GEMEENTE KESSEL
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1.

Inleiding

1.1.

Gemeente Kessel
p.a. Markt 1
5995 BB Kessel
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Limburgs Peelgebied
Aantal inwoners: 3.843 (1-7-1989)
Oppervlakte: 22,13 km2
Nederzettingen: Broek, Donk, Dijk, Hei, Hout, Kessel,
Kessel-Eik, Kruisberg, Oijen, Spurkt, Veers

1.2.

De gemeente Kessel behoort tot het inventarisatiegebied
Limburgs Peelgebied. Zij wordt in het oosten begrensd
door de Maas. In het noorden door de gemeente Maasbree,
in het westen en zuiden door de gemeenten Helden en Neer.
Deze grensgemeenten behoren tot het inventarisatiegebied
Limburgs Peelgebied.
De Kesselse gemeentegrenzen zijn in de periode 1850-1940
niet gewijzigd.

2.

Bodemgesteldheid
De gemeente Kessel heeft van zuidwest naar noordoost
een maximale lengte van bijna negen kilometer en van
noordwest naar zuidoost een maximale breedte van ruim
drieëneenhalve kilometer. Afgezien van de klei-afzettingen
in het rivierdal, in de oude stroomgeulen en beekdalen
is het hele grondgebied van de gemeente Kessel bedekt
met zand. Deze oppervlakte kan bovendien verdeeld worden
in een drietal landschapstypen, nl. rivierdalgebied,
hogere en lagere zandgronden.
Het rivierdalgebied bevindt zich in het uiterste oosten
van de gemeente Kessel. Dit gebied is in de regel slechts
een paar honderd meter breed, maar in het noorden neemt
de breedte van het dal toe tot ruim anderhalve kilometer
en bij de kern Kessel af tot ca. 50 meter. Bovendien
wordt ter hoogte van de kern Kessel ook een gedeelte
van het rivierdal op de oostelijke oever tot de gemeente
Kessel gerekend.
Het gehele Kesselse deel van het rivierdal is behalve
met het water van de Maas ook gevuld met oude stroomgeulen,
lagere dalbodems, vlakkere opduikingen en opduikingen
met stuif zandheuvels. In de directe omgeving van de kern
Kessel bevinden zich lagere dalbodems en vlakkere opduikingen.
In het noordelijke gedeelte ligt een kleine opduiking
met stuif zandheuvels, omgeven door vlakkere opduikingen
en oude stroomgeulen. Het Kesselse gedeelte van het rivierdal
op de andere Maasoever wordt gerekend tot de lagere dalbodems.
Direct westelijk op het rivierdal sluiten over de gehele
lengte hogere zandgronden aan. Met hun maximale breedte
van ruim twee kilometer nemen zij het grootste deel van
de Kesselse bodem in beslag. Zij bestaan uit een brede
strook oude bouwlanden. Dan volgt het langgerekte dal
van de Tasbeek, vervolgens een smalle strook met vlakkere
stuifzandachtige gebieden.
Langs de westelijke grens met de gemeente Helden bevinden
zich de lagere zandgronden. Zij bestaan grotendeels uit
middellage zandgebieden. Slechts in het noordelijke gedeelte
ligt een areaal met slenken en laagtes. Zij worden bovendien
geflankeerd door vlakkere stuif zanden en oud-bouwlanden
op hogere zandgrond die in de noordwestelijke punt van
Kessel de gemeentegrens overschrijden.
Aanzienlijke delen van de gemeente Kessel worden uit
oogpunt van natuurwaarde als waardevol en zeer waardevol
beschouwd. Alle hogere zandgronden - met uitzondering
van de oud-bouwlanden en de vlakkere opduikingen in het
noordelijk deel van het rivierdal - dragen de kwalificatie
landschappelijk waardevol. Alle lagere zandgronden, plus
de dalbodems en vlakkere opduikingen in het zuidelijke
deel van het rivierdal, beschouwt men als zeer waardevol.
Het grondgebied van de gemeente Kessel bevindt zich tussen
de 15 en 32 meter +NAP.

3.

Bodemqebruik

3.1.

Agrarisch
De gemeente Kessel was in de periode 1850-1940 sterk
op de landbouw aangewezen. De nijverheid was hier nooit
van grote importantie. Kessel behoort tot de Midden-Limburgse
dorpen op de linker Maasoever en lag omstreeks 1850 in
een van de vruchtbaarste gebieden van Noord- en Midden-Liirburg.
De woeste gronden en bossen in deze regio besloegen hier
slechts 33% van de totale oppervlakte.
Hoe de bodem van Kessel in het eerste kwart van de negentiende
eeuw voor agrarische doeleinden werd aangewend kan men
aan de hand van de zg. Tranchotkaarten vrij nauwkeurig
bepalen.
Het noordoostelijke deel van de gemeente rond het vroegzeventiende eeuwse Huis Oyen bestaat grotendeels uit
vruchtbare vlakkere opduikingen in het rivierdal. Zij
waren in het begin van de negentiende eeuw in gebruik
als akkerland. Het kleine areaal stuifzandheuvels zuidwestelijk
van Huis Oyen, de zg. Begijnenberg, was begroeid met
heide. De twee oude stroomgeulen van de Maas, bij het
huidige Hout en tussen de Begijnenberg en Oyen, waren
vanwege hun vochtigheid geschikt voor weilanden. Een
aanzienlijke oppervlakte akkers met fruitbomen lag ingeklemd
tussen beide stroomgeulen en overschreed de grens met
de gemeente Maasbree.
Verder naar het zuiden is het rivierdal aanzienlijk smaller:
de kleine vlakkere opduikingen aan de noord- en zuidzijde
van de kern Kessel hadden ten tijde van Tranchot's verkenningen
een smalle weilandenzoom op de Maasoever. Dan een strook
akkers en in het zuidelijke deel ook nog een klein stukje
heidebegroeiing met een fruitboomgaard. De zuidelijke
lagere dalbodems in de Maasbocht waren begroeid met gras.
De percelen werden van elkaar gescheiden door Maasheggen
of populieren.
Op het rivierdal sluiten verder westelijk de hogere zandgronden'
aan. Tot aan het dal van de Tasbeek (tussen de huidige
rijksweg en Spurkt) bevonden zich oud-bouwlanden, die
in het eerste kwart van de negentiende eeuw een aangesloten
zone akkerland vormden. Het beekdal zelf was voorzien
van kleine perceeltjes weiland, van elkaar gescheiden
door heggen of bomenrijen.
Ten westen van het beekdal, aan weerszijden van de Keizersbaan,
bevinden zich vlakkere stuifzandachtige gebieden. Omstreeks
1820 kende men hier een gemêleerd agrarisch grondgebruik:
akkers, akkers met fruitbomen, maar ook uitlopers van
de heide. In het noorden, bij Donk, werd op bescheiden
schaal zand gewonnen.
De lagere zandgronden langs de westelijke gemeentegrens
bestonden uit heide, moeras, weidegrond en langs de grens
uit akkers met fruitbomen. Opvallende elementen vormden
de moerassen in het "Donkerbrock" (oftewel de Donker
Vennen) in het noordwesten en de "Eyckelpeel" (de Eikenpeel)
in het zuidwesten.

De tweede helft van de negentiende eeuw kenmerkte zich
door de grootschalige omzetting van woeste grond in bos.
Het schaap had als mestleverancier afgedaan en de zandgronden
bleken geschikt voor bebossing met naaldhout. In de dorpen
Kessel, Neer, Haelen, Nunhem, Buggenum, Horn, Beegden,
Heel en Panheel, Wessem en Thorn werd tussen 1847 en
1870 3400 hectare woeste grond herbebost. Op de Kuyperkaart
van 1868 zijn de eerste gevolgen van deze bebossing in
Kessel duidelijk zichtbaar.
Welke gevolgen de bebossing en later de heide-ontginning
had voor de ontwikkeling van het Kesselse agrarische
bodemgebruik is op de topografische kaarten van 1934
te zien. In het oostelijke deel van de gemeente was het
agrarisch bodemgebruik slechts in geringe mate gewijzigd.
De oude stroomgeulen van de Maas bij Hout en Oyen hadden
nog steeds een weilandbestemming, de vlakkere opduikingen
in het rivierdal en de uitgestrekte oud-bouwlanden waren
ook nog altijd voorzien van akkers. De lagere dalbodems
op de Maasoever en het dal van de Tasbeek bleven gevuld
met weiland. De meest in het oog springende wijziging
in het bodemgebruik was de bebossing van de heide op
de Begijnenberg.
De bebossing en ontginning had dus duidelijk in het westelijke
deel van Kessel plaatsgevonden. De vlakkere stuif zanden
boden nu plaats aan vrij grote akkerlanden, afgewisseld
met percelen weide en naaldhout. De oude Donker Vennen
bleken beplant met naald- en loofhout en hadden een
weilandenkrans. De Eikenpeel vertoonde hetzelfde beeld.
Bijna de hele westelijke gemeentegrens werd nu geflankeerd
door naaldbos.
In het licht van het voorafgaande herbergt een schets
van het huidige bodemgebruik weinig verrassends. Het
rivierdal bestaat globaal gezien uit weiland, akkerland
en bos. In de oude stroomgeulen liggen de aloude nattere
weilanden, op de lagere dalbodems noordelijk van Kessel
weilanden zonder heggen en in de zuidelijke Maasbocht
weilanden met Maasheggen of populieren. De vlakkere opduikingen
rond Hout en Oyen zijn in gebruik als velden zonder bebouwing
of met randbebouwing. Op de stuif zanden van de Begijnenberg
is het gemengde bos in stand gebleven.
De hogere zandgronden zijn tot aan het dal van de Tasbeek
in gebruik als velden met randbebouwing of verspreide
bebouwing, maar bieden tevens plaats aan de bebouwing
van Kessel, Veers en Kessel-Eik. Het Tasbeekdal kenmerkt
zich door haar geschiktheid als weiland, de daarachter
gelegen vlakkere stuif zanden zijn nu voorzien van zowel
kleinschalige als grootschalige landbouwgebieden.
De lagere zandgronden in het westen bestaan net als in
1934 uit akkerbouwgebied, weiland en bos. In de noordelijke
slenken en laagtes, op de plaats van de Donker Vennen,
ligt een broekbos met een krans van nattere weilanden.

De resterende middellage zandgebieden hebben een
gemengde bosbegroeiing of een bestemming als grootschalig landbouwgebied
In het uiterste noordwesten tenslotte bevindt zich
nog een naaldbosgebied op hogere zandgrond dat
vanuit Helden de gemeentegrens even overschrijdt.
De verkaveling van het Kesselse grondgebied was met
het oog op een efficiënte bedrijfsvoering in de zich
steeds verder specialiserende en intensiverende
agrarische sector weinig optimaal. In april 1955
ging men dan ook over tot het indienen van een aanvraag voor een ruilverkaveling van de gehele gemeente. In 1980 is een aanvang gemaakt met de verkaveling van 1725 hectare cultuurgrond, 150 hectare bosen natuurterrein en 150 hectare wegen, waterlopen en
bebouwing.
3.2.

Niet-agrarisch
In de periode 1850-1940 kende de gemeente Kessel
geen uitgebreide activiteiten op nijverheidsgebied,
maar diverse vormen van niet-agrarische bodemgebonden activiteiten zijn toch wel aanwijsbaar.
Steenkooldiepboringen
Tussen 21 juni 1908 en 4 februari 1909 werd in de
gemeente Kessel door de Nederlandsche Maatschappij
tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken te
Haarlem naar de aanwezigheid van steenkool gezocht.
De in opdracht van het Rijk uitgevoerde diepboringen
hadden succes. Op een diepte van 687 tot 1127 meter
werd boven-carboon aangetroffen. De basis van deze
steenkoollaag werd niet bereikt.
Diverse diepboringen in Noord- en Midden-Limburg
leidden tot de ontdekking van een verlengstuk op
Nederlands grondgebied van de in Duitsland gelegen
kolenhorst Erkelenz-Wassenberg-Elmpt, de zg. Peelhorst. Deze bestond uit drie schollen. Onder Maasbree, Kessel en Reuver lag een middenschol met rijke
vetkolen (steenkool met een gasgehalte tussen 15 en
33%, geschikt voor cokesfabricage en gebruik onder
stoomketels) en daaronder magerkolen (5-10% gasgehalte, geschikt voor huisbrand).
Deze steenkoolvoorraden wekten de nodige belangstelling van particuliere zijde. In 1909 deden mr. C.H.
Guépin te Amsterdam, mr. A.C. Haex te Heerlen en
J.H. Dupont te Heerlen onder de naam Prinses Juliana
een concessie-aanvraag voor een mijnveld van 1592
hectare onder de gemeenten Kessel, Helden en Maasbree. Veel juridisch gekrakeel'en uiteindelijk de
eerste wereldoorlog maakten een definitief einde aan
de exploitatieplannen.

Zand- en kleiwinning, keramische industrie
Op de Tranchotkaart is te zien dat al in het begin
van de negentiende eeuw te Kessel zand werd gewonnen
en wel even oostelijk van de kern Donk, op de grens
van de hogere en lagere zandgronden.
De klei uit het rivierdal bleek geschikt voor verwerking in pottenbakkerijen, in de greswarenfabricage en de baksteenvervaardiging. Een en ander bood
perspectieven voor de vestiging van enkele kleiverwerkende bedrijven te Kessel. Aan de Maaszijde van
de Karreweg te Kessel-Eik ligt het industrieterrein
waar oorspronkelijk een pottenbakkerswerkplaats en
een greswarenfabriek stonden. Enkel de inmiddels
geheel gemoderniseerde kleiwarenfabriek Joosten (met
eenvoudige directeursvilla uit 1915) aan de Kanaalweg overleefde de zware concurrentie van soortgelijke bedrijven op de oostelijke Maasoever.
Aan de Beeselseweg tenslotte bevond zich een traditionele pannesjop, d.w.z een open veldoven.
Turf
Voor en tijdens de bebossing cq. ontginning van de
lagere zandgronden langs de westelijke gemeentegrens
in de tweede helft van de negentiende eeuw werd in
de moerassige Eikenpeel op bescheiden schaal turf
gestoken.
IJzeroer
De Donker Vennen waren vóór hun ontginning uitermate
drassig vanwege de hier aanwezige ondergrond van
ijzeroer, oftewel moerasijzererts. In de eerste
helft van de negentiende eeuw werd in de toen nog
verenigde Nederlanden drie miljoen kilogram ijzer
uit inlands erts gesmolten. Na de Belgische secessie
probeerden enkele pioniers op Nederlands grondgebied
ijzergieterijen te stichten.
Op initiatief van de in de gemeente Maasbree woonachtige ondernemer Houba werd na 1855 een begin
gemaakt met de delving van ijzererts. In Baarlo en
omstreken groef men onder zijn leiding erts op dat
naar de Duitse smelterijen te Ruhrort werd geëxporteerd. Aangezien de Donker Vennen vlakbij Baarlo
tegen de gemeentegrens met Maasbree aan liggen,
lijkt het waarschijnlijk dat ook hier ijzeroer gewonnen is. Bovendien was de delving van het ijzeroer
een noodzakelijke voorwaarde voor de afwatering (en
dus ontginning) van de Vennen.

Na 1877 werd de winning van ijzererts een zeldzaam
verschijnsel: de voordeligst ontginbare terreinen
waren uitgeput en Duitsland importeerde goedkoper of
kwalitatief beter erts en paste een hoogovenprocedé
toe, waarbij moeraserts niet langer nodig was als
katalysator.
Houthandel
Evenredig met de bebossing van de heide nam de houthandel in omvang toe. Het dennehout werd verkocht
aan de Belgische steenkoolmijnen, waar het werd
gebruikt voor het stutten van de mijngangen. Dennehout heeft de eigenschap vervaarlijk te kraken alvorens te breken. Bij instortingsgevaar werd men door
dit gekraak gewaarschuwd en kon de mijngang tijdig
verlaten worden.
Deze houthandel nam uiteindelijk zodanige proporties
aan, dat men aan de Markt achter het gemeentehuis
een laad- en losplaats bouwde en dat dit gedeelte
van de Markt ook wel Houtmarkt werd genoemd.
Brouwerijen
In 1866 waren er te Kessel drie brouwerijen actief.
Bekend zijn onder andere de brouwerij Holten te
Veers en de brouwerij op de Euland-hoeve te Hout.
Geen van deze bedrijven wist haar bestaan tot 1913
te verlengen.
Stroopmakerij
Kessels relatief grote jaarlijkse fruitoogst werd
onder andere verwerkt in een stroopmakerij die reeds
in 1866 actief was.
Coöperatieve Zuivelfabriek
In de kern Hout bevindt zich de Lindehoeve. Om en
nabij de eeuwwisseling was hierin de voormalige
Coöperatieve Zuivelfabriek gehuisvest.

4.

Infrastructuur

4.1.

Wegen
De Kesselse wegverbindingen in het eerste kwart van
de negentiende eeuw waren met uitzondering van de in
1812 aangelegde rijksweg (oftewel Napoleonsbaan)
onverhard. Op de Tranchotkaarten is deze belangrijke
kiezelweg niet weergegeven, hetgeen impliceert dat
het kaartbeeld de situatie uit de periode 1803-1812
weerspiegelt. De Napoleonsbaan zorgde voor de economisch zeer belangrijke verbinding tussen Venlo,
Maaseik en Maastricht. Deze weg passeert de kern
Kessel tot op heden in het westen.
Voor de realisatie van de rijksweg was de oude Keizersbaan de belangrijkste noord-zuid verbinding.
Tranchot betitelde deze als de "Chemin de Neer è
Baarloo". Het traject verliet bij de kern Donk de
gemeente Kessel. Iets verder oostelijk op oud-bouwlandgebied, liepen twee onverharde wegen: een naar
Oyen (de huidige Schijfweg), de ander (de Onderste
weg) tussen Huis Oyen en de Maas in de richting van
het veer tussen Baarlo (gemeente Maasbree) en Steijl
(gemeente Tegelen).
In westelijke richting waren drie reismogelijkheden
voorhanden, maar geen van alle oversteeg de status
van karrespoor. Vanuit Kessel-Eik, Veers en KesselDorp was Helden bereikbaar: via de Lanterdweg, de
achttiende eeuwse Heldenseweg en via de Molenstraat
en de Heikamp. De overige wegen waren slechts van
locale importantie.
In de periode tussen de landschapsverkenningen van
Tranchot en Kuyper (1868) werd de kern Kessel-Dorp
van bestrating voorzien (1838) en de Heldenseweg met
kiezel verhard (1868). De Heldenseweg maakte sindsdien deel uit van de provinciale weg tussen de Brabantse grens bij Meijel tot aan het veer bij Kessel.
Op de Kuyperkaart is goed te zien dat de verharding
van de Kesselse dorpskern via de Baarskampstraat
aansloot op de Heldenseweg en via de Baarloseweg op
de rijksweg. Verder waren de Beeselseweg, het Veersepad, de Karreweg tot in Kessel-Eik en de Maasstraat van een verharding voorzien.
Op de rijksweg ter hoogte van Kessel-Dorp, op de
kruising met de Heldenseweg en de Baarskampstraat,
bevond zich een tol, in het zuiden, bij het Afwateringskanaal, een overlaat.
Ruim vijfenzestig jaar later, in 1934, was het verharde gedeelte van het wegennet slechts op zeer
beperkte schaal uitgebreid. In het noordoostelijke
deel van de gemeente was het eerste gedeelte van de
Bosakkerweg met de aftakking door de kern Hout tot
aan de Ondersteweg onverhard. In het zuiden was de
bestrating van de Maasstraat te Kessel-Eik uitgebreid tot voorbij de kruising met de Haagweg (in
1934 nog Neerstraat).
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De steenfabriek Joosten lag aan het verharde gedeelte van de Kanaalweg. Westelijk van de rijkswegkruising bij Kessel-Eik was het eerste gedeelte van
zowel de Lanterdweg als van Hei voorzien van een
kunstmatige bestrating.
Opmerkelijk was de uitbreiding van het onverharde
wegennet in het westelijke gedeelte van de gemeente.
In het oude Kesseleikerbroek, de Eikenpeel en de
Donker Vennen werd het naaldbos doorsneden door
rechte, vaak evenwijdig lopende paden met korte
tussenverbindingen.
4.2.

Waterlopen
Kessels belangrijkste natuurlijke waterloop is de
Maas. Deze rivier vormt de oostelijke grens van de
gemeente. Van oudsher zorgden een aantal veren voor
de verbinding met de oostelijke Maasoever. De kern
Veers dankt hieraan zelfs haar naam. Op de Tranchotkaarten worden de oeververbindingen niet duidelijk
aangegeven, maar op de Kuypèrkaart van 1868 is er
sprake van gierpontveren bij Kessel-Eik en bij
Veers. Op de kaart van 1934 werd enkel het pontveer
bij Veers aangegeven. Een Maastol werd er in de
periode 1850-1940 niet meer geheven.
Andere belangrijke natuurlijke waterlopen binnen de
gemeente Kessel waren de Tasbeek, de Bosbeek en de
Heibeek. Deze beken worden op de kaart van 1934 met
name genoemd. Langs de Lanterdweg in de kern Hei lag
van oudsher een meertje van ca. 50 meter lengte en
15 meter breedte. Dit water stond in verbinding met
het grondwater en van hieruit baande de Heibeek zich
een weg naar Spurkt. Even verderop kwam de Heibeek
uit in de Tasbeek. Deze Tasbeek vervolgde haar loop
in noordoostelijke richting tot in Hout, waar zij
bij hoeve De Putting een scherpe bocht in de richting van de Maas maakte, waar afwatering volgde. De
Tasbeek vulde van oudsher de gracht van deze hoeve.
De Bosbeek kwam voort uit de Donker Vennen en passeerde tussen Donk en Oyen de gemeentegrens met
Maasbree. Verder zijn er op de topografische kaart
nog de Boshoekerloop, de Scheidsgraaf (beiden bij
Oyen), de Lierbeek (bij Kessel-Eik) en enkele naamloze waterlopen aanwezig.
Het Afwateringskanaal of Neers kanaal, dat de grens
tussen Kessel en Neer markeert, is een kunstmatig
aangelegde waterloop. Deze werd gerealiseerd tussen
1854 en 1861 en verbindt de Noordervaart bij Beringe
(gemeente Helden) met de Maas. Doel was het overtollige water van de Zuid-Willemsvaart en het zure
Peelwater uit Helenaveen te lozen op de Maas. Daarbij had het kanaal een bescheiden scheepvaartfunctie
voor turf-, hout- en mestvervoer. In 1934 lag in dit
kanaal onder de kruising met de rijksweg een stuw en
een duiker. Bij de steenfabriek aan de Kanaalweg lag
een brug.
11

Dit Afwateringskanaal werd grotendeels aangelegd op
de plaats van de in 1657 gegraven "Gekke Graaf", een
kaarsrechte droge gracht van de Kesselse Musschenberg tot in Meijel. Deze gracht werd gegraven ter
beëindiging van de schier eindeloze grensgeschillen
tussen het Prinsbisdom Luik en het Hertogdom Gelre.
De gemeente Kessel behoort tot het Waterschap NoordLimburg.
4.3.

Spoorwegen en tramlijnen
De gemeente Kessel werd in de periode 1850-1940 niet
doorkruist door spoorwegen of tramlijnen.
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5.

Dé gemeente Kessel, nederzettingen

5.1.

Kernen in de gemeente Kessel
In het begin van de negentiende eeuw was Kessel een
zeer dunbevolkte gemeente. De bebouwing was evenredig gering. Kessel-Dorp was de omvangrijkste nederzetting, die men kan typeren als een echt kasteeldorp, d.w.z. met een op de oude burcht betrokken
plattegrond. Vanwege de ligging op hogere zandgrond
langs de rand van het ca. 50 meter smalle rivierdal
had dit dorp zich in de lengterichting ontwikkeld.
De bebouwing, een dertigtal nederzettingen groot,
beperkte zich tot de Markt, de Dorpstraat, het Kerkplein en de eerste bebouwingsaanzetten van het Veersepad en de Baarskampstraat.
Veers (door Tranchot "Versta" genoemd) was destijds
nog een opzichzelf staande gemeenschap ten zuiden
van Kessel met een vijftiental nederzettingen rond
het samensmeltingspunt van de Beeselseweg, het Veerse pad en Veers, het plein dat in de volksmond Heksendans heet.
Kessel-Eik lag weer verder zuidelijk en ook verder
van het rivierdal verwijderd. Haar origine lag op de
kruising van de Maasstraat en de Karreweg, maar in
het begin van de negentiende eeuw begon deze kern
lineaire vormen aan te nemen vanwege de toename van
de bebouwing langs de Maasstraat-Haagweg in de richting van het rivierdal. Kessel-Eik telde destijds
ongeveer 25 tot 30 nederzettingen.
De kern Hei werd nog niet als zodanig betiteld maar
rond de plaats van de huidige wegsplitsing Lanterdweg-Hei waren ongeveer tien nederzettingen aanwezig.
Spurkt werd evenmin genoemd, maar langs de gelijknamige weg lagen in het eerste kwart van de negentiende eeuw twee nederzettingen. Broek, thans gecentreerd rond de kruising Rijksweg-BaarskampstraatHeldenseweg, had sterk verspreide bebouwing in en
langs het langgerekte en met weilanden gevulde Tasbeekdal. Broek begint in feite op de grens bij Kessel-Eik (vanaf de in 1880 gebouwde Jentjenshof) en
reikt tot bij de Houtsnip in de kern Donk aan de
Rijksweg. Het is het oude agrarische hart van Kessel
en telde rond 1810 ook diverse oude boerderijen.
Donk is de kern in het noordwesten van de gemeente
Kessel, gelegen op de grens van de hogere en lagere
zandgronden. Begin negentiende eeuw vonden zes bebouwingseenheden een plaats in de directe omgeving
van de moerassige Donker Vennen.
In het noordoostelijke deel van de gemeente bevinden
zich de kernen Hout en Oijen. Beiden kozen de grens
tussen een vlakkere opduiking en een oude Maasstroomgeul als vestigingsplaats. Oijen, genoemd naar
het nabijgelegen omgrachte adellijk Huis Oijen, had
een vijftiental grote agrarische weidebedrijven.
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Hout, met ietwat sterker verspreide bebouwing langs
de Houterstraat, was zeker niet kleiner. Haar bebouwing werd getypeerd door boerderijen van het Maasdal-type (De Gangelt, De Put, Blutjeshof, Aen gen
Hout, De Putting, De Pannekooi, Euland, enz.), op
beide oevers van de Tasbeek.
Op de plaats van de huidige kern Kruisberg bevond
zich omstreeks 1810 nog geen bebouwing. Verspreide
bebouwing kwam in Kessel slechts op beperkte schaal
voor. Een enkel pand in het westelijke gebiedsdeel
en op de noordelijke gemeentegrens bij het Maasbreese Baarlo kon men destijds onder deze categorie
classificeren.
In de periode tot aan de tweede wereldoorlog nam
tengevolge van ontginning en bebossing de agrarische
activiteit verder toe en kwam de nijverheid (vooral
kleiverwerkende nijverheid) schoorvoetend op gang.
Van de bevolkingsgroei in deze periode geven de
volgende cijfers een beperkte indruk:
Jaar

Inwoners

1835
1868
1899
1909

1047
1180
1387
1341

De bebouwing groeide even geleidelijk mee. Hierbij
verdient een aantal gebouwen een korte vermelding.
De voor de religieuze vervolging in eigen land gevluchte Duitse Zusters van Liefde hielden tussen
1880 en 1884 een kostschool voor Duitse jongens op
Kasteel Keverberg. In 1884 kwamen de Duitse Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid in hun plaats. Zij
bouwden in 1909 een nieuwe meisjesschool in de kasteeltuin. Dit pand werd in december 1980 afgebroken.
In 1848 werd een raadhuis gebouwd, in 1870 de parochiekerk van architect Pierre Cuypers. Het oude
gothische mergelkerkje verdween in 1869. In 1892
verrees te Kessel-Eik een nieuwe kapel, bij de Euland-hoeve te Hout stond al iets eerder een nieuw
gebedshuisje. Hier en daar werden er nieuwe boerderijen gebouwd: de Jentjenshof te Broek (1880), "De
Schoppenaas" en "Pandoer" in Spurkt, het woninggedeelte in de Sint-Jan-hoeve te Broek (1930) en de
Jacobahoeve te Hout.
Verdere ontwikkelingen van belang waren onder andere
de verplaatsing van de achttiende eeuwse Antoniusmolen van Meijel naar Kessel (in 1878); de bouw van de
negentiende eeuwse scheepswerf aan de Markt; de bouw
van Villa Oeverberg (1870); de plaatsing van een
nieuw kerktorenuurwerk, een lijkenhuisje op het
kerkhof en het huis van de Belgische generaal aan de
Markt in 1915; de bouw van het Groene Kruis in 1916;
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de herbouw van de Molenkapel en een nieuwe rijtuigstalling bij de pastorie in 1918; de aanleg van het
Kerkplein in 1934; de nieuwe pastorie uit 1936, de
plaatsing van het Mariabeeld in de raadhuisgevel in
1938 en de bouw van enkele kazematten te Kessel in
1938.
Welke gevolgen een en ander had voor de ruimtelijke
ontwikkeling van de diverse kernen komt in de hiernavolgende paragrafen kort aan de orde.

5.2.

Nederzettingen in 1934: Kessel, Veers, Kruisberg en
Kessel-Eik.
De uitbreiding van de kern Kessel vond in de periode
1850-1940 plaats in de vorm van verdichting van de
oude bebouwing en middels uitbreidingen langs het
Veersepad, de Baarskampstraat en de Baarloseweg.
Deze uitbreidingen in zuidelijke richting verkleinden de open ruimte tussen Kessel enerzijds en Veers
en Broek anderzijds aanmerkelijk.
Veers bleek in 1934 niet spectaculair in omvang te
zijn toegenomen. De centrering rond het wegenkruis
bij het veer was nog onmiskenbaar aanwezig. De bebouwingsuitbreiding kan niet meer dan een tiental
panden omvat hebben. In 1934 lagen op de zuidelijk
van Veers gelegen Kruisberg een drietal bebouwingseenheden.
In Kessel-Eik was de bebouwingsuitbreiding evenmin
spectaculair te noemen. Een opmerkelijke verschijning op het kaartbeeld van 1934 was de redelijk
omvangrijke steenfabriek langs de Kanaalstraat.
Belangrijk is de ontwikkeling van enige lineaire
bebouwing langs de Rijksweg tussen Kessel-Eik en
Kessel-Dorp.

5.3.

Nederzettingen in 1934: Broek, Donk, Dijk, Hei,
Hout, Oijen en Spurkt.
Al deze kernen kenmerken zich door een relatief
geringe bebouwingsontwikkeling in de periode 18501940. In de regel kan men hier spreken van een verdere invulling van de oude nederzettingsstructuren.
Een uitzondering vormde in 1934 de kleine kern Dijk.
In dat jaar waren op deze locatie (tussen de Heibeek
bij Spurkt en de Keizersbaan) een drietal huizengroepen aanwezig. De geringe bebouwing langs de
Heldenseweg illustreerde de beperkte bebouwingsontwikkeling van Kessel tussen 1850 en 1940. De verspreide bebouwing was evenmin sterk in omvang toegenomen .
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5.4.

Nederzettingen na 1940.
Na het herstel van de niet-onaanzienlijke oorlogsschade (o.a. kerk en kasteel werden zwaar beschadigd) werd de bouwactiviteit te Kessel behoorlijk
uitgebreid. Te Kessel vonden de eerste uitbreidingen
plaats aan weerszijden van de Koninginnelaan. Daarna
werd het hele gebied tussen de Schijfweg, de Baarskampstraat, de Dorpsstraat, de Markt en de Baarloseweg volgebouwd. In de zeventiger jaren van deze eeuw
kwam daar de Oeverberg nog bij: een wijk tussen het
Veersepad, de Beeselseweg en de Baarskampstraat. De
bebouwing van Kessel-Dorp en Veers kwam tegen elkaar
te liggen. Kessel-Eik maakte een vergelijkbare ontwikkeling door. De overige kernen bleven ondanks een
verdichting van hun bebouwing nog duidelijk herkenbaar.
Vanwege de toenemende intensivering en specialisering binnen de agrarische sector, de vestiging van
enige industrie en het toenemende woonbelang kan men
Kessel karakteriseren als een gemeente met zeer
belangrijke land- en tuinbouw (aspergeteelt), enige
industriële activiteit en een steeds belangrijker
wordende woonfunctie.

16

6.

Conclusie Kessel

6.1.

Naar aanleiding van het voltooide veldwerk kan de
gemeentebeschrijving van Kessel met de volgende
opmerkingen afgerond worden. Gedurende de periode
1850-1940 vond in deze gemeente bebouwingsuitbreiding plaats door een geleidelijke invulling van de
bestaande nederzettingsstructuren. Dientengevolge is
het geven van een stedebouwkundige typologie niet
relevant.

6.2.

De in het kader van het MIP geïnventariseerde bebouwing bevindt zich in de kernen Kessel-Dorp, Veers,
Kessel-Eik, Hout, Oijen en Spurkt. Het betreft hier
in totaal iets meer dan zestig objecten, die met
uitzondering van een viertal panden allemaal in
negentiende eeuws traditionele of sober traditionele
bouwstijl zijn opgetrokken.
De in Kessel-Dorp geïnventariseerde objecten liggen
aan de Markt, de Baarloseweg, de Dorpstraat, op het
Kerkplein en langs de Baarskampstraat. Afgezien van
het na de tweede wereldoorlog geheel herbouwde gemeentehuis zijn aan de Markt de volgende panden van
belang: het grote herenhuis met binnenplaats op
nr.7, het thans door een bedrijf in gebruik genomen
woonhuis nr.31 en het voor de Belgische generaal
Wolters gebouwde huis op nr.9.
Aan de Dorpsstraat vormen het tot electrotechnisch
bedrijf verbouwde pand met gestucte neo-renaissancistische elementen (nr.14), de pastorie uit 1934
(nr.13), de woningen op nr.32 en 34 plus de voorgevel van Zaal Maasoever (nr.14) de meest in het oog
springende bebouwingseenheden.
Aan het Kerkplein ligt de reeds als rijksmonument
aangemerkte neo-gothische RK-kerk van P.J.H. Cuypers
uit 1869. Rond de kerk bevinden zich een drietal
opmerkelijke objecten: het H.Hartbeeld uit het eerste kwart van deze eeuw, het lijkenhuisje op de
begraafplaats (1916) en de oude pastorie (thans
Openbare Bibliotheek)'uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw. Aan de Baarskampstraat onderscheiden zich de panden nr.5 en 27 enigszins van de overige bebouwing. De met elementen uit de neo-gothiek
opgetrokken Molenkapel uit 1918 siert de Baarloseweg.
De kern Veers heeft bebouwing uit de MlP-periode
langs de Beeselseweg, het Veersepad en Veers. De
meest in het oog springende elementen zijn de laaden loswal aan de Maas, het negentiende eeuwse Veerhuis (Veers 1) en de schilderachtig gelegen bebouwing aan de Maaszijde van het Veersepad. Van groot
belang is het in 1872 onder invloed van de Engelse
neo-gothiek opgetrokken kasteel Oeverberg.
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Verder verdienen de dierenartspraktijk (nr.13,
ca.1880), de huisartspraktijk (nr.11, ca.1875-1900)
en de voormalige kapelanie (nr.5, ca. 1910) een
aparte vermelding.
Te Kessel-Eik bevindt zich aan de Haagweg 62 een
opvallende gesloten hoeve. Oijen heeft in de negentiende eeuwse hoeve de Euland een belangrijke vertegenwoordiger van bouwactiviteit uit de periode 18501940.
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