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Veel lezers
voor sloop
St. Ludwig

Veel lezers
OPROEP Herstel zonder bestemming nutteloos

door Bert Hammes

VLODROP – Een ruime meerder-
heid van de lezers die gehoor
hebben gegeven aan de oproep
om hun mening te geven over de
toekomst van Sankt Ludwig in
Vlodrop vindt dat het complex
moet worden gesloopt.

In totaal reageerden 85 lezers op de
oproep. Van hen geven er 53 aan
dat het klooster mag worden afge-
broken, ondanks het feit dat het
om een rijksmonument gaat. 32 le-
zers pleiten voor het behoud van
het gebouw uit 1907.

Tot de voorstanders van sloop
behoort ook voorzitter Hein Til-
borghs van de Stichting Ruimte in
Roermond. Zijn standpunt is op-
merkelijk omdat Ruimte zich sterk
maakt voor het behoud van mo-
mentale gebouwen. Tilborghs kiest
voor sloop omdat het klooster
‘monstrueus groot is, maar zeker
geen monumentaal gebouw’. „Dat
het tot een monument is bestem-
peld is eerder de uitkomst van een

politiek spelletje”, vindt hij.
Het merendeel van de voorstan-

ders van sloop vindt dat behoud
van het klooster weinig zin heeft
omdat er kennelijk geen deugdelij-
ke en blijvende bestemming voor
het gebouwencomplex is te vinden.
Het is in hun ogen dan ook onzin-
nig om vele miljoenen te steken in
restauratie.

Voorstanders van volledig her-
stel van het kloostercomplex vin-
den dat het rijksmonument vanwe-
ge zijn cultuurhistorische waarde
behouden moet blijven. Zij voeren
verder aan dat niet zo mag zijn dat
eigenaar Meru de regels aan zijn
laars lapt die in Nederland gelden
voor rijksmonumenten.

Bij de voorstanders van behoud
zijn ook oud-directeur A. Leppers
van de Rijksdienst voor Monumen-
tenzorg, die in Melick woont. Hij
vindt dat de gemeente Roerdalen
en de provincie Limburg krachtiger
moeten optreden en dat eigenaar
Meru moet worden gedwongen tot
herstel van de moedwillige vernie-
lingen.


