
 

Geschiedenis van Kessel-Eik 
Aan de zuidwest in Kessel ligt het buurtschap Kessel-Eik. Een gemeenschap van een 

800-tal inwoners. De naam is samengesteld uit de woorden: Kessel, dat verwijst naar de 

oorsprong, naam van het dorp en Eik, dat het kenmerkend landschapsbeeld 

verzinnebeeldt: een bosrijk en natuur gebied. 

Middeleeuwen 

De oorsprong van Kessel-Eik ligt, evenals die van Kessel, in de vroege Middeleeuwen. 

De oudste vermeldingen komen al in de 13de eeuw voor. 

De gemeenschap van Kessel-Eik heeft van oudsher een eigen koers gevaren ten opzicht 

van Kessel-Dorp en de overige buurtschappen en gehuchten van Kessel. De oorsprong 

hiervan komt door de bijzondere ligging van het buurtschap. Het ligt namelijk op de grens 

van het hertogdom Gelder en het bisdom Luik. Deze grens, thans Afwateringkanaal en 

Musschenberg, was eeuwenlang een landsgrens.  

Langs een groot deel liep de landweer, een verdedigingslinie, bedoeld om vreemd 

gespuis te weren. Ook heeft eeuwlang hier, in de directe omgeving van de grens, de galg 

gestaan, bedoeld als waarschuwing voor diegenen die Kessel binnen kwamen. Dit alles 

maakte van Kessel-Eik mensen met een eigen karakter en een bijzondere uitstraling. 

Niet alleen in het verleden, kenmerken hiervan zijn ook op de dag van vandaag duidelijk 

herkenbaar in deze levendige gemeenschap. 

Na de Tweede Wereldoorlog 

Vooral na de Tweede Wereldoorlog is Kessel-Eik gegroeid tot een eigen gemeenschap. 

In 1946 werd het rectoraat gesticht dat in 1974 parochie werd. In 1950 stichtte men een 

eigen lagere school en ook werd in dat jaar een nieuwe volwaardig kerkgebouw in 

gebruik genomen.  



Twee gebeurtenissen die de zelfstandigheid van Kessel-Eik nog sterker dan voorheen, 

deze eigenheid benadrukten. In de jaren zestig van de vorige eeuw volgde een eigen 

gemeenschapshuis en aan het begin van deze eeuw de Brede school. Door al deze 

voorzieningen werd men niet meer zo afhankelijk van Kessel-Dorp en kreeg de 

gemeenschapszin een nog grotere impuls. 

Kessel-Eik biedt onderdak aan twee grote bedrijven: het ontgrondingbedrijf Kuijpers en 

het over de hele wereld bekende tentenverhuur bedrijf Neptunus. 

 


