
Voorste Nete
De Voorste Nete, die in Dessel ook
de Eerste Nete wordt genoemd,
ligt ten noorden van Schansheide,
aan de noordzijde van het kanaal
Herentals-Bocholt.
Zij ontspringt uit een grachten- en af-
wateringsstelsel ter hoogte van natuur-
reservaat Den Diel op grondgebied Mol
en noemt daar nog de Springputloop.
De Voorste Nete mondt uit in de Witte
Nete. Ze is gemiddeld 2 meter breed en
zonder beheer groeit ze in de zomer op
korte tijd dicht, net als bij alle andere
kleine neetjes waar het water niet altijd
even vloeiend is. Op zijn weg ligt ook
het ontginningsgebied ‘Pinken’ van
Sibelco, ten zuiden van het gehucht
Witgoor. De zandwinning in de groeve
‘Pinken’ is in 2004 in bedrijf gesteld en in het voorjaar
van 2005 werd er een zuiger op de plas geplaatst.
De te ontginnen zanddikte bedraagt 23 m en de ontginningstijd van de
groeve wordt op 21 jaar geschat. Door het te ontginnen gebied liep de
Voorste Nete. Voor de exploitatie van de groeve kon aanvangen, werd
de Voorste Nete over een lengte van ca. 1 300 m omgelegd langs de
zuidzijde van de ontginningszone. Bij de omlegging van de Voorste Nete
werd bentoniet gebruikt als bodemmateriaal. Dit om doorsijpelen naar
de lager gelegen zandput te vermijden waardoor de Nete droog zou
komen te staan. Bentoniet is een kleisoort die veel water vasthoudt en
wanneer nodig weer afgeeft. Vermengd met water en zand vormt
bentoniet een ondoordringbare laag. In de verlegde Voorste Nete werd
op verschillende plaatsen een zwakke meandering aangebracht. Een
vergelijkbaar verhaal als bij de Witte Nete ter hoogte van groeve ‘Donk’.
De heraanleg en het herstel van de Voorste Nete beoogt een meer
dynamische en natuurlijke waterloop. Ze herstelt de toestand zoals deze
op de Vandermaelenkaart (1846-1854) is terug te vinden. Op deze kaart
is de Voorste Nete in ‘Pinken’ herkenbaar met zwak meanderende
gedeelten en verschillende haakse bochten die door menselijk ingrijpen
zijn ontstaan. Bovendien moet de ecologische toestand merkelijk
verbeterd worden na realisatie van dit project.



Zandwinningsgroeve PINKEN
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De Sas4-Toren
in de buurt van de Voorste Nete
Op het grondgebied van Dessel aan Sas 4
kruisen drie kanalen: Bocholt-Herentals,
Dessel-Schoten en Dessel-Kwaadmechelen.
Deze kruising van waterwegen is uniek in
Europa en om deze reden plaatste men hier
een uitkijktoren.
De Sas4-Toren is 37 meter hoog en telt
216 trappen. Bij helder weer kan je kilome-
ters ver zien. Soms is het zelfs mogelijk om
de ‘mijnterrils’ van Beringen te ontwaren.
Boven, op het platform van de toren, heb je
een prachtig uitzicht over de Kempense
Meren. De afgelopen honderd jaar werden
deze gevormd door toedoen van de zandwinning. De waterplassen
werden na het wegzuigen van wit zand omgetoverd tot recreatie- en
natuurgebieden. Hoogtevrees ofmoeilijk te been? In het bezoekers-
centrum kan je de beelden van het panorama bekijken op een TV-
scherm. Het geeft je een impressie van wat er bovenop de toren te
zien is. De Sas4-Toren is altijd toegankelijk en de tentoonstelling is
gratis te bezoeken tijdens de openingsuren.




