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SANKT LUDWIG
䢇 Klooster Sankt Ludwig werd gebouwd tussen 1905 en

1909 in opdracht van de uit Duitsland afkomstige paters Franciscanen. Het werd gebouwd op een landgoed van 37 hectare, dat de orde gekocht had van de
graaf Von Schaesberg Thannheim.

䢇 Het klooster diende van 1909 tot 1978 als internaat

en seminarie voor Duitse jongens.
䢇 Van 1979 tot 1984 was het kloostercomplex in gebruik als opleidingscentrum voor de mobiele eenheid
(ME) van de politie.

‘Nooit meer in oude glorie’
„Als sloop niet mag, blijven we steken bij fase één
van onze bouwplannen. Dat zou jammer zijn.
Het klooster zal nooit meer in oude glorie herrijzen.
De natuur zal dan zijn werk doen.”
Uitspraak Paul Gelderloos van Meru, gedaan in 2008

afwen
kloost
ooster ona
ndbaar
Sloop klooster
onafwendbaar
De sloop van het klooster
Sankt Ludwig in VlodropStation lijkt onafwendbaar.
Zeker nu voor de derde keer
een sloopvergunning is afgegeven.
door Bert Hammes

D

e strijd om het behoud
van het voormalige
klooster Sankt Ludwig
brandt opnieuw los nu
het gemeentebestuur van Roerdalen deze week voor de derde keer
heeft ingestemd met de sloop van
het rijksmonument.
Of het inderdaad de laatste maal is
dat voor- en tegenstanders de degens met elkaar kruisen is onduidelijk. Helder is wel dat de nieuwe
strijd er weer één van de lange
adem gaat worden. Want tegenstanders van sloop zullen zich opnieuw
tot aan de Raad van State verzetten.
Het gebouw zal hoe dan ook het
kind van de rekening worden.
Want hoe langer de juridische gevechten duren, hoe meer het voortbestaan van het monument in gevaar komt. Het verval is in delen
van het complex al flink ingetreden.
De strijd rond het gebouw duurt al
vijftien jaar. De eigenaar Maharishi-stichting Meru probeert al vanaf
1997, toen het gebouw vanwege
zijn unieke fort-achtige uitstraling
rijksmonument werd, het kloostercomplex te slopen. De ligging past
namelijk niet binnen de eisen van
de Maharishi-beweging: de voorgevel van het klooster ligt niet richting het oosten. Meru wil het gebouw daarom afbreken en er andere gebouwen voor in de plaats neerzetten.
Vanaf 1997 voert ook een kleine
groep mensen en instellingen actie
voor het behoud van het monumentale pand. Behalve de Stichting
Burgercomité St. Ludwig met een
handjevol volgelingen in Vlodrop,
zijn dat het Cuypers-genootschap,
de Bond Heemschut en de Heemkundevereniging Roerstreek.
De tegenstanders van de nieuwe
sloopplannen kondigen nu aan opnieuw in verzet te komen (zie kader). Zij zeggen dat de economische motieven die de gemeente gebruikt om sloop toe te staan niet
aan de orde zijn als het gaat om

Het Sankt Ludwig klooster in 2011. Elf jaar geleden liet Meru ‘per ongeluk’ met een sloopkogel de voorgevel tegen de grond gaan.
een rijksmonument. Instemmen
met die argumenten van de gemeente zou volgens de tegenstan-

ders van sloop een vrijbrief zijn
voor eigenaren van andere rijksmonumenten om oude waardevolle ge-

bouwen domweg af te breken als er
geen andere bestemming voor is te
vinden.
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Het is echter de vraag of dat argument van de tegenstanders in de
toekomst stand zal houden. Het
oude klooster in Vlodrop is al behoorlijk in verval geraakt sinds het
moment dat Meru in 2001 met een
illegale actie de sloper aan het werk
zette. Herstel en herbestemming
van het vervallen kloostercomplex
gaat, zo is door Meru en de gemeente berekend, minstens 80 miljoen euro kosten. Meru gaat dat
geld niet op tafel leggen. De beweging is alleen uit op afbraak van het
gebouw.
Zonder een nieuwe bestemming is
er weinig kans op behoud van het
kloostercomplex. Meru zal aan die
optie ook nooit meewerken. De beweging zal zich ook deze keer met
hand en tand verzetten tegen behoud en herstel van het gebouw.
Het ziet er steeds meer naar uit dat
Meru zijn zin krijgt en dat het
oude klooster over een aantal jaren
zal worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

