
Kerktoren Meijel nu voor iedereen te beklimmen 

Het kost misschien wat moeite, maar de inspanning wordt zeker 

beloond. De kerktoren in Meijel is sinds kort voor toeristen te 

beklimmen en biedt een uitzicht over de wijde omtrek. 
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FOTO LAURENS EGGEN  Piet Schers wijst een groepje torenbeklimmers op de bezienswaardigheden  

 

Na 96 betonnen en 108 houten trappen is het uitzicht geweldig deze 
dinsdagmiddag vanaf de Meijelse kerktoren. Zo’n 42 meter boven het 
dorpsplein ontvouwt zich een vergezicht van de Innovatoren in Venlo tot 
een stuk voorbij de Peel aan de andere kant. Sinds kort is dat uitzicht niet 
meer alleen aan de medewerkers en vrijwilligers van de kerk voorbehouden, 
maar kunnen ook toeristen over de trappen naar boven. 
„Ik denk dat we veel kerken een stap voor zijn met het flexibel gebruik van 
de kerk”, vertelt Piet Schers. Hij is iedere dag in de kerk en was nauw 
betrokken bij het veranderen van de kerktoren van herkenningspunt in 
toeristische attractie. „Het is heel mooi geworden. En dat zeg ik niet alleen 
omdat ik erbij betrokken was”, vertelt hij over het project dat volgens hem 
tegen de 200.000 euro kostte. Dat geld is afkomstig van subsidies en een 
bijdrage van de Meijelse gemeenschap. 



Eikenhouten tafels 

Het verbouwen duurde langer dan gepland. Eigenlijk moest de toren vorig 
jaar al opengaan voor toeristen, ongeveer tegelijk met de afronding van de 
restauratie van de kerk. Door corona en drukte in de bouwwereld lukte dat 
niet, vertelt Schers. „De afwerking was vooral het probleem.” Zo moesten de 
eikenhouten tafels die op het eerste dek staan door de gaten van de 
kerkklokken naar binnen worden getild met een kraan die lastig te regelen 
bleek. 
Schers moet toegeven dat de toren nog niet helemaal klaar is. „Bij de ingang 
komen nog een billenkletser (draaihekje, red.) en scanapparaat zodat 
mensen zichzelf toegang kunnen verschaffen, en er komt een stoplicht te 
hangen zodat bezoekers kunnen zien of de trap vrij is.” Daarnaast moet ook 
de torenspits nog verlicht worden van binnenuit en komt er op plekken 
extra aankleding, zoals een bord op het uitkijkplateau met 
herkenningspunten erop. 
 

 
Op het tussendek hangen doeken met de Meijelse geschiedenis.      Foto: Laurens Eggen 

Leuning 

Maar de belangrijkste zaken zitten op hun plek. Zo is er een leuning 
geplaatst bij de betonnen wenteltrap, hangen er doeken met de geschiedenis 
van Meijel op de tussendekken en de houten trap van het eerste dek naar 
het uitkijkplateau is geplaatst. „Dat hout is afkomstig van eiken die langs 
het kanaal stonden in Meijel”, vertelt Schers. „Vrijwilligers hebben die 



gezaagd tot planken. Vier man hebben er volgens mij wel duizend uur in 
gestoken.” Vooralsnog is de toren op woensdag, zaterdag en zondag te 
beklimmen. Een ticket kopen (volwassenen 6,50 euro, kinderen 3,50 euro) 
kan online via kerktorenbeklimmen.nl en tot de billenkletser er is, 
controleren vrijwilligers de kaartjes.  
 
Abseilen 
In de toekomst moet de toren vaker opengaan en de eerste plannen voor 
volgend jaar zijn al gesmeed. „Tijdens het Oogstdankfeest kunnen de 
mensen abseilen vanaf de toren naar het plein”, verklapt Piet Schers. „Dat 
wordt heel bijzonder.” 
 

 

https://www.kerktorenbeklimmen.nl/

