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Hoop op herstel monumentale hoeve De Raath
Jos Vrencken hoopt snel aan de slag te kunnen met het herstel van

de monumentale hoeve De Raath in Bingelrade. 
Door Geertjan Claessens
BINGELRADE � „Dit is meer dan
emotie. Die binnenplaats is in
mijn lijf gebakken. Hier heb ik
als kind gespeeld, als ik hier
loop komt het allemaal terug.
Het is hier prachtig. Daar mag
ik dankbaar voor zijn. Maar het
geeft ook de verplichting om
het pand weer op te knappen.
Dat kan ik niet laten liggen. Als
je dit niet doet, is het niet goed.”

Jos Vrencken woont nu in Sit-
tard, maar is geboren en geto-
gen in de monumentale hoeve
De Raath in hartje Bingelrade.
Hij woonde er tot hij in 1970 in
Delft ging studeren. In 1991
kwam hij weer dichter bij huis
door in Maastricht te gaan
werken. „Hier zijn tien kinde-
ren opgegroeid. Mijn ouders
kochten het in 1971, maar mijn
opa uit Nuth trok er in 1922 in.”
Het is Jos Vrencken een lief ding
waard om te kunnen beginnen
met de restauratie van de hoe-
ve, die waarschijnlijk uit de ze-
ventiende eeuw dateert. In 1764
werd de voorgevel gesloten en
in 1885 stond het herenhuis er.
De karakteristieke elementen
als het vakwerk en de klooster-
ramen maken het pand behou-
denswaardig. Sinds het overlij-
den van de ouders van Jos
Vrencken staat het pand nu
ruim een jaar leeg. Zijn paarden

zijn nu de enige bewoners. Hij
gaat er elke dag een paar keer
kijken en hoopt er binnen enke-
le jaren in te kunnen trekken.
Nu is het pand weliswaar prach-
tig, maar vertoont ook gebre-

ken. „We gaan niet in het huis
kijken, dat is geen feest”, zegt
hij. Door de januaristorm is een
deel van de achtergevel inge-
stort, wat met een noodrepara-
tie enigszins is goedgemaakt.

Het dak vertoont verzakkingen
en gaten en moet nodig worden
vernieuwd. Dat zal de start vor-
men van de renovatie. De plan-
nen liggen klaar, de vergunnin-
gen zijn rond en ook het Rijk

heeft al een bijdrage toegezegd.
De gemeente moet nog over de
brug komen. 
Als de aannemers aan de slag
kunnen is het herstel binnen
twee jaar rond, schat Vrencken.
De klus kost meer dan een mil-
joen. Daarvan draagt het Rijk
190 mille subsidie bij, plus 140
mille in de vorm van een lening
met lage rente. Vrencken vraagt
de provincie en gemeente On-
derbanken ieder een subsidie
van 33.000 euro. Wethouder
Hans Ubachs (Democraten On-
derbanken) wil meewerken,
maar de gemeenteraad heeft
twijfels omdat de gemeente
nog geen duidelijke subsidiere-
gels heeft. Vrencken heeft wel
begrip voor de twijfels. De strijd
om de restauratie te kunnen
starten duurt al negen jaar. „Zo
lang mag de restauratie niet du-
ren”, lacht hij. „Als we begin-
nen kan het in twee jaar af zijn.”
De gemeente stelt als voorwaar-
de voor een bijdrage dat Vrenc-
ken zijn pand openstelt op Na-
tionale Monumentendag. Dat
vindt hij vanzelfsprekend. „Ik
wil dat zelfs vaker doen, bij-
voorbeeld met de jaarlijkse ma-
nifestatie Kunst en Brunch. Het
zou voor mij een eer zijn gast-
heer voor het dorp te zijn en te
laten zien hoe mooi het is. De
hoeve is niet alleen van mij,
maar ook van Bingelrade.” 

Jos Vrencken bij hoeve de Raath, waar hij na de restauratie opnieuw wil gaan wonen. 
foto Peter Schols


