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Locatie: Meijel, gemeente Peel en Maas
Grootte: 22,6793 ha
Soort: Voormalig veenkanaal, dennen-, 
eiken-, beukenbos
Verkregen: In 1991 aangekocht van de 
Maatschappij Helenaveen NV via een 
speciaal daarvoor gevormd fonds

Bever
Tussen 2001 en 2004 werden er 33 bevers uitgezet 
in Limburg. Nu wordt hun aantal geschat op ruim 
500. De bevers doen het goed in Limburg, door 
de beekdalen, lager gelegen gebieden waar beken 
door stromen en de hoge waterkwaliteit. Bevers 
zijn beschermde dieren, maar ze veroorzaken ook 
overlast door het 
vernielen van 
(fruit)bomen en 
het ontregelen 
van de waterhuis-
houding.Turfgraver (ca. 1948) Foto: Nederlands Foto Museum, Martien Coppens

RINI’S NATUURROUTE

Wielewaal  
Ondanks zijn spectaculaire 
kleur zie je de wielewaal 
zelden, niet alleen omdat er 
minder dan 5000 broedparen 
zijn in Nederland, maar vooral 
omdat hij zich met name in 
toppen van bomen verborgen 
houdt. Vrouwtjes en juvenielen 
hebben een meer bescheiden 
gekleurd verenkleed. De vlucht 
is licht golvend. De roep klinkt 
als ‘duudeljo’. Foto: Dixi

Komend vanaf Meijel kunt u de auto 
parkeren aan de linkerkant bij Café 
De Siem. Over de brug (over het kanaal) 
slaat u links het brede wandelpad in. Aan 
de rechterhand lift een brede lappendeken 
van landbouwgronden en ziet u in de verte 
de kassen op de Kievit. Aangekomen bij 
een verharde weg kunt u ervoor kiezen 
om linksaf te slaan en over de fietsbrug 
of te kiezen voor het bospad tussen de 
Helenavaart en het Deurnes kanaal, of aan 
de westkant van het Deurnes kanaal terug 
te wandelen richting het startpunt.
Of u slaat rechtsaf en vervolgt de route 
om uit te komen bij het zitbankje, op de 
plaats waar Deurnes kanaal en Helenavaart 
weer samen komen om hun weg, net over 
de grens, op Brabants grondgebied te 
vervolgen.
De route loopt vervolgens verder aan de 
zuidkant van de Helenavaart. Op tal van 
plaatsen vindt men hier sporen van bever-
activiteiten. Aangekomen bij het klaphekje, 
dat is aangelegd om crossmotoren te 
weren, houdt u over de koeienbrug 
links aan en wandelt u terug, nu aan de 
noordkant van het kanaal. Aan het einde 
van de Kanaaldijk Noord kunt u over het 
stuwtje links aanhouden en langs het 
Deurnes kanaal weer richting beginpunt 
wandelen. De langste optie is iets minder 
kan 10 km.
Naast diverse vogelsoorten die op en langs 
de oevers wonen heeft het kanaal een rijke 
visstand met voorn-brasem, zeelt en snoek. 
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De Helenavaart
De Helenavaart is 15,7 km lang en is gegraven van 1853-1880 door 
de Maatschappij Helenaveen om turf af te voeren uit vervenings-
gebieden en ter ontwatering van het veengebied. De concessie 
Helenaveen betrof een smalle strook langs de grens van Limburg, 
waardoor de Helenavaart de bochten in de provincie grens volgt. 
Het zijkanaal van de Noordervaart begint ten zuiden van Meijel en 
loopt daarna, parallel aan het Kanaal van Deurne, in noordelijke 
richting. Tegenwoordig zijn beide gesloten voor scheepvaart.
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