
Peel en Maas, 13 december 2019 

Aan het College van B en W van Peel en Maas 

Betreft: pand Veersepad 13 in Kessel 

 
Geachte college-leden, 

De Adviescommissie Kunst en Cultuur is enkele jaren geleden door U ingesteld om gevraagd en 
ongevraagd te adviseren op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Als commissie spreken 
we ons grote zorg uit over de toekomst van het historische pand Veersepad 13 in Kessel. Uit de 
media vernamen we van de plannen om het pand te slopen en te vervangen door een – voor 
deze locatie - fors Woonzorgcomplex. Voorop moet worden gesteld dat we experimenten 
aangaande de ouderenzorg van harte ondersteunen.  
Echter, wat ons grote zorgen baart, is het historische offer dat de planmakers daarvoor willen 
brengen, namelijk de sloop van het bestaande herenhuis uit 1840. Panden met een dergelijke 
ouderdom en gaafheid zijn bijzonder zeldzaam in de gemeente Peel en Maas. Het pand is van 
grote bouwkundige en ruimtelijke waarde (zie ingezonden brief van Ton Hendricks in Hallo) en 
draagt in belangrijke mate bij aan de bijzondere uitstraling van het Veersepad, een beschermd 
straataanzicht, en het karakter van Kessel als een ‘oud en statig dorp’. 
We betreuren dat de commissie niet is betrokken bij het plan en begrijpen niet op basis van 
welke argumenten het gemeentebestuur blijkbaar – zie de berichten in de media -  wenst mee 
te werken aan de sloop. Het argument dat restauratie economisch niet haalbaar is vanwege de 
slechte staat van het pand, achten we niet steekhoudend. Dit argument werd in de laatste 
decennia van de 20e eeuw vaak gebruikt om sloop mogelijk te maken maar kan anno 2019 
nauwelijks nog serieus worden genomen, al helemaal niet in kringen van monumentenzorg en 
onder hedendaagse restauratie-architecten.  

Dan nog dit. In de oude kernen van de huidige gemeente Peel en Maas heeft in de laatste 
decennia van de twintigste eeuw een ware kaalslag plaatsgevonden. Veel panden met een 
belangrijke historische en/of monumentale waarde werden probleemloos opgeofferd in het 
belang van de zo genaamde vooruitgang. Heel veel mensen, zeker niet alleen de ouderen, 
betreuren dit momenteel zeer. Voor de leefbaarheid en identiteit van deze dorpen heeft 
genoemde kaalslag erg negatief uitgepakt. Om behoud en herstel van historische en 
karakteristieke panden te bevorderen heeft de onze commissie enkele jaren geleden het 
‘restauratie-compliment’ ingesteld. Een half jaar geleden werd deze ‘prijs’ (een kleine 
plaquette) voor het eerste keer uitgereikt en wel aan het Plattelandshoés.  
 
De commissie is van mening dat er zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan met het weinige 
erfgoed dat er nog is. Sloop van het Veersepad 13 zou wederom een grote slag betekenen voor 
het gemeentelijke erfgoed. We roepen u daarom op om alles in het werk te stellen om het 
pand te behouden. Het herenhuis met zijn bijzondere frontzijde en het huidige straataanzicht 
dienen als vertrekpunten te worden genomen bij planvorming. Sloop is onwenselijk en is bij de 
inzet van een kundige restauratie-architect ook niet nodig. Integendeel, indien de nieuwe 
functie zou worden gehuisvest in en mogelijk achter het huidige pand, zou aan de wozoco een 
fraaie en unieke uitstraling verschaffen. Tal van voorbeelden elders in het land getuigen van de 
kracht van een dergelijke aanpak. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De leden van de Adviescommissie Kunst en Cultuur van Peel en Maas.


