De Asdonk tussen Molenstede en Engsbergen

Deze Asdonk is eigenlijk helemaal geen donk, maar een deel van de meest
noordelijke heuvel van het Hageland. Deze oude Romeinse tolpost lag aan het
begin van de “Kempenroute” tussen Diest en Bakel. Ten zuiden van Balen was
op deze Romeinse weg een splitsing naar het
westen (Schelde) en bij Postel weer een andere
splitsing naar het oosten (Maas). Deze tolpost
bestond al in de 5de eeuw, toen beschreven
werd hoe handelaren de Romeinse tempels in
Fleodrodum (vlierden) en Cassiniacum
(Kessenich) beleverden. Opvallend is dat ook bij
Kessenich en Vlierden “Asdonken” zijn, waar de
heirbaantol ofwel “as” werd geheven. Van
origine was de “As” een Romeinse basismunt,
die ruim 600 jaar, tot +/- 400 AD in gebruik is
geweest. (de 2de eeuwse munt hiernaast is van
Antonius Pius 138 – 161 AD)

De tolpost werd al in 758 vermeld als een van de
geschikte waterbronnen in de regio, in kaart gebracht
voor de Karolingse hofmeijers om hun reizen te plannen.
Wanneer de ridders van Asdonk hier hun hoofdzetel
plaatste, is niet bekend, maar deze tolpost is wel naar
hen vernoemd. Ze hebben hier gewoond tot aan de
opheffing van de heirbaantol in de 11de eeuw. Daarna
heeft dit domein een mystiek van aristocratie gehad.
Wanneer de Asdonk ridders dit domein hebben verkocht
is niet bekend. Wel staat vermeld dat Diestiaanse
aristocraten rond 1310 grote grondgebieden ten
noorden van de Demer, waaronder de Asdonk, in bezit
kregen voor verdere ontwikkeling van de wijnbouw.
Slechte oogsten ,hongersnoden en pestepidemieën
hebben als gevolg gehad, dat er nooit meer in de
wijnbouw is geïnvesteerd. Sindsdien is dit domein altijd
in bezit van aristocraten gebleven tot op de dag van
vandaag.
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In 1499 kwam Diest in het bezit kwam van Engelbert, graaf van Nassau. Vanaf
die tijd werd het landgoed Asdonk door de graven van Nassau gebruikt ,tot aan
het einde van de 18de eeuw.
Het bos rond het domein, dat een gedeelte van de heuvel “Dassenaarde” is,
kreeg de naam Prinsenbos,.
Naast de hoeve ligt de grens van de vlaamse provincies Brabant en Limburg,
gemarkeert door een rijtje oude eiken. De Hoeve ligt in Brabant en in het
Limburgse gedeelte van het erf ligt een meertje dat door onderaardse
wateraderen wordt gevoed. Een natte strook in noord-oost kant van het
landschap geeft aan waar de wateraderen de oppervlakte bereiken vlak voor
het meertje. Daar is een bruggetje gemaakt. Er is ook een bruggetje aan de
westkant van het meertje, van waar de Kleine beek enkele kilometers verder
met een boog de Zwarte Beek instroomt.
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Nu, in 2006 woont op een 17de
eeuws kasteeltje een 95 jaar oude
freule, die de boerderij verhuurt.
Het landgoed omvat een meertje,
enige eeuwenoude eiken die de
grens tussen Belgisch Brabant en
Limburg aangeven en een smalle
strook omliggende velden, die bij
de boerderij horen. De oude
jachtterreinen zelf, die gedeeltelijk
in de gemeente Diest
(Molenstede) en de gemeente
Tessenderlo (Engsbergen) liggen,
zijn verkaveld, doch een gedeelte
is tot openbaar natuurgebied
verklaard.

