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Bij de Noordervaart, aan het begin van het Kanaal van Deurne, bevinden zich nog de
twee brughoofden. Stenen herinneringen aan een bekende geschiedenis.
In 1862 wilde de gemeente Deurne ook gaan verdienen aan turf, zoals Jan van de
Griendt dat al deed vanaf 1854. Vanuit Deurne zouden de schepen dan over de Helenavaart naar de Noordervaart kunnen varen.
Maar
Jan
van
de
Griendt, eigenaar van
de Helenavaart, zag in
Deurne een zo'n grote
concurrent, dat hij er
geen moment aan dacht
om
toestemming
te
verlenen
voor
de
doorvaart.
Hij zei: "Als men mij
vraagt
naar
vrije
doorvaart
over
de
Helenavaart dan vraagt
men mij naar het leven"
ofwel 'over mijn lijk'.
Deurne wilde daarop
Meijelse grond kopen om een eigen kanaal aan te leggen. De gemeente werd stevig
gedwarsboomd door Van de Griendt en zijn maatschappij. Het duurde tot 1876 voordat
Deurne het Kanaal van Deurne over de in 1872 van Meijel gekochte grond kon laten
graven, over een afstand van 4750 meter evenwijdig aan de Helenavaart en amper 40
meter daarvan verwijderd.
Bij de Noordervaart moest het kanaal een stuk verder van de Helenavaart af, want daar
stond de woning en herberg van sluiswachter Hendrik Dings. Daar is nu Camping

Frerichsoord. Bovendien moest er een brug over het Kanaal van Deurne gemaakt
worden, zodat Dings zijn woning kon bereiken.
Die brug is in 1917 getekend door J. Stals uit
Helden, maar we vinden er
nu alleen nog de brughoofden van.
De brug is in 1940 verwoest
en zou in 1945 door de
gemeente Deurne, eigenaar
van het Kanaal van Deurne,
hersteld moeten worden.
Dat is niet gebeurd, want
Deurne vond een goedkopere oplossing.
De oude sluiswachterswoning met boerderijtje was
verwoest en Deurne kon de
restanten ervan en het terrein kopen voor 5.500 gulden. De gemeente Deurne kocht en
hoefde voor zichzelf geen brug. Daarmee werd 10.000 gulden bespaard. De brughoofden
bleven liggen.
Tot 3 september 1993 bleef het kanaal en de aanliggende grond eigendom van de
gemeente Deurne. Op genoemde datum was het Meijelse college in de kantine van
Frerichsoord, toen het College van Deurne over het kanaal kwam aangevaren. Na 121
jaar gaf de Gemeente Deurne de 28,5 bunder grond van het kanaal terug aan Meijel als
afscheidscadeau aan Frits Kirkels, die op 1 oktober 1993 een punt zette achter zijn 32jarige burgemeestersperiode in Meijel. Nu voert het Waterschap hier het beheer om voor
regeneratie van de Peel en behoud van het mooie natuurgebied water in de richting van
Helenaveen en Griendtsveen te stuwen, onder meer met de nabijgelegen sluis.

