
                 

Buntpad

Afstand: 4,7 km of 7,9 km

Vertrek: Kerststal Campinaplein

Parking: Markt of parking AC “De Plaetse”

Knooppunten: 1 - 9 - 10 - 15 - 17 - 56 - 57 - 74 - 12 - 72 - 56 -  
 17 - 59 - 11 - 52 - 1  

 Verkorting: 1 - 9 - 10 - 15 - 17 - 59 - 11 - 52 - 1 

Wegen: 90% zandwegen, 10% verhard. 
 Niet geschikt voor rolstoelgebruikers .
 De Witte Nete kan soms plaatselijk buiten zijn  
 oevers treden: laarzen !
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De bever
Bevers zijn grote, gedrongen dieren met 
korte poten. De Europese bever weegt tus-
sen de 20 en 25 kg en is met een lichaam 
van 70cm tot 100cm het grootste knaagdier 
van Europa. Zijn staart, ook nog eens 30cm 
lang, is plat en onbehaard en doet dienst 
als roer bij het zwemmen, als vetopslag-
plaats, als warmteregulator en als zitkus-
sen. Bij gevaar slaat de bever krachtig met 
de staart op het water. Soortgenoten zijn 
gewaarschuwd. 

Vanaf 2000 worden bevers waargenomen in 
de Dijle. Via het Kempens Kanaal en de be-
vloeiïngskanaaltjes is de verspreiding vanuit 
het maasbekken ingezet (2014). 
Boomknaagsporen verraden zijn aanwezig-
heid. De bever is een wettelijk beschermd 
dier.

De Boeretang
Het oudste document in verband met de 
geschiedenis van deze oude hoeve gelegen 
aan de Witte Nete dateert uit 1406. De on-
middellijke omgeving werd in 1976 geklas-
seerd als landschap. De gebouwen werden 
als monument beschermd in 1989. In 1831 
verbleef Hendrik Conscience gedurende 
een tweetal maanden op de boerderij, 
waar hij door de verhalen van de bewoners 
inspiratie opdeed voor het schrijven van het 
boek “Rikke-tikke-tak”. In 1992 werd de res-
tauratie van de stal en de schuur aangevat. 
Ook de schans met z’n vest rond de gebou-
wen zijn terug verenigd met de Witte Nete.

Brazelbergen
Hier zijn stuifduinen (zavel = geelkleurige 
zand) vastgelegd door beplanting met 
naaldhout. Door regelmatige kappingen valt 
er meer licht op de bodem en krijgt (struik-
vormig) loofhout groeikansen. Bij voldoende 
lichtinval op de bodem vormt er zich een 
etagebouw van korstmossen en mossen, 
varens en kruiden, struiken en bomen. De 
biodiversiteit van het bos is dan optimaal.

Kolkenete
Verdroging van de Kolkebeemden en het 
verharden van de dorpskern met vaak af-
vloei van regenwater naar de riolering, ma-
ken dat de Kolkenete wel eens droog staat. 
Ook de elzen van de Elsakker verdampen 
heel wat water. Insijpeling van regenwater 
is met de tijd te drastisch aangepakt. Alles 
rondom het huis in het ‘hard’ verdroogt de 
dorpskern.

De route
aandachtspunten

Vertrekkend aan de stal op het 
Campinaplein ga je naar links het gras-
veld over en volg je 1. Kruis de baan 
met verkeerslichten, even rechts en dan 
links de pastorij passerend. Bij paal 9 
naar rechts en tegenover huisnummer 
18 de doorsteek van de nieuwbouw ne-
men. Vervolg route via de knooppunten. 
Vanaf paal 17 kan je de verkorte omloop 
nemen.



Natuurvereniging Den Bunt vzw is ontstaan 
door een handvol natuurvorsers die na een 
cursus Natuurgids in januari 1981 de vereni-
ging aan de pers voorstelde. In juni 2011 werd 
het 30-jarig bestaan gevierd met de inhuldiging 
van Het Buntpad. Natuur in en nabij het dorp 
langs de vier Neten; dat is Het Buntpad kort 
samengevat.

Campinaplein  
We starten de wandeling op het Campinaplein. 
Het Campinaplein geeft de Desselse dorpskern 
een eigentijdse en harmonische look waardoor 
het uitgegroeid is tot één van de trekpleisters 
in het centrum van Dessel. Tegelijkertijd biedt 
het ook een stukje vervlogen Kempen met stal, 
kippenhok en mallejan, dat je terugbrengt in de 
na-oorlogse tijden.

Kerststal
Nadat de originele kerststal, ontworpen door 
Seppe (Jef) Damen, door een brand vernield 
werd in december 1980, hebben het gemeen-
tebestuur, de KWB en Natuurvereniging Den 
Bunt hun krachten gebundeld en een kopie 
van de stal gemaakt, die een vaste stek kreeg 
op het Campinaplein. Naast de stal zie je ook 
een mallejan (boomwagen, oets), gebouwd 
met oud legermateriaal. 

Het kanon van Dessel
Op donderdag 11 mei 1865 werd kunstschil-
der Karel Ooms, laureaat aan de Koninklijke 
Academie van Antwerpen, met kanongebulder 
gevierd te Dessel. De smid Antoon Verdonck, 
wonende aan de Hamerplaats (Hamerplein) 
was de trotse maker van dit kanon. Het werd 
voor de laatste keer gebruikt in Retie op don-
derdag 8 juli 1886 bij de ontvangst van Mgr. 
Goossens, aartsbisschop van Mechelen. De 
kinderen van Retie, Schoonbroek en Des-
sel werden het heilig vormsel toegediend. En 
het ontleende kanon kreeg poeder …. veel te 
veel en barste 
uiteen. Ein-
delijk, na 125 
jaar afwezig-
heid, werd op 
zondag 10 
juli 2011 het 
vervangend 

kanon terug bezorgd aan de Gemeente Dessel 
met trommelgeroffel, de fanfares van Retie en 
Dessel en verschillende gilden in oude kleder-
dracht. De Heemkundige kringen van Dessel 
en Retie terug verbroederd! Dit kanon siert het 
Hamerplein.

Roekenkolonie 
De roek is een kraaiachtige zo groot als een 
kraai (lengte 46cm). Het verenkleed is geheel 
zwart en glanst enigszins. De snavelbasis is 
bleek, en door het ontbreken van veren rond 
de snavelbasis lijkt de snavel veel groter. Los-
hangende veren aan de bovenpoot schept de 
uitdrukking : de roek draagt de broek. Wettelijk 
beschermde koloniebroeder met hergebruik 
van het nest als herfst- en winterstormen de 
constructie gespaard hebben. 
Meer weten? Lees dan zeker het infopaneel 
onderweg.

Alfons Smet Residenties
De Alfons Smet Residenties vormen een 
wooncentrum en service flats waar welzijn, 
zorg en wooncomfort samengaan. Oud en jong 
verenigen is de boodschap; een thuisgevoel 
scheppen. De tuin is opengesteld voor de 
wandelaar, alsook de bistro. De inrichting van 
de tuin is in handen van Natuurpunt Educatie 
bijgestaan door Natuurvereniging Den Bunt. 
Centraal is er een ‘Nete’ die overvloeit in 
een poel. Rustbanken scheppen adempauze 
om even weg te dromen. Passeert straks de 
ijsvogel?

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 bena-
mingen 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. De goede waterkwaliteit biedt 
nog leven voor beschermde vissoorten zoals 
de kleine modderkruiper en de rivierdonder-
pad.

SCR-Sibelco NV
Op het einde van de 19de eeuw startte een 
lokaal bedrijf met het ontginnen van wit zand 

(kwartszand) in Dessel/Mol ….. dit leidde tot 
het ontstaan van Sibelco. Ondertussen is 
Sibelco uitgegroeid tot een wereldspeler en 
een toonaangevende, duurzame onderne-
ming actief in de ontginning en veredeling 
van verschillende industriële mineralen. In 
een breed spectrum van toepassingen: de 
glasindustrie, de keramische industrie en 
high tech-applicaties worden deze mineralen 
aangewend. Door de ontginning van het witte 
zand zijn er in Dessel, Mol en Lommel grote 
waterplassen gevormd.

Omlegging Witte Nete
Voor de uitbreiding van de groeve Donk kon 
aangevat worden, werd de rechtgetrokken 
Witte Nete over een lengte van ca. 1500m 
omgelegd langs de noordzijde van de ont-
ginningszone. De hermeanderende Witte 
Nete werd aangelegd als een kronkelende 
waterloop volgens het historisch plan van 
1877. Langs de waterloop werd een brede 
natuurzone aangelegd. Door een deel van 
het slib te enten in de nieuwe beek kwam 
het oorspronkelijk beekleven snel op gang. 
De beek oogt heel natuurlijk en vormt een 
biotoop voor heel wat waterinsecten met o.a. 
libellen, vissoorten, watervogels en zelfs een 

sporadische bever. 

Oeverzwaluwen
Deze Koloniebroeder is de kleinste zwaluw-
soort (12cm) met bruine bovenzijde en witte 
onderzijde met bruine borstband. Ze heeft 4 
à 5 jongen per nest, twee keer per jaar. Ze 
maakt broedholletjes in een verticale zand-
oever. Ze jaagt op vliegende insecten vaak 
boven het water. Bij mooi voorjaarsweer zijn 
ze al in maart waar te nemen en in septem-
ber trekken ze terug. 


