
Reactie van de Stichting Burgercomité St. Ludwig op de artikelen zoals in 
oktober/november 2012 verschenen in  “De Erfgoedstem” en in “Monumentje”. 

Einde Sankt Ludwig met pijn in het hart stapje dichterbij? Vergeet ‘t maar! 

De RCE 
“De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is nu niet zozeer vóór de sloop, 
maar gaat er niet meer ervoor in de weg liggen. Heeft de dienst met pijn in het hart dit 
besluit genomen ? Muller : “Dat is een waardeoordeel, die geef ik niet. Maar zo zou 
je het kunnen stellen.” En misschien moet ik ook maar met pijn in het hart zeggen : het 
getouwtrek rond het Limburgse kloostercomplex heeft zo onderhand ook wel lang 
genoeg geduurd.” 

16 tot 18 jaar opkomen voor belangen 
Het is uiterst jammer dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) er na 16 
jaar nu zo over denkt. Ook de RCE zou moeten weten, neen, weet zelfs dat er eindelijk 
een nieuwe en unieke doorbraak zou kunnen ontstaan. De gemeente Roerdalen is 
immers door de Raad van State in het gelijk gesteld om een last onder dwangsom op te 
leggen om het rijksmonument St. Ludwig gedeeltelijk te herstellen (hetgeen in 2001 
illegaal is gesloopt) en verder wind- en waterdicht te maken. Dit had natuurlijk reeds 
veel eerder moeten gebeuren. De gemeente Roerdalen heeft echter deze last onder 
dwangsom opgeschort tot duidelijk is of het rijksmonument St. Ludwig definitief mag 
worden gesloopt. De gemeente Roerdalen en de eigenaar, de stichting MERU/MVW 
wensen dit. De Raad van State doet hierover waarschijnlijk halverwege 2014 pas een 
uitspraak. Inderdaad; Jarenlang getouwtrek lijkt frustrerend. Maar dit jarenlang 
intensief bestudeerde dossier leverde ook heel veel positiefs op. Nooit eerder was zó 
duidelijk (ook al zit het economisch even tegen) dat er zeker mogelijkheden zijn voor 
het letterlijk omvangrijke rijksmonument klooster- en collegecomplex St. Ludwig. 

De handdoek in de ring 
Maar de RCE is moegestreden en gooit nu de handdoek in de ring…… Een 
ministerieel overheidsbesluit. De RCE laat na 16 jaar de diverse belangenorganisaties 
het karwei verder afmaken. De RCE kon het besluit om zelf te stoppen met procederen 
ook gemakkelijk nemen. Ze weet namelijk heel goed, dat er nog vier 
belangenorganisaties zijn, die voor de belangen van dit unieke rijksmonument blijven 
opkomen. Deze belangenorganisaties zijn bepaald niet moe gestreden. Zij zien nog 
steeds verschillende mogelijkheden om dit voor Nederland unieke rijksmonument te 
herbestemmen. De diverse belangenorganisaties hebben namelijk wel een zienswijze 
ingediend bij de gemeente Roerdalen. Ook zullen deze belangenorganisaties doorgaan 
met het beschermen van dit rijksmonument tot aan de Raad van State toe. De 
(juridische) procedures worden met groot vertrouwen tegemoet gezien. Ook al vinden 
de belangenorganisaties de RCE tijdens de juridische procedures niet meer aan hun 
zijde, de argumenten van de belangenorganisaties zullen net als in het verleden zeer 
overtuigend zijn. 

De RCE: St. Ludwig niet slopen! 
Het standpunt van de RCE ten aanzien van een eventuele sloop van het rijksmonument 
St. Ludwig is echter na 16 jaar bepaald niet gewijzigd. Ook de RCE is en blijft fel 
gekant tegen sloop van dit unieke complex ! 
De RCE schrijft op 20 april 2012 in haar negatief sloopadvies aan de gemeente 



Roerdalen o.a. het volgende : 
“…..dat de monumentale waarden van St. Ludwig nog altijd een algemeen belang 
vertegenwoordigen en dat voortzetting van de rijksbescherming derhalve 
gerechtvaardigd is.” 
en : 
“…..In bouwkundig opzicht bestaat er dan ook geen noodzaak het gebouw te slopen.” 
en : 
“…..Ik adviseer u derhalve de gevraagde vergunning voor wijziging / sloop van het 
beschermde monument niet te verlenen.” 

De RCE en procederen 
Dat de rijksdienst in het verleden ook aan de juridische procedures deelnam was toen 
al bijzonder te noemen. Normaliter doet de rijksdienst dat niet zo snel. Dit is niet hun 
eerste taak. Dit wordt ook niet van de rijksdienst verlangd. In het geval van het 
rijksmonument St. Ludwig vond de rijksdienst echter dat er zoveel onduidelijkheden 
en vraagtekens in het gemeentelijke beleid voor kwamen dat men 16 jaar lang ook zelf 
juridisch de vinger aan de pols hield. De rijksdienst was derhalve 16 jaar lang van 
mening dat de dienst zelf mee moest doen aan de gerechtelijke procedures. De 
belangenorganisaties streden met de RCE mee. De RCE leerde in deze periode in de 
vier belangenorganisaties sterke, overtuigende en eerlijk strijdende mensen kennen. 
Helaas is de rijksdienst (het) nu moe en heeft de pijp aan Maarten gegeven……… 

Persoonlijke en lijfelijke betrokkenheid bij het dossier 
Eén van de redenen hiervoor kan natuurlijk zijn dat er bij de rijksdienst niemand meer 
werkt, die vanaf het begin bij het dossier St. Ludwig betrokken is (dit zou echter geen 
argument mogen zijn). Niemand bij de huidige RCE kent nog uit eigen ervaring de 
feiten anders dan uit het nalezen van het zeer omvangrijke dossier. De huidige 
medewerkers staan er veel verder van af en bekijken het geheel waarschijnlijk veel 
zakelijker. Zestien jaar schijnt men dan ruim genoeg te vinden…… “Met pijn in het 
hart” zo stelt de RCE nu, in 2012. 

Met het volledige dossier St. Ludwig in het hoofd 
De zelf aan den lijve ondervonden feiten kennen de mensen van de 
belangenorganisatie namelijk nog wel ! Bij al die organisaties zijn er nog mensen 
actief die al in 1996 zijn gestart met het opkomen voor de (monumentale) belangen, 
het herstel en het vinden van een passende herbestemming door de huidige eigenaar of 
door een andere eigenaar van het rijksmonument St. Ludwig. Deze mensen zullen dan 
ook nog steeds met hetzelfde enthousiasme voor het algemeen belang en in het 
bijzonder voor het monumentenbelang van St. Ludwig blijven opkomen. 

Sloop wordt uiteindelijk toch Herstel! 
De sloop van het rijksmonument St. Ludwig is derhalve alles behalve een stap(je) 
dichterbij ! 

Louis op de Kamp, 
voorzitter van de Stichting Burgercomité St. Ludwig. 

 


