
De Colateur
Om de arme Kempen te ontsluiten en vruchtbaar te maken, werden in
de jaren na de Belgische Onafhankelijkheid de plannen voor een
kanalisatie aangevat. In het zuidoosten van het Dessels grondgebied
bevindt zich ter hoogte van de kom nabij Sas IV een uniek kruispunt van
drie kanalen. Hier kruisen de kanalen Bocholt-Herentals (verbindings-
kanaal Schelde-Maas) , het kanaal Dessel-Schoten, en het kanaal Dessel-
Kwaadmechelen. Deze kanalen waren onder andere bedoeld als
"hoofdleidingen" waarop een wijd vertakt irrigatienet kon aangesloten
worden. Op deze manier moest de schrale heidegrond bevloeid worden
met kalkrijk water van de Maas en omgevormd worden tot groene
wateringen. Deze zouden dan later ontgonnen worden als hooiland. Een
dergelijk bevloeiings- en afwateringskanaal was de "Colateur van
Arendonk". Dit kanaal, in Dessel beter bekend als "De Gracht" , doorloopt

de gemeente van noord naar zuid.
Destijds, ter hoogte van de Schans,
sloot de Colateur aan op het kanaal
Bocholt-Herentals. Door verdere
uitdiepingen van het kanaal en ver-
hoging van de dijken kwam het
water van de colateur echter lager
te liggen dan het water van het
kanaal. Daarom werd de aansluiting
op het kanaal afgesloten ter hoogte
van de Goormansdijk. De ontginning
van de heide betrof later meestal
bebossing in de plaats van omzetting
naar weide- en akkerland.
Dit omwille van nieuwe economische
belangen. In het noorden bevindt er
zich nog veel water in de Colateur
terwijl in het zuiden de gracht op
veel plekken droog staat in deze wel
erg droge zomer. Van Arendonk tot
aan de grens van Dessel zien we dat
eendenkroos overvloedig aanwezig
is, wat duidt op (te) voedselrijk
water. Vanaf het Campinastrand
naar het zuiden toe zien we de be-
groeiing in de beek vrij snel over-
vergaan van kroos naar diverse
waterplanten, afwisselend met kale
stukken roestbruin water die duiden
op ijzerkwel. De beek is over het al-
gemeen duidelijk aan meer onder-
houd toe. Dit is al jaren een heikele
kwestie door de onduidelijke eigen-
domssituatie en er kan blijkbaar niet
beslist worden wie waarvoor verant-
woordelijk is.



Over de volledige lengte van de
Colateur loopt langs beide zijden
een wandel- en fietspad. Dit is

goed begaanbaar en met de fiets
kom je op de meeste plaatsen een
eind vooruit zonder af te stappen.

Foto boven: waar de Achterste Nete de
Colateur kruist is er een regelbare stuw
geplaatst waarlangs de Colateur overvloeit
in de Achterste Nete.
Foto links: hier kleurt de beek roodbruin.
Foto onder: einde van de Colateur ter
hoogte van de Goormansdijk.



In de buurt van de Colateur
Het Campina Strand
Het Goor bestond vroeger uit heide- en moerasgebied. Het behoorde tot
de ‘woeste’ gronden van de gemeente Desschel. Er kwamen vooral
herders om hun schapen te laten grazen en in de negentiende eeuw
werd er turf gestoken. In het begin van de twintigste eeuw begon men
de gronden van het Goor geleidelijk aan in cultuur te brengen. Om het
toerisme te bevorderen en de actieve recreant naar Dessel te lokken,
besloot het gemeentebestuur ter hoogte van Het Goor een 10 ha grote
visvijver te graven. Deze werd omringd met houtgewas en mooie
dreven. Het Campina Strand was geboren en in december 1936 beslis-

te het gemeentebestuur om nog eens vier
visvijvers aan te leggen. Deze moesten
tegen 1 april 1 938 volledig klaar zijn. De
commerciële uitbating van een gedeelte
van Het Goor kreeg vaste vorm toen in
1944 de PVBA Kempenvrienden een aan-
tal percelen en vijvers huurde met het
doel de bovengenoemde percelen uit te
baten als moderne roei- en zwemgelegen-

heid. De gemeenteraad gaf zijn akkoord aan dit voorstel overwegende
dat de aanleg van een behoorlijke badinrichting in open lucht de
lichamelijke opvoeding van de mens ten goede komt. Het Campina
Strand wordt vandaag nog altijd commercieel uitgebaat door de B.V.B.A.
De Kempenvrienden. Het is de ideale uitvalsbasis om te wandelen en te
fietsen. Kampeerders en dagrecreanten voelen zich er thuis. Ook vele
soorten watervogels vinden hier de nodige rust- en nestgelegenheid. De
zwanen en eenden vliegen er rakelings over je hoofd. Om de visdief en
de zwarte stern te lokken werden door natuurliefhebbers, op één van de
vijvers, kleine broedeilanden aangelegd. In de volledig vernieuwde
cafetaria , of op het mooie terras met zicht op de vijvers, kan men altijd
terecht voor een frisse pint of een andere lekkernij.

Campinastrand Het Paviljoentje




