
 



VOORNE - PUTTEN    
Deze gids biedt 5 gevarieerde wandelingen in een 
oerhistorisch stukje Nederland Wie op Voorne – 
Putten wandelt, komt tot de ontdekking dat het 
eiland meer is dan doorgangsgebied naar toeris-
tisch Zeeland. Wandelen op Voorne-Putten is één 

grote verrassing. U wandelt door een breed scala 
aan Hollandse landschappen: strand, duin, bos, 
rivieren, kanalen, dijken én door polders met 
historische plaatsjes. Het westen van Voorne 
wordt in beslag genomen door een belangrijk 
natuurgebied: Voornes Duin, met duinvalleien en 
een rijk vogelleven Aan de kust ontdek je de 
pracht van de duinen en in het binnenland merk 
je dat je op een eiland bent waar cultuur, natuur 
en geschiedenis hand in hand gaan. Voorne en Putten waren ooit afzonderlijke eilanden 
in het noordelijke gedeelte van de Hollandse rivierdelta. Voorne-Putten staat niet echt 
bekend als toeristische Topattractie of super wandelgebied. Maar als je verder kijkt dan 
je schoenneus lang is dan blijkt dat je er heerlijke wandelingen kunt maken. Dan zie je 
een eiland vol historie aan je oog voorbijtrekken. Dan ga je in Hellevoetsluis terug in de 
tijd van de legendarische Hollandse zeevaarders. Dan sta je in Oostvoorne en in Brielle 
oog in oog met de niet minder legendarische Jacoba van Beieren. Dan ontmoet je in 
Zuidland lepelaars en mogelijk een zeearend. En je kunt op bedevaart in Abbenbroek.  
Kortom het is een eiland met een rijke geschiedenis en aantrekkelijke natuur.  

Voorne–Putten is het ontdekken meer dan waard.  



3 ABBENBROEK    

Navigatie adres Middeldijk, Geervliet  
Begin: Oud Hoenderhoeksedijk 3,  

Afstand  9 km  
Bezienswaardig Abbenbroek kerk, 

Knooppunten   86 > 88 > 74 > 69 > 65 > 68 > 83 > 86 

 
Een bedevaart naar Abbenbroek 
Wie droomt er tegenwoordig niet van een bedevaart naar Santiago de Compostella? Het is 
een bekende bedevaartplaats waar jaarlijks duizenden pelgrims naartoe reizen. Maar ook 
Abbenbroek was in de Middeleeuwen een erkende bedevaartsplaats waar Maria-verering 
duizenden op de been bracht. 
De pelgrim naar Abbenbroek was op weg naar de kerk van Sint Aegidius. Al in de 
dertiende eeuw stond hier een eenvoudige kerk, in het begin van de veertiende eeuw 
werd het gebouw uitgebreid met een koor. De burggraaf van Montfoort stichtte hier in 
1483 een kapittel onder de naam van de Heilige Abt Aegidius. In de kerk stonden zeven 
altaren, die gewijd waren aan 't Heilige Kruis, St. Anthonius, St. Jacob, St. Anna, de 
Heilige Geest en twee aan de Heilige Sebastiaan.  
De secretaris van Philips de Schone, Karel V en Margaretha van Oostenrijk, Jan van 
Coudenberghe, werd in 1483 tot deken van de kapittelkerk van Abbenbroek benoemd. 
Hij liet een schilderij ter ere van O.L. Vrouw van Zeven Smarten plaatsen. In 1492 werd 
de broederschap opgericht en verscheen er een devotieboekje met korte meditaties over 
de zeven smarten. Abbenbroek groeide uit tot een bedevaartplaats van bovenregionale 
betekenis. Van alle kanten trokken pelgrims naar Voorne. 





3 ABBENBROEK    

De broederschap ter ere van de Mariadevotie verkreeg 
hooggeplaatste leden. Zelfs Philips de Goede en diens 
zoon Karel V waren er lid van.  
Er werden jaarlijkse ommegangen ter ere van Maria 
van Zeven Smarten in Abbenbroek gehouden. Het 

beeld van Maria werd in processie door het dorp 
gedragen en er werden plechtige hoogmissen gevierd. 
Tot circa 1520 wordt melding gemaakt van maar liefst 
48 mirakels. De populariteit van de bedevaartplaat 
was weliswaar groot, maar duurde niet echt lang. Na 
de reformatie is alles wat in Abbenbroek aan het 
bedevaartsoord herinnerde spoedig verdwenen. 
En zo maken wij, 400 jaar later, onze eigen ommegang 
van Abbenbroek en komen langs molen De Hoop. De 
bakstenen korenmolen is gebouwd in 1842. Met de 
molen werd tot 1947 op windkracht graan gemalen, 
daarna is men overgestapt op elektriciteit. De molen is 
in 2019 goed onder handen genomen en weer helemaal maalvaardig. In het dorp 
verkoopt de bakker molenbrood gebakken met meel dat is gemalen op de Hoop.  
We vervolgen onze weg langs De Bernisse. Het water loopt in een sierlijke meander tus-
sen Abbenbroek en Zuidland. In de Middeleeuwen was het een belangrijke 
scheepvaartroute. Het water is de scheiding tussen de eilanden Voorne en Putten. Het is 
nu een natuur en recreatiegebied, met veel groen en water.  



Het is oktober, gevoelsmatig hoor je nu in een bos te 
wandelen, een bos met vallend blad, felle kleuren en 
onwelriekende paddenstoelen. Maar hier heeft de 
herfst toch ook haar eigen charme. De hoge populie-
ren ritselen meerstemmig lof over de gewezen zomer 
en het voelt alsof ze verwachtend uitzien naar de 
komende winter. De kleuren worden bleker en nei-

gen naar pastel, mild groen en bruin. Een buizerd 
cirkelt luid klagend rond. Wat valt er nu nog te kla-

gen?  
We lopen richting Zuidland. Tussen knooppunt 65 
en 68 gaan we over de oude trambaan. Een baan 
met historie. De tram werd door veel Rotterdammers 
ook wel 'het Moordenaartje' genoemd. Er zijn inder-
daad een paar flinke ongelukken met de tram ge-
beurd, maar zoals zo vaak zijn zulke negatieve kwali-

ficaties niet de juiste afspiegeling van de feiten. De tram heeft de bereikbaarheid van het 
eiland indertijd sterk vergroot. Handel, landbouw en toerisme kregen een nieuwe impuls 
en wat te denken van het feit dat de jeugd nu kon studeren in de stad? Maar op 14 fe-
bruari 1966 staan veel toeschouwers langs het spoor om getuige te zijn van de laatste rit 
tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis. De trambaan is vrijwel in zijn geheel in tact geble-
ven en is omgetoverd tot fietspad. Aan de overzijde van de Bernisse lopen we terug naar 
Abbenbroek. We komen weer terug bij de kerk.  

Ook al ben ik nu niet op bedevaart, 
wandelen is eigenlijk wel een soort gebed met je voeten. 



5 knooppuntenwandelingen op Voorne - Putten 

  



Vestzakwandelgids Voorne – Putten 
Deze gids biedt 5 gevarieerde wandelingen in een historisch stukje Nederland 
1 Oostvoorne  Voornes Duin   10 km   

2 Brielle    Jacoba wandeling  10 km   

3 Abbenbroek  Op bedevaart   9 km   

4 Zuidland  Beninger slikken  14 km  

5 Hellevoetsluis   De vesting   11 km  
De Wandelingen 3 en 4 zijn te combineren tot een dagwandeling van 20 km. 

Wandeling 4 is te splitsen in een wandeling van 5 en 8 km. 
 
Het startpunt is eenvoudig via uw navigatie te bereiken. 
Duidelijke kaartjes en heldere beschrijvingen maken het moeilijk om te verdwalen.  

De wandelingen zijn geïntegreerd in het 
wandelknooppuntennetwerk 
Geniet van dit prachtige landschap en bekijk de wereld vanuit 
het Bermperspectief. 
 

Met deze gids kan uw batterij niet 

leeg raken, 
u kunt hem er alleen maar mee 

opladen. 
 


