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Beestenveld dankt zijn naam aan het vroegere gebruik van deze nat-
te ‘woeste’ grond; een veld waar men koeien en schapen liet gra-
zen onder hoede van een scheper. In de 19e eeuw, lagen Beestenveld 
en Klotterpeel als heidegebied tegen de Peel aan. Op de historische 
kaart van 1920 zijn de bossen van Beestenveld al aangelegd. Gezien 
de vele rabatten (ontwateringssloten) die in het gebied liggen, moet 
het in het verleden veel natter zijn geweest.

Statige lanen
De voor dit gebied kenmerkende kaarsrechte wegen en paden werden 
vanaf 1891 door de Heidemaatschappij aangelegd tijdens de (bos)ont-
ginning. Ze werden gebruikt voor inspectie en onderhoud, maar ook 
als buffer tegen bosbranden. De lanen kregen koninklijke en heiligen-
namen als Maria-, Petrus-, Wilhelmina- en Emmalaan. Ze zijn aan-
geduid met naambordjes. De laanbomen behoren tot de oudste van 
het gebied en zijn majestueus van formaat.

Koordekanaal
Beide wandelroutes in Beestenveld voeren langs het Koordekanaal; 
een gegraven watergang, aangelegd rond 1939 als verdedigingswerk 
voor de 2e Wereldoorlog. Het koordekanaal is soms wel tien meter 
breed en rijk aan libellen, juffers, (hei)kikkers, padden en levendbaren-
de hagedissen. Vooral de prachtig metallic blauwe mannetjes van de 
weidebeekjuffer stelen in de zomer de show. Ook scheren er regel-
matig ijsvogels langs. Het is dus een belangrijke natte ader voor dit 
gebied, ook wel ‘ecologische verbindingszone’ genoemd.

Weidebeekjuffer
De weidebeekjuffer is één van de markantste libellen van Nederland. 
Je vindt ze langs het Koordekanaal, van midden mei tot en met eind 
augustus. De mannetjes houden oogstrelende lucht gevechten, waarbij 
ze met hun blauwe vleugels vlinderachtig rond dansen boven het 
stromende water. Ze hebben een levenscyclus van één of twee jaar. 
De eieren komen voor de winter uit, waarna de larven één of twee-
maal overwinteren in het water.

Weg van de bewoonde wereld
Beestenveld telt zo’n 387 hectare en ligt aan de oostzijde van de Peel-
randbreuk op de Peelhorst. Ver van de bewoonde wereld. Het Koor-
dekanaal dat er door heen loopt, wordt doorsneden door de Breuk 
van Milheeze. Hierdoor kan het in Beestenveld erg nat zijn in herfst 
en winter. Het dragen van laarzen of waterdichte schoenen is dan 
een pré.

De beide wandelroutes in Beestenveld raken elkaar, waardoor het 
mogelijk is ze te schakelen. Al wandelend beleef je de hoogtepunten 
van dit fraaie gebied, zoals de vele soorten mossen en varens. In het 
najaar wemelt het er van de paddenstoelen. In de oude, statige bomen 
huizen onder meer bosuil en zwarte specht. Ook de das is een graag 
geziene gast. Op de picknickweide langs het geel gemarkeerde ‘Rond-
je Koordekanaal’ kun je heerlijk verpozen.

Meer informatie over Staatsbosbeheer en wat er buiten te doen is? Kijk op staatsbosbeheer.nl
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