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Beroep sloop St. LudwigBeroep sloop St. Ludwig
MONUMENT MERU start charmeoffensief richting tegenstanders

door Jan Hensels

VLODROP-STATION – Drie groeperin-
gen hebben beroep aangetekend te-
gen de vergunning voor de sloop
van het monumentale klooster St.
Ludwig in Vlodrop-Station. Een re-
cent charmeoffensief van kloosterei-
genaar MERU heeft hen tot dusver-
re niet weten te bewegen de strijd-
bijl te begraven.

De Maharishi European Re-
search University (MERU) heeft te-
genstanders van de sloop anderhal-
ve week geleden uitgenodigd voor
een gesprek. Tijdens de verzoe-
ningspoging heeft de MERU de or-
ganisaties een compromis voorge-
houden. De MERU wil geld steken

in een blijvende herinnering aan
de spirituele geschiedenis van de
paters Franciscanen die vroeger in
het klooster leefden, maakte woord-
voerder Gerard Rieter bekend. Zo
wil de MERU onder meer de spits-
toren van het klooster behouden
en een observatorium en bijenhuis
een plek geven op het terrein van
de Maharishi-organisatie.

Daarvoor hoopt MERU wel dat
de tegenstanders afzien van verde-
re juridische stappen tegen sloop.
De kloostereigenaar wil het pand
slopen omdat het absoluut niet
past in nieuwbouwplannen van de
MERU. Rieter roept de tegenstan-
ders op hun emoties opzij te zetten
en de strijdbijl te begraven. Nieuwe

procedures zijn er in de beleving
van MERU alleen op gericht om
sloop te vertragen. Rieter zegt er-
van overtuigd te zijn dat sloop niet
meer tegen te houden is.

Burgercomité St. Ludwig, het
Cuypersgenootschap en de Heem-
kundevereniging Roerstreek zijn er
nog niet van overtuigd dat verdere
juridische strijd geen zin meer
heeft. Ze hebben beroep aangete-
kend bij de bestuursrechter tegen
de sloopvergunning die de gemeen-
te Roerdalen heeft afgegeven. Voor-
zitter Louis op de Kamp van het
Burgercomité zegt dat hij voorals-
nog blijft inzetten op behoud van
het monument. „Ik denk dat we bij
de rechter nog een kans hebben.”


