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Lengte: Circa 35 kilometer.
Start/eindpunt:  Raadhuisstraat in Wognum.
Bereikbaarheid: Het startpunt is goed met de auto en met  
openbaar vervoer te bereiken. Kijk op   9292.nl
Horeca: ’t Wagenwiel, Noordeinde 2, 1658 CB Lambertschaag
0229-844101 /   wagenwiellambertschaag.nl

Routebeschrijving

• Volg de nummers van  
het knooppuntennetwerk:  
88 – 89 – 45 – 41 – 40 – 39 –  
38 – 19 – 02 – 18 – 71 – 53 –  
11 – 44 – 90 – 88
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De Weelpolder, een mozaïek van kruiden en  bloemen
De Weelpolder ligt pal tegen de Bedijkte Boezem aan en is 
onderdeel van NNN (Natuurnetwerk Nederland). Vooral in 
het vroege voorjaar is duidelijk dat dit geen modern 
boerenland is. Het land ziet er een beetje rommelig uit, 
maar het is een mozaïek van kruiken, bloemen, brede 
greppels en drassige stukjes.  Het gebied trekt veel vogels 
doordat we het waterpeil zo gunstig mogelijk houden. 
Grutto’s, tureluurs, slobeenden en zomertalingen voelen 
zich hier erg prettig. In de winter wordt de polder goed nat 
gehouden, hierdoor kom je er ook wulpen, goudplevieren 
en smienten tegen.

De Gouw, het hart van Westfriesland
De streek die De Gouw wordt genoemd, is volgens velen 
Westfriesland op zijn mooist. Het landschap is er open en 
bestaat voornamelijk uit weiland. De dorpen liggen gestrekt 
langs wegen. Ze bestaan voor een groot deel uit stolp-
boerderijen. In De Gouw heeft Landschap Noord-Holland 
gebieden zoals De Weelpolder waar zo veel mogelijk 
rekening wordt gehouden met weidevogels. Wie in het 
voorjaar door de gebieden fietst kan er volop genieten van  
grutto’s, tureluurs, kieviten en allerlei soorten eenden. 
In de winter verblijven in de open polders grote groepen 
ganzen, smienten, wulpen en goudplevieren. 

Poldermolen
De Vier Winden is een poldermolen in Langereis, in het 
buitengebied van Opmeer. De molen is in 1891 gebouwd 
voor bemaling van de polder De Lage Hoek, ter vervanging 
van een molen die een jaar eerder door blikseminslag was 
afgebrand.
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