
Toerisme 

Meijel, kruispunt in de Peel 

Historisch gezien kan er maar één plaats in aanmerking komen voor het 'Kruispunt in de 
Peel' namelijk Meijel. Met 'Peel' wordt hier bedoeld het vroegere uitgestrekte 
hoogveengebied. In Meijel lag zelfs het enige kruispunt van wegen. Op een kaart van het 
Peelgebied uit 1692 (H. Jaillot) is Meijel als een witte vlek de enige plaats die omringd wordt 
door moerassen. Dus geen andere plaats zou aanspraak kunnen maken op deze 
toevoeging. 
 
De unieke ligging van het dorp heeft ertoe geleid dat Leo Kluijtmans, de ziener van de Peel, 
op een kaart van het Gelders Overkwartier (± 1650) de Peel beschouwt als een draak 
waarin Meijel ‘het oog van de draak' is. Een soort magisch middelpunt dus. Op een nog 
oudere kaart van Meijel uit circa 1597 ziet men het kruispunt al in beeld gebracht. Het lag bij 
de kerk en het werd gevormd door een snijpunt van de weg Deurne-Liessel-Neerkant-Meijel-
Roggel-richting Keulen en de weg Nederweert-Nederweerterdijk-Astenseweg-Kern Meijel-
Sevenum/ Maasbree- richting Venlo. Deze weg kende twee afsplitsingen richting Asten en 
richting Helden. Men moet wel beseffen dat het in de zestiende eeuw gaat om zandwegen 
die in de wintertijd slecht of niet begaanbaar waren. Op een kaart uit 1744 ziet men heel 
fraai het kruispunt in Meijel liggen. De weg van Nederweert naar Sevenum snijdt in de kern 
van het dorp de weg van Helden-Meijel richting Asten. Vanuit het centrum loopt er ook een 
weg naar Roggel. De weg Nederweert-Asten via Meijel richting Venlo, was de voorloper van 
de huidige autoweg E-3 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam het verkeer vanuit het Duitse Ruhrgebied dat 
naar de bloembollenvelden in het Westen van het land ging, allemaal door Meijel!  
 
Door Meijel liep in de negentiende eeuw ook de route van de transportonderneming 'De 
Keulse Kar',  die o.a. een bodedienst onderhield van Den Boschnaar Keulen. De voerlui 
hadden hun vaste uitspanningen waar ze konden overnachten en hun paarden konden 
stallen. De naam 'Keulse Kar' voor een herberg kwam toen vrij veelvuldig voor aan de route. 
In de Dorpsstraat was ook een 'Keulse Kar' gevestigd. En op de Neerkant heet de weg naar 
Meijel nu nog 'De Keulse Baan'. De weg van Meijel naar Sevenum is zelfs spreekwoordelijk 
geworden. Het spreekwoord 'Het is een weg van Meijel op Sevenum' dateert uit de 
negentiende eeuw en was in het Zuiden van Nederland de bekende variant van het in het 
Westen al eerder bekende spreekwoord 'Het is een Mijl op Zeven'. Het betekent via een 
omweg je doel bereiken. De weg van Meijel naar Sevenum liep moeizaam kronkelend langs 
de Peelmoerassen. Ze was vroeger één van de weinige mogelijkheden om door het 
ontoegankelijke, uitgestrekte veengebied te komen. 
 
Met 'Meijel, Kruispunt in de Peel' heeft Meijel een slogan waar een voor Meijel interessant, 
historisch verhaal achterzit. 'Meijel, Kruispunt in de Peel' is origineel en historisch 
onderbouwd. 
 
Nu maken deze unieke ligging temidden van de natuur, de goede verbindingswegen en de 
voorzieningen en overnachtingsmogelijkheden in het centrum, Meijel tot een prima 
uitvalsbasis voor toeristen en recreanten voor hun ontdekkingstocht door de peelregio. 

 

 


