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Activiteiten 2018
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van de afronding van de herbouw van het kasteel.
Door de snellere dan geplande bouwtijd in 2014/2015, gecombineerd met de veel omvangrijkere
restauratiewerkzaamheden aan de kasteelmuur dan was voorzien, zijn deze laatste werkzaamheden
in de zomer van 2015 afgebroken. Daardoor bleef de maasmuur in gebrekkige conditie en werd de
ringmuur van het kasteel maar voor 70 % opgeknapt. Het restaureren van de maasmuur, nooit
onderdeel van het herbouwplan, bleek gaande weg wel noodzakelijk. Als bij beide onderdelen de
benodigde werkzaamheden volledig worden uitgevoerd is een investering van ongeveer €137.000
nodig. Gezien de omvang van de benodigde bedragen zijn daarvoor in belangrijke mate externe
financiële middelen nodig. De eigen inbreng van de stichting Behoud kan hooguit 10-15 % bedragen.
Dat betekent een zoektocht naar externe gelden, bij voorkeur op basis van subsidies, zodat er geen
nieuwe financiële lasten ontstaan.
Zowel in het jaar 2016 en 2017 wordt daarom een beroep gedaan op het restauratiefonds van de
provincie Limburg, waaruit uiteindelijk in januari 2018 een bedrag van €54.928 wordt toegezegd.
Het kasteel de Keverberg in Kessel is prominent gelegen aan de Maasboulevard. De gemeente Peel
en Maas ontwikkelt in 2018 plannen om deze boulevard grondig op te knappen en constateert ook
dat de maasmuur, een belangrijk onderdeel daarvan, dringend aan restauratie toe is. Op basis
daarvan wordt vooruit lopend op het grote project een bedrag van €50.000 ter beschikking gesteld
om de maasmuur alvast te restaureren. Daarnaast is door de gemeente nog een bedrag van €15.000
te betalen als restant uit het oorspronkelijke bouwbudget, omdat de werkzaamheden in 2015 uit
tijdgebrek deels zijn afgebroken.
Door mergelbouwer Kleijnen uit Sibbe-Valkenburg wordt in de zomer van 2018 gestart met de
restauratiewerkzaamheden, deze lopen door tot eind november 2018 en zijn dan, op een klein
onderdeel van de kasteelmuur na, geheel afgrond. In verband met vorstgevaar wordt in principe in
de wintermaanden niet met mergel gebouwd. Dit betekent dat het restant in het vroege voorjaar van
2019 in 4-6 weken wordt afgewerkt.
Het geraamde budget van €137.000 blijkt voldoende om de kosten te dekken waarbij het bedrag
uiteindelijk als volgt wordt samengebracht; Provincie Limburg €55.000, Gemeente Peel en Maas
€65.000 (€50.000 en €15.000), stichting Behoud Kasteel de Keverberg €17.000.
Voor het overige worden in de loop van het jaar nog enkele kleinere investeringen gedaan, in totaal
ongeveer €5.000, zoals de bouw, door de eigen vrijwilligers, van een opslagruimte voor materialen
voor onderhoud van tuin en gebouw.

Bestuur stichting Behoud Kasteel de Keverberg.

