donderdag, 15 september

SANKT LUDWIG
䢇 Het klooster Sankt Ludwig was van 1909 tot 1978 ei-

gendom van de paters Franciscanen en functioneerde
als internaat voor Duitse jongens.
䢇 Van 1979 tot 1984 was het klooster eigendom van de
Nederlandse staat en in gebruik als opleidingscentrum

voor Mobiele Eenheid en politie.
䢇 Sinds 1984 is Meru eigenaar van het klooster, dat in
1997 de status van Rijksmonument krijgt. Vanaf die tijd
al onderneemt Meru acties om te komen tot sloop van
het complex.

Het klooster Sankt Ludwig vanuit de lucht. Links naast het complex de plek waar tot voor kort nog

Louis Op de Kamp, burgercomité:
„Het is heel frustrerend voor ons dat het klooster al tien jaar slecht geconsolideerd is en dus
heel veel heeft geleden. In de eerste acht jaar na de sloop is er nauwelijks iets aan behoud van
het gebouw gedaan. Daardoor heeft het complex extra veel geleden. De gemeente heeft eigenlijk veel te laat ingegrepen.”

120 wooneenheden stonden die van de gemeente Roerdalen afgebroken moesten worden.

foto John Dummer

Na tien jaar geen herstel
Deze week is het precies tien jaar geleden dat
een deel van de voorgevel van klooster Sankt
Ludwig werd gesloopt. Van herstel van het
rijksmonument is nog steeds geen sprake.
Ondanks tal van juridische procedures die
herstel moeten afdwingen.
door Bert Hammes

B

ezoekers van de terreinen
van de Maharishi-organisatie Meru in Vlodrop zijn
onderhand gewend aan
de felkleurige plastic zeilen waarmee de voorgevel van het Rijksmonumentale kloostercomplex al jaren deels is afgedekt.
De zeilen dienen ter bescherming
van het ruim honderdjarige gebouw, waarin vroeger een klooster
en een internaat voor Duitse jon-

gens was gevestigd. Op 12 september, tien jaar geleden, beukte een
beulbal twee gevels aan de voorzijde doormidden en een torentje
van het dak. Enkele minuten nadat
de Raad van State in Den Haag had
bepaald dat het klooster niet gesloopt mocht worden.
De illegale sloop was het startsein
voor tal van juridische procedures
tussen voor- en tegenstanders van
afbraak van het kloostercomplex.
Voorstander van afbraak is de stichting Meru, eigenaar van het gebou-

wencomplex. Zij wil sloop omdat
het klooster niet in oostelijke richting is gebouwd. Alle gebouwen
van Meru moeten met de voorkant
naar het oosten zijn gericht. Meru
wil het klooster slopen en op de
plaats daarvan andere gebouwen
oprichten die wél op het oosten
zijn gericht.
Tegenstanders van sloop, zoals het
burgercomité Sankt Ludwig en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
vinden dat het rijksmonument behouden moet blijven. Ook de gemeente Roerdalen vindt dat de
schade die door Meru aan het gebouw is toegebracht, moet worden
hersteld. De gemeente heeft Meru
zelfs een dwangsom opgelegd die
tot drie miljoen euro kan oplopen
als herstel achterwege blijft. De
drie miljoen is gebaseerd op een raming van de herstelkosten. Omdat
er sinds de sloop niks meer aan onderhoud aan het gebouw is gedaan,
is het complex steeds verder vervallen. En is de rekening voor herstel
flink opgelopen. Tien jaar na de ille-

gale sloop is er evenwel nog steeds
geen begin gemaakt met het opknappen van het rijksmonument.
Dat komt vooral omdat Meru alle
juridische mogelijkheden aangrijpt
om herstel te voorkomen. De ogen
van alle partijent zijn gericht op
Den Haag. De Raad van State doet

namelijk binnenkort uitspraak over
de vraag of het klooster de status
Rijksmonument behoudt en of
Roerdalen de Meru met een dwangsom kan dwingen tot herstel van
de sloopschade én tot het volledige
herstel van alle kapotte daken.
Bij Meru liggen ze niet wakker van

die komende uitspraken, zegt Gerard Rieter: „Als we winnen gaat
het gebouw tegen de vlakte. Winnen we niet, dan gaan we door. De
aanvraag voor een nieuwe sloopvergunning zit al in de pijplijn. Het gebouw had nooit op de monumentenlijst gezet mogen worden.” Wethouder Jan Teuwen (Praktische Politiek, handhaving) wil niet vooruitlopen op de uitspraken. „Als er een
nieuwe sloopvergunning komt,
gaan we die opnieuw bekijken”,
zegt hij. Voorzitter Louis Op den
Kamp van het burgercomité is erg
benieuwd naar de uitspraken. „Ik
ben vooral benieuwd of de gemeente gelijk krijgt met de verplichting
dat Meru ook de daken van het
klooster moet herstellen. Meru is
namelijk niet onderhoudsplichtig.
Maar, hoe de uitspraken ook uitpakken, wij blijven ons inzetten voor
het behoud van het monument.”
De plastic zeilen zullen dus voorlopig nog wel een flinke poos over de
gevel van het oude klooster blijven
flapperen.

