LEUKE WEETJES
1. Oostwoud: Oosteinde 44
Oostwoud is een lintdorp. Toch heeft zo’n dorp vaak wel
een klein centrum, een ‘buurtje’. Daar staan doorgaans
de kerk, de school en het café. Ter hoogte van de
Oostwouder kerk (uit 1753) zie je zo’n buurtje. In de
houten kerktoren hangt een klok met inscriptie uit 1616.
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2. Twisk: beschermd dorpsgezicht
Twisk, met zijn kronkelende Dorpsweg, wordt door velen gezien als het
mooiste dorp in Westfriesland. Het is van oorsprong een rijk dorp. De grote fraai versierde
boerderijen getuigen van die welstand. Hoe dichter bij de weg, hoe ouder de boerderij. Kijk
ook eens omhoog naar de schoorstenen, de
vierkante exemplaren zijn ouder dan de ronde.

3. Opperdoes: protestantse kerk, Gouw.
Opperdoes is het enige komdorp in Westfriesland. De straten liggen rondom een
middelpunt: de Gouw. In dit dorp staat vijf kerken, de aardappel de Opperdoezer Ronde
geniet landelijke bekendheid. Dit product kan alleen hier op de zavelgrond worden geteeld.
4A. Onderdijk: beeld De Dijkwerker.
Dit beeld (1981, Jan van Velzen) staat symbool voor de strijd van de Westfriezen tegen het
water. De Omringdijk is door mensenhanden gemaakt; mensen zoals deze dijkwerker die
de dijk ophoogt en verstevigt.
4B. Onderdijk: aquaduct.
Schuin tegenover het beeld van de dijkwerker ligt het enige aquaduct dat de omgeving rijk
is. Hier is goed het niveau verschil tussen de waterstanden te zien. Het lage niveau zorgt
voor een goed waterbeheer in de regio. Het staat in directe verbinding met het elektrische
gemaal in de dijk.
5. Wervershoof: Molen de Hoop
Volgens de ingemetselde stichtingssteen werd de eerste steen van molen De Hoop in
Wervershoof op 11 april 1889 gelegd. De molenaars, de gebroeders Vlaar, gaven hun
nieuwe molen de naam De Hoop. De molen wordt nog steeds gebruikt.
6. De Waterberging (bij Twisk en Opperdoes)
Deze ondiepe plas is heel geschikt voor vogels om uit te rusten en bij te tanken op hun
tocht naar het zuiden. Bij goed weer kan je in de loop van de dag soms wel 70
verschillende soorten zien! Zo vinden we diverse soorten steltlopers en eenden soorten.
Wulpen, zwarte ruiters, kemphanen, bonte strandlopers, watersnippen, kleine plevieren en
grutto’s zijn slechts een greep uit de soorten die hier zijn gezien. Bij de waterberging zijn
ook regelmatig roofvogels te zien: buizerd, bruine kiekendief, sperwer of torenvalk.
7. Egboetswater (tussen Hauwert en Oostwoud)
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Egboetswater. Hier regeert de rust.
Midden in de polder geniet u van het water, bos en weide en van de vele (water)vogels die
het gebied gebruiken als vlucht-, rust- en fourageerplaats. Het is aangelegd in de jaren ’70
bij de verkaveling van de omgeving. Inmiddels is het een heel gevarieerd bos met ‘oude’
bomen, struiken, vermolmde stammen met paddenstoelen en mos. Er wonen
kriebelbeestjes, zangvogels en konijnen. Maar ook uilen en andere roofvogels. Rondom de
mooie waterpartijen en sloten leven watervogels, libellen, en vleermuizen.

