Geschiedenis van Kessel
De naam Kessel is afgeleid van het romeinse 'castellum' dat versterking of fort
betekent. Kessel is de oudste plaats in de gemeente Peel en Maas. Als dorp vindt
het zijn ontstaan in de vroege Middeleeuwen. Er zijn al schriftelijk vermeldingen uit
de 9de eeuw. Kessel is ontstaan op de plek waar de Maastol (Luik- Dordrecht) en de
Landtol (de weg van Keulen naar Brabant kruiste hier de Maas) geld opbrachten.

Graafschap Kessel
Bekendheid kreeg Kessel doordat het in de 11de eeuw de zetel werd van het
graafschap Kessel. Toen werd het een bestuurlijk zwaartepunt. Dit graafschap strekt
zich voornamelijk uit over het gebied van het huidige Noord-Limburg. In de 13de
eeuw woonden de graven daadwerkelijk te Kessel op de burcht.

Graaf van Gelder
In 1279 ging het graafschap Kessel over in handen van de graaf van Gelder, die hier
op de burcht een kastelein plaatste. Hieruit ontsproot in het begin van de 14de eeuw
het geslacht van de familie Van Kessel, de lokale heren. Later opgevolgd door de
Van Merwijcks en de Van Keverbergs.
Tussen burcht en Gravenhof ontstond het dorp, de kern Kessel, nu nog te zien aan
de zeer dichte bebouwing aan de Markt. Dorpelingen zochten en vonden hier
bescherming en welvaart.

Buitengebieden

In de buitengebieden, vooral langs de Groenstraat en Tasbeek, lagen toen al
eeuwenlang boeren hoven met eeuwenoude namen als: Aen den Aenstoot, Op den
Parick en nog een tiental andere. Het dorp Kessel heeft een typische vorm van
lintbebouwing: Gravenhof, Markt, burcht, kerk en Veers liggen vlak langs de Maas op
de hoge oever en hebben geen last van overstromingen. Tot aan de twintigste eeuw
heeft handel en transport een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast kwam het
boerenbedrijf ook volop voor: de kolossale gesloten Maasdal boerderijen langs de
Maas, de hoven langs de Groenstraat en de kleine boerderijtjes in Donk, Heide en
Dijk. De grond, rivierklei of zandgrond, bepaalde de welvaart en rijkdom.

20e Eeuw
In het midden van de 20ste eeuw kwam het fenomeen 'champignonkelder' op. Op
een gegeven moment waren het er meer dan 40. Daarvan zijn nu nog enkele
megakwekerijen over. Steenfabriek en kleiwaren industrie zijn in de loop van de
tweede helft van de 20ste eeuw verdwenen. Langzaam groeide Kessel uit tot een
forenzendorp, gelegen tussen Venlo en Roermond. Het inwoneraantal is nooit
spectaculair gegroeid en daardoor is de menselijke maat behouden gebleven, bij de
inwoners, maar ook bij het verenigingsleven en de meeste bedrijven. De laatste 50
jaar zijn enkel zeer bijzondere ondernemingen spectaculair gegroeid: Neptunes,
Kuypers, Jacobs agro, Joordens Zaden om er enkele te noemen.
De buitengebieden zoals Hout, Oijen, Donk, Spurkt en Heide ademen nog volop
delandelijke sfeer. Agrarische bedrijven en natuurontwikkeling gaan hand in hand en
vromen samen een gebied van hoge landschappelijke waarde. Tuinbouw, aspergesen fruitteelt hebben voor veel welvaart gezorgd. De laatste jaren zijn enkele
gerenommeerde paardenstoeterijen beeldbepalend in het buitengebied.
Veers, de plaats waar men sinds meer dan duizend jaar de Maas oversteekt, is een
aparte kern met een mooi plein De Heksendans en enkele monumentale huizen.

Toerisme

De laatste jaren heeft de toerist Kessel ontdekt en vooral in zomerdag wordt Kessel,
en daarmee ook de horeca in Kessel, frequent door toeristen, vooral fietsers en
wandelaars, als startplaats verkozen. De ligging, op de hoge Maasoever is uniek.

