalkovensweg in. De doorgaande autoweg (N512) wordt bij
de rotonde overgestoken. Aan het einde van de weg, naar rechts
(de Kromme Hogedijk) en die helemaal uitlopen. Dan steekt u de
Heilooër Zeeweg over. De Kromme Hogedijk gaat over in de
Hogedijk. Die loopt u ook tot het eind uit. Aan het eind gaat
u rechtsaf, dit is de Doelen. Deze straat loopt u ook weer uit en
gaat dan linksaf het Luilaantje in. Daar ziet u de Abdij al. Via de
Kloosterweg en Abdijlaan komt u weer terug bij de Abdij.
U wandelt door mooie groene weilanden waar de koeien en paarden rustig grazen. In de lente en zomer is er ook veel bloemenpracht te bewonderen. U voelt de rust in uw hoofd terugkeren...

