
De Desselse Nete
De bronnen van de Desselse Nete bevinden zich op Mols grondgebied in
de natuurgebieden "Hoge Schouw" en "Koemook". Deze afwaterings-
gebieden bevinden zich aan de oostkant van het kanaal Schoten-Dessel.
De rivier duikt vervolgens het kanaal onderdoor en komt Dessel
binnengelopen via het "Goor" . Even verder werd op de bovenloop een
vistrap aangelegd. Naargelang de ligging bevindt het riviertje zich
verder juist over de grens van Dessel of juist over de grens van Retie.
De Desselse Nete vormt van oudsher de scheidinglijn tussen Dessel en
Retie. Aan Retiese zijde wordt de Desselse Nete de Werbeekse Nete
genoemd, naar het aanpalende gehucht Werbeek dat in de 12de eeuw
samen met Hodonk een aparte heerlijkheid vormde onder de abdij van
Tongerlo. De Desselse Nete loopt bij de monding op Reties grondgebied
over in de Zwarte Nete.



De vistrap in de buurt van
de Desselse Nete
Om de Goorvijvers van voldoende water te voorzien werd in het
verleden een stuw van 60cm op de Desselse Nete geplaatst. Hierdoor
konden zeldzame vissen, die hier hun paaiplaatsen hadden, deze niet
meer bereiken. Om het hoogteverschil van 60 cm te overbruggen
werden achttien drempels of trappen aangelegd in deze waterloop.
Natuurvereniging “Den Bunt” gaf advies voor deze werken en in
2013 startte de Provincie Antwerpen met de aanleg van een vistrap in
de Desselse Nete. Door deze ingreep kunnen de vissen nu terug stroom-
opwaarts zwemmen om hun paaiplaatsen te bereiken en kuit te
schieten. De waterstroming doorheen de drempels is rustig zodat de
vissen stroomopwaarts kunnen zwemmen. In de holten tussen stenen
en grind vinden ze rust en beschutting in hun tocht om zich voort te
planten. Door de combinatie met een sterk verbeterde waterkwaliteit
krijgen waardevolle beekvissen zoals de beekprik, de rivierdonderpad
en de kleine modderkruiper nieuwe kansen om te overleven.




