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‘St. Ludwig
wordt
gegijzeld’

‘St. Ludwig
KLOOSTER Rechter oordeelt over sloop

door onze verslaggever

ROERMOND/VLODROP – De be-
stuursrechter in Roermond be-
slist op 23 juli of de sloopvergun-
ning die door de gemeente Roer-
dalen is afgegeven voor de sloop
van klooster St. Ludwig in Vlo-
drop terecht is verleend. Onder
meer het burgercomité St.
Ludwig is fel tegen de sloop.

Het burgercomité St. Ludwig en
het Cuypers-genootschap stonden
gisteren, opnieuw, in de rechtszaal
tegenover de gemeente Roerdalen
en de Maharishi-organisatie Meru,
de eigenaar van het klooster. Louis
op de Kamp voerde namens het
burgercomité aan dat sinds de vori-
ge keer, toen de Raad van State in
2003 een afgegeven sloopvergun-
ning vernietigde, niets is veran-
derd. „Er zijn volgens ons geen
nieuwe feiten of omstandigheden
aangedragen waarom sloop nu wel
zou mogen. De stichting Meru gij-
zelt het klooster als het ware. Ze
willen er zelf niets mee doen en
willen ook niet meewerken aan
herbestemming. Iets dat volgens
ons wel mogelijk is.” Ook het Cuy-
pers-genootschap voerde aan dat
het herbestemmen van dergelijke
monumenten wel degelijk kan,
waarbij men verwees naar Radio
Kootwijk, een groot gebouw op de
Veluwe dat dankzij Staatsbosbe-
heer een herbestemming krijgt. Nu
een sloopvergunning toestaan voor

een rijksmonument waar geen be-
stemming voor gevonden kan wor-
den, kan een precedentwerking
hebben voor andere monumenten,
zo voerde het genootschap aan. Bei-
de partijen willen daarnaast dat Me-
ru per direct verplicht wordt het in
verval zijnde klooster te bescher-
men tegen de elementen.

De gemeente Roerdalen en de
stichting Meru, die na de sloop er
andere gebouwen wil realiseren, be-
toogden dat er uitvoerig (finan-
cieel) onderzoek is gedaan naar een
nieuwe bestemming voor het kloos-
ter, maar dat dat simpelweg te duur
is. Ook is volgens de gemeente ge-
bleken dat er ‘geen concrete markt-
potentie’ is voor het gebouw’.

Volgens advocaat Phon van den
Biesen van Meru besliste de Raad
van State in 2003 dat de toen afge-
geven vergunning onterecht was,
maar niet dat sloop onmogelijk zou
zijn. „Die uitspraak was als het wa-
re een spoorboekje waarin aangege-
ven stond wat er allemaal moest ge-
beuren om wel te mogen slopen.
Inmiddels zijn er tal van onderzoe-
ken geweest en ligt er een zorgvul-
dig dossier. Wat ons betreft is sloop
de enige realistische optie.”

Herbestemming klooster is
volgens Roerdalen en
stichting Meru geen
realistisch scenario.
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