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Leunen op de Maharishi
Zeventig mensen uit
de directe omgeving
verdienen hun brood
op het terrein van de
Maharishi in Vlodrop.
De beweging zelf
spekt de beurs van lo-
kale ondernemers en
winkeliers met maan-
delijks bijna 1 miljoen
euro.

door Rob Meijer

„O ndernemers spinnen
garen bij de aanwezig-
heid van die mensen.
Ze strooien niet met

geld, maar je kunt altijd bij ze aan-
kloppen, ook als we bijvoorbeeld
sponsors zoeken voor activiteiten
in het dorp”, vertelde Jo Wasser-
man onlangs op de ondernemers-
website Bizz. De toenmalige voor-
zitter van de lokale ondernemers-
vereniging Roerdalen sprak vol ge-
zag over de aanwezigheid van de
Maharishi in de Vlodropse bossen.
En de toenemende irritatie klonk
duidelijk door in zijn stem: „De
Maharishi wordt tegenwoordig in
een kwaad daglicht gesteld”, stelde
hij. „Alsof dat klooster zo bijzon-
der is. De hele regio staat er vol
mee. 99 procent van de bevolking
vindt het prima als het klooster
wordt afgebroken.” Wasserman liet
dan ook op niet mis te verstane
wijze doorschemeren dat de orga-
nisatie gewoon moet uitbreiden op
het terrein van de Meru, de Maha-
rishi European Research Universi-
ty, „dat komt immers de hele bevol-
king ten goede. ” Wasserman is in-
middels gestopt als ondernemers-
voorzitter in de gemeente Roerda-
len maar zette met het benadruk-
ken van de economische voorde-
len wel duidelijk de toon op de
Bizzsite. Natuurlijk mogen het bur-
gercomité Sint Ludwig, politieke
partijen en milieuorganisaties kri-
tiek hebben over het beleid van de
Maharishi aangaande het monu-
mentale klooster op het terrein,
feit is dat door de economische te-
genwind veel mensen eieren voor
hun geld kiezen en simpelweg het
eerst aan de eigen portemonnee
denken.
De rekensommetjes spreken in elk
geval boekdelen. Zo krijgt de ge-
meente Roerdalen een jaarlijkse
rijksuitkering van zo’n 17 á 18 mil-
joen euro. Omdat de nieuwbouw-
plannen van de Meru-beweging al
sinds 1996 bestaan, maar het kloos-
ter anno 2009 nog steeds overeind
staat, scheelt dat Roerdalen jaar-

lijks ongeveer een ton aan allerlei
inkomsten. Roerdalen is vanaf
1996 dus ruim 1,3 miljoen euro mis-
gelopen. De WOZ-waarden van
het (vervallen) klooster is op dit
moment heel laag. Het klooster
heeft ook nadelige effecten op de

rest van het park, zoals de aanwe-
zigheid van losse units en contai-
ners. Die staan er tijdelijk omdat
de bouw van permanente gebou-
wen op de plaats van het klooster
niet mogelijk is zolang dat niet ge-
sloopt kan worden. In de plannen

waar het klooster is neergehaald
en een volledig nieuwe campus
moet verrijzen, levert de gemeente
aanmerkelijk meer geld op. Nu is
dat volgens Roerdalen ruim 10.000
euro per jaar, over 2008 had dat bij-
voorbeeld meer dan 140.000 euro
aan ozb en andere belastingen kun-
nen zijn. Vandaar dat de gemeente,
net als de provincie en een aantal
politieke partijen, er geen traan
om zal laten als Sankt Ludwig on-
verhoopt toch het veld moet rui-
men.

Zover is het nog niet. Het door mi-
nister Plasterk overgenomen advies
van de Cultuurraad om Sankt
Ludwig de status van monument
te laten behouden, maakt de onze-
kerheid alleen maar groter. En na-
tuurlijk is de gemeente bijna wette-
lijk verplicht de teugels aan te ha-
len door te dreigen met forse
dwangsommen als het deels ver-
nielde klooster niet snel hersteld
wordt. Plichtplegingen, zo lijken

het, want Roerdalen zit ook in
haar maag met het bouwwerk.
Een tweede rekensom ter verduide-
lijking. Die illustreert hoe groot de
economische waarde van de Maha-
rishi is voor de regio. In de huidige
situatie (dus met het klooster op
het terrein) is de economische im-
pact voor de regio bijna 36 miljoen
euro per jaar. Als het klooster te-
gen de vlakte is - door de sloop
komt 8500 vierkante meter vrij
voor nieuwe bebouwing op de
campus - stijgt de totale spin-off
met 16 miljoen naar bijna 52 mil-
joen euro op jaarbasis. Op het ter-
rein hebben 70 parttimers uit de di-
recte omgeving een baan. In relatie
met de 300 bewoners levert dat in
totaal ongeveer 200 indirecte ar-
beidsplaatsen op. „Het klooster
staat gewoon in de weg”, foeterde
Wasserman op de site. „Er zijn
slecht drie burgers die dat tegen-
werken! Maar de bakker en de sla-
ger houden het hoofd boven water
dankzij het spirituele complex.”

MAHARISHI MAHESH YOGI
� Maharishi Mahesh Yogi was een Indiase goeroe en

sinds 1990 woonachtig in Vlodrop, op het terrein van
de Maharishi European Research University (Meru).

� Hij was de grondlegger van de Transcendente Medita-
tie-(TM-)beweging. Behalve vele Maharishi Vedic Univer-

sities en TM-cursuscentra heeft de Maharishi een aantal
scholen en universiteiten opgericht.

� Hij overleed op 5 februari 2008. Maharishi was toen 91
jaar. Zijn lichaam werd 11 februari gecremeerd aan de
oevers van de Ganges in Allahabad (11 februari).

Economische factor van belang
„De Maharishi-beweging op het Meru-terrein in Vlodrop is lid geworden van de ondernemers-
vereniging. Ieder bedrijf in de regio is van harte welkom om op de een of andere manier iets
te komen doen bij de Maharishi-beweging. Het is een economische factor van belang.
 

Piet Janssen, voorzitter ondernemersvereniging Roerdalen (Vlodrop, Melick en Herkenbosch)

Jaarlijkse economische impact Meru op regionale economie
 

Operationele uitgaven (stichtingen, BV’s Roerdalen) 19.800.000 euro
(10 miljoen naar lokale winkeliers; rest naar Nederland/Europa) 

Investeringen (constructie, infrastructuur, Rajahuizen , 
tijdelijke behuizing) 5.300.00 euro

Persoonlijke uitgaven (bewoners Roerdalen en Heibloem:  
plm 350 cursisten zijn permanent aanwezig) 3.600.000 euro

70 parttime werknemers  - 50 fte’s  -  (levert samen met 
bovenstaande inwoners  zo'n 200 indirecte arbeidsplaatsen op) 7.200.000  euro

Totale impact  35.900.000 euro

Constructie nieuwe campus (21.930 m2) 16.000.000 euro

Totale impact (zonder klooster) 51.900.000 euro

Plannen van de Maharishi in geval het Sankt Ludwigklooster moet blijven staan op de campus. Midden voorin de nieuw te bouwen tentoonstellingstoren en bezoekerscentrum . foto Meru


