
Achterste Nete
De Achterste Nete, die in Dessel ook de Tweede Nete wordt genoemd,
ontspringt ter hoogte van Sas 5 aan de Schans. Ze loopt op sommige
plaatsen bijna evenwijdig aan de Voorste Nete. Beide riviertjes lopen
over in de Witte Nete ten westen van de Molsebaan. In de Dijkstraat
kruisen ze beiden de weg, op een boogscheut van elkaar.
Wat betreft de schansen van Dessel, bestaat er het meeste zekerheid
omtrent die van Witgoor. Deze bevond zich ten noorden van het kanaal
Bocholt-Herentals en ten westen van de Almenstraat, vlakbij de
Achterste Nete. Deze versterkte vestiging staat op de Vandermaelen-
kaart (circa 1854) aangeduid met expliciete vermelding van "Schans
Ferme". Van de gebouwen blijft niets meer over en de gracht is
gedempt. Sas 5 op het kanaal Bocholt-Herentals is een sluis die tot voor
kort manueel bediend werd. Ze is uitgerust met ijzeren puntdeuren en
houten sluitbalken. De deuren zijn gedateerd met jaartal "1 947". De
kolkmuren zijn van beton of baksteen.

Foto links onder:
oversteek aan de
Vonderstraat ter
hoogte van de brug
over het kanaal.

Foto rechts onder:
oversteek in de
Dijkstraat.



Toerisme in de buurt van de
Achterste Nete
Tussen de Achterste Nete en het kanaal Herentals-Bocholt viert het
plattelandstoerisme hoogtij. Op een afstand van amper 100 meter
van elkaar vind je een bruine kroeg en twee vakantiehuizen.
SAS 5…
is een café met een geschie-
denis van meer dan 100 jaar.
Het interieur is in al die tijd
min ofmeer hetzelfde geble-
ven. Schippers, fietsers en
wandelaars stopten maar wat
graag bij Yvonne. De vrouw
was bekend om haar belegde
boterhammen en soep met
brood. De combinatie van haar
café met een authentiek schipperswinkeltje was
heel speciaal. Je kon er van alles krijgen, van voe-
dingswaren tot scheepsproducten. En wanneer de
schippers hun waar kochten, maakten ze tijd voor
een pint bier aan de toog met leeuwenkoppen.
Epicerie de Marie
Bijna 100 jaar geleden startte Marie, ter hoogte van Sas 5, haar
winkeltje langs het toen drukbevaarde Kempisch kanaal. Vandaag is
de woning grondig verbouwd tot een vakantiewoning. Het authentieke
karakter is echter bewaard gebleven. De charme van het huis laat je
proeven van de knusse en gemoedelijke sfeer, die eigen is aan de
Kempen. Het huis biedt plaats aan 10 personen en voorziet in alle
modern comfort.

Vakantiehuis "SAS 5 ALM"…
is een voormalige arbeiderswoning die verbouwd werd tot een ruime en
comfortabele vakantiewoning voor 10 personen. “Sas 5 alm” is bijzon-
der geschikt als groepsverblijf voor een weekend of een korte vakantie
met familie en vrienden. Het vakantiehuis beschikt over 5 slaapkamers,
een open keuken en een ruime leef- en ontspanningsruimte. Er is een
groot terras met speelweide en een verwarmde tuinbar met petanque-
baan. Ook zijn er twee kajaks voor twee personen beschikbaar.
Je zal je er niet snel vervelen!




