
Natuur Linkeroever-Zwijndrecht 
Van prehistorie tot heden: eeuwigdurend in beweging 



Noordzeekusten  10.000 – 3.000 v. Chr. 



• Jagers-verzamelaars (ca. 8000 vC) 
• Landbouw vanaf 4000 vC 
• 300 nC: landbouwers leggen dammen aan 

om hun gronden te beschermen 



Ontstaan Westerschelde  tot rond 1100 

Romeinse tijd : “Linkeroever” is eiland 
tussen twee Scheldearmen. Arm langs 
Zwijndrecht is de belangrijkste  
(zie later: Spaanse tijd!) 

Middeleeuwen : Honte dringt steeds verder 
het binnenland in. Rond 1100 contact met 
Schelde. Scheldearm langs Zwijndrecht is 
dicht. 



Schelde: slikken- en schorrengebied  



Antwerpen rond 1600 

Op de voorgrond het kleine gehucht Vlaams Hoofd, maar merk de koeien in de weiden. 
De Borgerweertpolder was eeuwenlang de “beenhouwerij” van de stad.  



Ferrariskaart  1769 
 

Overstroomde Borgerweertpolder bij beleg van Antwerpen (16e eeuw).  
Schepen varen door de dijk (H) bij Burcht naar het noorden, door (G) de 
Blokkersdijk en (D) de Melseledijk om Antwerpen te vermijden. 



De Blokkersdijk en Suikerdijk beschermden Zwijndrecht en Burcht eeuwenlang tegen 
overstromingen in de Borgerweertpolder of “Swijndrecht Broeck”.  

Let op de verschillende welen. 



Ferrariskaart  
1769 

-Rijke polderklei door 
afzettingen van de 
Schelde 

-Ontelbare percelen 
afgeboord met sloten 

-Het geheel 
afgeboord met een 
Scheldedijk  

-Rivier ligt na een tijd 
hoger dan de polder 

-      Farnese-schor 

-      ChdeCosterlaan 

-      Blancefloerlaan 

-Burchtse en 
Galgenweel 

-Inpoldering vanaf 
1100 



Dorpszicht Vlaams Hoofd, 
1908 

Schapen in de 
Borgerweertpolder , 1900 



Strandplezier op de net 
opgespoten linkeroever, 1910 

Bagger- en spuitboot, 1902 



De nieuwe Sint-Anna-ten-drieën-kerk in 1896.  

Iets hoger gebouwd omdat men wist dat de gronden gingen opgespoten worden. 
Maar de hoogte had men niet goed ingeschat en de kerk kwam in een put van 2 
meter te liggen. Uiteindelijk in 1968 afgebroken. 



Foto wsch. genomen vanop de Kathedraal rond 1935. 
Je ziet het gebouw van de voetgangerstunnel en daarachter de 

Blancefloerlaan en de opspuitvelden. 



Tot 1912 



Tot 1935 



Tot 1955 



Tot 1975 



Overstroming  aan  
‘Pijp Tabak’ 

(Zwijndrecht) 1953, start 
van de ‘opspuitingen’ 

Waaslandhaven … 



Opspuitingen in de 
buurt van Blokkersdijk, 
jaren 1970 



Rand van de Middenvijver 
lang voor de opspuitingen 
(1952?) 

Rand van de Middenvijver 
lang na de opspuitingen… 
(2007) 



Linkeroever Luchtfoto 1976 



Unieke natuurwaarden door opspuitingen ! 

Baai van Heist = 
binnenlands strandbiotoop  

Middenvijver en Het Rot 



Typische standflora en –fauna  

Duizend-
guldenkruid 

Loogkruid 

Kuifleeuwerik Zomerbitterling 



Ook andere ‘strandfauna’ werd en 
wordt gespot op LO 



Fotoshoppen anno 1926 : toekomstplannen gezien van op R.O. 

Hoeveel keer is er al een brug 
getekend tussen LO en RO ? (1935) 

Urbanisatie L.O.: the sky is the limit ! 



Urbanisatieplan 1885 Plan van aanleg 1934 

En wat is er (gelukkig maar) van geworden ??? 



Top Hat kamp 1945: van 01/07/45 tot 02/04/46 : 271.785 
Amerikaanse soldaten in St-Annabos en Het Rot 



Anno 2016 
 
Bebouwing in 
oosten, maar 
uitbreidend 
naar centrum 
(Regatta).  
Rest open 
ruimte, 
doorsneden 
door 
autowegen. 
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