© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 23 december 2014

VLODROP 쐌 Meru volop in onderhandeling met sloopbedrijf 쐌 Herstel was nooit reële optie

Detail van het gesloopte kloosterdak (linksboven), overzichtsfoto (linksonder), een luchtfoto van het complex en beeld van de nieuwbouw van de Meru.
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Maharishi-organisatie
Meru al met plannen voor
de sloop van klooster
Sankt Ludwig in Vlodrop.
Nu is het zo ver.

A

l sinds 1984 is de
Maharishi European
Research University
(Meru) eigenaar van
klooster Sankt Ludwig in Vlodrop. Op het terrein is onder de
bezielende leiding van Maharishi
Mahesh Yogi (1918-2008) een internationaal georiënteerd opleidingscentrum opgebouwd waar
onderwijs wordt gegeven in transcendente meditatie. Een kleine
twintig jaar geleden kwam de organisatie al met sloopplannen
voor het Franciscaner klooster dat

door Hans Straus

in 1909 is gesticht door pater Quintilian Borren. Klooster en internaat kregen een knauw door de
Tweede Wereldoorlog, maar in
1950 kregen de paters van de Nederlandse overheid weer de bevoegdheid om les te geven. Dat
duurde tot 1979 toen de populatie
er nog maar 34 paters telde en de
kloosterlingen naar Duitsland werden teruggeroepen.
De Nederlandse overheid kocht
het pand van de orde met als bestemming een politieschool, maar
zover kwam het niet. Uiteindelijk
nam de maharishi het pand met
een deel van de gronden over. Na
enkele jaren kwam hij tot de ont-

dekking dat het oude kloostergebouw verkeerd ligt voor de meditatiedoeleinden van de beweging. De Meru vond dat de sloophamer er doorheen moest.
De tegenstand daartegen is echter
groot. Het burgercomité Sankt
Ludwig stapte naar de rechter om
sloop af te wenden. In 2001 gaf de
Raad van State het comité gelijk
en haalde de door de gemeente
verleende sloopvergunning onderuit. De verhoudingen werden op

“

Naar de Hoge
Raad of het
Europees hof? Dat
doen we onszelf
niet meer aan.
Louis op den Kamp

scherp gezet doordat de Meru een
kwartier na de uitspraak toch de
sloopkogel door het gebouw haalde. Herstel van de schade bleef
uit, tot groot ongenoegen van het
comité. In 2008 werd de rijksmonumentale status van het klooster
nog eens bevestigd door de minister, waardoor de tegenstanders
van sloop zich gesterkt wisten.
Niet alleen het burgercomité onder leiding van Louis op den
Kamp is tegen, ook het Cuypersgenootschap dat strijdt voor het
behoud van het cultureel erfgoed.
Omdat de Meru de plannen voor
sloop gedwarsboomd zag, herstelde de beweging de schade van de
gedeeltelijke sloop niet. Ook noodzakelijk onderhoud werd niet
meer verricht. De Meru bleef ondertussen de monumentale status
aanvechten en sloopvergunningen
aanvragen. Die werden door de
gemeente Roerdalen ondersteund.
Roerdalen huurde zelfs externe expertise in om bij het vergunningstraject geen fouten te maken. Uit-

eindelijk bleek de Maharishibeweging de langste adem te hebben.
De Raad van State stelde afgelopen vrijdag in afwachting van een
definitief oordeel over de sloopvergunning dat uitstel van afbraak door het burgercomité aangevraagd - niet meer mogelijk is.
De Raad en eerder de rechter in
Roermond oordeelden dat herbestemming van het klooster - kosten minimaal 70 miljoen euro financieel niet haalbaar is.
De Meru onderhandelt inmiddels
met een sloopbedrijf. Volgens
woordvoerder Gerard Rieter zijn
de eerste dakpannen al van het
kloosterdak geduwd.
Louis op den Kamp en de rest van
het burgercomité moeten de nederlaag accepteren. „We zouden
nog naar de Hoge Raad kunnen
stappen, of het Europees Hof,
maar daar zien we van af. Dat willen we onszelf na achttien jaar
strijden voor het klooster besparen. Wij kunnen als burgers niet
tegen het grote geld op.”

