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Onbemind erfgoed

De oproep van de
krant om Uw mening
te geven over wat er
met het klooster
Sankt Ludwig moet
gebeuren heeft veel
reacties opgeleverd.
Sloop krijgt meer bij-
val dan behoud. Hier-
onder een selectie uit
de reacties die zijn in-
gestuurd.

Magda van der Heijde,
Roermond:Roermond:
Slopen dat oude klooster. Je kunt
het wel voor vele miljoen opknap-
pen en in oude staat herstellen,
maar wat moet je er dan mee? Zon-
der een goede bestemming heb je
niets aan dat gebouw. Dus, breek
het maar af.
Theo van den Heuvel,Theo van den Heuvel,
Nederweert:Nederweert:
Slopen die handel. Het is van de
gekke dat een paar hotemetoten be-
palen of je eigendom, waar ze geen
euro aan betaald hebben, wel of
niet mag worden afgebroken.
Sef en Jeannie Smeets, Vlodrop:Sef en Jeannie Smeets, Vlodrop:
Wij zijn voorstander om het viezeWij zijn voorstander om het vieze
oude klooster af te breken.
Peter Palmen, St. Odiliënberg:Peter Palmen, St. Odiliënberg:Peter Palmen, St. Odiliënberg:
Wat nu burgercomité. Drieëneen-
halve man, twee kippen en een
geit. Wel meningen, maar de ge-
meenschap moet straks betalen
voor een hoop stenen die al vijftig
jaar geen mens interesseert. Als de
Meru verdwijnt, is dat wat er over-
blijft. Slopen dat kot en die men-
sen laten bouwen.
Harrie van Gorp, Roerdalen:
sen laten bouwen.
Harrie van Gorp, Roerdalen:
Het is geen uniek klooster. Er staanHet is geen uniek klooster. Er staan
al veel kloosters leeg. De financiële
gevolgen van behoud gaat niemand
dragen. Ook de inwoners van Roer-
dalen zullen die kosten niet willen
dragen. Het juridisch gevecht kost
de inwoners van Roerdalen nu al
genoeg. Het klooster moet worden
gesloopt.
G. Berghuis, Roermond:
gesloopt.
G. Berghuis, Roermond:
Om altijddurende kosten in herstel
G. Berghuis, Roermond:
Om altijddurende kosten in herstel
en onderhoud te voorkomen, zo
snel mogelijk slopen. Het is een
koud en kil gebouw (was er vroe-
ger eens binnen). Laat een toren
staan als gedenkteken. Gebouw is

voor tegenwoordig gebruik totaal
ongeschikt.
Margriet Suylen, Roermond:
ongeschikt.
Margriet Suylen, Roermond:Margriet Suylen, Roermond:
Slopen slopen en nog eens slopen.
Peter Timmermans, Roermond:
Slopen slopen en nog eens slopen.
Peter Timmermans, Roermond:
Slopen en gauw ook, voordat deSlopen en gauw ook, voordat de
prachtige organisatie Meru ver-
trekt, en wij met een Duits rijksmo-
nument zitten waar niemand in
wil trekken en het dadelijk weer ja-

ren leeg staat, zoals in het verleden.
Laat Meru er iets eigentijds en
moois van maken waar de Roer-
streek trots op kan zijn.
Jac Plaatsman, Vlodrop:Jac Plaatsman, Vlodrop:Jac Plaatsman, Vlodrop:
Mijn stelling is: een rijksmonu-
ment dient te worden behouden
en te worden onderhouden. In dit
geval moet door de eigenaar de
schade worden hersteld.

Paul Vossen, Herkenbosch:Paul Vossen, Herkenbosch:
Ik vind het ongelofelijk dat Meru al
jaren onder de verplichting tot her-
bouw van het zonder vergunning
afgebroken deel van het prachtige
gebouw uit komt. Dat moeten wij
als particulier eens proberen. Deze
case is duidelijk, gebouw moet be-
houden worden en Meru, die geld
zat hebben, moeten onder dwang

van hoge boetes herbouwen.
S.L. Huskens, Melick:S.L. Huskens, Melick:
St. Ludwig moet worden hersteld.St. Ludwig moet worden hersteld.
Op de eerste plaats vanwege de cul-
tuurhistorische waarde en op de
tweede plaats vanwege het hufteri-
ge gedrag van de Maharisha organi-
satie in deze. Dit gedrag mag abso-
luut niet beloond worden. Ook de
handhaving van de gemeenten

Melick/Herkenbosch en later Roer-
dalen verdient absoluut geen
schoonheidsprijs en mag niet lei-
den tot sloop.
A. Lamboo, Roermond:
den tot sloop.
A. Lamboo, Roermond:
Sankt Ludwig moet worden her-Sankt Ludwig moet worden her-
steld. Het is eigenlijk een grof
schandaal dat de juridische strijd
maar doorgaat en het er gewoon
om gaat wie de langste adem heeft.
Ondertussen blijft er van het ge-
bouw niets meer over. Heel triest.
M. Pals, Roermond:
bouw niets meer over. Heel triest.
M. Pals, Roermond:
Wij zijn voor behoud. Er is al veelWij zijn voor behoud. Er is al veel
te veel christelijk erfgoed verloren
gegaan. Wij mogen onze christelij-
ke wortels niet weer verloochenen.
Daar moeten wij voor vechten en
niet wijken voor het grote geld van
de Maharishi.
Peter Souren, Melick:
de Maharishi.
Peter Souren, Melick:
Het klooster moet behouden blij-Het klooster moet behouden blij-
ven en hersteld worden in oude glo-
rie.

Kijk voor de volledige reacties
op www.limburger.nl
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� De Raad van State doet in de loop van de komende we-
ken nog een belangrijke uitspraak in het dossier Sankt
Ludwig. De Raad bepaalt namelijk of de dwangsommen
die Roerdalen Meru heeft opgelegd om herstel af te
dwingen terecht zijn.
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� Het klooster in Vlodrop-Station heeft sinds 1997 de sta-
tus van Rijksmonument.

� Eigenaar Meru van het complex onderneemt al vanaf
1996 pogingen om het uit 1909 daterende klooster te
slopen.
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Gerard Rieter, woordvoerder Meru:
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„Ik vind de uitkomst van deze oproep onder de lezers een goed signaal. Dat er veel mensen
voor afbraak van het oude klooster zijn verbaast me niet. De meeste mensen die hier op ons
terrein een rondleiding hebben gehad en dat zijn er vele duizenden, roepen na afloop: dat ge-
bouw mag van wij weg!”

Gerard Rieter, woordvoerder Meru:
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Het klooster Sankt Ludwig staat al jaren te verpauperen, sinds in 2001 een sloopbal door de voorgevel van het complex ging. Deze foto stamt uit 2008.  archieffoto Peter Wijnands

On


