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Zondag 26 april 2009 zijn de wandelingen rond Sankt Ludwig te Vlodrop-Station,
georganiseerd door de Samenwerkende Nederlandse en Duitse organisaties voor behoud
en herstel van dit Rijksmonument, weer van start gegaan. GroenLinks is een van die
organisaties. Inmiddels is het alweer het 3e jaar dat de wandelingen, die een grote
belangstelling kennen, gehouden worden. Een gevolg van de wandelingen blijkt te zijn,
dat de Maharishi-organisatie zelf wandelingen op haar terrein rond Sankt Ludwig is gaan
houden.
Een stralende zondag, prachtig wandelweer, had een succesvolle wandeling tot gevolg. Om 10.00 uur werd begonnen met de
videopresentatie over de historie en cultuur van Sankt Ludwig en de ontwikkelingen vanaf 1980 tot heden. De start in het
nieuwe ‘seizoen’ werd speciaal doordat van de samenwerkende organisaties een of meer representanten aanwezig waren. Na
de videopresentatie is een korte toelichting gegeven t.b.v. de vele Duitse deelnemers en stil gestaan bij de rol van de
gemeente Roerdalen in het Sankt Ludwig-proces.

Via het spoor van de IJzeren Rijn werd de mars ingezet richting het voormalig smalspoor van het klooster, waarover in het
verre verleden de paters en broeders Franciscanen met locomotief en wagons de benodigde materialen vanaf het station te
Vlodrop naar hun klooster konden vervoeren. Vanaf de vroegere smalspoorbaan ging het richting Sankt Ludwig, alwaar de
deelnemers zich een beeld konden vormen van de merkwaardige bebouwingen rond het kloostermonument. De vele
(ongezonde) wooncontainers, die sedert enkele jaren op internet te koop aangeboden worden door de eigenaren, geven een
eerste indruk van landschapverstoring midden in het EHS gelegen Nationaal Park De Meinweg. Verderop worden de diverse
bungalows gezien, gesitueerd op A-1 natuurlocatie, van een ca. 16 ha. groot gebied, welk indertijd door de Maharishi voor
een ‘appel en een ei’ gekocht werd! We bevinden ons nu ter hoogte van het kloosterkerkhof en begraafplaatskapel, beiden tot
de status Rijksmonument verheven in het najaar 2001. De begraafplaats maakte een verzorgde indruk, terwijl de
begraafplaatskapel aan restauratie toe is en de toegankelijkheid verbetering behoeft. De toegangsweg om bij de
begraafplaatskapel te komen is voor ouderen onbegaanbaar. Vanaf de begraafplaatskapel vervolgen we de weg langs de
omheining en we krijgen een indruk van de bebouwingen, die ondanks de status van Rijksmonument rond het
kloostercomplex voortgaan. Dit valt aan de deelnemers niet uit te leggen. Opmerkingen over de brandveiligheid en
bereikbaarheid voor hulpdiensten worden veelvuldig gemaakt, de inschatting van de mensen is met name dat hier niet
gesproken kan worden van een ongevaarlijke of veilige situatie. We komen nu richting het Maharihi-paleis met veel
vlagvertoon, olifantenbeelden en fonteinen. We zien voorts rondom de kloostervijver dat er veel bomen gerooid zijn en
allerhande wandelpaden uitgezet zijn, blijkbaar vooruitlopend op plannen ‘a la keukenhof’? We gaan nu richting klooster,
met de op 12-09-2001 moedwillig door de MERU kapotgeslagen torens, daken, en zijvleugels. De ondeugdelijke
consolidatiemaatregelen, vallen velen op. Het wekt meer de indruk van schijn, dan van deugdelijke maatregelen.

