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Sankt Ludwig-wandelingen weer van start! 
Dinsdag 14 april 2009, 19:08u Jos Meeuws                                                                                                     
*  GroenLinks     *  MERU     *   Sankt Ludwig  

Minister Plasterk van OCW heeft in oktober 2008 een brief laten uitgaan waarin hij te 

kennen gaf dat voormalig klooster Sankt Ludwig in Vlodrop-Station ook in de toekomst 

de status van Rijksmonument zal blijven behouden. Een fikse streep door de rekening 

van de eigenaar, de MERU-sekte, die het cultuurhistorisch erfgoed wilde slopen en 

vervangen door een Vedische Universiteit.

De Stichting MERU is inmiddels door de gemeente Roerdalen verplicht geworden de in september 

2001 moedwillig aangerichte schade aan het Rijksmonument op eigen kosten volledig te herstellen. 

Het is natuurlijk van belang om daarnaast serieus te blijven nadenken over een nieuwe en vooral 

duurzame bestemming van het voormalig klooster in Vlodrop-Station.                                         

De samenwerkende internationale belangenorganisaties voor het behoud en herstel van  

Rijksmonument klooster Sankt Ludwig in Vlodrop-Station willen de mensen blijven informeren en 

aandacht vragen voor dit cultuurhistorisch erfgoed. Zij doen dit op een vreedzame manier door 

middel van onder meer periodieke protestwandelingen rondom dit markante complex. 

Geïnteresseerden en sympathisanten worden uitgenodigd voor de eerste wandeling in 2009 die zal 

plaatsvinden op zondag 26 april vanaf 10.30 uur. Start vanaf de parkeerplaats bij Café Van 

Kempen te Vlodrop-Station  

 Voorafgaande aan de wandeling (vanaf circa 10.00 uur) bestaat de mogelijkheid in Café 

van Kempen een mooie, informatieve PowerPoint presentatie over het klooster te 

bekijken, waarin de geschiedenis van Sankt Ludwig tot op de dag van vandaag in 

vogelvlucht wordt getoond.  

 De data voor de volgende protestwandelingen in 2009 zijn:   zondag 31 mei,   28 juni,   30 augustus,    27 september,           

25 oktober,   29 november  en  zondag 27 december 2009.                                                                                                     

(Elke laatste zondag van de maand; behalve in de vakantiemaand juli) 

Actievoeren voor het behoud en herstel van Sankt Ludwig is natuurlijk een schone zaak, maar actievoeren kost ook 

geld. Mensen die (vooral de juridische) inzet rond het Rijksmonument financieel willen ondersteunen kunnen een 

vrijwillige bijdrage storten op rekeningnummer 15 46 06 898 o.v.v. “Behoud Sankt Ludwig”.                                       

Bij voorbaat heel hartelijk dank!! 

 Algemene info over Rijksmonument Klooster Sankt Ludwig is te vinden op  www.st-ludwig.nl (met veel links 
naar andere sites),                 www.meinweg.de.ki    www.landroof.nl/profile/JosMeeuws,    

www.roerstreekmuseum.nl,   www.wassenberg-ophoven.info,    www.echt-susteren.groenlinks.nl,    
www.agpf.de,    www.roerdalen.sp.nl,   en    www.cuypersgenootschap.nl   
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