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Golfbaan bij Rolduc?  

Recente berichtgeving over Rolduc (in de editie van 1 augustus) noopt het bestuur van de Stichting Lève Rolduc 
tot een reactie op een tweetal punten. Het betreft hier een feitelijk onjuiste bewering én een op los zand 
gebouwde aanname. Gesteld wordt namelijk dat de exploitatie van het abdijcomplex momenteel in zwaar weer 
verkeert. Tegelijk wordt gesuggereerd dat een golfbaan financieel soelaas kan bieden. 

Het tegendeel is het geval. Het Bisschoppelijk Centrum Rolduc sloot het laatste boekjaar voor het eerst in lange 
tijd af met een positief saldo, en de vooruitzichten zijn niet slecht. Wat de veronderstelde economisch positieve 
effecten van een golfbaan betreft kan gesteld worden dat tot dusverre geen rapporten op tafel zijn gelegd die 
daaraan op overtuigende wijze inhoud geven. In plaats van in harde cijfers eindigen die in het rulle zand van 
ongefundeerde conclusies. De economisch haalbaarheid wordt dan ook in brede kring betwijfeld. Instandhouding 
van vergelijkbare projecten in de omgeving zorgt voor slapeloze nachten bij de exploitanten. Daarbij komt nog 
dat er bijna niemand lijkt te vinden die zo’n golfbaan rond Rolduc echt wil. Deze pijnlijke waarheid gaat verloren 
achter de juichverhalen van een klein kringetje voorstanders. Het achteloos wegwuiven van bezwaren met 
onbewezen stelligheden kan echter niet langer. 

Even erg is de verbluffend geringe aandacht voor de onherstelbare aantasting van een historisch gevormd 
cultuurlandschap. Deze aantasting maakt de kans levensgroot dat op termijn het ‘verlies’ veel groter is dan de 
verwachte ‘winst’. 

Lève Rolduc (en met ons vele anderen) hoopt dat in de gemeenteraad van Kerkrade het besef neerdaalt dat de 
weg vrijmaken voor een golfbaan een verkeerd besluit is. De bevolking van Kerkrade en Limburg moet er blind 
van op aan kunnen dat alle in het geding zijnde belangen gewetensvol worden afgewogen. De Stichting volgt het 
proces kritisch, niet om azijn te pissen maar omdat het behoud van Rolducs erfgoed haar belangrijkste 
doelstelling is. 

Namens het bestuur van de Stichting Lève Rolduc, 

Lei Pennings, voorzitter 
Harrie van Gastel, secretaris 

 


