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Wijnboer wekt
Het is een van de

woedeWijnboer wekt
CONFLICT OVER WIJNGOED

woede
door Bas Dingemanse

H
Het is een van de
meest beladen dos-
siers binnen Voe-
rendaal: gemeente
versus Voncken.
Over een vastbera-
den wijnboer, een
verbaasde gemeente
en een verontwaar-
digde burgemeester.
„Hij hoeft niets
meer te proberen.”

H et gebeurt niet vaak
dat de raadsleden in
de gemeente Voeren-
daal het met elkaar
eens zijn. Maar dit

keer zijn ze eensgezind als nooit
tevoren. Wijnboer Cor Voncken
(70) moet gestopt worden. Tot
tevredenheid van burgemeester
Wil Houben. „Voncken heeft
geen millimeter speelruimte
meer.”
Dit is slechts een nieuw hoofd-
stuk in een boek van bijbelachtige
proporties. Voncken, een gepen-
sioneerde makelaar uit Ransdaal,
heeft in 1999 een stuk grond op
de Voerendaalse Fromberg ge-
kocht. Nadat zijn vee er jaren
heeft gelopen, besluit hij de
grond om te toveren tot een wijn-
goed van ruim 4 hectare groot.
Beetje bij beetje komt er grond
bij en groeit Ceres, zoals Voncken

zijn onderneming doopt, tot mis-
schien wel het grootste wijngoed
van Nederland.
De pensionado is een doorbijter.
Wil hij iets, dan krijgt hij het in
de regel vaker wel dan niet. Dat is
zo in zijn tijd als makelaar en dat
is niet veranderd sinds hij van
zijn oude dag geniet. Tien jaar na-
dat hij de grond heeft gekocht, in
2009, meldt Voncken zich bij de
gemeente. Hij geeft een presenta-
tie voor wethouder Ellie Frans-
sen-Muijtjens. Voncken neemt
haar mee in zijn plannen om een
wijngoed van 20 hectare te realise-
ren aan de Heugdenweg. De wijn-
productie moet ook op de From-
berg plaatsvinden. En hij wil een
opslag, woonhuis en proeflokaal
bouwen.
Hij krijgt geen groen licht. Frans-
sen-Muijtjens vraagt hem om het
verzoek schriftelijk in te dienen.
Het blijft daarna een tijd stil. Tot
medio 2010, wanneer Jos Pleijers

op de stoel van Franssen-Muij-
tjens zit. Voncken probeert nog-
maals zijn plannen te verkopen.
Pleijers verliest zijn plek echter al
gauw aan Suzanne Lipsch, die ver-
volgens bijna vijf jaar lang verant-
woordelijk is voor het dossier

Voncken. Maar ongeacht wie de
plannen behandelt, het antwoord
blijft eenduidig: geen wijndomein
op de Fromberg.
„Hij wil zijn onderneming uitbrei-
den op een kwetsbare plek in Voe-
rendaal”, zegt burgemeester Hou-
ben. Hij spreekt van een ‘ingrij-
pende ontwikkeling’. „Het is een
mooi bedrijf, maar niet voor de
Fromberg. Expansie leidt immers
tot vervoerbewegingen door trans-
port en grootschalig toerisme.”
Voncken lacht die argumenten
weg. „De gemeente wil toch toe-
risten lokken? En wat is trans-
port? Ik heb een vrachtwagentje
waar ik af en toe mee op en af zal
rijden. Kom eens op zeg.”
Het moge duidelijk zijn: beide par-
tijen zitten absoluut niet op een
lijn. Zelfs niet na een handreiking
van Voerendaal. Voncken heeft in
maart van dit jaar een tijdelijke
vergunning gekregen voor het
bouwen van een loods naast zijn

wijngoed, dat inmiddels 11 hectare
telt. In de loods mag hij materiaal
opslaan en wijn produceren, voor
de duur van maximaal vijf jaar.
Daarna moet hij het gebouw slo-
pen. Dat is Voncken echter niet
van plan.
„Heb ik een vinger gepakt, om ver-
volgens de hele hand te pakken? Ja,
dat mag je wel stellen”, glimlacht
Voncken. „Kijk nou eens”, wijst hij

naar de loods. „Dat ding heeft
250.000 euro gekost. De hele boel
afbreken kost nog eens 50.000 eu-
ro. Denk je echt nou dat de ge-
meente over vijf jaar komt vertel-
len dat ik een loods van drie ton he-
lemaal moet afbreken? Ik denk zelf
van niet. In de tussentijd hoop ik
alsnog de vergunningen te krijgen
voor het wijndomein.”
Burgemeester Houben is absoluut
niet te spreken over de houding
van de ondernemer. „We hebben
hem ondanks onze afwijzende hou-
ding willen steunen, toen het con-
tract van zijn loods in een andere
gemeente ten einde liep. Toen zijn
er duidelijke afspraken gemaakt,
daar is geen speld tussen te krijgen.
Hij heeft uiteraard alle recht om
vast te houden aan zijn plannen,
maar dit is mij compleet in het ver-
keerde keelgat geschoten.”
Cor Voncken zegt bereid te zijn de
loods op te geven, wanneer de ge-
meente hem tegemoetkomt. „Mag

ik ergens anders in dit gebied bou-
wen, dan sloop ik dit ding. Geen
enkel probleem. Maar waar ik wil
bouwen, mag het niet. En een ande-
re plek is er niet. Ik ben makelaar
geweest, als er een plek was had ik
die wel gevonden. Waar hebben
we het over? Je hebt een idioot die
miljoenen in de grond wil duwen.
Doe er je voordeel mee.”
Dat is de gemeente geenszins van
plan. De gemeenteraad is unaniem
van mening dat Voncken de loods
na vijf jaar weer moet afbreken.
Een motie van de PvdA, waarin
onder meer staat dat uitbreiding
wordt tegengehouden, is door iede-
re partij ondertekend. „Achteraf
kan je misschien zeggen dat we die
tijdelijke vergunning niet hadden
moeten geven. Ik vraag me nu nog
steeds af of we hier wel goed aan
hebben gedaan”, is de burgemees-
ter eerlijk. „Nu is in ieder geval dui-
delijk dat hij niets meer hoeft te
proberen.”

Heb ik een vinger
gepakt om de hele
hand te pakken?
Ja, dat kan je
stellen.
Cor Voncken, wijnboer
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Cor Voncken.


