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Bezwaren Meru ongegrondBezwaren Meru ongegrond
RECHTBANK Klooster St. Ludwig terecht gehandhaafd als rijksmonument; Roerdalen mag handhaven

door onze verslaggever

De rechtbank besliste in een ande-
re zaak dat ook het beroep dat de
Maharishi University had ingesteld
tegen een besluit van de Burge-
meester en Wethouders van de ge-
meente Roerdalen ongegrond is.
Het gaat daarbij om de dwangsom
die het college oplegde bij de eis tot
herstel van het vernielde deel van
het monument.

Volgens de rechtbank biedt een
artikel uit de Monumentenwet de
gemeente voldoende basis om
handhavend op te treden tegen het
bewust verwaarlozen van een mo-
nument, waardoor dat in gevaar
wordt gebracht.

De stichting Meru had als ver-
weer aangevoerd dat ze onmogelijk
een bedrag van drie miljoen euro
kon bijeenbrengen voor het herstel.
Maar dat kan volgens de rechtbank
geen reden zijn om van handha-
ving af te zien.

De Maharishi-organisatie meen-
de ook voldoende gronden te heb-
ben om te protesteren tegen het
handhaven van het voormalige
klooster als rijksmonument. Zo
voerde ze aan dat het kloosterge-
bouw bij Vlodrop-Station volgens
een Festschrift uit 1909 geen zoge-
naamd ‘Kulturkampfkloster’ is.

Maar volgens de Roermondse
rechtbank is dat geen nieuw argu-
ment. De rechtbank wijst erop dat
al bij de aanwijzing van het ge-
bouw als rijksmonument is beke-
ken of het klooster een Kulturkam-
pfkloster is. De rechtbank wijst er
verder op dat het gebouw, ook al
zou het geen Kulturkampfkloster
zijn, toch ook om andere redenen
de kwalificatie rijksmonument ver-
dient. Om die redenen is het ge-
bouw ook op de lijst gehandhaafd.

ROERMOND – Het besluit van de
minister om het klooster Sankt
Ludwig te handhaven als rijks-
monument is terecht. Een be-
roep van de Stichting Meru in
Vlodrop daartegen is door de
rechtbank Roermond afgewezen.


