Buurtschappen Lekkerkerk
Opperduit, Schuwacht, De Loet en Tiendweg West

Opperduit
De buurtschap ligt ten Oosten van Lekkerkerk, rond de weg Opperduit aan de Lek en telt 545
inwoners. Opperduit ligt bij een voormalig zijarmpje van de Lek. De betekenis is onzeker.
Schuwacht.
De buurtschap ligt tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk en telt 405 inwoners. Bij Schuwacht ligt
het natuurgebied Bakkerswaal met onder andere een Eendenkooi.
De Loet
De naamsverklaring is onbekend, wellicht kan het verbonden worden met het Oudnoorse laut
‘langwerpige uitholling, klein dal’ en het Germaanse lûtan ‘buigen, inbuigen’. Misschien is het een
benaming voor oude rivierarmen, later voor water zonder stroming.
Het is een buurtschap en rivier, de Loet was oorspronkelijk een natuurlijk stroompje. Dit bochtige
riviertje dateert nog van voor de ontginningen en zorgde oorspronkelijk voor de afwatering. Van hieruit
ontgonnen de eerste kolonisten het veen.
Een kleine veertig jaar geleden is hier door de provincie Zuid-Holland als proeftuin voor natuurbeheer
het Loetbos ontstaan, een door de mens gemaakt natuur- en recreatiegebied, waar veel gebruik van
wordt gemaakt door wandelaars, fietsers en door kano-roeibootrecreatie.
Tiendweg West
Naamsverklaring: Tiendwegen zijn ontstaan als karrenpaden en lopen op geringe afstand van de
ontginningsbasis en evenwijdig hieraan door de polder. Ze staan haaks op de langgerekte kavels en
de oevers van sloten die voor de afwatering zorgden, werden verstevigd met aangeplant houtgewas
als knotwilgen, knotessen en elzestommels. Daardoor zijn het gevarieerde en landschappelijk fraaie
linten met veel groen, een variatie aan hekken, dammen en bruggetjes. Tienen betekent trekken of
gaan, die toegevoegde d is een verschrijving. Wanneer men meer land nodig had, gebruikte men
deze tiendweg als volgende ontginningsbasis.
e
Er is ook sprake van een verklaring dat in de 2 helft van de Middeleeuwen over tiendwegen de
belasting naar de leenheer werd gebracht in de vorm van een tiende deel van de oogst.
West slaat op de ligging ten opzichte van Lekkerkerk.

