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Duits pleidooi voor St. Ludwig
KLOOSTER Parlementslid Noordrijn-Westfalen bepleit gezamenlijke aanpak bij herstel rijksmonument

door onze verslaggever

VLODROP – Nederlandse en Duit-
se overheden moeten de handen
ineenslaan om ervoor te zorgen
dat het klooster Sankt Ludwig in
Vlodrop behouden blijft. Dat
vindt parlementslid Ruth Seidl
van NoordRijn-Westfalen.

Seidl, die lid is van de fractie
Bündnis 90/Groenen, heeft de deel-

staatregering in Düsseldorf opgeroe-
pen om samen met de overheden
in Nederland actie te ondernemen
die leiden tot het herstel van het ge-
deeltelijk gesloopte rijksmonument
vlakbij de Duits-Nederlandse
grens.

„Ik vind het nodig dat beide
overheden zich voor dit culturele
project inzetten. Het klooster is na-
melijk voor de regio’s aan beide zij-
den van de grens van cultuurhisto-

rische betekenis”, verduidelijkt
Seidl.

Ze heeft zich tot de deelstaatrege-
ring gewend, omdat ze steeds meer
geluiden uit de grensregio krijgt dat
het verval van het klooster gewoon
doorgaat.

En dat ondanks het besluit van
minister Plasterk dat het klooster
een rijksmonument blijft en on-
danks de aanschrijving van de ge-
meente Roerdalen dat het gesloop-

te deel van het klooster herbouwd
moet worden.

Seidl heeft de deelstaatregering
gevraagd of bij de Europese Ge-
meenschap al subsidies zijn aange-
vraagd voor het behoud van het
klooster.

Ze ziet zelfs mogelijkheden om
ook uit andere subsidiepotten van
de EG geld te verwerven voor het
herstel van de gesloopte voorgevel
en daken van het klooster.

„De gemeenten Roerdalen, Was-
senberg en Wegberg zijn momen-
teel bezig met een onderzoek om
het grensoverschrijdend toerisme
naar de regio te bevorderen. De ge-
meenten krijgen Europese bijdra-
gen om dat project te financieren.
Wellicht is er ook geld voor het
klooster te krijgen”, zo meent
Seidl. Ze wil ook weten wat de
overheden doen als Meru het kloos-
ter niet wil herstellen.


