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Einde van juridische strijd
om St. Ludwig lijkt nu nabij

door Remco Koumans

Het juridische gevecht rond
klooster St. Ludwig in Vlo-
drop verkeert in een nieuwe
fase. Het zoveelste hoofd-
stuk in een dossier waarvan
het einde zich aandient.

I n december zou het zomaar
gedaan kunnen zijn met kloos-
ter St. Ludwig in de bossen bij
Vlodrop-Station. Als het Cuy-

persgenootschap en het burgerco-
mité St. Ludwig geen heil meer
zien in een beroep tegen de beslis-
sing van de bestuursrechter, kan
het zwaar materieel worden aange-
rukt om het klooster met de grond
gelijk te maken. Een klooster dat in
1909 officieel in gebruik werd geno-
men door de paters franciscanen.
Het zou tevens het einde beteke-
nen van een juridisch gevecht dat
zich al vele jaren voortsleept en tal-
loze hoofdstukken kent.

Toen de stichting Meru, sinds
1984 eigenaar van het klooster,
midden jaren negentig bekend-
maakte op de plek van het gebouw
een universiteitstempel te willen
bouwen volgens de vedische leer,

was dat het startsein voor tegen-
standers om bezwaar te gaan ma-
ken. Waar Meru er tot de Raad van
State (RvS) aan toe vergeefs werk
van maakte om de aanwijzing van
St. Ludwig tot rijksmonument on-
gedaan te maken, was het onder
meer het burgercomité dat zich
meerdere keren verzette tegen de
door de gemeente Roerdalen afge-
geven sloopvergunningen. De
kwestie kwam in 2001 tot een voor-
lopige climax toen een kwartier na
een uitspraak van de RvS die sloop
verbood, er toch een sloopkogel
door een deel van het klooster
ging. Schade die tot op de dag van
vandaag zichtbaar is en tot ver-
sneld verval van het klooster heeft
geleid.

Niet alleen in 2001, maar ook in
2003 nog oordeelde de RvS dat
sloop van het klooster niet was toe-

gestaan, omdat de gemeente de
afwijzing van de bezwaren van de
tegenstanders niet goed genoeg
had onderbouwd. Het sterkte de
mensen die St. Ludwig wilden be-
houden in de gedachte dat sloop
van het gebouw niet mocht en ook
niet kon.

Meru zag de uitspraken van de
Raad van State als handleidingen
die lieten zien waar een vergun-
ningaanvraag aan moest voldoen,
wilde die juridisch wél standhou-
den. Middels onderzoeken toonde
de stichting aan dat verschillende
varianten voor heringebruikname
van het klooster tussen de 68 mil-
joen en 120 miljoen euro zouden
gaan kosten. Financieel niet haal-
baar en onrealistisch. Ook was er
vanuit de markt geen vraag naar
het gebouw. Sloop was daarom de
enige optie. Onderzoeken waarvan
Roerdalen en nu ook de bestuurs-
rechter de conclusies overnemen.

De bezwaarmakers rest nu niets
anders dan te bekijken of een ho-
ger beroep zinvol is, en aan te to-
nen dat er wel degelijk nog een an-
dere toekomst voor het klooster in
Vlodrop in het verschiet ligt. Zo
niet, dan volgt in december, 110
jaar na de bouwstart, de afbraak
van St. Ludwig.


