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                 Roermond, 14 februari 2022 

 

Aan de raad en college van de gemeente Peel en Maas, 

Wilhelminaplein 1, 

5981 CC Panningen 

 

 

 

Onderwerp: planontwikkeling 13 appartementen aan het Veersepad 13 te Kessel  

Kenmerk: FvdK 

 

 

 

Geachte raad en college, 

 

 

De commissie Limburg van de Erfgoedverenging Bond Heemschut (commissie) heeft via haar 

Meldpunt kennisgenomen van de beoogde sloop van het pand Veersepad 13 te Kessel (het pand) en 

de voorgenomen bouw van 13 appartementen op die plek met een nokhoogte van 13,5 meter. 

. 

Het pand betreft een aan de Maasoever te Kessel gelegen karakteristiek pand uit 1840, is in de loop 

der jaren verbouwd en heeft diverse functies gekend. Voormeld pand is een onlosmakelijk 

onderdeel van het ensemble dat in samenhang een beeldbepalend oever/dorpsgezicht vormt.  

 

Het gaat in deze om een bijzonder, wellicht een van de meest getekende riviergezichten van 

Nederland. De hoge oever heeft een aanzicht van hoge bomen en laat een prachtig ensemble zien 

van een Middeleeuws kasteel en kerk. Er is sprake van een typische “kasteel nederzetting” volgens 

J. Renes (Land van Maas en Peel).  Behoud van dit historische karakteristieke dorpsaanzicht laat 

geen uitbreiding met een hoog opvallend appartementsgebouw toe en zeker niet van een gebouw dat 

op de Maas is georiënteerd.  Heemschut ziet de ontwikkeling als een aanslag op het Limburgs 

verleden. 

 

De commissie onderscheidt in de planontwikkeling twee delen: 

1) de beoogde sloop van het pand; 

2) de voorgenomen nieuwbouw van 13 appartementen op het perceel, plaatselijk bekend 

Veersepad 13. 

 

Referentie 1 

De commissie bepleit op grond van bovenstaande redenen nadrukkelijk om géén planologische 

medewerking te verlenen aan sloop van het beeldbepalende pand. 
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De commissie ziet voor een mogelijk wenselijke ontwikkeling met behoud van het beeldbepalende 

karakter van het pand drie opties: 

 

1) het pand behouden en de nodige aanpassingen verrichten; 

2) het pand omzichtig renoveren; 

3) het pand een nieuwe bestemming geven met instandhouding van de buitenschil. 

 

Referentie 2 

Het ontwikkelen van een complex van 13 appartementen doet grote afbreuk aan de huidige 

harmonie van het aanwezige ensemble aan bebouwing, om nog maar te zwijgen over de nokhoogte 

die 13,5 meter bedraagt. De kolossale afmetingen en de hoogte van een dergelijke bouwmassa is in 

strijd met de beeldkwaliteitseisen die ter plaatse aan de Maasoever te Kessel moeten gelden. De 

afbreuk die een dergelijk dominant bouwblok aan het dorpsbeeld teweeg zou brengen is te betreuren 

en niet te herstellen. 

 

Nogmaals, de commissie bepleit sterk om af te zien van de sloop van het pand. De commissie is 

gaarne bereid om haar standpunt bij u nader toe te lichten en mee te denken met een 

planontwikkeling die past binnen het historische karakteristieke dorpsaanzicht aan de Maasoever te 

Kessel. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 

 

w.g. 

 

 

J.H.G.E. Neessen,  

secretaris commissie Limburg.  
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