
BEZIENSWAARDIGHEDEN

Mallejan p. 2

Het kanon van Dessel p. 3

Het Heilig Hartbeeld p. 6

De roekenkolonie p. 7

Natuurtuin "Den Hof " p. 9

De Witte Nete p. 10

De bever p. 1 2

Oeverzwaluwen p. 13

Begrazingsproject Kemp p. 15

Sleedoorn p. 17

Boeretang p. 18

Brazelbergen p. 20

De Kolkenete p. 21

Bijlage p. 22



Een mallejan is een vervoermiddel dat vroeger in de bosbouw werd
gebruikt om boomstammen en andere lange voorwerpen te vervoeren.
Een mallejan bestaat uit een as met heel grote wielen. De onderzijde
van de as is in het midden naar boven gebogen, om meer ruimte onder
de as toe te laten. Het voertuig heeft een lange dissel die als hefboom
werkt om de last van de grond te tillen. De last wordt eerst aan het
uiteinde van de dissel bevestigd en daarna vanaf daar opgetild. Zodra
de last vrij hangt, kan hij met kettingen rond de as worden bevestigd.
Afhankelijk van de lengte en het gewicht van de last hangt deze vrij of
wordt deze aan de achterzijde over de grond gesleept. Eventueel kan
een tweede as worden toegevoegd. De te vervoeren bomen worden dan
onder de beide assen opgehangen en ze vormen de verbinding
ertussen. De zo gevormde constructie lijkt op een wagen. Beide assen
kunnen met de hand gestuurd worden. Het geheel wordt meestal door
een dubbelspan paarden voortgetrokken.
Het woord "mallejan" komt enerzijds van "mallewagen". Dit is een kleine
wagen waarop in vorige eeuwen de leden van de narrengilde (mallen,
dwazen) op Vastenavond, met de kermis, enz. , werden rondgereden.
Anderzijds werd "Jan" in vele volkse gezegden gebruikt in de betekenis
van fors en sterk (een sterke Jan, hij is een hele jan) . Eèn en ander
leidde tot een nieuw woord "mallejan" .
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HET KANON VAN DESSEL

Op zondag 10 juli 201 1 overhandigde Cis Schepens, burgemeester van
Retie een nieuw kanon aan zijn collega van Dessel, Kris Van Dijck.
Daarmee loste Retie een 125 jaar oude schuld in. Het kanon werd in een
historische stoet met 200 figuranten van Retie naar Dessel gebracht.
Daar werd het op het Hamerplein onder grote publieke belangstelling op
een sokkel geplaatst. De lieve vrede tussen Dessel en Retie was daar-
mee eindelijk hersteld.

Wat was er gebeurd?
Meer dan honderd jaar geleden had Dessel een eigen kanon! Niet om
het grondgebied en het vege lijf van de inwoners te verdedigen, maar
wel om bij feesten en plechtigheden vreugdeschoten te lossen. In 1865
werd kunstschilder Karel Ooms (Dessel, 1 845 – Cannes, 1 900) op
twintigjarige leeftijd laureaat aan de Koninklijke Academie van
Antwerpen. Deze gebeurtenis ging in Dessel niet onopgemerkt voorbij.
Het hele dorp stond in rep en roer. Dessel zou zijn zoon een onvergete-
lijke thuiskomst bezorgen. Iedereen schoot in actie om het dorp te ver-
sieren voor de plechtige ontvangst van de jonge veelbelovende schilder,
op donderdag 11 mei 1865.
Smid Antoon Verdonck knutselde een prachtig kanon in mekaar om de
viering luister bij te zetten. Laurent Bongaerts schreef over deze
heugelijke dag een “Verslag der feesten van Desschel gegeven bij de
bekrooning des heeren Karel Ooms, in het vak der schilderkunst bij de
Koninklijke Academie te Antwerpen”. Hierin lezen we hoe het kanon van
Dessel geboren werd.

Het kanon bleek zo’n succes dat het de volgende jaren bij
feestelijkheden in heel de Kempen gebruikt werd.

Op 8 juli 1 886 kwam Mgr Goossens in Retie de kinderen van Retie,
Schoonbroek en Dessel het Heilig Vormsel toedienen. Het kanon van
Dessel mocht niet ontbreken. Die van Retie deden er te veel poeder op
en het kanon gaf de geest. De verslagenheid was groot in Dessel, maar
de buren van Retie beloofden dat ze voor een nieuw kanon zouden
zorgen.

Een nieuw kanon, onverwijld!
Dat beloofden die van Retie aan Dessel. Een tijd geleden realiseerde
men zich in Dessel dat Retie na bijna 125 jaar zijn belofte nog niet
nagekomen was. Daarmee stak de historie van het kanon van Dessel de
splitsing van BHV serieus naar de kroon. Een vergelijking die voor de
nodige nervositeit zorgde, zeker in het schepencollege van Dessel, dat
volledig uit N-VA-ers bestaat. En dus vertrok er een brief van Dessel naar
Retie waarin beleefd maar toch heel gemeend gevraagd, bijna geëist
wordt dat Retie zijn beschamende schuld zou vereffenen en aan Dessel
een feestkanon cadeau zou doen. Onverwijld!

Het was spannend afwachten op het antwoord dat van de andere kant
van de Werbeekse Neet moest komen.
Maar al snel liet Retie blijken dat het de goede nabuurschap met Dessel
hoog in het vaandel voert en dat Dessel zijn nieuw kanon zou krijgen.
Op zondag 10 juli was het zover. Retie schonk een nieuw kanon aan
Dessel en dat kanon kreeg een plaats op het Hamerplein vlakbij de plek
waar in 1865 het oude gesmeed werd. Om 13.30 uur ontmoetten de
burgemeester en de schepenen van Dessel hun collega’s uit Retie in het
gehucht Werbeek, niet ver van de grens met Dessel. Burgemeester Cis
Schepens van Retie overhandigde er plechtig een nieuw kanon aan
burgemeester Kris Van Dijck.

Onvervalste blijde intrede
Het kanon werd daarna in stoet naar Dessel gebracht. De ongeveer 200
deelnemers aan de stoet waren gekleed in historische kledij, “anno
1900”. De stoet werd geopend door de fanfare van Dessel. De Sint-
Sebastiaansgilden van Retie en Schoonbroek, het trommelkorps van de
oud-Chiroleiders van Witgoor, de VVV’s en de Heemkundige kringen van
Dessel en Retie, de Chirojongens en –meisjes van Witgoor, maar ook
historische personages zoals kunstschilder Karel Ooms, koster-organist
Laurent Bongaerts, smid Antoon Verdonck, aartsbisschop Goossens en
zijn communicanten uit 1886,… begeleidden het kanon, dat door
Desselse vaartketsers werd verder getrokken. Net zoals in de stoet van
1865 liepen ook de gewone pezeriken en kort-oren mee en uiteraard de
notabelen van het dorp; de pastoor in het gezelschap van de abt van
Postel, de hoofdonderwijzer, de burgemeesters en schepenen. Deze
laatste rollen werden overtuigend door de hoogwaadigheidsbekleders
van vandaag voor hun rekening genomen.

Het voltallige Schepencollege van Dessel en dat van Retie liepen mee in
de stoet, in pitteleer en chapeau buse of in plooirok.
De stoet kon onderweg op veel belangstelling rekenen en ook op het
Hamerplein was de massa toegestroomd. Niet alleen de mensen van
Dessel en Retie waren onder de indruk. In Gazet van Antwerpen van 11
juli omschreefmen het als volgt: “De overhandiging was opgezet als
een onvervalste blijde intrede”.

Een pezerik door de lucht
Na twee korte toespraken werd het kanon op een sokkel gehesen.
Eenmaal goed verankerd, werd het nog een laatste keer afgeschoten.
En daarbij hadden de “Kort-oren” van Retie nog een verrassing in petto.
Uit het kanon vloog een pezerik over de hoofden van de toeschouwers
heen. “Pezeriken” is de bijnaam van de inwoners van Dessel. Een
pezerik is de uitgesneden roede van een varken en die werd vroeger in
de Kempen gebruikt om de zaag te smeren en de schoenen in te vetten.
Die van Dessel hingen de pezerik echter ook in de haard boven de
soepketel. De warme damp van de kokende ketel deed het vet van de
pezerik smelten en zo in de soep druipen.
Soep met pezerikenvet werd er niet geserveerd op zondag 10 juli. Het
gemeentebestuur van Dessel trakteerde de deelnemers aan de stoet en
alle toeschouwers op het Hamerplein op een frisse pint bier of een
frisdrank. En dat werd gesmaakt. De mensen bleven lang hangen. Men
kon er volksdansen met volksdansgroep De Heiblomme van Dessel. In
de vitrines bij Meubelen Claes hingen een reeks mooie reproducties van
schilderijen van de hand van Karel Ooms met o.a. een paar zelfportret-
ten en het heel mooie portret van zijn moeder, gekleed in de typische
Kempische klederdracht uit de 19e eeuw. Aan het Hamerplein staat ook
nog de oude smidse van Vic Bel. Vic legde rond 1975 de smeedhamer
definitief op het aambeeld. Sindsdien staat de smidse er verlaten bij,
maar nog bijna helemaal intact. Ze werd voor de gelegenheid open-
gesteld en druk bezocht.

De goede nabuurschap in de verf gezet
Het “Kanon van Dessel” was een initiatief van de VVV’s van Retie en
Dessel, Heemkundige Kring De Griffioen Dessel en de Retiese
Heemkundige Kring Zeven Neten. Zij vonden het verhaal van het kanon
een mooi alibi om de goede nabuurschap tussen Dessel en Retie nog
eens in de verf te zetten. Het gemeentebestuur van Dessel en van Retie,
in het bijzonder de twee burgemeesters hebben het spel mooi mee ge-
speeld en het initiatief volop gesteund. Erfgoedcel k.ERF zorgde voor
financiële steun. k.ERF is een door de Vlaamse overheid erkend samen-
werkingsverband waarbinnen Dessel, Retie, Mol, Balen, Geel, Meerhout
en Laakdal initiatieven rond erfgoed opstarten.

Luc Damen, Voorzitter HK De Griffioen Dessel vzw



Op zondag 10 juli 201 1 overhandigde Cis Schepens, burgemeester van
Retie een nieuw kanon aan zijn collega van Dessel, Kris Van Dijck.
Daarmee loste Retie een 125 jaar oude schuld in. Het kanon werd in een
historische stoet met 200 figuranten van Retie naar Dessel gebracht.
Daar werd het op het Hamerplein onder grote publieke belangstelling op
een sokkel geplaatst. De lieve vrede tussen Dessel en Retie was daar-
mee eindelijk hersteld.

Wat was er gebeurd?
Meer dan honderd jaar geleden had Dessel een eigen kanon! Niet om
het grondgebied en het vege lijf van de inwoners te verdedigen, maar
wel om bij feesten en plechtigheden vreugdeschoten te lossen. In 1865
werd kunstschilder Karel Ooms (Dessel, 1 845 – Cannes, 1 900) op
twintigjarige leeftijd laureaat aan de Koninklijke Academie van
Antwerpen. Deze gebeurtenis ging in Dessel niet onopgemerkt voorbij.
Het hele dorp stond in rep en roer. Dessel zou zijn zoon een onvergete-
lijke thuiskomst bezorgen. Iedereen schoot in actie om het dorp te ver-
sieren voor de plechtige ontvangst van de jonge veelbelovende schilder,
op donderdag 11 mei 1865.
Smid Antoon Verdonck knutselde een prachtig kanon in mekaar om de
viering luister bij te zetten. Laurent Bongaerts schreef over deze
heugelijke dag een “Verslag der feesten van Desschel gegeven bij de
bekrooning des heeren Karel Ooms, in het vak der schilderkunst bij de
Koninklijke Academie te Antwerpen”. Hierin lezen we hoe het kanon van
Dessel geboren werd.

Het kanon bleek zo’n succes dat het de volgende jaren bij
feestelijkheden in heel de Kempen gebruikt werd.

Op 8 juli 1 886 kwam Mgr Goossens in Retie de kinderen van Retie,
Schoonbroek en Dessel het Heilig Vormsel toedienen. Het kanon van
Dessel mocht niet ontbreken. Die van Retie deden er te veel poeder op
en het kanon gaf de geest. De verslagenheid was groot in Dessel, maar
de buren van Retie beloofden dat ze voor een nieuw kanon zouden
zorgen.

Een nieuw kanon, onverwijld!
Dat beloofden die van Retie aan Dessel. Een tijd geleden realiseerde
men zich in Dessel dat Retie na bijna 125 jaar zijn belofte nog niet
nagekomen was. Daarmee stak de historie van het kanon van Dessel de
splitsing van BHV serieus naar de kroon. Een vergelijking die voor de
nodige nervositeit zorgde, zeker in het schepencollege van Dessel, dat
volledig uit N-VA-ers bestaat. En dus vertrok er een brief van Dessel naar
Retie waarin beleefd maar toch heel gemeend gevraagd, bijna geëist
wordt dat Retie zijn beschamende schuld zou vereffenen en aan Dessel
een feestkanon cadeau zou doen. Onverwijld!

Het was spannend afwachten op het antwoord dat van de andere kant
van de Werbeekse Neet moest komen.
Maar al snel liet Retie blijken dat het de goede nabuurschap met Dessel
hoog in het vaandel voert en dat Dessel zijn nieuw kanon zou krijgen.
Op zondag 10 juli was het zover. Retie schonk een nieuw kanon aan
Dessel en dat kanon kreeg een plaats op het Hamerplein vlakbij de plek
waar in 1865 het oude gesmeed werd. Om 13.30 uur ontmoetten de
burgemeester en de schepenen van Dessel hun collega’s uit Retie in het
gehucht Werbeek, niet ver van de grens met Dessel. Burgemeester Cis
Schepens van Retie overhandigde er plechtig een nieuw kanon aan
burgemeester Kris Van Dijck.

Onvervalste blijde intrede
Het kanon werd daarna in stoet naar Dessel gebracht. De ongeveer 200
deelnemers aan de stoet waren gekleed in historische kledij, “anno
1900”. De stoet werd geopend door de fanfare van Dessel. De Sint-
Sebastiaansgilden van Retie en Schoonbroek, het trommelkorps van de
oud-Chiroleiders van Witgoor, de VVV’s en de Heemkundige kringen van
Dessel en Retie, de Chirojongens en –meisjes van Witgoor, maar ook
historische personages zoals kunstschilder Karel Ooms, koster-organist
Laurent Bongaerts, smid Antoon Verdonck, aartsbisschop Goossens en
zijn communicanten uit 1886,… begeleidden het kanon, dat door
Desselse vaartketsers werd verder getrokken. Net zoals in de stoet van
1865 liepen ook de gewone pezeriken en kort-oren mee en uiteraard de
notabelen van het dorp; de pastoor in het gezelschap van de abt van
Postel, de hoofdonderwijzer, de burgemeesters en schepenen. Deze
laatste rollen werden overtuigend door de hoogwaadigheidsbekleders
van vandaag voor hun rekening genomen.

Het voltallige Schepencollege van Dessel en dat van Retie liepen mee in
de stoet, in pitteleer en chapeau buse of in plooirok.
De stoet kon onderweg op veel belangstelling rekenen en ook op het
Hamerplein was de massa toegestroomd. Niet alleen de mensen van
Dessel en Retie waren onder de indruk. In Gazet van Antwerpen van 11
juli omschreefmen het als volgt: “De overhandiging was opgezet als
een onvervalste blijde intrede”.

Een pezerik door de lucht
Na twee korte toespraken werd het kanon op een sokkel gehesen.
Eenmaal goed verankerd, werd het nog een laatste keer afgeschoten.
En daarbij hadden de “Kort-oren” van Retie nog een verrassing in petto.
Uit het kanon vloog een pezerik over de hoofden van de toeschouwers
heen. “Pezeriken” is de bijnaam van de inwoners van Dessel. Een
pezerik is de uitgesneden roede van een varken en die werd vroeger in
de Kempen gebruikt om de zaag te smeren en de schoenen in te vetten.
Die van Dessel hingen de pezerik echter ook in de haard boven de
soepketel. De warme damp van de kokende ketel deed het vet van de
pezerik smelten en zo in de soep druipen.
Soep met pezerikenvet werd er niet geserveerd op zondag 10 juli. Het
gemeentebestuur van Dessel trakteerde de deelnemers aan de stoet en
alle toeschouwers op het Hamerplein op een frisse pint bier of een
frisdrank. En dat werd gesmaakt. De mensen bleven lang hangen. Men
kon er volksdansen met volksdansgroep De Heiblomme van Dessel. In
de vitrines bij Meubelen Claes hingen een reeks mooie reproducties van
schilderijen van de hand van Karel Ooms met o.a. een paar zelfportret-
ten en het heel mooie portret van zijn moeder, gekleed in de typische
Kempische klederdracht uit de 19e eeuw. Aan het Hamerplein staat ook
nog de oude smidse van Vic Bel. Vic legde rond 1975 de smeedhamer
definitief op het aambeeld. Sindsdien staat de smidse er verlaten bij,
maar nog bijna helemaal intact. Ze werd voor de gelegenheid open-
gesteld en druk bezocht.

De goede nabuurschap in de verf gezet
Het “Kanon van Dessel” was een initiatief van de VVV’s van Retie en
Dessel, Heemkundige Kring De Griffioen Dessel en de Retiese
Heemkundige Kring Zeven Neten. Zij vonden het verhaal van het kanon
een mooi alibi om de goede nabuurschap tussen Dessel en Retie nog
eens in de verf te zetten. Het gemeentebestuur van Dessel en van Retie,
in het bijzonder de twee burgemeesters hebben het spel mooi mee ge-
speeld en het initiatief volop gesteund. Erfgoedcel k.ERF zorgde voor
financiële steun. k.ERF is een door de Vlaamse overheid erkend samen-
werkingsverband waarbinnen Dessel, Retie, Mol, Balen, Geel, Meerhout
en Laakdal initiatieven rond erfgoed opstarten.

Luc Damen, Voorzitter HK De Griffioen Dessel vzw



Op zondag 10 juli 201 1 overhandigde Cis Schepens, burgemeester van
Retie een nieuw kanon aan zijn collega van Dessel, Kris Van Dijck.
Daarmee loste Retie een 125 jaar oude schuld in. Het kanon werd in een
historische stoet met 200 figuranten van Retie naar Dessel gebracht.
Daar werd het op het Hamerplein onder grote publieke belangstelling op
een sokkel geplaatst. De lieve vrede tussen Dessel en Retie was daar-
mee eindelijk hersteld.

Wat was er gebeurd?
Meer dan honderd jaar geleden had Dessel een eigen kanon! Niet om
het grondgebied en het vege lijf van de inwoners te verdedigen, maar
wel om bij feesten en plechtigheden vreugdeschoten te lossen. In 1865
werd kunstschilder Karel Ooms (Dessel, 1 845 – Cannes, 1 900) op
twintigjarige leeftijd laureaat aan de Koninklijke Academie van
Antwerpen. Deze gebeurtenis ging in Dessel niet onopgemerkt voorbij.
Het hele dorp stond in rep en roer. Dessel zou zijn zoon een onvergete-
lijke thuiskomst bezorgen. Iedereen schoot in actie om het dorp te ver-
sieren voor de plechtige ontvangst van de jonge veelbelovende schilder,
op donderdag 11 mei 1865.
Smid Antoon Verdonck knutselde een prachtig kanon in mekaar om de
viering luister bij te zetten. Laurent Bongaerts schreef over deze
heugelijke dag een “Verslag der feesten van Desschel gegeven bij de
bekrooning des heeren Karel Ooms, in het vak der schilderkunst bij de
Koninklijke Academie te Antwerpen”. Hierin lezen we hoe het kanon van
Dessel geboren werd.

Het kanon bleek zo’n succes dat het de volgende jaren bij
feestelijkheden in heel de Kempen gebruikt werd.

Op 8 juli 1 886 kwam Mgr Goossens in Retie de kinderen van Retie,
Schoonbroek en Dessel het Heilig Vormsel toedienen. Het kanon van
Dessel mocht niet ontbreken. Die van Retie deden er te veel poeder op
en het kanon gaf de geest. De verslagenheid was groot in Dessel, maar
de buren van Retie beloofden dat ze voor een nieuw kanon zouden
zorgen.

Een nieuw kanon, onverwijld!
Dat beloofden die van Retie aan Dessel. Een tijd geleden realiseerde
men zich in Dessel dat Retie na bijna 125 jaar zijn belofte nog niet
nagekomen was. Daarmee stak de historie van het kanon van Dessel de
splitsing van BHV serieus naar de kroon. Een vergelijking die voor de
nodige nervositeit zorgde, zeker in het schepencollege van Dessel, dat
volledig uit N-VA-ers bestaat. En dus vertrok er een brief van Dessel naar
Retie waarin beleefd maar toch heel gemeend gevraagd, bijna geëist
wordt dat Retie zijn beschamende schuld zou vereffenen en aan Dessel
een feestkanon cadeau zou doen. Onverwijld!

Het was spannend afwachten op het antwoord dat van de andere kant
van de Werbeekse Neet moest komen.
Maar al snel liet Retie blijken dat het de goede nabuurschap met Dessel
hoog in het vaandel voert en dat Dessel zijn nieuw kanon zou krijgen.
Op zondag 10 juli was het zover. Retie schonk een nieuw kanon aan
Dessel en dat kanon kreeg een plaats op het Hamerplein vlakbij de plek
waar in 1865 het oude gesmeed werd. Om 13.30 uur ontmoetten de
burgemeester en de schepenen van Dessel hun collega’s uit Retie in het
gehucht Werbeek, niet ver van de grens met Dessel. Burgemeester Cis
Schepens van Retie overhandigde er plechtig een nieuw kanon aan
burgemeester Kris Van Dijck.

Onvervalste blijde intrede
Het kanon werd daarna in stoet naar Dessel gebracht. De ongeveer 200
deelnemers aan de stoet waren gekleed in historische kledij, “anno
1900”. De stoet werd geopend door de fanfare van Dessel. De Sint-
Sebastiaansgilden van Retie en Schoonbroek, het trommelkorps van de
oud-Chiroleiders van Witgoor, de VVV’s en de Heemkundige kringen van
Dessel en Retie, de Chirojongens en –meisjes van Witgoor, maar ook
historische personages zoals kunstschilder Karel Ooms, koster-organist
Laurent Bongaerts, smid Antoon Verdonck, aartsbisschop Goossens en
zijn communicanten uit 1886,… begeleidden het kanon, dat door
Desselse vaartketsers werd verder getrokken. Net zoals in de stoet van
1865 liepen ook de gewone pezeriken en kort-oren mee en uiteraard de
notabelen van het dorp; de pastoor in het gezelschap van de abt van
Postel, de hoofdonderwijzer, de burgemeesters en schepenen. Deze
laatste rollen werden overtuigend door de hoogwaadigheidsbekleders
van vandaag voor hun rekening genomen.

Het voltallige Schepencollege van Dessel en dat van Retie liepen mee in
de stoet, in pitteleer en chapeau buse of in plooirok.
De stoet kon onderweg op veel belangstelling rekenen en ook op het
Hamerplein was de massa toegestroomd. Niet alleen de mensen van
Dessel en Retie waren onder de indruk. In Gazet van Antwerpen van 11
juli omschreefmen het als volgt: “De overhandiging was opgezet als
een onvervalste blijde intrede”.

Een pezerik door de lucht
Na twee korte toespraken werd het kanon op een sokkel gehesen.
Eenmaal goed verankerd, werd het nog een laatste keer afgeschoten.
En daarbij hadden de “Kort-oren” van Retie nog een verrassing in petto.
Uit het kanon vloog een pezerik over de hoofden van de toeschouwers
heen. “Pezeriken” is de bijnaam van de inwoners van Dessel. Een
pezerik is de uitgesneden roede van een varken en die werd vroeger in
de Kempen gebruikt om de zaag te smeren en de schoenen in te vetten.
Die van Dessel hingen de pezerik echter ook in de haard boven de
soepketel. De warme damp van de kokende ketel deed het vet van de
pezerik smelten en zo in de soep druipen.
Soep met pezerikenvet werd er niet geserveerd op zondag 10 juli. Het
gemeentebestuur van Dessel trakteerde de deelnemers aan de stoet en
alle toeschouwers op het Hamerplein op een frisse pint bier of een
frisdrank. En dat werd gesmaakt. De mensen bleven lang hangen. Men
kon er volksdansen met volksdansgroep De Heiblomme van Dessel. In
de vitrines bij Meubelen Claes hingen een reeks mooie reproducties van
schilderijen van de hand van Karel Ooms met o.a. een paar zelfportret-
ten en het heel mooie portret van zijn moeder, gekleed in de typische
Kempische klederdracht uit de 19e eeuw. Aan het Hamerplein staat ook
nog de oude smidse van Vic Bel. Vic legde rond 1975 de smeedhamer
definitief op het aambeeld. Sindsdien staat de smidse er verlaten bij,
maar nog bijna helemaal intact. Ze werd voor de gelegenheid open-
gesteld en druk bezocht.

De goede nabuurschap in de verf gezet
Het “Kanon van Dessel” was een initiatief van de VVV’s van Retie en
Dessel, Heemkundige Kring De Griffioen Dessel en de Retiese
Heemkundige Kring Zeven Neten. Zij vonden het verhaal van het kanon
een mooi alibi om de goede nabuurschap tussen Dessel en Retie nog
eens in de verf te zetten. Het gemeentebestuur van Dessel en van Retie,
in het bijzonder de twee burgemeesters hebben het spel mooi mee ge-
speeld en het initiatief volop gesteund. Erfgoedcel k.ERF zorgde voor
financiële steun. k.ERF is een door de Vlaamse overheid erkend samen-
werkingsverband waarbinnen Dessel, Retie, Mol, Balen, Geel, Meerhout
en Laakdal initiatieven rond erfgoed opstarten.

Luc Damen, Voorzitter HK De Griffioen Dessel vzw



HET HEILIG HARTBEELD

Op het Hofplein staat een monumentaal Heilig Hartbeeld van kunststeen
op een sokkel van baksteen. Het werd gemaakt door J. Van den Broeck
uit Antwerpen en in 1936 geplaatst aan de zuidkant van de kerk.
In 1951 werd het beeld verplaatst naar het Hofplein.
In 2006 werd het beeld gerestaureerd door Frans Meynen uit Dessel.

Op de sokkel staat een gedichtje van JP Melis:
waar de wind begint
en de horizon eindigt
waar het licht ontspringt
en elke kleur wijzigt
daar zal je bij me zijn

Van de devotie tot het Heilig Hart is al sprake in de 13de eeuw. Rond de
wisseling van 19de naar de 20ste eeuw werd de Heilig Hartverering
nieuw leven ingeblazen. In deze periode werden vele katholieke kerken
en kapellen gebouwd, gewijd aan het Heilig Hart. De Sacré-Coeur in
Parijs is voor ons de meest bekende. Er werden dan ook veelvuldig
Heilig Hartbeelden geplaatst in en rond de kerken.
Het Hart van Jezus wordt in de kunst gewoonlijk afgebeeld als een ge-
opende borstkas met daarin een bloedrood hart met een vlam. Het hart
staat voor de persoon van Christus' leven en lijden. De vlam staat
symbool voor de liefde en barmhartigheid.



De roek is even groot als de zwarte kraai, ongeveer 46 centimeter lang.
Het verenkleed is zwart met een blauwachtige metaalglans. De snavel is
zwart, iets naar beneden gebogen en slanker dan die van de zwarte
kraai. Als het dier wat ouder is, wordt de snavelbasis kaal en de onder-
liggende grijze huid wordt zichtbaar. Het bovendeel van de poten is met
veren bekleed. Dit noemt men de broek en maakt de vogel op jonge
leeftijd reeds herkenbaar. Vrouwtje en mannetje hebben hetzelfde
verenkleed en ze zijn ook even groot. De roek kan luidruchtig zijn en
heeft een groot aantal geluiden tot zijn beschikking, die soms sterk met
die van de zwarte kraai overeenkomen.
Roeken leven in kolonies. De nesten worden dicht bij elkaar in een aan-
tal boomtoppen gebouwd. De kolonies kunnen zeer groot worden.
Sporadisch broedt de roek ook solitair. Roeken zijn geslachtsrijp aan het
einde van hun tweede jaar. Ze vormen een paar voor het leven. De nest-
bouw begint vroeg in maart. Het nest wordt door beide partners ge-
maakt, is stevig in elkaar gezet van dunne buigzame twijgen en wordt
van binnen met verschillende materialen gevoerd. Vaak wordt er
materiaal van buurnesten of uit naburige kolonies geroofd. Het legsel
bestaat uit 3 tot 6 grijsgroene, onduidelijk gevlekte eieren. Het vrouwtje
broedt 16 tot 19 dagen. Ze wordt in die tijd door het mannetje gevoerd.
De jongen verblijven ongeveer een maand in het nest, in de eerste tien
dagen worden ze gevoerd door het mannetje, daarna door beide ouders.
Na het uitvliegen worden de jongen nog een poosje door de ouders ver-
zorgd waarna ze zich aansluiten bij een troep leeftijdgenoten en in de
nabije omgeving op verkenning gaan.

De roek komt voor van Ierland in het westen tot de Altaisteppen in het
oosten, en van Noord-Spanje tot in Denemarken en Zuid-Zweden en ook
nog tot de westkust van Finland.
Het leefgebied van de roek is open akker- en weideland, afgewisseld
met bomen, bosjes, boomrijen en heggen. De vogel gedijt goed in de
nabijheid van mensen. Roeken zijn erg trouw aan hun standplaats.
Roeken zijn net als andere kraaiensoorten flexibele eters. Ze hebben de
voorkeur voor dierlijk voedsel zoals regenwormen, slakken, insecten en
af en toe zelfs muizen. Plantaardig voedsel maakt ongeveer 60% van
hun dieet uit. De plantaardige voeding bestaat vooral uit allerlei zaden,
noten, eikels en vruchten als kersen en pruimen. Juvenielen worden
voornamelijk met wormen en insecten gevoerd.
West-Europese roeken zijn grotendeels standvogels. Hoe verder naar
het oosten, hoe vaker de roeken 's winters naar het zuiden trekken.

DE ROEKENKOLONIE



De roek is even groot als de zwarte kraai, ongeveer 46 centimeter lang.
Het verenkleed is zwart met een blauwachtige metaalglans. De snavel is
zwart, iets naar beneden gebogen en slanker dan die van de zwarte
kraai. Als het dier wat ouder is, wordt de snavelbasis kaal en de onder-
liggende grijze huid wordt zichtbaar. Het bovendeel van de poten is met
veren bekleed. Dit noemt men de broek en maakt de vogel op jonge
leeftijd reeds herkenbaar. Vrouwtje en mannetje hebben hetzelfde
verenkleed en ze zijn ook even groot. De roek kan luidruchtig zijn en
heeft een groot aantal geluiden tot zijn beschikking, die soms sterk met
die van de zwarte kraai overeenkomen.
Roeken leven in kolonies. De nesten worden dicht bij elkaar in een aan-
tal boomtoppen gebouwd. De kolonies kunnen zeer groot worden.
Sporadisch broedt de roek ook solitair. Roeken zijn geslachtsrijp aan het
einde van hun tweede jaar. Ze vormen een paar voor het leven. De nest-
bouw begint vroeg in maart. Het nest wordt door beide partners ge-
maakt, is stevig in elkaar gezet van dunne buigzame twijgen en wordt
van binnen met verschillende materialen gevoerd. Vaak wordt er
materiaal van buurnesten of uit naburige kolonies geroofd. Het legsel
bestaat uit 3 tot 6 grijsgroene, onduidelijk gevlekte eieren. Het vrouwtje
broedt 16 tot 19 dagen. Ze wordt in die tijd door het mannetje gevoerd.
De jongen verblijven ongeveer een maand in het nest, in de eerste tien
dagen worden ze gevoerd door het mannetje, daarna door beide ouders.
Na het uitvliegen worden de jongen nog een poosje door de ouders ver-
zorgd waarna ze zich aansluiten bij een troep leeftijdgenoten en in de
nabije omgeving op verkenning gaan.

De roek komt voor van Ierland in het westen tot de Altaisteppen in het
oosten, en van Noord-Spanje tot in Denemarken en Zuid-Zweden en ook
nog tot de westkust van Finland.
Het leefgebied van de roek is open akker- en weideland, afgewisseld
met bomen, bosjes, boomrijen en heggen. De vogel gedijt goed in de
nabijheid van mensen. Roeken zijn erg trouw aan hun standplaats.
Roeken zijn net als andere kraaiensoorten flexibele eters. Ze hebben de
voorkeur voor dierlijk voedsel zoals regenwormen, slakken, insecten en
af en toe zelfs muizen. Plantaardig voedsel maakt ongeveer 60% van
hun dieet uit. De plantaardige voeding bestaat vooral uit allerlei zaden,
noten, eikels en vruchten als kersen en pruimen. Juvenielen worden
voornamelijk met wormen en insecten gevoerd.
West-Europese roeken zijn grotendeels standvogels. Hoe verder naar
het oosten, hoe vaker de roeken 's winters naar het zuiden trekken.



Achter de Alfons Smet Residenties vind je een ecologische en educatieve
natuurtuin, "Den Hof " genoemd. Je kunt hier, midden in het centrum van
Dessel, genieten van een prachtig stukje groen. De wandelpaden zijn
voor iedereen vrij toegankelijk en heel wat bewoners van het zorgcen-
trum genieten hier dagelijks van hun kleine wandeling.
In het ontwerp van de natuurtuin is rekening gehouden met de bestaan-
de structuur van het terrein. De natuur heeft hier alle kansen gekregen
en is uitgegroeid tot een plek met grote verscheidenheid aan biotopen.
Er is plaats voor een moestuin en een hoogstamboomgaard. Beide zijn
omringd door een haag, een zogenaamde ‘groenkamer’.
Kruiden hebben hun plaats in de kruidenspiraal gekregen. Deze is
opgebouwd met herbruikbare materialen. Verspreid in het bos liggen
houtstapels en takkenwallen. Vogels vinden hier een nestgelegenheid,
muizen en egels een schuilplaats. De verschillende hooilanden zijn inge-
zaaid met specifieke bloemenmengsels.
Een waterpartij met een brug doorklieft de volledige tuin. Hier komen
heel wat watervogels hun kunsten tentoonspreiden tot groot jolijt van de
bewoners. Achterin de tuin bevinden zich een (kikker) poel, insecten-
hotels en een wiglo. Wat zeker niet mag ontbreken in de natuurtuin is
een composthoop en ook de kippen verwerken heel wat afval. Schapen
en geitjes zorgen hier en daar voor de begrazing.
Deze natuurtuin wordt onderhouden door vrijwilligers van natuur-
vereniging Den Bunt, samen met enkele bewoners van het zorgcentrum.
Dit gebeurt onder supervisie van de specialisten van Natuurpunt die hun
met raad en daad bijstaan.

NATUURTUIN "DEN HOF"



DE WITTE NETE

Verschillende ‘netekes’ vormen de bovenlopen van de Kleine Nete.
Vier Neten kruisen het Buntpad: de Voorste Nete, de Achterste Nete,
de Witte Nete en de Kolkenete. Deze benamingen komen ook voor op
de topografische kaart. In de volksmond wordt de Voorste Nete de
Eerste Neet genoemd en de Achterste Nete de Tweede Neet.
In 2004 en 2006 zou de uitbreiding van de SIBELCO-groeve Donk een
deel van de Witte Nete opslokken. Sibelco wint en veredelt diverse
soorten zand en mineralen. Het gaat vooral om hoogwaardige kwarts-
zanden voor de industrie. Na een uitgebreide voorstudie werd de Witte
Nete daarom verlegd over een lengte van ca. 1800 meter.
De nieuwe loop moest de beschermde habitat behouden en herstellen.
In de Witte Nete zwemmen enkele Europees beschermde vissoorten
waaronder de rivierdonderpad en kleine modderkruiper.
Het verleggen van een waterloop is een drastische ingreep, maar biedt
ook mogelijkheden naar herstel toe. Zoals vele waterlopen in zandig
Vlaanderen werden ook de Voorste en Witte Nete in het verleden recht-
getrokken. Het nieuwe tracé herstelt de landschappelijke meandering
van de Voorste en Witte Nete zoals die op het einde van de 19de eeuw
aanwezig was. Omheen de nieuwe waterloop werd een deel van het
maaiveld afgegraven om te vermijden dat de beek te diep in het
landschap zou ingesneden zijn.
Hierdoor kwam het onderliggende zandsubstraat bloot te liggen. Om de
erosie bij hevige regenbuien te beperken werd een deel van deze
afgegraven zone met enkele cm teelaarde afgedekt en ingezaaid met
een aangepast grasmengsel.

Een ander deel werd beplant met grauwe els zodat op termijn een af-
wisseling ontstaat van open en gesloten stukken natuur. Het ecologisch
herstel van de Voorste Nete werd gedurende twee jaar opgevolgd (2005-
2006) . Sibelco ontving voor dit project de prestigieuze Inbev-Baillet
LatourMilieuprijs. De aandacht voor het milieu vormt een essentieel
onderdeel van Sibelco's langetermijnvisie. Volgens de jury is het project
‘Omlegging van de Witte Nete’ uniek in Vlaanderen. SBR-Sibelco NV
slaagde erin met dit project economie te verzoenen met natuur. Bij dit
project werden heel wat overheidsinstanties betrokken: de gemeente
Dessel, de provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos en
het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
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DE BEVER

Bevers zijn grote, gedrongen dieren met korte poten. De Europese bever
weegt tussen de 20 en 25 kg en is met een lichaam van 70 tot 100 cm
het grootste knaagdier van Europa. Zijn staart, ook nog eens 30 cm
lang, is plat en onbehaard en doet dienst als roer bij het zwemmen, als
vetopslagplaats, als warmteregulator en als zitkussen. Bij gevaar slaat
de bever krachtig met de staart op het water. Vanaf 2000 worden bevers
waargenomen in de Dijle. Via het Kempisch Kanaal en de bevloeiïngs-
kanaaltjes is de verspreiding vanuit het maasbekken ingezet (2014) .
Knaagsporen aan de bomen verraden zijn aanwezigheid. De bever
bouwt dammen in het water waardoor hij een belangrijke invloed heeft
op het uitzicht van het landschap. De meeste dammen zijn eerder
bescheiden maar kunnen tot tientallen meters lang, en twee meter hoog
worden. Bevers stoppen ook niet met bouwen wanneer ze een dam
hebben aangelegd. Omdat het transport van bouwmateriaal over het
water veel minder energie vergt dan over het land, zullen bevers in hun
territorium tal van kleinere dammen aanleggen. Het resultaat is een
netwerk van kleine kanaaltjes die vissen, amfibieën en watervogels
aantrekken. Waterlopen in Vlaanderen werden in het recente verleden in
functie van landbouw en transport vaak rechtgetrokken om een snellere
afwatering te krijgen. Ze werden dieper en breder gemaakt en alle
natuurlijke ophopingen van hout werden verwijderd. Deze ingrepen
zorgden voor een verarming van het landschap. Bovendien zorgen zulke
ingrepen ook voor overstromingen in de benedenloop van de rivieren.
Water vasthouden of bufferen en het langzaam afvoeren bij stortregens
voorkomt overstromingen. Hermeandering en het opnieuw aanbrengen
van barrières in waterlopen is een prioriteit bij het herstellen van het
originele natuurlandschap.



OEVERZWALUWEN

De oeverzwaluw is de kleinste zwaluwsoort en meet ongeveer twaalf
centimeter. Hij heeft een bruine bovenzijde, een witte onderzijde en een
bruine borstband. Hij dankt zijn naam aan zijn gewoonte om in steile
rivieroevers te broeden. De oeverzwaluw is een sociale vogel en brengt
een groot deel van zijn leven door in het gezelschap van andere
zwaluwsoorten
De oeverzwaluw broedt in kolonies en in tunnels van tien centimeter tot
ruim een meter diep. Deze graaft hij uit in zand, leem of klei van steile
oevers. In het veranderend landschap komen steeds minder steile
oevers voor door het rechttrekken van waterwegen. Daarom wordt hij
door de mens weleens geholpen en worden er heel wat kunstmatige
broedwanden aangelegd. Steile wanden, ontstaan door de plaatselijke
zandwinning, zijn favoriete broedplaatsen. Over het algemeen wordt elk
jaar een nieuw nest uitgegraven, maar het komt voor dat een oever-
zwaluw een oud nest verder uitgraaft voordat hij deze gebruikt voor een
nieuw broedjaar. Het aantal nesten in een broedkolonie varieert van een
tiental tot enkele honderden. Het nest wordt met stro en veren aan het
eind van de gegraven tunnel gebouwd. Ze hebben 4 à 5 jongen per nest
en er zijn tot 2 legsels per jaar.
De vlucht van de oeverzwaluw is snel en schokkerig, waarmee hij zich
onderscheidt van andere gelijksoortige zwaluwen. De oeverzwaluw laat
een kwetterend en monotoon geluid horen dat tijdens de vlucht continu
doorgaat. Wanneer de oeverzwaluw is neergestreken daalt het volume
en zijn er meer pauzes in de zang. Wanneer een roofvogel of een andere
natuurlijke vijand nadert, laat de oeverzwaluw luide alarmkreten horen.

De oeverzwaluw jaagt op kleine insecten, vaak net boven het water.
Hiermee onderscheidt hij zich tot de meeste andere zwaluwsoorten die
op grotere insecten jagen.
De oeverzwaluw is een kosmopoliet en heeft na de boerenzwaluw het
grootste verspreidingsgebied van de zwaluwen. Het broedgebied beslaat
grote delen van Noord-Amerika, Europa en Azië. Hij verschijnt rond het
einde van maart in zijn broedgebied net als de boerenzwaluw. Rond
augustus neemt het aantal oeverzwaluwen in het broedgebied af en
eind september vertrekken de laatste vogels naar de overwinterings-
gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en de Zuidoost-Aziatische eilanden.
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BEGRAZINGSPROJECT KEMP

Ecologie
Begrazing met schapen heeft tot doel de verschillende gebieden op een
biologische en ecologisch verantwoorde wijze te beheren. Schapen
zorgen door hun specifieke manier van begrazen voor een meer gediver-
sifieerde biotoop. Met verschillende natuurverenigingen, Animal en de
Dienst voor de Scheepvaart zijn er kontrakten voor deze vorm van
natuur- en dijkbeheer. Een gedetailleerde begrazingskalender is op
eenvoudige aanvraag verkrijgbaar. De lopende kontrakten worden door
Maarten D’Hondt gehonoreerd. Om de heide in zijn “oorspronkelijke”
staat te herstellen kan je omzeggens niet zonder schapenbegrazing. De
eeuwenlange potstaleconomie (met schapenbegrazing van de woeste of
gemene gronden) zorgde voor het biotoop “heide”. Door het wegvallen
van deze economie ontwikkelt de heide onontkoombaar naar bosgebied
(tenzij een gewestplanwijziging hier anders zou over beslissen!) .
Deze ontwikkeling kan vrijwel niet mechanisch bestreden worden.
Diverse pogingen in het verleden tonen dit onomstotelijk aan. Zowel
mechanisch plaggen als de klassieke heidebranden leggen het af tegen
kleinschalige schapenbegrazing.

Toerisme
Het begrazen van de Kempische kanaaldijken en de heide betekent een
toeristische meerwaarde voor de betrokken gemeenten. Het is mogelijk
bezoekers te ontvangen op de heide en in de schaapskooi. Geleide
wandelingen met oog voor specifieke streekduiding en ecologisch
natuurbeheer staan op het programma.

Het schaap is eeuwenlang een belangrijke schakel in onze economie
geweest. De potstaleconomie zorgde niet alleen voor landbouwop-
brengstmaar was tevens gangmaker voor andere nijverheid. De wol-
verwerking heeft in onze contreien een niet te onderschatten invloed
gehad. Met het ontstaan van de wateringen in de 19de eeuw kwam
hierin geleidelijk aan verandering.

Educatie
Door het inzetten van schapen in combinatie met een op maat gesne-
den natuurexploratie wordt bij een ruim doelpubliek interesse gewekt
voor de waarde van onze natuurgebieden. Educatieve projecten zijn
uitgewerkt. De schaapskudde vormt een tastbaar middel voor diverse
doelgroepen om in contact te komen met de streekeigen natuur.
Een bezoek aan de herder is een unieke combinatie tussen leermomen-
ten vanuit ervaring en waarneming, mogelijk gekoppeld aan een
sportieve activiteit. De ervaring moet de doelgroepen motiveren een
positieve ingesteldheid te hebben naar natuur en milieu. Betrachting is
mensen aanspreekbaar te maken voor een positieve (preventieve)
gedragswijziging naar natuur en milieu toe.

Tewerkstelling
De meervoudige activiteiten van het project “Kemp” bieden een
gevarieerd tewerkstellingsaanbod, op verschillende niveaus en met
specifieke invalshoeken. Onder andere in het kader van de bijzondere
jeugdzorg lopen ermomenteel proefprojecten. Tewerkstelling of
arbeidsattitudetraining van bepaalde groepen werklozen is een doel op
middellange termijn. Vormingswerkers zullen instaan voor deze bege-
leiding alsook voor het educatieve gedeelte en de ondersteuning van de
toeristische activiteit.

Kemp vzw - Kolkstraat 57 - 2400 Mol - info@kempvzw.be
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zorgen door hun specifieke manier van begrazen voor een meer gediver-
sifieerde biotoop. Met verschillende natuurverenigingen, Animal en de
Dienst voor de Scheepvaart zijn er kontrakten voor deze vorm van
natuur- en dijkbeheer. Een gedetailleerde begrazingskalender is op
eenvoudige aanvraag verkrijgbaar. De lopende kontrakten worden door
Maarten D’Hondt gehonoreerd. Om de heide in zijn “oorspronkelijke”
staat te herstellen kan je omzeggens niet zonder schapenbegrazing. De
eeuwenlange potstaleconomie (met schapenbegrazing van de woeste of
gemene gronden) zorgde voor het biotoop “heide”. Door het wegvallen
van deze economie ontwikkelt de heide onontkoombaar naar bosgebied
(tenzij een gewestplanwijziging hier anders zou over beslissen!) .
Deze ontwikkeling kan vrijwel niet mechanisch bestreden worden.
Diverse pogingen in het verleden tonen dit onomstotelijk aan. Zowel
mechanisch plaggen als de klassieke heidebranden leggen het af tegen
kleinschalige schapenbegrazing.

Toerisme
Het begrazen van de Kempische kanaaldijken en de heide betekent een
toeristische meerwaarde voor de betrokken gemeenten. Het is mogelijk
bezoekers te ontvangen op de heide en in de schaapskooi. Geleide
wandelingen met oog voor specifieke streekduiding en ecologisch
natuurbeheer staan op het programma.

Het schaap is eeuwenlang een belangrijke schakel in onze economie
geweest. De potstaleconomie zorgde niet alleen voor landbouwop-
brengstmaar was tevens gangmaker voor andere nijverheid. De wol-
verwerking heeft in onze contreien een niet te onderschatten invloed
gehad. Met het ontstaan van de wateringen in de 19de eeuw kwam
hierin geleidelijk aan verandering.

Educatie
Door het inzetten van schapen in combinatie met een op maat gesne-
den natuurexploratie wordt bij een ruim doelpubliek interesse gewekt
voor de waarde van onze natuurgebieden. Educatieve projecten zijn
uitgewerkt. De schaapskudde vormt een tastbaar middel voor diverse
doelgroepen om in contact te komen met de streekeigen natuur.
Een bezoek aan de herder is een unieke combinatie tussen leermomen-
ten vanuit ervaring en waarneming, mogelijk gekoppeld aan een
sportieve activiteit. De ervaring moet de doelgroepen motiveren een
positieve ingesteldheid te hebben naar natuur en milieu. Betrachting is
mensen aanspreekbaar te maken voor een positieve (preventieve)
gedragswijziging naar natuur en milieu toe.

Tewerkstelling
De meervoudige activiteiten van het project “Kemp” bieden een
gevarieerd tewerkstellingsaanbod, op verschillende niveaus en met
specifieke invalshoeken. Onder andere in het kader van de bijzondere
jeugdzorg lopen ermomenteel proefprojecten. Tewerkstelling of
arbeidsattitudetraining van bepaalde groepen werklozen is een doel op
middellange termijn. Vormingswerkers zullen instaan voor deze bege-
leiding alsook voor het educatieve gedeelte en de ondersteuning van de
toeristische activiteit.
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SLEEDOORN

De sleedoorn hoort bij de familie van de pruimen en de kersen. De
wetenschappelijke benaming van de sleedoorn betekent letterlijk
vertaald "de pruim die doorns draagt" .
Slee is trouwens een oud woord voor pruim. De Sleedoorn is een dicht-
vertakkende inheemse plant die twee tot zes meter hoog wordt. De
sleedoorn is een zeer langzame groeier van bloem tot vrucht. Het is één
van de eerste bloeiers na de winter en ziet er dan prachtig uit. De eerste
vruchten zijn er in augustus en verkleuren dan langzaam van groen naar
blauw tot blauwzwart. De vruchten zijn pas rijp in de herfst na de eerste
nachtvorst. Ze hebben een grote pit. Je kunt de sleepruimen best
plukken voordat ze verschrompelen of voordat de vogels er aan zitten.
Als je niet kan wachten op eerste nachtvorst, steek ze dan een nacht in
diepvriezer. De vruchten smaken zuur en wrang en worden in de
volksmond soms ook wel eens "trekkebekken" genoemd. De vogels eten
ze pas als alle andere bessen verdwenen zijn. Ze smaken niettegen-
staande zeer lekker in bepaalde keukengerechten, jenever en likeur, wijn
en gelei. In de Middeleeuwen gebruikte men de bloemen en de bessen in
meerdere geneesmiddelen. Met behulp van ingedikt vruchtensap werd
onder andere buikloop bestreden.
Sleedoorn groeit op zonnige plekken bij bosranden en langs paden
vooral op een kalkhoudende bodem. De sleedoorn houdt van de zon.
Door zijn grote doornen werd sleedoorn in het verleden ook veel
gebruikt afscheidingen en hagen.



BOERETANG

De Boeretang is een hoevecomplex bestaande uit een woonhuis met
een karrenschob, een stal en een schuur. De eerste sporen van be-
woning in de omgeving van de Boeretang dateren van 1379 en houden
verband met de voormalige nabijgelegen Beekmolen, een slagmolen op
de Witte Nete. De molen zou tot het latere boerderijcomplex de
Boeretang behoord hebben.
Er wordt beweerd (en tegengesproken) dat de Boeretang ten tijde van
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) als schans zou opgericht zijn voor
de inwoners van het gehucht Brasel.
De oprichting van het hoevecomplex gebeurde alleszins op een econo-
misch en defensief strategische plaats: in een vruchtbaar, drassig
gebied én op het kruispunt van belangrijke verbindingswegen naar de
naburige dorpen. De eerste naamsvermelding van de hoeve dateert van
1681 . Hoeve en molen werden toen apart verpacht. In 1715 werd de
hoeve apart verkocht aan Peter Van Balen die hiervoor geld leende bij
de abdij van Tongerlo. Wegens financiële problemen van de familie Van
Balen legde de abdij van Tongerlo beslag op de Boeretang. De slechte
toestand van de gebouwen noopte de abdij tot grondige herstellings-
werken. Tevens ondernam de abdij ontginningswerken in de nabije om-
geving. De erfgenamen van Peter Van Balen eisten de hoeve terug en
na een lange reeks processen werd de Boeretang in 1763 openbaar
verkocht. De koper kocht ook de Beekmolen, herbouwde deze en voegde
hoeve en molen samen tot een grote pachthoeve en afspanning.

Tijdens de Belgische onafhankelijkheidsstrijd zou Hendrik Consciënce als
soldaat van het Belgisch leger hier geruime tijd verbleven hebben. De
verhalen van de bewoners inspireerden hem tot het schrijven van het
boek“Rikke-tikke-tak”.
De Boeretang en de molen bleven één geheel tot, in 1910, een afzon-
derlijke hoeve bij de molen gebouwd werd. De Beekmolen en bijhorende
gebouwen werden echter in 1966 gesloopt om plaats te maken voor een
modern landbouwbedrijf. Rond de jaren 1970 verkeerde het geheel in
een sterk verwaarloosde en vervallen staat. In 1976 werd de omgeving
beschermd als landschap en in 1989 de gebouwen als monument. Vanaf
1990 stopte de landbouwactiviteit op de hoeve. In 1992 werd het meest
vervallen schuurgebouw gerestaureerd en ingericht tot ontmoetings-
centrum. De gedeeltelijk gedichte vest werd opnieuw open gelegd en
verbonden met de Witte Nete. De restauratie van woonhuis en karren-
schob vond plaats in 1997.
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BRAZELBERGEN

Brazelbergen is een stukje mooie natuur, gelegen in het gehucht Brasel
te Dessel. Dit duinengebied bestond oorspronkelijk uit stuifduinen en
heide. In de tweede helft van de 19de eeuw werden delen van het
duinengebied beplant met naaldhout. Door regelmatige houtkap valt er
veel licht op de bodem en vormt er zich een etagebouw van mossen,
struiken en bomen. Door de aparte bodemeigenschappen en het reliëf
ontwikkelen de duinen een karakteristieke biotoop. Op de onbegroeide
delen komen verschillende specifieke insecten voor zoals graafwespen.
Op de andere plaatsen komen duinvegetaties voor met grassen zoals
het buntgras, korstmossen, kruiden en varens. Men treft er ook beperkte
heidevegetaties aan als relict. De heide die ooit massaal in dit gebied
aanwezig was, heeft de grote veranderingen in de natuur overleefd,
maar komt enkel nog voor in versnipperde verspreiding.
Op de ‘kop’ van de stuifduin bevindt zich een kunstmatig opgehoogde
helling uit zandig materiaal. Zowel de stuifduin als de kunstmatige
helling krijgen in het RUP* een beschermd statuut omwille van hun
landschappelijke en natuurlijke waarde. Rond 1975 werd een deel van
het bos gekapt voor de aanleg van sportterreinen en de inplanting van
een nieuwe woonwijk.

* Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is in Vlaanderen een plan waar-
mee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.



DE KOLKENETE

Dessel mag terecht een netendorp genoemd worden met de Voorste en
Achterste, Witte en Zwarte, Werbeekse en Kolkenete.
Verdroging van de Kolkebeemden en het verharden van de dorpskern,
maken dat de Kolkenete wel eens droog komt te staan. Ook afvloeiing
van regenwater naar de riolering speelt hierin zijn rol. Bovendien ver-
dampen de elzen van de Elsakker heel wat water. Alles rondom het huis
in het ‘hard’ verdroogt de dorpskern. De daling van het grondwaterpeil
in de Kolkebeemden maakt ontwatering dus overbodig.

Een deel van de
Kolkenete is in
de Netestraat in
buizen gestopt.
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