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O P E N D E U R   M U S E U M  

 
Zondag 4 oktober van 10.30 uur tot 18 uur.                                                                  

Van 10.30 tot 18 uur is iedereen welkom in onze gezellige cafetaria waar u kan genieten van 

een fris pintje of een kopje koffie.  Rondleidingen per 4 personen, tussen 14 en 16 uur en 

tussen 16 en 18 uur. Meebrengen en dragen van een mondmasker voor gids en bezoekers. 

Ontsmettingsgel en papieren doekjes zijn aanwezig. Men kan reserveren voor een rondleiding 

bij Gaston Dirickx: gaston.dirickx@skynet.be of via het secretariaat: 

secretariaat@dedrierozen.be.                                                                          

Het terras vòòr de heemhuisjes zal open zijn! 

 

 

W A N D E L E N    O P   D O N D E R D A G 

 
Vertrekuur: 13.45u!! Aan Heemhuisjes – Kerkstraat 41-45, ’s-Gravenwezel         

Wandelprogramma voor oktober 2020 (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

 

01-10-2020 Dobbelhoevepad   Schilde  5.2 km 

Startplaats: aan de kerk St-Guibertus en verlaten de dorpskern via de Spreeuwenberglaan naast 

Puttenhof. U doorkruist een gemengd bosrijk-agrarisch gebied en wandelt langs de Dobbel-

hoeve en wat verder de Regenbooghoeve. We zijn nu aan het Antitankkanaal en maken kans om 

enkele waterhoentjes of meerkoeten te spotten.   

 

08-10-2020 O.L.V. van Nazareth Abdij  Brecht  4.5 km 

Startplaats: taverne Caro’s aan brug 11 (Westmallebaan) over het kanaal Dessel/Schoten. 

U loopt even langs het kanaal om dan een landbouwgebied te doorkruisen. De tocht gaat verder 

door een stuk van het natuurreservaat “Marbelenven” en komen zo langs de abdij terug aan het 

beginpunt.  

 

15-10-2020 Steynhoevepad   Schilde  6.0 km 

Startplaats: Kroondreef  aan taverne de 4 seizoenen De naam van de wandeling verwijst naar de 

vroegere hoeve welke in de nabijheid van de Cirkellaan stond. We bevinden ons hier in een 

mooi bosrijk gebied met gemengde loof en naaldbossen. Een aantal villawijken werden hier 

destijds opgericht met daarbij prachtige dreven en allerlei laanbomen. Heel wat zangvogels 

zoals de roodborst, de tjif-tjaf en de zanglijster kunnen hier gespot worden.    

 

22-10-2020 Kooldries    Brecht  4.5 km 

Startplaats: taverne Cuvee Hoeve aan het kanaal Dessel/Schoten. Het gebied is een overblijfsel 

van de vroegere kleiwinning, de vele kleiputten omgetoverd tot natuurlijke vijvers zijn een 

ideale biotoop voor vele diersoorten. Allerlei watervogels maar ook amfibieën zoals de 

zeldzame kamsalamander leven hier. Drie kwart van het pad kronkelt tussen de waterpoelen. 
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29-10-2020 Vrieselhofwandeling   Oelegem 5.0 km 

Startplaats: taverne de Remise. Het Vrieselhof is een Provinciaal Groendomein met een 

prachtig kasteel waarvan de oorsprong omstreeks 1400 werd vernoemd. Het domein bevat  

schaduwrijke wandelpaden en is een geschikte biotoop voor zang en roofvogels. 

Buiten het domein wandelen we naar het fort van Oelegem gekend voor de talrijke vleer-

muizen die er leven. 

G O E D   O M   W E T E N 
 

                                         Emigranten naar de Verenigde Staten en Canada 

 

Een doctoranda bestudeert het taalgebruik van Vlaamse emigranten naar de Verenigde Staten 

en Amerika in de periode tussen 1850 en 1950. In welke mate werd hun taalgebruik beïnvloed 

door het Engels? Dit kan onderzocht worden door de studie van dagboeken, brieven en post-

kaarten die de emigranten naar België stuurden. Wie koestert zulke documentjes van verre 

familieleden die emigreerden en mogen die bestudeerd worden? Misschien kan ook daaruit het 

verhaal naar boven komen hoe zij een nieuw leven hebben kunnen opbouwen in de Nieuwe 

Wereld. Hun carrière zal zeker invloed gehad hebben op hun taalgebruik. 

Wie zulke familiedocumenten heeft, mag contact nemen met het secretariaat van De Drie 

Rozen. We zijn meestal op het secretariaat aanwezig op maandag- en donderdagmorgen, 

maar u geeft best eerst even een seintje om zeker te zijn dat we aanwezig zijn. 

 

 

 
BETER 1 WALVIS DAN 1000 BOMEN 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

Om de klimaatsverandering tegen te gaan is het hip om bomen te planten. De reden van deze 

populariteit is dat bomen CO2 uit de lucht vangen. Maar … een walvis doet dat ook en beter. 

De walvis speelt een belangrijke rol in de natuurlijke koolstofcyclus. Hij bindt zelf geen koolstof 

uit de atmosfeer, maar eet veel plankton. Als walvissen van grote diepten naar boven komen om 

te ademen, poepen zij onverteerbare delen uit. In deze meststoffen zit veel stikstof, fosfor, ijzer 

en andere stoffen die heel schaars zijn aan de oppervlakte van de open oceaan. Een volwassen 

blauwe vinvis scheidt per dag 3.000 kg mest af. De vinvismest blijft aan de wateroppervlakte 

drijven, daar waar het fytoplankton leeft. Dus, hoe meer meststof, hoe beter het fytoplankton 

kan groeien. Dit plankton is de basis van al het leven in zee. De walvissen ondersteunen dus de 

groei van het plantaardig fytoplankton, de grootste zuurstofproducent ter wereld (>50 %), dat 

evenveel CO2 opvangt als 1,7 biljoen bomen of een overeenkomst met ongeveer vier 

amazonewouden. 

 



Fytoplankton zorgt voor fotosynthese, waarbij lichtenergie wordt gebruikt om de CO2 of 

koolstofdioxide omgezet wordt in koolhydraten, zoals glucose. Hierbij komt zuurstof vrij. 

Fytoplankton leeft dus meer in de bovenste oceaanlagen, waar het de nodige lichtenergie kan 

opdoen. Ongeveer 10 % van de koolstof die een laag in de voedselketen opneemt, is beschikbaar 

voor de volgende laag. Zoöplankton is de verzameling van in het water zwevende en drijvende 

heterotrofe organismen. Ze voeden zich niet door middel van fotosynthese, maar consumeren 

fytoplankton. Door een verticale migratie verplaatst het zoöplankton zich ’s nachts naar boven 

(waar zich het fytoplankton zich bevindt) en gaat het ’s ochtends weer naar lagere lagen. Krill 

is het geheel van kleine ongewervelde, garnaalachtige zeedieren die behoren tot de orde 

Euphausiacea. Volwassen Euphausiacea wordt vaak tot het zoöplankton gerekend, hoewel met 

zoöplankton in engere zin dierlijke organismen worden bedoeld die nauwelijks met het blote 

oog waarneembaar zijn en die louter passief door golfstromingen worden voortbewogen. Een 

volwassen Euphausia kan 60 mm lang worden en beweegt zich dan niet alleen maar passief. 

Krill voedt zich met fytoplankton, in mindere mate met zoöplankton en vertoont ook een 

dagelijkse verticale migratie. 

Krill vormt een belangrijke voedselbron voor walvissen, pinguïns, robben en een groot aantal 

vissoorten. Onderzoekers stelden vast dat de hoeveelheid krill sterk is afgenomen sinds de jaren 

1970, in sommige gebieden met wel 80 %. Men neemt aan dat de klimaatsverandering de 

voornaamste oorzaak is van de achteruitgang in het krillbestand. 

In Antarctica wordt door een Noorse maatschappij, met het logo van het Wereld Natuurfonds, 

massaal krill gevangen om ervan omega 3-vetzuren van te produceren. Greenpace berekende 

dat de walvissen honderden mijlen zuidelijker moeten om nog krill te vinden.1 Omega 3 oliën 

zitten ook in plantaardige producten, zoals noten, groene bladgroentes en peulvruchten. Het is 

onzinnig om een soort dat heel belangrijk is in de voedselketen te gaan bevissen voor dit soort 

doeleinden (Jan Andries van Franeker).2 In de Zuidelijke Oceaan en in de wateren rond Japan 

wordt krill commercieel gevangen voor aquariumvoeders, als aas in de sportvisserij, maar ook 

voor menselijke consumptie. 

Walvissen zijn de kampioenen als het aankomt op het verminderen van het broeikasgas CO2 uit 

de atmosfeer. Bij leven vangt een walvis veel zoöplankton, krill en kleine vissen, met een 

opslaggewicht rond de 33 ton CO2, terwijl een boom per jaar 21 kg opvangt (hangt heel erg af 

of het een regenwoudreus betreft, of een kleine boom in je tuin). Als een walvis 30 tot 70 jaar 

oud wordt, komt dit voor een boom neer op 0,5 tot 1,5 ton CO2 voor eenzelfde periode.  

Onderzoekers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) concluderen dat het herstel van de 

walvispopulatie een doorbraak kan betekenen tegen de klimaatsverandering. Veel 

vooropgestelde oplossingen tegen de opwarming van de aarde zijn complex en duur. De huidige 

walvispopulatie, ruim 1,3 miljoen exemplaren, is een fractie van de 4 à 5 miljoen die vroeger 

rondzwommen. Decennialang is intensief gejaagd op walvissen. De walvis houdt een enorme 

hoeveelheid koolstof vast in zijn lichaam. Een dode walvis die naar de bodem van de oceaan 

zinkt, houdt gemiddeld 33 ton koolstofdioxide vast en dat voor een lange periode. 

De koolstofkringloop in de bekendste biochemische kringloop en beschrijft alle processen 

waarmee het element koolstof door het systeem Aarde circuleert. De overbevissing van krill en 

walvissen verstoren deze belangrijke kringloop. Marien biologen bestuderen de grote problemen 

die het leven in zee bedreigen. Nanne van Hoytema verricht onderzoek naar de plastic vervuiling 

in zee en naar de koolstofstromen door koraalriffen. 

                                                           
1 Floris van den Berg, Beter weten: filosofie van het ecohumanisme, Antwerpen, 2015. 
2 Bron: Vivian Lammerse, Wordt onze zucht naar Omega 3 het Antarctisch krill teveel?, Scientas, 16 februari 

2019. 



Dankwoord 

Ik dank Nanne van Hoytema, marien bioloog en vorser bij het ‘Centre for Environment 

Fisheries and Aquaculture Science’ in het Verenigd Koninkrijk. Met Dos Winkel, 

onderwaterfotograaf, milieuactivist en oprichter van de organisatie Sea First vzw, had ik een 

aangenaam dialoog over de walvisproblematiek. 

 

 

 

 

 


