
Buurtschappen Ouderkerk aan den IJssel 
Lageweg, IJssellaan en Oudeland 
 

 
 
Lageweg 
Naamsverklaring: Genoemd naar de ligging aan de gelijknamige weg. Betekent lage ‘laaggelegen’ 
weg. 
De buurtschap is een ruim 3 km van Ouderkerk aan den IJssel gelegen dorp met eigen kern, kerk en 
officiële blauwe plaatsnaamborden. Onder het dorp Lageweg valt ook de buurtschap IJssellaan. 
 
Van Lageweg bestaat een datering uit de 15e eeuw. In die eeuw had Ouderkerk last van de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten. Die twisten tezamen met de verwoesting in en rond het jaar 1425 hebben 
ertoe bijgedragen dat men zich buiten Ouderkerk ging vestigen, in Lageweg. Door de intocht van de 
Spanjaarden gingen meer mensen in Lageweg wonen. Pas in de Gouden Eeuw trok een aantal 
mensen weer terug naar Ouderkerk a/d IJssel, maar een groot gedeelte bleef. 
De Lageweg is een overblijfsel van de oude, afgegraven, rivierdijk. De eerste dijken waren zwakke 
bouwsels van klei, afgedekt met riet en graszoden. Wanneer de rivier zijn bedding had verlegd en de 
dijk geen functie meer had, werd de oude dijk afgegraven. In 1600 heette de Lageweg nog Oude Dijk. 
 
IJssellaan 
De naamsverklaring ligt voor de hand, gezien de ligging aan de Hollandse IJssel 
De IJssellaan is een laantje benedendijks direct op de kop van de polder. De weg loopt van de 
IJsseldijk Noord naar het dorpje Lageweg. IJssellaan heeft ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners aan de 
IJssellaan. 
 
Oudeland 
De buurtschap Oudeland doet zijn naam eer aan: het is een van de oudste nederzettingen in dit 
gebied. De Oudelandseweg en het oostelijk hierop aansluitende Westeinde waren de 
ontginningsbases van dit deel van de Krimpenerwaard. De ‘kolonisten’ bouwden hier hun 
onderkomens aan de weg en zetten smalle lange kavels uit in het achterland. Sloten dienden als 
perceelsafscheiding. Heggen of afrasteringen ontbreken trouwens nagenoeg in het gehele Groene 
Hart. De sloten zijn opvallend breed. 
Naast enkele verspreid liggende boerderijen is een kleine kern gegroeid rond de splitsing naar De 
Loet (Boezemweg). Aan de Boezemweg is geen bebouwing. 
De 33 ha grote Polder Oudeland is een natuurlijk en historisch waardevol stukje land, waarvan het 
voormalige gebruik nog goed te zien is. Er zijn restanten van veenputten, waarop kleine schaal veen 
werd gewonnen. Het door Zuid-Hollands Landschap beheerde natuurgebied is te overzien vanaf de 
Oudelandseweg en vanuit het Loetbos 
De buurtschap ligt ten zuid westen van Berkenwoude, rond de Oudelandseweg, in het zuidelijk deel 
van de polder Geer en Zijde, tussen de Molenvliet in het Oosten en de Kerkweg van Ouderkerk aan 
den IJssel in het westen. Oudeland heeft ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners. 

 

http://www.plaatsengids.nl/ijssellaan

