
 
 Dorpswandeling 
1. Kerk    

Van de, aan Sint Jan gewijde, kerk wordt aan- 
genomen dat zij in de 13de eeuw is gebouwd.  
De kerk is in roman gotische stijl gebouwd. 

  2. School  
  Het oude schoolgebouw. In 1974 is er een nieuwe 
school aan de Kapelstraat in gebruik genomen.  
Vanaf augustus 2013 is de school gesloten. 

  3. Kapel  

  In 1950 is de Johannes Kapel gebouwd. In 2000  
werd de kapel gesloten en tot woonhuis omgebouwd. 

  4. Trekpad  

  In 1648 is op kosten van de stad Bolsward een pad 
langs de vaart aangelegd, de Trekweg. Vaarboom en 
zeil werden overbodig, paarden namen hun plaats in.  

   
Informatie over Burgwerd 

 
 

 Het trekpad rond Burgwerd maakt deel uit van de 
 gedichtenroute langs de Bolswardertrekvaart tussen 
Edens en Bolsward. Deze gedichtenroute bevat 25 
gedichten en is circa 12 kilometer lang. 

 
 Meer informatie vindt u op www.burgwerd.info 
 

Burgwerd behoort tot een van de oudste terpen 
generatie. De Doniaweg was in de vorige eeuw de 
winkelstraat, met in ieder huis een winkeltje. De 
Bolswardervaart maakt deel uit van de zogenaam-
de Middelzeeroute tussen Bolsward en Leeuwar-
den. 

Gedichtenroute 



 
5. Brewaar     

 Een van oorsprong oude slenk. 

 6. Djiplân 

 De boerderij is vernoemd naar het laag gelegen land 
(Djip).Wat 0,9 meter onder het NAP ligt. 

  7. Aylvapolder  

 De oudste gereglementeerde polder in Friesland,  
vernoemd naar jonkheer van Aylva. 

  8. Molen  

 In 1959 werd de monumentale watermolen compleet 
verwoest door brand. De huidige molen die oorspron-
kelijk uit Hallum komt is in 2000 hier opnieuw  
opgebouwd.  

 9. Slachtedyk  

De Slachtedijk is een bijna 42 kilometer Slaperdijk en 
loopt van Oosterbierum tot Rauwerd.  

10. Camping Fugelfrij 

Boerderij camping met 3000 biologische leghennen en 
een winkeltje waar je biologische streekproducten kunt 
kopen.  

11. Wilbrandastate 

Vanaf 1673 tot 1832 woonden hier de  
burgemeesters van de gemeente Wûnseradiel. 

12. Hichtumer Kerk  

De kerk is waarschijnlijk al in de 12e eeuw 
gebouwd. 

13. Ugoklooster 

Vroeger heeft hier in de landerijen, nabij  
Hartwerdervaart, een klooster gestaan. Het was een 
uithof van de grote Abdij Oldeklooster onder Hartwerd. 

14. Kloosterweg  

De weg van Hartwerd door Burgwerd bestaat al 1000 
jaar. 

 

  

  

 

Rondje Alva polder. Afstand 7 kilometer. 
Rondje Brewaar. Afstand 3 kilometer. 
Rondje Hichtum. Afstand 6 kilometer. 
Rondje Kloosterweg. Afstand 8 kilometer. 


