
De Witte Nete
De Witte Nete is een rivier ten zuiden van Dessel. Ze ontspringt in Mol
ter hoogte van de Miramar vijvers, loopt langs de Boeretang, en verlaat
het Dessels grondgebied langsheen de Geelsebaan om vervolgens Retie
binnen te vloeien. Er mag gerust gesteld worden dat de Witte Nete een
hoofdader is die, samen met het Klein Neetje te Retie, de Kleine Nete
te Kasterlee vormt. Op Dessels grondgebied komen de Achterste Nete
en de Voorste Nete uit in de Witte Nete. Op Reties grondgebied stroomt
de Zwarte Nete over in de Witte Nete ter hoogte van Den Haring
(omgeving Watermolen Retie) .

Door de mechanisering van de landbouw werd de Witte Nete meermaals
rechtgetrokken. Dit ten koste van meerdere vissoorten die uit het gebied
wegtrokken door veranderende en verminderende leefomstandigheden
voor de soort. Op het ogenblik dat zandwinningsbedrijf Sibelco de
“groeve Donk” zou uitbreiden, werd de Witte Nete nogmaals verlegd.
Een belangrijke ecologische studie ging hieraan vooraf. Ditmaal werd
met veel aandacht de oude meander in zijn oorspronkelijke staat
hersteld. Hiervoor baseerde men zich op de oude kaarten uit 1877. Veel
verloren gewaande vissoorten keerden terug naar hun oorspronkelijke
paaiplaatsen en dit prestigieuze milieuproject wordt voor meerdere jaren
opgevolgd door de Universiteit van Hasselt.
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In de buurt van de Witte Nete
Het Buntpad
Natuurvereniging “Den Bunt” is gegroeid
uit een handvol natuurvorsers die na een
cursus Natuurgids in januari 1981 de ver-
eniging aan de pers voorstelde. In juni
201 1 werd het 30-jarig bestaan gevierd
met de inhuldiging van Het Buntpad.
Natuur in en nabij het dorp langs de vier
Neten, dat is kort samengevat “Het Bunt-
pad”. Het pad is uitgerust met bewegwij-
zeringspaaltjes, infoborden en QR-codes.
In 2016 werd dit pad door de provincie
Antwerpen genomineerd als 'mooiste
wandeling van het jaar' . Je komt langs woonzones met tuintjes en
heggen, akkerland, ruige oevervegetatie van de Witte Nete, bloemrijk
schraal grasland, dreven en met dennen begroeide stuifduinen, … Door
de zandontginning van SCR Sibelco krijg je een uniek landschap met
grote waterplassen en zandbanken waarop vele watervogels rusten. Een
goede samenwerking tussen de industrie, diverse verenigingen en het
Gemeentebestuur maakt dat ongekende groene plekjes bereikbaar zijn
voor intense natuurbeleving. De afstand van Het Buntpad bedraagt 4,7
km (verkorte route) of 7,9 km. Het vertrekpunt is op de grote markt van
Dessel aan de Kerststal. Daar vind je ook de knooppunten. De meeste
wegen zijn zandwegen en ongeveer 10% van het parcours is verhard.
De Witte Nete kan soms plaatselijk
buiten zijn oevers treden en daarom
zijn laarzen aanbevolen bij nat weer.




