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Maandag 21 mei 

 (2e Pinksterdag)

OP LANDGOED WILLIBRORDUS EN OMGEVING VAN 11.00 UUR TOT 17.00 UUR
1   LANDGOEDERENDAGE

MET HEEL VEEL ACTIVITEITEN. OPENING BRUGGETJE EN “LAARZENPAD” WANDELROUTE, OPENING “OASE VAN RUST”,  
GROENSAFARI, EXPOSITIE, OPENING KEUKEN MET KARAKTER EN DE JEU DE BOULES BAAN, HEALTH FEST IN DE CULTUURKOEPEL.

  Landgoederenroute Heiloo
Cultuur, historie en natuur zijn de kernwoorden die bij Heiloo 
horen. Als onderdeel van Groenspoor Heiloo is door inspan-
ningen van meerdere partijen een unieke landgoederenroute 
ontwikkeld. Er bleek nog een schakel te ontbreken. De drie 
bijzondere landgoederen, Willibrordus, Ter Coulster en Nijenburg, 
zijn na de opening door een loopbrug over het waterloop de Die 
met elkaar verbonden. De wandelaar die dat laarzenpad volgt 
ziet Heiloo op z’n fraaist.  Het pad is een verrijking voor Heiloo 
en opgenomen in het regionale wandelnetwerk.  
Veel wandelplezier, natuurlijk in Heiloo.
De route door het weiland van Ter Coulster is alleen te lopen is 
voor geoefende wandelaars (overstapjes en smalle bruggetjes) 
en niet toegankelijk voor kinderwagens en honden.

  Groenspoor Heiloo
In Heiloo en Castricum is het project Groenspoor gestart. 
Groenspoor werkt aan een fijnmazig groen-sociaal natuurne-
twerk in en tussen gemeenten. Het wordt ondersteund door 
het programma Groen Kapitaal van Provincie Noord-Holland. 
Groenspoor werkt niet alleen via de “infranatuur” langs wegen, 
waterwegen en spoorwegen, maar legt ook verbindingen tussen 
het openbaar groen, groene burgerinitiatieven en particuliere 
tuinen. Vanuit heel diverse invalshoeken is er behoefte aan 
groen, aan natuur. 
Gemeenten, bedrijven, organisaties en initiatiefnemers zoeken 
binnen Groenspoor gezamenlijk naar plekken/routes waar via 
“verlangenverstrengeling”  veel effect kan worden behaald. Zo 
zijn er verbindingen tot stand gekomen tussen groen  

en gezondheid, klimaatadaptatie, burgerparticipatie, zorg,  
recreatie, een beter (stads)klimaat, een aantrekkelijke 
leefomgeving en educatie.

Een mooi voorbeeld hiervan is de landgoederenroute, met  

een gloednieuwe brug die de landgoederen met elkaar  
verbindt. Landgoed Willibrordus (GGZ NHN), Landgoed 
Ter Coulster (van der Feen de Lille), Landgoed Nijenburg 
(natuurmonumenten), Gemeente Heiloo, melkveebedrijf 
Brouwer de Koning, Vereniging Groei en Bloei, het  
Recreatieschap, Waterschap Noord-Hollands Noorderkwartier 
en Provincie Noord-Holland hebben dit met elkaar 
mogelijk gemaakt. 



Landgoed Ter Coulster

Rond 1400 is er al een Huis Ter Coulster. Het 

kasteel is in
 1788 gesloopt. Sinds 1808 is het 

landgoed eigendom van de familie Van der 

Feen de Lille
-Fontein Verschuir. Boerderij Te

r 

Coulster Hof, midden in het bos, sta
at op de 

fundamenten van het kasteel. Daarnaast loopt 

een deel van de slotgracht. De vaart door het 

bos en weiland was vroeger de verbinding 

tussen het kasteel en het riviertje Het Die. 

Een deel van de landgoederenroute loopt 

langs de eeuwenoude Ter Coulster Vaart. 

Vanuit de in 1891 gebouwde theekoepel keek 

je vroeger naar de Grote Kerk van Alkmaar.

Landgoed Nijenburg

Landgoed Willibrordus

Welkom bij Natuurmonumenten op Land-
goed Nijenburg! Je komt Landgoed Nijen-
burg op via het Engelse Werk, het parkbos 
in Engelse stijl met veel slingerende 
paadjes en verrassende doorkijkjes. Het 
geeft Nijenburg de romantische uitstra-
ling van een buitenplaats in het groen. Je 
komt hier ook de Comédie (1) tegen: een 
klein buitentheatertje dat door Natuur-
monumenten in 2010 hersteld is. Vroeger 
zat het publiek van de privévoorstellingen 
hier op aarden walletjes in het schaduw- en 
vogelrijke bos. In het voorjaar bloeien er 
veel stinsenplanten in het parkbos.

Als je na de Comédie even rechts gaat, heb 
je een prachtig weids uitzicht (2). Bij een 
compleet landgoed zoals Nijenburg nog steeds 
is, horen ook boerderijen en weilanden. Tip: 
de blauwe wandelroute neemt je mee op een 
rondje door de weilanden aan de oostkant, 
over het dijkje van de Kooimeerpolder, een 
van de oudste poldertjes van Noord-Holland! 
De rode route neemt je mee op een rondje 
door de weilanden aan de westkant, met 
uitzicht op de duinen. Hier loop je vlak langs 
een sloot met vlakke oever. Prachtig om hier 
met kinderen waterbeestjes te zoeken!

Het Franse Werk, aan de andere kant van het 
landhuis, is een sterrenbos met strakke rechte 
lanen in de geometrische barokke tuinstijl. 
De boerderij naast het landhuis is apart: het 

is een typisch Noord-Hollandse stolpboerderij, 
maar met een schuur van drie ‘vierkanten’ 
groot in plaats van de gebruikelijke een of 
twee.

Op het hoekje van de gracht was vroeger de 
‘hondenherberg’ (3). Hier was een houten 
stoep met een paar treden tot aan het water. 
De trekhonden, die onderweg waren van of 
naar Alkmaar, werden even losgekoppeld van 
de kar die zij trokken om hun dorst te lessen 
in de vijver.

Veel geliefde plekken op Nijenburg zijn de 
Kattenberg (4) en de Westerlaan. De Katten-
berg is een heuvel waar een 300 jaar oude 
linde bovenop staat. Het verhaal gaat dat de 
heuvel opgeworpen is met zand uit de vijver 
en gracht. De Westerlaan (5) is de grote laan 
met dubbele rij beukenbomen die vanaf het 
landhuis recht naar het westen loopt. Op 21 
juni gaat de zon precies in de laan onder, een 
magisch gezicht! Op de gele wandelroute zie 
je alle aspecten van Landgoed Nijenburg, een 
aanrader

Steun jij ook het behoud van  
Landgoed Nijenburg 
Word lid van Natuurmonumenten!

Gesticht aan de rand van het dorp. In 1927 
kochten de broeders van de congregatie 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes land van 
boer Zwart. Op deze grond, waar vroeger 
het slot Ypestein stond,  bouwden de 
broeders het psychiatrisch ziekenhuis-
complex St. Willibrordus. De Mariakapel 
(Koepel) werd een oriëntatiepunt in de 
regio Kennemerland. 

Er ontstond een zelfvoorzienende, besloten 
gemeenschap die onderdak bood  aan 650 
mannelijke patiënten. De visie hoe psy-
chiatrische klachten te behandelen veran-
derde. Het streven nu is om de cliënt zoveel 
mogelijk in eigen omgeving  te behande-
len.  Dit bracht grote veranderingen met 
zich mee  voor de functies van het terrein 
en gebouwen. Het proces van de “omge-

keerde  integratie” en herbestemming ging 
van start. GGZ – NHN is eigenaar  van het 
rijksmonument en biedt er korte- en langdu-
rende klinische behandeling aan ongeveer 
250 patiënten.  Er valt veel te beleven en te 
ontdekken op het Landgoed,  dat nu wordt 
omringd door de woonwijken Melco en 
Ypestein.  Nadere informatie op  
www.landgoedwillibrodus.nlFoto: Peter Bijkerk

Landgoederenroute Heiloo

Als onderdeel van Groenspoor Heiloo is een landgoederen-

route ontwikkeld, waarin Gemeente Heiloo een van haar 

fraaiste stukjes Heiloo laat zien. Deze wandelroute die langs 

de Landgoederen Willibrordus, Ter Coulster en Nijenburg 

loopt, is een verrijking voor de gemeente en wordt toege-

voegd aan het bestaande regionale wandelnetwerk. Het 

bijzondere aan de wandelroute is naast de combinatie van 

cultuurhistorie en natuur, ook het nieuwe laarzenpad over 

het weiland behorend bij het landgoed Ter Coulster. Het 

pronkstuk vormt de gloednieuwe loopbrug die Landgoed  

Ter Coulster en Landgoed Nijenburg met  

elkaar verbindt. De naam van deze brug  

wordt feestelijk onthuld op 21 mei.

Wij wensen u veel plezier 

 tijdens het wandelen.



Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) 
is de officiële opening van restaurant Keu-
ken met Karakter. Om 10:45 uur wordt ons 
restaurant met terras feestelijk geopend.

Komt u gerust een kijkje nemen onder het 

genot van een kopje koffie, waarbij wij u 
een gratis gebakje aanbieden.  
Wij zijn geopend van 10:45 tot 16:00 uur.
Voor de kinderen hebben we een drietal 
fantastische speeltoestellen staan, u kunt 
een kijkje nemen in onze keuken en even-

tueel vragen naar de mogelijkheden van 
ons restaurant.

Wij hopen u te zien!
Culinaire groet,
Team Keuken met Karakter.

Opening Keuken met Karakter

Naast het terras van Keuken met Karakter op 
het Landgoed Willibrordus zijn twee nieuwe 
jeu-de-boulesbanen gerealiseerd, genaamd 
de Broederbaan. Deze worden maandag 21 
mei feestelijk geopend. Om 11:00 uur zal 
burgemeester Hans Romeyn de eerste bal 

werpen, waarna de twee jeu-de-boulesbanen 
officieel zijn geopend.Leden van de jeu-de-
boulesvereniging De Stetters uit Castricum 
geven demonstraties en zijn bereid om met u 
een partijtje te spelen en het een en ander uit 
te leggen over petanque.Dit onder begeleiding 

van heerlijke Franse chansons, gezongen door 
Jean Claude. Als u in de toekomst een balletje 
wilt gooien kunt u deze bij de Verhalenkamer/
VVV huren voor 2,50 euro en 7,50 euro borg. 
Graag zien we u op 21 mei op Landgoed  
Willibrordus op de Broederbaan.

Nieuwe jeu-de-boulesbaan in Heiloo 

Loop of rij mee met de eerste Groensafari’s
Een Groensafari is een gezellige wandeling over het Landgoed Willibrordus. Speciaal de minder mobiele ouderen zijn van 
harte welkom. Zij kunnen meerijden met de duofiets of plaatsnemen in onze golfkar! Tijdens de wandeling vertellen de 
gidsen wetenswaardigheden over het Landgoed en de natuur. Het vertrekpunt is bij de VVV. Op deze speciale dag is deel-
name aan de Groensafari’s helemaal gratis. Na 21 mei kunt u op dinsdag- en donderdagmiddag tegen betaling deelnemen 
aan de Groensafari’s. Kijk voor meer informatie op: https://www.landgoedwillibrordus.nl/posts/groensafari-voor-ouderen

Health Fest Heiloo in de Cultuurkoepel
Bruisen van de energie, je fit voelen en de 
hele wereld aankunnen! Dat willen we alle-
maal wel, maar helaas zorgen stress, weinig 
tijd en altijd druk zijn ervoor dat dit lastig is.
Leonie van NL Voedingscoach en Ins en 
Outs, Patricia van My-LifeSlim en Lotte van 
Miss Bean willen jou met Health Fest Heiloo 

helpen om jouw leven gezonder te maken, 
zonder dat je daar heel veel voor hoeft te 
doen. Juist de kleine stapjes maken vaak 
een groot en blijvend verschil!
Tijdens Health Fest Heiloo op 21 mei 2018 
uur kun je tussen 11:00 en 16:00 uur ervaren 
wat er in onze omgeving allemaal te halen 

valt op het gebied van gezondheid.
Gedurende het hele festival kun je genieten 
van salades, sapjes & smoothies en verant-
woorde taartjes. Er zijn diverse workshops, 
workouts, clinics, massages, meditatieses-
sies, yoga, lezingen en heel veel meer… 

Expositie Vingerverfsels
Vanaf Eerste Pinksterdag is in de Verhalenkamer 
(ook VVV infopunt) de nieuwe tentoonstelling 
‘Vingerverfsels! Creatieve therapie onder dr. 
Louis Vaessen’ te zien. Vaessen was vanaf 1942 
als psychiater aan de Willibrordusstichting ver-
bonden. In de jaren ‘50 introduceerde hij de 

psychotherapie als aanvulling op lichamelijke 
kuren en medicatie. De psychotherapie kende 
en kent ook verschillende non-verbale vormen, 
waaronder creatieve therapie (tegenwoordig 
aangeduid met beeldende therapie). Vaessen 
was daarmee heel succesvol en kan gelden als 

een pionier op dit gebied. De tien kleurige, 
veelzeggende vingerverfsels die op de tentoon-
stelling te zien zijn vormen een staalkaart van 
de producten van de creatieve therapie die hier 
bewaard zijn gebleven. Tel. 06 22795336 
Info@verhalenkamerwillibrordus.nl
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CULTUURKOEPEL

BUITEN TER HOOGTE 
VAN DE VERHALENKAMER

VERHALENKAMER

KEUKEN MET KARAKTER 

GROENSAFARI  
START TER HOOGTE VAN VVV

JEU DE BOULE BAAN
 DE BROEDERBAAN

GEDENKPLAATS “OASE VAN RUST”

THEESCHENKERIJ DE TROG

TUINEN VAN WILLIBRORDUS

10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00

  

PROGRAMMA 21 mei

HEALTHFEST

HET “GROOT WILLIBRORDUS SCHILDERIJ”

EXPOSITIE “CREATIEVE THERAPIE IN DE PSYCHIATRIE”

INLOOP     OPENING

START 1E GROENSAFARI met golfkar & duofiets START 1E GROENSAFARI met golfkar & duofiets 

OPENING. DEMONSTRATIES / VRIJ SPELEN

ONTHULLING INFORMATIEBORD, CEREMONIE

OPENING LANDGOEDEREN ROUTE  / LOPEN LANDGOEDEREN ROUTE

Mede mogelijk gemaakt door:  
• St. Victor Heiloo • St. Buitenkans • Landgoed Ter Coulster • Natuurmonumenten • Oranje Fonds • GGZ-NHN 
• Holland Boven Amsterdam • Gemeente Heiloo • Recreatie Noord-Holland • Uitkijkpost Media BV • Provincie Noord Holland 
• Historische Vereniging Heiloo  • Keuken met Karakter • Verhalenkamer

Tijdens de Landgoederendag zal een onthulling 
en een ceremonie plaatsvinden bij de voormalige 
begraafplaats ‘Oase van Rust’ op het Landgoed  
Willibrordus. Deze historische plaats wordt  
gerenoveerd zodat we betekenis kunnen geven 
aan herinneringen. Een plek waar in stilte, maar 

soms ook met gepaste klanken, verbinding kan zijn 
tussen het verleden en het heden. De onthulling 
van het informatiebord start om 11:45 uur bij de 
begraafplaats aan De Hooge Venne. Hierna zal 
tijdens een bijzondere ceremonie, begeleid door 
Evi Velders, het kunstwerk ‘Omarming’ van Wilco 

Kostelijk een centrale rol vervullen. Daarna is 
iedereen welkom, ook kinderen, om te genieten 
van harpmuziek en deel te nemen aan sfeervolle 
activiteiten. Neem gerust picknickspullen mee!

Begraafplaats ‘Oase van Rust’


