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Sloop St. Ludwig
is kwestie van tijd
Het oude klooster Sankt
Ludwig kan beter worden
gesloopt en vervangen door
vedische nieuwbouw. Tegen
de vlakte gaat het gebouw
hoe dan ook.

M

et het verlenen van
een voorlopige sloopvergunning voor het
rijksmonumentale
klooster Sankt Ludwig in Vlodrop
begint de discussie over het voortbestaan van dat gebouwencomplex
van voren af aan.
Voor- en tegenstanders zullen opnieuw de degens met elkaar kruisen. Intussen gaat het verval van
het monument gewoon door. Tegen de tijd dat het hoogste rechtscollege in ons land - de Raad van
State - tot een oordeel komt over
de nieuwe sloopvergunningaanvraag, zullen de nog overeind staande muren van het oude klooster
nog meer zijn afgebrokkeld.
De kans dat de eigenaar van het
complex - Maharishi-organisatie
Meru - bij een weigering van de
sloopvergunning tot herbouw van
het deels gesloopte gebouw overgaat is zo goed als nihil. Meru verkondigt immers al sinds 1997 dat
het klooster moet wijken voor
nieuwbouw die wél past binnen de
vedische leer (een voorgevel die
naar het oosten is gericht).
Dat het klooster de status rijksmonument heeft, speelt daarbij
voor Meru geen rol. De Maharishi-organisatie zal zich zelfs door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
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goed niet laten dwingen tot een herstel van het klooster. Meru zal met
hulp van slimme juristen steeds opnieuw een weg zoeken om aan verplichte restauratie te ontkomen.
Kun je weigerachtige eigenaren
van een rijksmonument verplichten tot deugdelijk onderhoud? De
gang van zaken rond het klooster
Sankt Ludwig laat zien dat zoiets
heel moeilijk is. Als een eigenaar
écht niet wil, zijn er wettelijk geen
mogelijkheden om hem daartoe te
verplichten. Meru slaagt er in elk geval in om die dans steeds te ontspringen.
De status rijksmonument geeft
geen garantie voor een bescherming van Sankt Ludwig. Dat geldt
trouwens voor elk rijksmonument.
Als een eigenaar onwillig is om te
zorgen voor het onderhoud van
een monument, kan de rijksdienst
hoog en laag springen, verval is dan
hoe dan ook onafwendbaar.
Het is daarom beter het oude
klooster bij de buurtschap Vlodrop-Station te slopen en te vervangen door fraaie vedische nieuwbouw, dan Meru tegen beter weten
in te verplichten tot herstel van een
gigantisch gebouw waarvoor geen
nieuwe bestemming is te vinden.
Meru zal Sankt Ludwig nooit herstellen.

