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Wandelen in de waard met Rinus (11) 
Lekkerkerk-polder Schuwagt-Lekdijk-Kooipad 
 
Maria Spruit m.m.v. Wim Sloof 
 
De Bakkerswaal is een prachtige in gebruik zijnde eendenkooi, die het hart vormt van deze wandeling. We wandelen voor 
een groot gedeelte over openbare wegen met autoverkeer, maar ook over een graskade. De afstand is 10 kilometer. In 
Lekkerkerk zijn diverse horecagelegenheden en langs het Paddenpad staan picknickbankjes. Aan de Lekdijk ligt een 
theetuin. Het begin van de wandeling is prima met de bus te bereiken. 
 
We starten in Lekkerkerk. De auto parkeren we aan 
de Kerkweg. Met de bus kan je uitstappen aan de 
Boezemweg. We lopen in noordelijke richting. Bij de 
bewegwijzering slaan we linksaf, richting Krimpen 
aan de Lek. Dit is Wetering West. Bij huisnummer 7 
ontdekken we een vrolijk vergaderende 
huismussenkolonie. Een paar meter verder is een 
volkstuincomplex, waar ringmussen huizen. Na de laatste 
boerderij zien en horen we aan de noordkant grutto’s en 
kieviten. Ook van verder klinkt de roep van grutto’s en 
we zien een grutto baltsen. In deze regio zijn veel 
percelen waar aan vrijwillig weidevogelbeheer gedaan 
wordt. Verder zitten er op de landerijen een keur aan 
vogelsoorten: onder andere scholeksters, houtduiven, 
witte kwikstaarten, grauwe ganzen en bergeenden. De 
hoogspanningsmasten? zijn de favoriete plaatsen voor 
aalscholvers.  
Na enige tijd kan je links afslaan, het fietspad op (Het 
Smalle Kampje). Maar je kan ook een paar meter 
verder doorlopen en dan links afslaan, de graskade op 
en langs een rietkraag wandelen. Dit is het Paddenpad, 
terrein van het Zuid-Hollands Landschap. Het Paddenpad 
is een ecologische verbindingszone, die het voor allerlei 
kleine dieren mogelijk maakt van het Loetbos naar de 
Lek en de Bakkerswaal te komen. Ringslang, bunzing, 
wezel en hermelijn vinden hier een schuilplaats. In de 
poelen leven kikkers, salamanders en padden. Wij kiezen 
er voor om links de graskade op te lopen. In de rietkraag 
zingen diverse rietgorzen hun eenvoudige deuntje. De 
rietzangers zullen in april arriveren.  
Na de graskade lopen we naar rechts, over de 
Tiendweg West. Hier moeten we wel rekening houden 
met het autoverkeer. We slaan linksaf de Meent op. 
Daar bewonderen we de tuinen. De Meent gaat over in 
Breekade. Dit oude weggetje voert een beetje 
slingerend naar de Lek. We gaan linksaf de Ooster 
Lekdijk op. We willen even een blik op de 
Lek werpen en lopen rechts de Lekdreef 
op (paars). Dit is een kleine woonwijk met 
veel tuinen en bomen, waardoor de wijk een 
parkachtige uitstraling heeft. Hier zingen 
heggenmussen, vinken en vele andere 
zangvogels. Aan het eind van de Lekdreef 
lopen we naar de Lek, waar allerlei 
watervogels te ontdekken zijn. Aan de 
overkant zien we de molens van Kinderdijk 
draaien. We gaan terug en dan rechtsaf de 
Ooster Lekdijk weer op. 
We lopen vlak langs de mooie watertoren 
van Krimpen aan de Lek. In een van de 
ramen broedt ieder jaar een torenvalk. 

Buiten de bebouwde kom heet de Lekdijk Schuwacht, 
met op nummer 236 een theetuin. Voor openingstijden 
zie http://www.theetuinonderdepannen.nl. 
Lang de route zien we diverse bordjes met de tekst: 
‘Eendenkooi Bakkerswaal met recht op afpaling op 753 
m. gerekend uit het midden der kooi’. In een eendenkooi 
probeert de kooiker wilde eenden te vangen. Hiervoor is 
het belangrijk dat er in en ver buiten de kooi rust is om de 
eenden niet te verstoren. Daarvoor heeft de kooiker het 
kooirecht. Dit houdt in dat er in een bepaald gebied rond 
de eendenkooi niet mag worden gejaagd. Afpalen 
betekent bepreken, begrenzen. Deze bordjes geven dus de 
grens van het rustgebied aan. In Bakkerswaal worden nog 
af en toe eenden gevangen om ze te ringen. 
Dan bereiken we de parel van deze wandeling: 
eendenkooi Bakkerswaal. Deze eendenkooi behoort ook 
bij het ZHL en wordt liefdevol beheerd door Hans 
Zantinge. De eendenkooi is te bezoeken op afspraak in 
groepsverband. Informatie hierover is te vinden op 
http://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-
buurt/bezoekerscentra/bezoekerscentrum-bakkerswaal/. 
Maar ook zonder een excursie kan je genieten van de 
Bakkerwaal. Er is een kijkscherm beneden aan de dijk. 
Even het trapje af, door een tunnel van groen lopen en 
dan kan men door de deurtjes en gleufjes van het 
kijkscherm gluren naar de vele soorten watervogels. In de 
winter kan de plas helemaal vol liggen met smienten. Nu 
zien we veel slobeenden, krakeenden, nog wat smienten, 
blauwe reigers, kuifeenden, wilde eenden en 
waterhoentjes. In de bosschages rond de plas zingen 
roodborstjes, hippen staartmezen rond en zien we een 
boomkruiper. Het is een oase van rust.  
Tegenover de eendenkooi, aan de andere kant van de 
dijk, ligt de Visschersplaat, een zandplaat waarop veel 
riet groeit. Dit riet wordt regelmatig gemaaid om te 
voorkomen dat er een bos ontstaat. 

Vlak na de eendenkooi verlaten we de 
dijk (Schuwacht) en lopen bij de school 
links naar beneden. Nu wandelen we 
over de Kooiweg. Vanuit de kooi horen 
we nog een groene specht roepen. Aan 
het einde van de Kooiweg slaan we 
rechtsaf de Tiendweg West weer op. We 
ontmoeten een zwaan, die fel zijn plekje 
verdedigt vlak langs de weg, wat we geen 
verstandige keus van meneer (of 
mevrouw) zwaan vinden.  
Aan het eind van de Tiendweg gaan we 
naar links en komen we weer op de 
Kerkweg, bij ons eindpunt.  
Bron: http://www.zuidhollandslandschap.nl/ 
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Linksboven: de watertoren van Krimpen aan de Lek; rechtsboven: uitzicht vanuit het kijkscherm in eendenkooi Bakkerswaal;  
linksonder: een zwaan verdedigt zijn nest; rechtsonder: de tunnel van groen naar het kijkscherm. Foto’s: Maria Spruit 
  


