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Verenigingen en stichting die zich sinds 1996 / 97 inzetten voor het behoud van ’t 
Rijksmonument St. Ludwig te Vlodrop, gemeente Roerdalen.
 
 
 
CUYPERSGENOOTSCHAP 
Vereniging tot behoud van negentiende- en twintigste- eeuws cultuurgoed in Nederland.    
Opgericht:  Sinds de oprichting 15 januari 1984 is het Cuypersgenootschap uitgegroeid tot een 
gerespecteerde vereniging die ruim 500 leden telt. De leden hebben zeer verschillende 
achtergronden en gebruiken de opgedane kennis om zich in te zetten voor het behoud van 
bouwkundig erfgoed uit de periode 1850 – 1940, ook wel de ‘jongere bouwkunst’ genoemd 
 
Gevestigd: te Arnhem 
Secretariaat:  postbus 575  6800 AN  Arnhem   Tel.: 0172-404760 en/of 06-23398363 
e-mail: secretaris@cuypersgenootschap.nl
 
 
HVR   HEEMKUNDEVERENIGING  ROERSTREEK 
De doelstelling van de HVR is de studie en de beoefening van de heemkunde in de Roerstreek 
in de meest ruime zin, in het bijzonder de lokale aspecten betreffend, teneinde de kennis 
daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede 
het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en 
natuurhistorische waarden; waarnodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande 
wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en /of bedreigende ontwikkelingen en 
besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen. 
 
Opgericht:…………… 
Gevestigd: te St. Odiliënberg, gemeente Ambt Montfort. (sinds 01 januari 2007: gemeente Roerdalen) 
  
 
HEEMSCHUT   BESCHERMING  CULTUURMONUMENTEN. 
( BOND HEEMSCHUT ) 
De doelstelling van de Bond is het beschermen van de schoonheid en het historisch – 
ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het 
bijzonder. 
 
Opgericht: 2 februari 1911. 
Gevestigd: te Amsterdam. 
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STICHTING  BURGERCOMITÉ  ST.  LUDWIG 
De stichting heeft ten doel: het behoud van het monumentale kloostergebouw St. Ludwig met 
inbegrip van alle oorspronkelijk tot het complex St. Ludwig behorende gebouwen, alsook het 
behoud van het landgoedachtig karakter van het terrein waarop het complex St. Ludwig is 
gelegen, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Opgericht: 26 september 1997. 
Was al werkzaam zonder stichtingsakte: vanaf januari 1997. 
Gevestigd: te Vlodrop, gemeente Roerdalen. 
Secretariaat:  Zie boven in de kop van deze chronologie. 
 
 
RIJKSDIENST  VOOR  DE  MONUMENTENZORG         RDMZ      
Heet sinds 2006: 
RIJKSDIENST voor ARCHEOLOGIE, CULTUURLANDSCHAP EN 
MONUMENTEN  RACM 
Dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  OC&W 
 
Opgericht:……….. 
Gevestigd: te Zeist. 
 
 
RAAD VOOR CULTUUR 
Adviesorgaan voor RACM 
 
Opgericht…………… 
Gevestigd: te 
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CHRONOLOGIE COLLEGE ST.LUDWIG – RIJKSMONUMENT ST.LUDWIG  
15 februari 2008 
 
1904-1909  College St. Ludwig Vlodrop-Station
Imposant gebouwencomplex, gebouwd door Duitse Franciscanen als zelfvoorzienend klooster 
met school en internaat in de bossen van Vlodrop (gemeente Roerdalen) op een steenworp 
van de Duitse grens. Het is de belangrijkste representant van de in Nederland bewaard 
gebleven ‘Kulturkampf’ kloosters. 
 
1978   Verkoop van St. Ludwig
Kloostergebouwencomplex (± 144 hectaren), College St. Ludwig verkocht aan het Rijk voor 
een bedrag van 18 miljoen gulden.  
 
4 januari 1983 Bestemmingsplan St. Ludwig
Bestemmingsplan St.Ludwig met het oog op een bestemming als douane-opleiding; dit 
bestemmingsplan beschermt de ongewijzigde staat van voorgevel en zijgevels en laat slechts 
beperkte nieuwbouw toe op daarvoor aangewezen plaatsen. 
Dit plan werd ingehaald door de bescherming van het gebied als Nationaal Park de Meinweg. 
 
23 november 1984 Verkoop St. Ludwig
Het Rijk verkoopt St.Ludwig aan Maharishi-organisatie voor 1,8 miljoen gulden. 
De kosten voor het rijk in de afgelopen vijf á zes jaren waren opgelopen tot ruim 5 miljoen 
gulden!! 
Het betrof vooral de posten: onderhoud en 24 uurs-bewaking.  
 
21 augustus 1989 Monumenten Inventarisatie Project  (MIP) 
Vlodrop-Station (incl. College St. Ludwig) zijn geïnventariseerd in het Monumenten 
Inventarisatie Project.  (MIP)  Het MIP staat voor een inventarisatie van bouwstructuren en 
relicten uit de periode 1850 en 1940. 
  
1990   Maharishi Mahesh Yogi
De leider van de organisatie Maharishi Mahesh Yogi komt wonen op St.Ludwig 
 
1991   MIP
In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project Limburg (MIP) voor de Jongere 
Bouwkunst gooit St.Ludwig hoge ogen om te worden aangewezen als rijksmonument.  
(“ …wordt van groot belang geacht…)  
 
1996      Monumenten Selectie Project (MSP)  – Rapport Limburg.
In het kader van het Monumenten Selectie Project voor Jongere Bouwkunst wordt in het MSP 
rapport betreffende St.Ludwig de grote cultuur- en architectuurhistorische waarde verder 
uitgewerkt en onderbouwd. 
 
Oktober 1996  Vedische nieuwbouw…..en…..sloop
De Maharishi-organisatie komt met plannen voor Vedische nieuwbouw waarbij 
St.Ludwig op termijn zou moeten worden gesloopt, en vraagt en krijgt alvast 
sloopvergunning op grond van de Bouwverordening in verband met “dreigende 
monumentenstatus”. 
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5 november 1996 Sloopvergunning - Bouwverordening 
De gemeente Roerdalen verstrekt aan MERU een sloopvergunning op basis van de 
bouwverordening voor het gehele St. Ludwigcomplex. 
 
 
5 november 1996  Voorbescherming
De Heemkunde vereniging Roerstreek (HVR), ondersteund door het Cuypersgenootschap, 
verzoekt de Minister van O C en W  om het voormalig College St. Ludwig te Vlodrop onder 
bescherming van de Monumentenwet 1988 te brengen.  
 
November 1996  St. Ludwig onder voorbescherming
Staatssecretaris van OC&W verleent voorbescherming als rijksmonument vanwege evident 
rijksbelang en acuut dreigende sloop, vooruitlopend op aanwijzing in het kader van het reeds 
lopende Monumenten Selectie Project.  (MSP ) 
 
11 april 1997   Provinciaal initiatief
Op verzoek van gedeputeerde M. Eurlings; Eerste gezamenlijk overleg op het gouvernement 
te Maastricht. Aanwezig: Meru, Gem. Roerdalen, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en de 
vier belangenorganisaties: De Bond Heemschut, Het Cuypersgenootschap, De 
Heemkundevereniging Roerstreek en De Stichting Burgercomité St. Ludwig. 
 
18 augustus 1997  Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur brengt een positief rapport/advies  uit betreffende de 
monumentwaarden van het voormalig College St. Ludwig. 
  
9 oktober 1997  Aanwijzing
De Staatssecretaris van OC&W wijst St. Ludwig aan als rijksmonument. 
Vanaf dit moment is het college St. Ludwig Rijksmonument. 
 
7 november 1997  Heymans Bouw  onderzoeksrapport
Heymans Bouw brengt een onderzoeksrapport uit betr. de bouwkundige staat van St. Ludwig. 
In het rapport zijn tevens de mogelijkheden tot renovatie en het geschikt maken van het 
gebouw voor de gebruiksdoeleinden van de stichting Meru opgenomen. 
 
12 november 1997  Bezwaar Meru
Meru maakt bezwaar tegen het besluit van de Staatssecretaris tot aanwijzing van het 
voormalig college St. Ludwig tot Rijksmonument. 
 
November 1997  Bezwaar Meru ongegrond
Commissie van Bezwaar- en Beroepschriften van het Ministerie van OC&W wijst bezwaren 
van de Maharishi-organisatie, de Stichting MERU tegen de aanwijzing tot rijksmonument af. 
 
17 December 1997  Aanvraag sloopvergunning Monumentenwet 1988
Aanvraag sloopvergunning o.g.v. Art. 11 van de Monumentenwet 1988 door de Stichting 
Meru. 
Bezwaar maken: de Staatssecretaris van OC&W, de Bond Heemschut, het 
Cuypersgenootschap, de Heemkundevereniging Roerstreek, de Stichting Burgercomité 
St.Ludwig en een viertal Duitse organisaties en instanties. 
 
31 december 1997  Ter inzagenlegging aanvraag sloopvergunning
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Gemeente Roerdalen zend een afschrift van de aanvraag voor een sloopvergunning van de 
MERU d.d. 17 december 1997  naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en 
naar GS van de prov. Limburg en verzoekt hen de gemeente te adviseren. 
De aanvraag wordt tevens voor eenieder ter inzage gelegd. 
 
11 februari 1998     Intrekken bezwaar door Meru
De Stichting Meru trekt de bezwaren tegen de Monumentale status en de aanwijzing van St. 
Ludwig als rijksmonument in. 
 
24 maart 1998  Advies Gedeputeerde Staten van Limburg
Gedeputeerde Staten van Limburg stellen dat de belangenafweging in het kader van een 
sloopvergunning in hoofdzaak een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. GS adviseert de 
beslistermijn met zes maanden te verlengen. 
Gedeputeerde Staten  geeft aan; pas een beslissing te nemen nadat de RDMZ  de 
mogelijkheden voor duurzame instandhouding van het voormalig College St. Ludwig heeft 
verkend.   
 
25 maart 1998  Advies Rijksdienst voor de Monumentenzorg
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) brengt een negatief sloopadvies uit aan 
B&W van de gemeente Roerdalen. 
 
..  maart 1998 (of eerder?)    Monumentencommissie onthoudt zich van advies
De monumentencommissie van de gemeente Roerdalen onthoudt zich (gelet op de 
betrokkenheid van enkele van haar leden bij dit onderwerp) van het uitbrengen van een 
advies. 
 
26 maart 1998  Bestemmingsplan “Vedische Universiteit Vlodrop”
Het Bestemmingsplan “Vedische Universiteit Vlodrop” (bestemd tot bijzondere doeleinden) 
wordt vastgesteld bij besluit van 26 maart 1998.  
 
11 juni 1998   Nordrhein-Westfalen
Brief aan Roerdalen  van de Minister voor Cultuur Nordrhein-Westfalen. 
 
14 juli 1998   (of 1999 ???) Monumentencommissie  geeft negatief advies
De Monumentencommissie van de gemeente Roerdalen geeft een negatief sloopadvies af aan 
B&W van Roerdalen. 
 
22 september 1998  Sloopvergunning Monumentenwet 1988
B&W van Roerdalen verlenen de sloopvergunning o.g.v. art. 11 van de Monumentenwet 1988 
aan de stichting Meru. 
In beroep gaan: de Staatssecretaris van OC&W, de Bond Heemschut, het 
Cuypersgenootschap, de Heemkundevereniging Roerstreek, de Stichting Burgercomité 
St.Ludwig; de Duitse organisaties zijn eerder door B&W van Roerdalen niet ontvankelijk 
verklaard. 
 
13 oktober 1998  Goedkeuring Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Vedische Universiteit Vlodrop” wordt goedgekeurd bij besluit van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. 
 
29 oktober 1998  Bezwaar Bond Heemschut 
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Het bestuur van de Bond Heemschut maakt bij B&W van Roerdalen bezwaar tegen het 
afgeven van een sloopvergunning o.g.v. art. 11 van de Monumentenwet 1988. 
 
 
 
3 november 1998  Bezwaar Stichting Burgercomité St. Ludwig 
Het bestuur van de Stichting Burgercomité  St. Ludwig maakt bij B&W van Roerdalen 
bezwaar tegen het afgeven van een sloopvergunning o.g.v. art. 11 van de Monumentenwet 
1988 
 
5 november 1998  Bezwaar Cuypersgenootschap 
Het bestuur van het Cuypersgenootschap maakt bij B&W van Roerdalen bezwaar tegen het 
afgeven van een sloopvergunning o.g.v. art. 11 van de Monumentenwet 1988. 
 
5 november 1998  Bezwaar Heemkundevereniging Roerstreek 
Het bestuur van de HVR maakt bij B&W van Roerdalen bezwaar tegen het afgeven van een 
sloopvergunning o.g.v. art. 11 van de Monumentenwet 1988. 
 
16 november 1998   (of 17 nov. ??) Meru trekt bezwaar in 
De Stichting MERU trekt 14 dagen voor de zitting bij de Rechtbank Roermond haar beroep 
tegen de aanwijzing tot rijksmonument in. 
 
9 december 1998  Hoorzitting Roerdalen 
Gemeente Roerdalen.  Hoorzitting door de commissie voor bezwaar en beroepschriften. 
Behandeld  worden de bezwaren van de diverse belangenorganisaties en anderen tegen het 
verlenen van een sloopvergunning o.g.v. de monumentenwet 1988, d.d. 22 september 1998. 
 
18 november 1998  Bezwaar Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
De RDMZ  maakt bij B&W van Roerdalen bezwaar tegen het afgeven van een 
sloopvergunning o.g.v. art. 11 van de Monumentenwet 1988. 
 
29 december 1998  Beroep bij de Raad van State door Vlodrop-Station 
Diverse bewoners van het buurtschap Vlodrop-Station stellen bij de Raad van State, afd. 
Bestuursrechtspraak, beroep in tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van de prov. 
Limburg tot goedkeuring van het  
“Bestemmingsplan Vedische Universiteit Vlodrop”, d.d. 13 oktober 1998. 
 
31 december 1998  Beroep bij de Raad van State door Burgercomité, HVR en 
                                               Cuypersgenootschap    
De stichting Burgercomité St. Ludwig, en Het Cuypersgenootschap gezamenlijk met de 
Heemkunde Vereniging Roerstreek, stellen bij de Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 
beroep in tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van de prov. Limburg tot goedkeuring 
van het  
“Bestemmingsplan Vedische Universiteit Vlodrop”, d.d. 13 oktober 1998. 
 
28 januari 1999  Commissie van Bezwaar en beroep Roerdalen 
Gemeente Roerdalen.  De commissie voor bezwaar- en beroep adviseert: Het bestuur van de 
gemeente Wassenberg niet –ontvankelijk te verklaren;   
Ten aanzien van de overige partijen: Het bezwaar gegrond te verklaren, het besluit in te 
trekken en een nieuw besluit te nemen. 
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18 februari 1999  Weigering overname advies 
Besluit B&W van Roerdalen. De sloopvergunning o.g.v de Monumentenwet 1988 wordt 
tegen het advies van de commissie voor bezwaar- en beroep  
niet ingetrokken.   
25 maart 1999  Advies van de RDMZ  ??? 
De RDMZ geeft een negatief sloopadvies aan de Gemeente Roerdalen 
 
22 april 1999   Schorsing Bestemmingsplan “Vedische Universiteit Vlodrop” 
Schorsing door de Raad van State van het Bestemmingsplan Vedische Universiteit Vlodrop. 
 
14 juli 1999     Wederom negatief sloopadvies van monumentencommissie 
De Monumentencommissie van de gemeente Roerdalen geeft een negatief sloopadvies af aan 
B&W van Roerdalen. 
 
15 september 1999  Tweede hoorzitting commissie voor bezwaar en beroep 
Gemeente Roerdalen.  Tweede Hoorzitting door de commissie voor bezwaar en 
beroepschriften.    ( Zie verder 9 december 1998.) 
 
25 oktober 1999  Advies commissie voor bezwaar en beroep aan B&W 
De commissie voor bezwaar en beroepschriften van de gemeente Roerdalen adviseert  B&W 
de bezwaren tegen de sloopvergunning ongegrond te verklaren.  
 
26 oktober 1999  Advies commissie voor bezwaar en beroep aan B&W 
Gemeente Roerdalen.   De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert: Nogmaals: 
het bezwaar van de gemeente Wassenberg niet-ontvankelijk te verklaren. 
Ten aanzien van de overige partijen: Het bezwaar ongegrond te verklaren. 
 
Oktober en november 1999 Heimatverein Heinsberg en Wassenberg 
Bezwaar en afwijzing Heimatverein Heinsberg en Heimatverein Wassenberg. 
 
10 november 1999  B&W Roerdalen: Bezwaren ongegrond! 
Besluit B&W van Roerdalen op o.a. de bezwaarschriften van  de Staatssecretaris van OcenW, 
de HVR, het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut en de Stichting Burgercomité St. 
Ludwig.    De bezwaren worden ongegrond verklaard. 
 
17 december 1999.  Beroep bij de Rechtbank Roermond 
Het bestuur van de HVR en het Cuypersgenootschap stellen bij de arrondissementsrechtbank, 
afd. Bestuursrecht te Roermond beroep in tegen het besluit van B&W van de gemeente 
Roerdalen van 10 november 1999, waarin het bezwaarschrift ( resp. dd    en 5 november 
1998) van beide verenigingen ongegrond wordt verklaard. 
 
20 december 1999  Beroep bij de Rechtbank Roermond 
Het bestuur van de stichting Burgercomité St. Ludwig stelt bij de arrondissementsrechtbank, 
afd. Bestuursrechtspraak  te Roermond beroep in tegen het besluit van B&W van de gemeente 
Roerdalen van 10 november 1999, waarin het bezwaarschrift d.d. 3 november 1998 
ongegrond wordt verklaard.  
 
20 december 1999  Beroep bij de Rechtbank Roermond 
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Het ministerie van O C en W  stelt bij de arrondissementsrechtbank, afd. Bestuursrechtspraak 
te Roermond beroep in tegen het besluit van B&W van de gemeente Roerdalen van 10 
november 1999, waarin het bezwaarschrift d.d. 18 november 1998 ongegrond wordt 
verklaard.  
 
 
6 maart 2000   Stichting advisering Bestuursrechtspraak
De stichting advisering bestuursrechtspraak voor milieu en ruimtelijke ordening brengt een 
deskundigenrapport uit betreffende het bestemmingsplan Vedische Universiteit Vlodrop. 
 
4 mei 2000    Eerste Zitting Raad van State  betr. Bestemmingsplan     
Raad van State.  Zitting/behandeling Bestemmingsplan Vedische Universiteit Vlodrop. 
Enkele bewoners van het buurtschap Vlodrop-Station, tekenden op 29 december 1998 beroep 
aan tegen het besluit van G.S. van de provincie Limburg.  
d.d. 13 oktober 1998. Het Cuypersgenootschap, (samen met) de HVR en De Stichting 
Burgercomité St. Ludwig deden datzelfde op 31 december 1998. 
 
3 augustus 2000  Eerste Zitting Rechtbank Roermond  betr. sloopvergunning  
Arrondissementsrechtbank Roermond.  Zitting/behandeling van de beroepen tegen de 
verleende sloopvergunning o.g.v. de Monumentenwet 1988. (Eerste maal.) 
 
13 september 2000  Arrondissementsrechtbankrechtbank Roermond.   
De rechtbank verklaart de beroepen tegen de verleende sloopvergunning van de 
Staatssecretaris van OC&W en de bezwaarmakende organisaties gegrond. ( Eerste maal. ) 
De beslissing op de bezwaarschriften van de gemeente Roerdalen d.d. 10 november 1999 
worden door de rechtbank vernietigd. 
B&W van Roerdalen en de Stichting MERU gaan in hoger beroep. 
 
6 oktober 2000  Het nieuwe bestemmingsplan “Vedische Universiteit Vlodrop” 
Het Bestemmingsplan “Vedische Universiteit Vlodrop” wordt operationeel na een uitspraak 
van de Raad van State – tot die datum was het bestemmingsplan geschorst. Het nieuwe 
bestemmingsplan laat zowel toe volledige nieuwbouw als een combinatie van het 
rijksmonument St.Ludwig en nieuwbouw. 
De totale bebouwing (incl. St. Ludwig, wanneer dit niet mag worden gesloopt) mag niet meer 
dan 17.000 m²  bedragen.   
 
19 oktober 2000  Hoger Beroep Meru 
De stichting Meru tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de 
Arrondissementsrechtbank Roermond d.d. 13 september 2000. 
Betreffende het door de rechtbank gegrond verklaren van de beroepen van diverse 
belangenorganisaties tegen het verlenen van een sloopvergunning voor het rijksmonument St. 
Ludwig o.g.v. de Monumentenwet 1988. 
 
20 oktober 2000  Hoger Beroep Roerdalen 
B en W van de Gemeente Roerdalen tekenen hoger beroep aan tegen………. etc.  (zie verder 
onder 19 oktober 2000) 
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25 oktober 2000  Hoger Beroep Staatssecretaris                                                          
De Staatssecretaris van OC en W tekent hoger beroep aan tegen………  etc.  (zie verder onder 
19 oktober 2000) 
 
21 november 2000  Aanvraag Herziening bestemmingsplan bij Raad van State 
De stichting Burgercomité St. Ludwig, de HVR en het Cuypersgpenootschap verzoeken de 
Raad van State, de uitspraak d.d. 6 oktober 2000 betreffende het bestemmingsplan Vedische 
Universiteit Vlodrop, te herzien.  
December  2000 / januari 2001 Memorie gemeente Wassenberg   Dld. 
Ook de gemeente Wassenberg (Dld.) dient een memorie in bij de rechtbank, tegen het 
verlenen van de sloopvergunning voor St. Ludwig. 
 
18 juni 2001   Eerste zitting Raad van State   betr. sloopvergunning  
Raad van State Den Haag.   (Eerste Zitting/behandeling betreffende de sloopvergunning o.g.v. 
de Monumentenwet 1988, voor het Rijksmonument St. Ludwig te Vlodrop, gemeente 
Roerdalen. 
 
16 juli 2001   Tweede zitting Raad van State   betr. herziening  
                                               bestemmingsplan 
Raad van State Den Haag.   Zitting/behandeling betreffende de herziening van de uitspraak 
van de R.v.St.  d.d. 6 oktober 2000 inzake goedkeuring bestemmingsplan Vedische 
Universiteit Vlodrop. 
 
17 juli 2001   Besluit Wet Milieubeheer 
Besluit gemeente Roerdalen Wet Milieubeheer. 
Vaststelling van een Milieuvergunning voor de stichting MERU voor een woongemeenschap 
met 500 woonvoorzieningen en facilitaire keukens etc. etc. 
 
12 september 2001  Eerste Uitspraak Raad van State   betr. sloopvergunning 
Raad van State De Haag.  De R.v.ST. stelt B&W van Roerdalen en de Stichting MERU in het 
ongelijk. ( Eerste maal. )        
De door B&W van Roerdalen op 22 september 1998 afgegeven sloopvergunning o.g.v. art 11 
van de Monumentenwet 1988 wordt vernietigd. 
 
12 september 2001  Illegale sloop 
Twintig minuten na de uitspraak die de sloop dus NIET toeliet, begon de Stichting MERU 
illegaal met sloop van de voorgevel, met behulp van drie in de voorafgaande dagen in 
gereedheid gebrachte sloopbeulen. 
B&W hebben dit ondanks tal van schriftelijke en mondelinge waarschuwingen niet 
voorkómen en leggen de sloop pas na 1 uur stil. 
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg stelt vast dat de schade geheel herstelbaar is. De 
beschadigde staat wordt geconsolideerd, vooruitlopend op mogelijk later herstel.   
De Rijksdienst van de Monumentenzorg en B&W van Roerdalen verklaren dat de 
monumentwaarde niet is geschaad. 
 
26 september 2001  Tweede uitspraak Raad van State   betr. herziening
                                               bestemmingsplan     
Raad van State Den Haag.  Uitspraak van de herziening van de uitspraak van de R.v.St. d.d. 6 
oktober 2000. Het verzoek van de drie belangenorganisaties d.d. 21 november 2000 wordt 
afgewezen. 
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Vanaf vandaag is het “Bestemmingsplan Vedische Universiteit “  definitief!!!
 
13 november 2001  Roerdalen opnieuw: bezwaren ongegrond 
B&W van Roerdalen verklaren ondanks de voor haar negatieve uitspraak van de Raad van 
State de bezwaren opnieuw ongegrond. 
In beroep gaan opnieuw: de Staatssecretaris van OC&W, de Bond Heemschut, het 
Cuypersgenootschap, de Heemkundevereniging Roerstreek, de Stichting Burgercomité 
St.Ludwig. 
Januari-februari 2002 Consolidatie St. Ludwig 
Op aanschrijven van de gemeente Roerdalen wordt door de stichting Meru het op 12 
september 2001 illegaal, gedeeltelijk gesloopte kloostergebouw St. Ludwig geconsolideerd.  
 
20 juni 2002   Tweede Uitspraak Rechtbank   betr. sloopvergunning 
Arrondissementsrechtbank Roermond.  De rechtbank stelt de Staatssecretaris van OC&W en 
de bezwaarmakende organisaties wederom in het gelijk. 
Betr. het onterecht verlenen van een sloopvergunning o.g.v. de Monumentenwet 1988. 
( tweede maal )     B&W van Roerdalen en de Stichting MERU gaan weer in hoger beroep. 
 
25 juli 2002   Tweede maal hoger beroep Meru   betr. sloopvergunning   
De stichting MERU  stelt voor de tweede maal  hoger beroep in bij de R. v. St. tegen de 
uitspraak van de arrondissementsrechtbank Roermond d.d. 20 juni 2002.  Betr. de 
sloopvergunning voor St. Ludwig o.g.v. de Monumentenwet 1988. 
 

29 juli 2002    Tweede maal hoger beroep B&W betr. sloopvergunning                                     
het college van B & W van Roerdalen stelt hoger beroep in bij de Raad van  State  etc.  ( zie 
verder onder 25 juli 2002) 
 
2 juli 2003   Tweede uitspraak Raad van State   betr. sloopvergunning     
Raad van State stelt B&W van Roerdalen en de Stichting MERU opnieuw in het ongelijk en 
vernietigd de op 22 september 1998 afgegeven sloopvergunning. 
 
30 september 2003  Weigering sloopvergunning 
B&W van Roerdalen stellen de Staatssecretaris van OC&W en de bezwaarmakende 
organisaties in het gelijk en weigeren alsnog de sloopvergunning.
 
9 oktober 2003  Afvoering van de lijst??? 
Burgemeester R. Offermans van Roerdalen schrijft, negen dagen nadat de sloopvergunning 
door B&W is geweigerd, een brief aan de voorzitter van de commissie van Monumenten en 
Archeologie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), dhr. J.F.B. van Rey met het 
verzoek tot ondersteuning bij een door de MERU te verwachten aanvraag tot afvoering van 
St. Ludwig van de monumentenlijst.   
 
14 november 2003  Meru in beroep bij Rechtbank 
De Stichting MERU gaat tegen de weigering van de sloopvergunning in beroep bij de 
Rechtbank Roermond 
 
17 november 2003  Onrust 
De vertegenwoordiger van de Stichting MERU, de heer Homburg, zegt in een gesprek met 
burgemeester Offermanns van Roerdalen dat de sloop binnen 60 tot 90 dagen moet zijn 
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geregeld. Dreiging met (laten) in brandsteken van St.Ludwig: ”Meru stopt met de bewaking. 
[…] Vervolgens hoopt men dat er wat gebeurt. Er is sprake van 5000 m2 asbest 
[dakbedekking]. Als het gebouw in brand vliegt moeten duizenden mensen evacueren.” …. 
Alles bijeen genomen is het veel beter om het gebouw ’s nachts in alle stilte te slopen. De 
sancties die daarop staan zijn te verwaarlozen. Hij verzoekt de gemeente daarbij om 
medewerking.” 
 
 
20 november 2003   Meru is en blijft aansprakelijk 
In brief van B&W van Roerdalen aan de heer J. Uijen van de Stichting MERU wijzen B&W 
op aansprakelijkheidsrisico van de Stichting MERU “bij een mogelijk dreigend gevaar als 
gevolg van het niet nemen van afdoende veiligheidsmaatregelen” … “Wij zullen graag van u 
vernemen of de opvattingen die uw adviseur tijdens het gesprek naar voren heeft gebracht 
overeenkomen met de mening van uw bestuur.”  
 
2 december 2003  Weer onrust bij Meru 
Uit het antwoord van de heer J. Uijen als bestuursvoorzitter van de Stichting MERU blijkt dat 
de heer Homburg niet alleen heeft gesproken als adviseur, maar ook als vertegenwoordiger 
van de Stichting MERU. Diens uitspraken zoals weergegeven in het beknopt verslag worden 
impliciet in stand gelaten. Er wordt niet ingegaan op de door B&W genoemde plicht tot het 
nemen van veiligheidsmaatregelen tegen (‘per ongeluk’) brandstichting. De uitspraak dat 
“MERU nooit van plan is geweest en niet van plan is om wat dan ook illegaal of 
wederrechtelijk te doen” is dan een loze uitspraak. De heer J.Uijen eindigt dan ook met: 
“…AL het benodigde te doen tegen een naar onze ervaring – eufemistisch uitgedrukt – 
onberekenbare overheid.” 
 
22 december 2003  Schadeclaim voor Roerdalen 
De Stichting MERU stelt B&W van Roerdalen voor 25 miljoen Euro aansprakelijk, vanwege 
de weigering van de sloopvergunning en te geringe inspanning van B&W. 
 
22 december 2003  Aanvraag Meru:  Verzoek, St. Ludwig af te voeren van de lijst 
Meru verzoekt de Minister om St. Ludwig de monumentale status te ontnemen. 
De Stichting MERU vraagt de staatssecretaris van Cultuur om de monumentenstatus van 
St.Ludwig weer op te heffen.  In deze brief ook een poging om de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg te diskwalificeren en daarmee buiten spel te zetten bij de behandeling van 
een aanvraag tot opheffen van de monumentenstatus. 
  
23 december 2003  Schadeclaim voor belangenorganisaties 
De Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap, de Heemkundevereniging Roerstreek en de 
Stichting Burgercomité St.Ludwig krijgen, vanwege door de Stichting MERU geleden schade 
met betrekking tot de beoogde nieuwbouw, elk een schadeclaim van 25 miljoen Euro.  
 
24 december 2003  Schadeclaim bestuursleden afzonderlijk 
De bestuursleden van de Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap, de 
Heemkundevereniging Roerstreek, de Stichting Burgercomité St.Ludwig krijgen van de 
incassogerechtsdeurwaarder ieder een hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling, vanwege door 
de Stichting MERU geleden schade door vertraging van de beoogde nieuwbouw, met een 
schadeclaim van 25 miljoen Euro hoofdelijk. “Nadere rechtsmaatregelen zijn in 
voorbereiding.” 
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19 januari 2004 en 28 januari 2004 Brieven aan de staatssecretaris 
De Stichting Burgercomité St.Ludwig wendt zich geschokt en verontrust tot de 
Staatssecretaris van OC&W in verband met de door de Stichting MERU gehanteerde 
dreigementen en pressiemiddelen om het rijksmonument St.Ludwig toch nog te (kunnen) 
slopen. 
 
 
 
16 februari 2004  Meru verzoekt bezwaren in te trekken 
MERU stuurt een brief aan o.a. de vier belangenorganisaties met het verzoek per 
ommegaande de bezwaren in te trekken. 
Dit ter beperking van verdere schade van MERU alsook ter beperking van schade van de 
organisaties zelf. Anders, zo schrijft MERU, zullen er rechtsmaatregelen volgen. 
 
10 maart 2004  Meru verzoekt aanhouding van de afvoering van de lijst 
De stichting Meru verzoekt de staatssecretaris van OC en W om aanhouding van het verzoek 
tot afvoering van het voormalig college St. Ludwig te Vlodrop uit het register van beschermde 
monumenten ex art. 8  juncto 3  van de Monumentenwet 1988; althans om de behandeling 
daarvan op te schorten totdat de uitkomst van de Mediation bekend is. 
 
8 april 2004   Beroep Meru bij Rechtbank aangehouden 
Het door de MERU ingestelde beroep tegen het intrekken van de sloopvergunning door de 
gemeente Roerdalen, dat vandaag zou dienen voor de rechtbank te Roermond, wordt op 
verzoek van MERU aangehouden. Meru verzoekt de behandeling van deze zaak ter zitting op 
te schorten totdat de uitkomst van de Mediation bekend is geworden.   
Reden: Er wordt reeds gewerkt aan het opstarten van een bemiddelingspoging om uit de 
ontstane tijdrovende en geldverslindende situatie te komen.  (poging tot mediation) 
 
 
2 juni 2004   Verdaging strafzaak 
De strafzaak die vandaag tegen MERU en een van hun medewerkers zou dienen wordt tot een 
nader te bepalen datum uitgesteld. Dit is volgens de rechtbank het gevolg van verzoeken van 
de verdediging. 
 
September 2004  Nog steeds geen herstel in zicht  
B&W van Roerdalen hebben nog steeds geen besluit genomen over het herstel van de schade 
die aan St. Ludwig is aangebracht op 12 september 2001. (dit is 3 jaar na datum!!!) 
Enkel B&W zijn gerechtigd om eventueel een last onder dwangsom op te leggen tot herstel 
van de schade. 
 
30 september 2004  Aansprakelijkheidsstelling ingetrokken 
MERU laat de betrokken belangenorganisaties weten dat de aansprakelijkstellingen thans 
onvoorwaardelijk, maar niet onherroepelijk, worden ingetrokken. Binnenkort zullen de 
organisaties vernemen welke redenen aan deze intrekking ten grondslag liggen. 
 
10 december 2004  Strafproces Rechtbank Roermond 
Rechtbank Roermond.  Strafproces wegens het illegaal slopen van een deel van het 
rijksmonument St. Ludwig. 
MERU en een medewerker van MERU waren gedagvaard.  (rechtbank Roermond) 
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22 december 2004  Uitspraak vonnis strafproces 
Uitspraak vonnis van de politierechter te Roermond.  
Veroordeling MERU.   Geldboete van EUR  10.000.00 
Veroordeling medewerker.   Geldboete van EUR  800.00 subsidiair 16 dagen hechtenis. 
 
 
 
 
24 januari 2005  Bemiddelingspoging  -  Mediation 
De RDMZ stuurt aan alle vier de belangenorganisaties een brief met het verzoek om deel te 
nemen aan een bemiddelingspoging.  
Partijen zijn dan: MERU, RDMZ, Heemkundevereniging Roerstreek, Bond Heemschut, 
Cuypersgenootschap en Stichting Burgercomité St. Ludwig. 
Op voordracht van MERU is een deskundig en onafhankelijke mediator gevonden. 
 
3 februari 2005  Beroep Meru bij Rechtbank wederom aangehouden   
Arrondissementsrechtbank Roermond.  Het beroep  van de Meru tegen het intrekken van de 
sloopvergunning door B&W van de gemeente Roerdalen wordt voor de tweede maal 
aangehouden.  (Reden: zie 08 april 2004) 
  
Begin februari 2005.  Instemming betreffende Mediation 
Alle belangenorganisaties reageren positief op de oproep van 24 januari 2005 van de RDMZ 
en stemmen in met de voorgestelde mediator. 
 
3 maart 2005.   Oriëntering Mediation 
Eerste verkennend Mediation-gesprek door Dhr. prof. Mr. A.F.M. Brenninkmeijer met de vier 
belangenorganisaties. 
 
22 maart 2005.  Start Mediation 
Eerste mediation-bijeenkomst met alle partijen genoemd onder 24 januari 2005.   Er volgen 
nog 7 bijeenkomsten.  
 
5 januari 2006.              Hoger beroep Meru strafzaak te Den Bosch 
Het openbaar Ministerie Ressortsparket ’s Hertogenbosch   
deelt mede dat door de stichting Meru en door de medewerker van de Meru afzonderlijk hoger 
beroep is aangetekend  tegen het vonnis in de strafzaak dat op 22 december 2004 is 
uitgesproken door de rechtbank te Roermond. 
 
24 februari 2006.   Laatste Mediation-bijeenkomst 
Negende en laatste Mediation-bijeenkomst te Den Haag. De Mediation kan als - niet geslaagd 
- worden beschouwd. Er worden geen gezamenlijke oplossingen gevonden. 
 
27 februari 2006.  Bekendmaking uitkomst Mediation 
Via het ANP wordt de uitslag van de Mediation bekend gemaakt. 
 
7 maart 2006.   Zitting Rechtbank  betreffende intrekken sloopvergunning
Arrondissementsrechtbank Roermond.  Voor de rechtbank dient het beroep van de stichting 
Meru tegen het besluit van de gemeente Roerdalen om de verleende sloopvergunning alsnog 
in te trekken. 
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14 april 2006.   Uitspraak Rechtbank:  Beroep Meru ongegrond
Arrondissementsrechtbank Roermond. De rechtbank verklaart het beroep van de Stichting 
MERU, tegen het besluit van de gemeente Roerdalen ( dd 30 september 2003 ) om de 
verleende sloopvergunning alsnog in te trekken, ongegrond. Dit betekent dat er nog steeds 
niet mag worden gesloopt. 
  
 
 
3mei 2006.   Meru trekt hoger beroep strafzaak medewerker in 
Openbaar Ministerie Ressortsparket  ’s Hertogenbosch. Van de rechtbank te ’s Hertogenbosch 
bericht ontvangen dat het hoger beroep betreffende de strafzaak tegen Dhr. G.J.M.W. Rieter is 
ingetrokken. Dit beroep zou dienen op 4 mei 2006. Dat betekent dat de strafzaak definitief is 
geëindigd met het destijds (22 december 2004) door de rechtbank Roermond gewezen vonnis, 
waarbij de verdachte werd veroordeeld tot:  Geldboete van  € 800.00  subsidiair 16 dagen 
hechtenis.  
 
4 mei 2006.   Aanhouding hoger beroep strafzaak
Openbaar ministerie Ressortsparket  ’s Hertogenbosch. Vandaag zou het hoger beroep dienen 
van de Stichting MERU tegen het vonnis in de strafzaak dat op 22 december 2004 is 
uitgesproken door de rechtbank te Roermond. 
Omdat dhr. Uien namens de stichting het woord wilde voeren, doch geen machtiging hiertoe 
van de Stichting kon overleggen werd de zaak verdaagd naar 24 augustus 2006. 
 
22 juni 2006.   Hoorzitting Roerdalen 
Hoorzitting in gemeentehuis van Roerdalen. Onderwerp: ontwikkelingen voormalig klooster 
St. Ludwig. Bespreking van het rapport Ruyssenaars 
 
24 augustus 2006.  Zitting hoger beroep strafzaak.  Wordt  weer aangehouden
Openbaar ministerie Ressortsparket ’s Hertogenbosch. Vandaag diende het hoger beroep van 
de Stichting MERU tegen het vonnis in de strafzaak dat op 22 december 2004 is uitgesproken 
door de rechtbank te Roermond.De zaak werd weer verdaagd naar een volgende datum. ( 30-
11-2006). De Rechtbank wil tegelijkertijd de verdachte organisatie samen met twee getuigen 
uit die organisatie horen.     Dhr W. van de Berg en Dhr. G. Rieter. 
 
03 november 2006.  Drie parlementariërs 
CDA en VVD op bezoek bij MERU.  De drie Midden-Limburgse kamerleden Jos Hessels 
(CDA) Frans Weekers (VVD ) en Ger Koopmans (CDA) bezoeken vandaag het Meru-
terrein.Ze stellen zich persoonlijk op de hoogte van de bouwvallige situatie waarin St. Ludwig 
zich momenteel bevind. ‘De Volksvertegenwoordigers twijfelen aan de monumentale status, 
vinden de toestand verschrikkelijk, en menen na een miljoenen kostende verbouwing niets 
met het gebouw te kunnen’. 
Ze zullen Minister Maria van der Hoeven verzoeken het gebouw de status van rijksmonument 
te ontnemen, waardoor het gesloopt mag worden. 
 
 
30 november 2006.  Zitting hoger beroep strafzaak 
Openbaar ministerie Ressortsparket ’s Hertogenbosch. Vandaag diende het hoger beroep van 
de Stichting MERU tegen het vonnis in de strafzaak dat op 22 december 2004 is uitgesproken 
door de rechtbank te Roermond. De zaak die op 24 augustus  j.l. naar vandaag werd verdaagd, 
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werd vandaag ook eindelijk in zijn geheel behandeld. Er werden van de zijde van Meru enkele 
getuigen gehoord.  Uitspraak op 14 december a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
13 december 2006.  Provincie begrip voor afvoering van de lijst
Gedeputeerde Staten van Limburg melden schriftelijk aan B&W van Roerdalen: 
….moeten we vast stellen dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om het gebouw te 
behouden. ….We hebben er dan ook begrip voor als U de minister wilt verzoeken om de 
monumentenstatus aan het gebouw te ontnemen. Vanaf dat moment kan gewerkt worden aan 
een nieuwe kwalitatief hoogwaardige invulling van het gebied, waarbij de EHS gerespecteerd 
blijft.  
 
14 december 2006.  Uitspraak hoger beroep strafzaak 
Openbaar ministerie Ressortsparket ’s Hertogenbosch. 
Uitspraak in de strafzaak, behandeld op 30 november 2006:   Vrijspraak. 
Voor de rechtbank is niet bewezen dat de Meru met opzet op 12 september 2001 de uitspraak 
van de Raad van State van die dag, een kwartier na die uitspraak heeft geschonden, door een 
begin te maken met de sloop. 
Overeind blijft dat slopen op dat moment niet was toegestaan en derhalve een overtreding van 
art. 3 van de monumentenwet 1988 was. Voor deze overtreding is op 22 december 2004 door 
de rechtbank te Roermond een medewerker van Meru veroordeeld. 
 
Eind 2006 / begin 2007. Vernielingen aan de Bijenstal 
Een dezer maanden is door MERU met medeweten cq medewerking van de gemeente 
Roerdalen het gemeentelijk monument De Bijenstal (door MERU ook wel theehuisje 
genoemd) ernstig beschadigd. Één zijwand ontbreekt in z’n geheel en de fundamenten zijn 
ontgraven. 
 
Januari 2007.   Kamervragen 
In de tweede kamer worden door kamerleden van VVD en CDA een vijftal vragen aan de 
Minister gesteld. Doel van de vraagstelling is het om St. Ludwig spoedig af te voeren van de 
monumentenlijst. 
 
06 maart 2007.   verzoek tot afvoering van de lijst van monumenten
MERU verzoekt de Minister van OC en W om het Rijks Monument St. Ludwig af te voeren 
van de Rijksmonumentenlijst. 
 
05 juli 2007.   ontbrekende gegevens
Door het ontbreken van de benodigde gegevens bij de aanvraag, genoemd onder  
6 maart 2007, is het verzoek met ingang van vandaag in behandeling genomen. 
Vóór 5 december 2007 dient het college van B&W van Roerdalen en het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg advies uit te brengen aan de  
Minister van OC en W, Dhr. Dr. Ronald H.A. Plasterk. 
 
Voorjaar en zomer 2007. Illegale bouw- en andere praktijken 

 15



In deze periode verviervoudigde de bebouwing op het MERU terrein. Onduidelijk is het of dit 
allemaal in overeenstemming is met de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan en 
de afgegeven vergunningen. (voor zover deze al zijn aangevraagd en verleend).  
Tevens werden bomen en struiken gekapt en verharde wegen (ook buiten het 
bestemmingsplangebied) verwijderd en/of geheel nieuw aangelegd. 
. 
Juli / augustus 2007.  Bijenstal ‘ingepakt’ 
De bijenstal is aan de buitenzijde (binnenzijde???) in zijn geheel met dikke balken verstevigd.  
‘Klaar om te verhuizen!!!’. 
 
Juli / augustus 2007.  Spandoek 
Voor het klooster St. Ludwig is een groot doek opgehangen  (maat ongeveer 100 x 10 meter) 
Dit doek is bevestigd aan een even zo groot bouwsteiger. Dit steiger is nagelvast aan het 
Rijksmonument verankerd. Alles is zonder de benodigde en ook niet aangevraagde 
vergunningen uitgevoerd, hetgeen wil zeggen dat hier sprake is van zowel een bouwkundige 
alsook een overtreding op basis van de Monumentenwet. 
  
6 augustus 2007.  Advies Monumentencommissie Roerdalen  
De gemeentelijke Monumentencommissie van Roerdalen is in de vergadering van vandaag 
unaniem van oordeel dat dit unieke Rijksmonument NIET van de Rijksmonumentenlijst dient 
te worden afgevoerd. 
Ter zelfde vergadering deelt de verantwoordelijke wethouder (Monumenten) reeds mede dit 
advies terzijde te zullen leggen!!! 
 
06 augustus 2007.  (Dagblad De Limburger)   Medisch college en privé-kliniek 
Maharishi-organisatie MERU werkt achter de schermen aan een Medisch college en een 
privé-kliniek in de omgeving van Vlodrop. 
“Op het landgoed is momenteel al een ‘verpleegkliniek’ met behandelkamers, apparatuur en 
een aantal bedden in aanbouw’ aldus woordvoerder Rik Jung.  
 
17 augustus 2007.  Aanvraag Monumentenvergunning  

(Naar de mening van de Stichting Burgercomité St. Ludwig is      
deze aanvraag geantidateerd) 

De MERU vraagt een Monumentenvergunning aan om op Station 24 en bijenhuisje te mogen 
verplaatsen. 
 
28 augustus 2007.  Verplaatsing Bijenstal 
Op geheel illegale wijze is de bijenstal d.m.v. enkele grote bouwkranen binnen het 
bestemmingsplangebied verplaatst. 
De politie maakte proces verbaal op. Ook de gealarmeerde gemeenten stuurde een 
medewerker van het team Handhaving en van het team Bouwen, Wonen en Economie naar 
het MERU terrein. Zoals meestal, ook nu weer:  “het ongeluk was reeds geschied!”. 
 
28 augustus 2007. Advies betreffende Monumentenstatus van Provincie Limburg 

aan de Minister van OC en W
De provincie Limburg adviseert de Minister van OC en W om St. Ludwig de beschermde  
status van Rijksmonument te ontnemen. De provincie baseert haar besluit op het al meer dan  
tien jaar ontbrekende draagvlak bij eigenaar en gemeente Roerdalen. 
 
03 september 2007. ‘Opvolger’ Maharishi
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Maharishi Mahesh Yogi Heeft Raja Willem aangewezen als koning van de Nederlandse  
beweging van de Maharishi - organisatie. Hij moet de beweging in Nederland verder gaan  
leiden, wanneer Maharishi (90) komt te overlijden.  
 
06 september 2007. Infoavond
De stichting Burgercomité St. ludwig houdt in samenwerking met andere  
belangenorganisaties een informatieavond voor de bestuurders van de gemeente Roerdalen. 
Gesproken wordt over de achtergronden die tot de huidige situatie van het klooster hebben  
geleid en over de rol die de gemeente daarin tot nu toe heeft gespeeld. 
  
06 september 2007. Vergunningaanvraag steiger met afbeelding
De MERU dient bij de gemeente roerdalen een verzoek in om op Station 24 een steiger met  
afbeelding te mogen plaatsen. (Dit is een verzoek achteraf; het steiger plus afbeelding werd  
reeds eind augustus 2007 illegaal geplaatst). 
 
16 september 2007. Oproep tot behoud door SP
SP statenlid Thijs Coppus verzoekt gedeputeerde Staten van Limburg om zich in te zetten  
voor behoud van klooster St. Ludwig. De SP wil dat St. Ludwig zo snel mogelijk wordt  
opgeknapt. 
  
17 september 2007. (Dagblad De Limburger)   MERU wil bouwen in Roermond
Maharishi-organisatie MERU uit Vlodrop wil een nieuwe speler op de Roermondse  
vastgoedmarkt worden met ondermeer de bouw van een campus, 250 studentenkamers en 70  
‘Vedische’ woningen langs de N 280-oost. (Asenray).  
 
28 september 2007. GroenLinks Roermond vraagt opheldering
GL vraagt opheldering over de Vedische wijk die MERU in Asenray wil bouwen. 
 
30 september 2007. Wandelingen rondom St. Ludwig 
Afgelopen jaar zijn reeds diverse maandelijkse rondwndelingen rondom het klooster St.  
Ludwig georganiseerd door diverse belangenorganisaties voor behoud en herstel van het  
klooster. Na de wandelingen wordt steeds een actuele videopresentatie gehouden en wordt er  
gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en discussie. 
Tot december worden deze wandelingen georganiseerd. In het voorjaar van 2008 worden ze  
na een korte winterstop weer hervat. 
 
Oktober 2007. Steeds meer interesse voor gemeentelijke vergaderingen
Gemeentelijke commissie- en raadsvergaderingen worden door steeds meer belangstellenden  
bezocht. Op elke vergadering staat wel ergens een agendapunt over St. Ludwig of MERU.  
 
23 oktober 2007. Advies betreffende Monumentenstatus van de gemeente 

Roerdalen aan de minister van OC en W 
De gemeente Roerdalen adviseert de minister om St. Ludwig af te voeren van het register van  
beschermde objecten.  
 
16 november 2007 Samenwerkende organisaties spreken in bij de Commissie 

Sociaal Domein 
De samenwerkende organisaties voor behoud en herstel van klooster St. Ludwig spreken in  
bij de Commissie Sociaal Domein op het provinciehuis te Maastricht. Onder deze commissie 
valt ook: Bescherming Monumenten.   Tekts en complete stukken werden aan de diverse 
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Fracties overhandigd, incl. de  CD-rom  Power  Point  Presentatie Historie St. Ludwig en 
toestand-overzicht rondom het Klooster tot heden.  
Vele onderwerpen worden uitvoerig belicht. O.a. ook de volledig misplaatste schadeclaim van 
€ 25.000.000, die de leden van diverse belangenorganisaties op 24 december (!!!) 2003 door 
de deurwaarder  kregen overhandigd.  
 
21 november 2007. Integrale handhavingactie op terrein MERU-stichting 
De gemeente Roerdalen houdt samen met: Brandweer, Essent, Provincie Limburg de  
Arbeidsinspectie, Politie en het Waterschapsbedrijf Limburg controles op de naleving van  
verschillende aspecten van de wetgeving. Indien er overtredingen worden geconstateerd zal  
ook een eventueel vervolgtraject (bestuurs- en strafrechtelijk optreden) worden afgestemd met  
de samenwerkende bevoegde instanties. 
 
21 november 2007. Handhavingactie succesvol verlopen
Vóór 17.00 uur meldt de gemeente al dat alles succesvol is verlopen. Er zijn een aantal  
aandachtspunten geconstateerd, zoals het ontbreken van (brand)veiligheidsvoorzieningen en  
het ontbreken van adequate opslagvoorzieningen voor milieugevaarlijke stoffen. Ook trof men  
een tandartspraktijk aan, waarvoor een milieuvergunning ontbreekt. 
Binnen drie weken zal een volledig verslag van de handhavingactie worden verwacht. 
 
 
22 november 2007 SP  ledenwerkgroep Roerdalen vraagt St. Ludwig niet af te 

voeren. 
De SP ledenwerkgroep roerdalen vraagt aan de RACM om St. Ludwig NIET af te voeren van  
de lijst met beschermde monumenten. De werkgroep geeft in haar schrijven o.a. aan dat zich  
steeds meer organisaties (men noemt er elf!!!)in binnen en buitenland verenigen om samen  
actief op te komen voor het behoud en herstel van het rijksmonument St. ludwig. 
 
 
23 november 2007 SP  Prov. Limburg vraagt St. Ludwig niet af te voeren 
De SP fractie van de provincie Limburg vraagt aan de Minister van OCen W (RACM)  om  
St. Ludwig  NIET  af te voeren van de lijst met beschermde monumenten. Een van de redenen  
die de SP aanvoert is het feit, dat eerst de eigenaar en de gemeente Roerdalen respectievelijk  
het gebouw moedwillig en illegaal gedeeltelijk slopen, niet onderhouden en vervolgens niet  
handhaven; om dan vervolgens als reden tot afvoering van de lijst aan te geven dat de staat  
van onderhoud van St. Ludwig slecht is!!! 
 
23 november 2007. Bewoners Station verzoeken de minister om Monumentenstatus 

te handhaven
Bewoners van het gehucht Vlodrop-Station hebben minister Plasterk van Cultuur gevraagd  
om het voormalig Klooster St. Ludwig te handhaven als Rijksmonument. 
 
03 december 2007. MERU vraagt vergunning aan voor het vergroten van twee 

bungalows  
Het betreft twee grote bestaande éénverdiepingwoningen waarop men een nieuwe verdieping   
en een klein torentje wil bouwen. MERU bouwde het afgelopen jaar vele tientallen woningen  
met en (zonder?) vergunning; tijdelijk en permanent, passend en niet passend in het geheel. 
 
03 December 2007. De mon. Cie adviseert om het bijenhuis terug te plaatsen 
De monumentencommissie van Roerdalen adviseert met klem om het illegaal verplaatste  
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Bijenhuisje weer op de oorspronkelijke plek terug te plaatsen. 
 
03 december 2007. De stichting Burgercomité St. Ludwig vraagt de Minister om 

Monumentenstatus te handhaven
De stichting Burgercomité St. Ludwig vraagt de minister van OC en W om de Status van  
Rijksmonument niet van het klooster St. Ludwig af te halen. De stichting wijst er in haar   
brief aan de minister o.a. op dat de motieven, die de gemeente Roerdalen en de provincie  
Limburg in het verzoek tot afvoering van de Monumentenlijst naar voren brengen, niet  
kloppen. 
 
17 december 2007.                Ter visielegging wijziging toegangstracé Meru-academie in  
                                         Vlodrop  (verzoek achteraf)
Het plan van MERU om het wegtracé (de oprijlaan vóór St. Ludwig) gedeeltelijk te  
veranderen. Dit plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende  
bestemmingsplan. 
(Illegaal werd dit plan reeds geheel uitgevoerd). 
 
22 januari 2008.                    Brief van Roerdalen  betr. verslag handhavingactie  (21-11-07)
Roerdalen geeft aan niet eerder dan eind februari besluitvorming over het vervolgtraject te  
verwachten. Over het verslag, dat rond 15 december 2007 klaar zou zijn, wordt in de  
genoemde brief niet gesproken. 
 
29 januari 2008.                    ( Dagblad De Limburger)   Maharishi trekt zich terug
Maharishi (91) trekt zich terug. De krant meldt dat Maharishi zich terug trekt als leider van de  
Transcendente Meditatie (TM)-beweging. Fysiek gaat het niet zo goed met hem, aldus Rik  
Jung. “Als je zo oud bent, kan het ineens afgelopen zijn. Er komt geen opvolger. Wereldleider  
wordt Maharaja Nader Raam, die hulp krijgt van ministers en raja’s. In Nederland komt als  
baas: raja Willem. Directeur is Paul Gelderloos”. 
 
29 januari 2008.                     Bouw toren  35 meter hoog
Er moet in Vlodrop een ongeveer 35 meter hoge toren (twaalf verdiepingen) worden  
gebouwd. De toren moet de onoverwinnelijkheid van 192 landen verbeelden. Dit is een  
afscheidscadeau  van Maharishi Mahesh Yogi. 
 
Februari 2008.                        Maharishi verblijft kort in ziekenhuis Roermond
Hij stond erop dat hij in zijn eigen tempel in de bossen bij Vlodrop zou sterven. 
 
05 februari 2008.                    Maharishi Mahesh Yogi overleden
Maharishi Mahesh Yogi werd op 12 januari 1917 Chichli Madhya Pradesh, India geboren als 
Mahesh Prasad Varma. Hij legde de grondslag voor de Transcedente Meditatie (TM) – 
beweging. Hij woonde sinds 1990 in Vlodrop. Hij is 91 jaar geworden. Maharishi is  
dinsdagavond in zijn hoofdkwartier op Vlodrop-Station waarschijnlijk een natuurlijke dood  
gestorven. 
 
09 februari 2008.                    Maharishi komt aan in de Indiase stad Allahabad 
Maandag 11 februari zal zijn lichaam aan de rivier de Ganges worden toevertrouwd. Hij zal in  
een verzwaarde kist in lotushouding worden afgezonken. De Maharishi was eerder zittend in  
lotushouding opgebaard op een troon van bloemen. 
 
11 februari 2008.                    Crematie Maharishi 

 19



Het lichaam van de overleden Maharishi wordt niet toevertrouwd aan de rivier de Ganges; dit  
op advies van hoge religieuze leiders in India.  
Hij wordt op de oever van de Ganges gecremeerd. Volgens Rik Jung waren ongeveer 7000 
mensen bij de crematie aanwezig. Ongeveer 300 uit Vlodrop. 
 
Februari 2008.                        TM-organisatie blijf vooralsnog in Vlodrop 
De Maharishi-organisatie laat regelmatig weten dat het hoofdkwartie van de TM-beweging 
vooralsnog in Vlodrop blijft. 
Directeur Paul Gelderloos geeft in een radio-interview aan dat de Nederlandse organisatie  
streeft naar een soort bedevaartsoord in het hoofdkwartier te Vlodrop. Hij meldt er echter ook  
bij dat de ‘groten’ in India en Amerika uiteindelijk de dienst zullen uitmaken.  
  
17 februari 2008.  Wandeling St. Ludwig met o.a. Groenlinks 
Zondag werd weer een excursie wandeling georganiseerd in samenwerking met Groenlinks 
Echt-Susteren. Er liepen vertegenwoordigers uit de hele provincie mee en leden van de Eerste 
en Tweede Kamer. De Power  Point  Presentatie volgde aansluitend in Wassenberg Dld.  
 
20 februari 2008.  Groenlinks  op gesprek bij B&W van Roerdalen 
Vandaag had een afvaardiging van Groenlinks (Provinciale Staten-fractie, GL Limburg en GL 
gemeente Echt-Susteren) een gesprek met de burgemeester, wethouder monumenten, een 
raadslid en het hoofd van de afd. Productgroep Bouwen, Wonen en Economie. 
Er werd gesproken over de (onverantwoorde) wijze waarop Roerdalen omgaat met het 
Rijksmonument St. Ludwig en hoe men al meer dan tien jaar niet adequaat handhaaft.   
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