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Middenvijvergebied op Antwerpen Linkeroever 
 
Op 19 september was René Maes onze gids voor een streeptocht in het 
Middenvijvergebied op de linker Scheldeoever. René en zoon Koen hadden 
alle moeite om de 13 deelnemers te verplichten eerst de wegkanten van de 
Blancefloerlaan uit te kammen. Hier vielen de massa’s handjesgras op en 
noteerden we ook de interessante kleine mantelanjer. Ook pluimgierst, 
grijskruid, zwenkdravik, duinreigersbek, klein liefdegras, straatliefdegras, 
kleine leeuwentand, sikkelklaver, de kruising x varia en hertshoornweegbree 
kregen een streepje. De blauwachtige bladeren met ruwe groeven die lichtjes 
behaard waren gaven de doorslag om van een kweekachtige de strandkweek 
of nu de zeekweek te maken. Na de middag loodsten ze ons eindelijk door 
het door ANB ingerichte natuurgebied Middenvijver en stukjes van het Sint 
Annabos en het Rot. Ons lijstje werd aangevuld met smal vlieszaad, zacht 
loogkruid, zandweegbree, veldhondstong, duindoorn, driebloemnachtschade ( 
beide varieteiten en zelfs één lila vorm ), echt en fraai duizendguldenkruid, 
zomerbitterling, bleekgele droogbloem, goudzuring, zulte, heen, ruwe bies, 
gele watergentiaan, zannichellia, schedefonteinkruid, zanddoddegras, 
hazenpootje, stijve ogentroost, blauwe waterereprijs, rode en welriekende 
ganzenvoet en andere soorten van opgespoten terreinen. In dat mulle 
kalkrijke Scheldezand waanden we ons soms aan de zee en de warme 
septemberzon zorgde nog voor een echte zomerdag. In het oudste 
bosgedeelte vonden we ook boskortsteel, groot heksenkruid, mannetjes-, 
wijfjesvaren, brede en smalle stekelvaren, drienerfmuur en aan de bosrand 
zelfs bosorchis. De meest frappante vondst kregen we door de attente Eric 
Molenaar: hij herkende tussen de massa’s dauwbraam een populatie van 
rubus x idaeoides, de kruising tussen framboos en dauwbraam, een soort die 
de meesten onder ons nog niet kenden. Langs de Charles De Costerlaan 
troffen we nog een groeiplaats aan van aardaker en langs de bosrand vonden 
we nog de uitgebloeide stengels van gevlekte scheerling. Alles samen goed 
voor 289 streepjes op de Flower lijst.  
Over onze excursie hing echter ook een schaduw: aan de zuidkant van de 
Blancefloerlaan prijkten grote reclameborden van bouwpromotoren en aan de 
Charles De Costerlaan hingen aanplakbiljetten van de diensten ruimtelijke 
ordening waarop bekend gemaakt wordt dat hier ooit de 
Oosterweelverbinding zal starten met de fameuze lange Wapper als 
orgelpunt... 
  
 
 
 


