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VOORWOORD

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.

De trap die in het verlengde van de Luikerweg naar de groeve leidt, ligt te wachten om in gebruik genomen te 

worden. Het is een veelgestelde vraag waarom die ingebruikneming nog niet heeft plaatsgevonden. Het 

Stichtingsbestuur staat op het standpunt dat de trap pas voor wandelaars kan worden opengesteld als de 

veiligheid van eenieder gewaarborgd is. Zeker nu er nog bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, vraagt die veiligheid 

extra aandacht. Maar als het zover is dan wordt het mogelijk om via de overgangszone, door de groeve, het 

Châlet D’n Observant te bereiken. ENCI heeft het noordelijk deel van de overgangszone daartoe intussen 

bouwrijp gemaakt.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd besteed aan de voorbereidingen van de realisatie van een 

zogenaamd verzamelgebouw waarin veel activiteiten kunnen worden ondergebracht variërend van horeca tot 

wellness en kantoorfuncties. Als alles meezit, hopen we in 2017 met de bouw te kunnen starten.

In de groeve heeft ENCI het zandstrand ingericht bij het natuurbad. Dat wordt een prachtige plek om te 

vertoeven en te ontspannen! De nieuw aangelegde kalkgraslanden bloeien intussen op. Onderaan de trap 

heeft Natuurmonumenten aanpassingen doorgevoerd zodat de wandelaars straks, als ze beneden zijn, een 

klein stuk door het oude gangenstelsel worden geleid. 

Wat het bedrijventerrein betreft, is in 2016 besloten om 'Oven 8' (dus inclusief de 180 m. lange ovenbuis) te 

slopen nadat de klinkerproductie is beëindigd. We hebben geen rendabele cultuurhistorisch-recreatieve 

bestemming voor de oven gevonden. ENCI heeft aan de partners gevraagd of zij aan deelelementen een 

nieuwe bestemming willen geven. Mogelijk komt het mengbed hiervoor in aanmerking…

Alle partijen verenigd binnen SOME hebben hun afspraken die zijn gemaakt binnen het Plan van Transformatie 

en de overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie, zowel inhoudelijk als procesmatig 

uitgevoerd. Diezelfde partijen hebben aan de hand van een zogenaamd  peilstokrapport dat aangeeft waar we 

nu staan, alle afspraken uit het Plan van Transformatie nogmaals bekrachtigd.

Het jaar 2016, kortom, werd gekenmerkt door veel voorbereidende activiteiten om een deel van dit unieke 

gebied open te kunnen stellen voor het publiek. 

Namens het bestuur wil ik graag mijn dank uitspreken voor het enthousiasme waarmee alle betrokkenen aan 

de uitvoering werken.   

Een verslag van de werkzaamheden treft u hier aan. 
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Drs. Jan Mans

Voorzitter bestuur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
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SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

Jan Mans (Voorzitter en tevens vertegenwoordiger namens de Provincie Limburg)

Gerrit van der Bijl (Bestuurslid namens de Gemeente Maastricht) 

Jan de Jong (Bestuurslid namens ENCI)

Frank de Schepper (Bestuurslid namens de Vereniging Natuurmonumenten)

William Gerardu (Bestuurslid namens de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend)
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1  DE ORGANISATIE VAN HET PLAN VAN|

TRANSFORMATIE

In december 2010 is de uitvoering van het Plan overgedragen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-

gebied. Deze Stichting is sindsdien belast met het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de transformatie van 

het ENCI-gebied. 

Doel van de Stichting:

Het bestuur van de Stichting functioneert onder leiding van zijn voorzitter. Het onderhoudt nauwe contacten 

met politiek en bestuurders van de betrokken organisaties en neemt besluiten in het proces.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied bestaat uit de volgende personen: 

a Het ontwikkelen, inrichten, exploiteren, uitgeven en beheren van de gronden gelegen in de overgangs-

zone in het ENCI-gebied, ten behoeve van het genereren van extra financiële middelen voor de 

inrichting, de exploitatie en het beheer van de groeve, met het oogmerk de ecologische, culturele, 

educatieve en recreatief-toeristische waarde van de overgangszone en groeve te versterken.

Het bewaken van de voortgang van de transformatie en de kwaliteitsbeheersing van de uitvoering.

En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De projectorganisatie bestaat uit een bestuur, een projectgroep en diverse werkgroepen.

Het bestuur van de Stichting

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wordt aangestuurd door een bestuur onder leiding van 

Jan Mans. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf participanten van het Plan van Transformatie :

b

c

Provincie Limburg

Gemeente Maastricht

ENCI / HeidelbergCement Group 

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten

Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

Peter Mergelsberg is als directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied belast met de 

dagelijkse leiding.



Een projectgroep: dagelijkse uitvoering van het Plan van Transformatie

De Directeur van de Stichting is voorzitter van een projectgroep. Deze projectgroep voert de diverse onder-

delen uit van het Plan, bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en controleert of de uitvoering op tijd klaar is. Op 

verzoek van het Stichtingsbestuur stuurt de projectgroep alle onderliggende processen aan, binnen het gege-

ven mandaat. De projectgroep onderhoudt bovendien de contacten met de omwonenden. 

Samenstelling van de projectgroep

De projectgroep bestaat uit de volgende personen:

Peter Mergelsberg, Directeur van de Stichting en tevens voorzitter van de Projectgroep 

Leonce Lardinois, Projectgroeplid namens de Provincie Limburg 

Peter Konings, Projectgroeplid namens de Gemeente Maastricht 

Hans Reijnders, vanaf 01-11-2016 Projectgroeplid namens ENCI 

(Peter Haane, was tot 01-11-2016 Projectgroeplid namens ENCI)

Eduard Habets, Projectgroeplid namens Natuurmonumenten 

William Gerardu, Projectgroeplid namens de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend
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Peilstokrapport - 2016

In 2016 hebben de partijen in een peilstokrapport een hoge mate van vertrouwen naar elkaar uitgesproken om 

de afspraken uit het Plan van Transformatie te blijven uitvoeren. Alle partijen hebben het peilstokrapport 

bekrachtigd.

De projectgroep van de Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied. Van links naar 

rechts: Peter Mergelsberg, Hans 

Reijnders, Nicole Rokx, William 

Gerardu, Eduard Habets, Leonce 

Lardinois en Peter Konings.

Het bestuur van de Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied. Van links naar 

rechts: Gerrit van der Bijl, 

William Gerardu, Jan Mans, 

Jan de Jong en Frank de 

Schepper.
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Diverse Werkgroepen in 2016

Binnen het Plan van Transformatie zijn diverse werkgroepen operationeel om de uitvoeringsafspraken voor te 

bereiden. In al deze werkgroepen zijn medewerkers betrokken van Gemeente, Provincie, ENCI, SPA en Natuur-

monumenten. In sommige werkgroepen participeren ook vertegenwoordigers van andere partijen omdat de 

werkgroep een beroep wil doen op hun specifieke inbreng. 

Werkgroep Inrichting  1

Werkgroep Stabiliteit Westrand

Werkgroep Bestemmingsplan ENCI-gebied  2

Werkgroep Kade  3

Werkgroep Communicatie  4

1 Werkgroep Inrichting

Onder leiding van Eduard Habets (regiomanager Natuurmonumenten) is een werkgroep gestart om alle facetten 

die te maken hebben met de inrichting van de groeve in kaart te brengen. Deze werkgroep heeft haar eindrapport 

opgeleverd. De bevindingen hierin zijn opgenomen in de werkplannen van ENCI. ENCI en Natuurmonumenten 

bespreken iedere zes weken de voortgang. De voorstellen met betrekking tot de overgangszone worden hierin 

meegenomen. 

Werkgroep Bestemmingsplan

De werkgroep Bestemmingsplan onder leiding van Gerrit van der Bijl (vertegenwoordiger van de Gemeente 

Maastricht in het Bestuur van SOME) heeft de heersende problematiek rondom het bestemmingsplan voor SOME 

in beeld gebracht (zie hoofdstuk 2: ‘Op weg naar een nieuw bestemmingsplan’, p.9).

Werkgroep Kade

De Werkgroep Kade onder leiding van Jack Maka en Leonce Lardinois (beiden Provincie Limburg) is gestart met het 

in beeld brengen van de kosten die gepaard zullen gaan met het ontsluiten van de kade voor recreanten. Eén van 

de onderdelen die de multimodaliteit van de kade zal ondersteunen. De werkgroep Kade zal in 2017 opgenomen 

worden in een breder kader met betrekking tot de gehele ontsluiting en aanhechting van het ENCI-gebied met 

haar naaste en verdere omgeving.

Werkgroep Communicatie

Ook in 2016 is het bureau RDVA (Rademacher & de Vries Architecten) verder gegaan met de uitwerking van de  

‘samenhang der dingen’ van het Plan van Transformatie. Het bureau heeft gewerkt aan kaarten en 3d-visualisaties 

waarin het Plan van Transformatie werd vertaald. Op duidelijke en prettige wijze wordt zo getoond hoe de 

uitvoering van het Plan van Transformatie vordert. In 2016 heeft ook de voorbereiding van de communicatie 

rondom de grondoverdracht, de nieuwe website en het opstellen van diverse verslagen, folders en flyers veel 

aandacht gevergd van deze werkgroep.

2

3

4
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2  OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN|

In 2010 ondertekenden ENCI, Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Stichting Sint-

Pietersberg Adembenemend het Plan van Transformatie voor het ENCI-gebied. Daarin is afgesproken dat de 

kalksteenwinning en klinkerproductie stoppen, de cementmaalderij doorgaat, de groeve een natuurgebied 

wordt met mogelijkheden voor recreatie en er een strook tussen groeve en bedrijventerrein wordt ingericht als 

een overgangszone. De oven wordt gesloopt en het bedrijventerrein kan met nieuwe bedrijven die moeten 

voldoen aan bepaalde criteria, worden gevuld. De groeve wordt voor het publiek toegankelijk om er passief of 

actief de natuur te beleven. Zware industrie en natuurbeleving naast elkaar in een gebied dat zo’n 150 ha groot 

is. Kortom: het ‘onverenigbare verenigen’.

Dit is een uitspraak die recht doet aan de opgave en de ambitie van de ondertekenaars van het Plan van 

Transformatie. Om die ambitie waar te kunnen maken, is onder meer een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit 

bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat de ogenschijnlijk conflicterende functies natuurbeleving en 

zware industrie, naast elkaar kunnen functioneren.

In 2011 in gang gezet

Vanaf 2011 heeft de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied samen met haar partners dan ook 

gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het ENCI-gebied dat een correcte vertaling moet zijn van het 

Plan van Transformatie. In 2013 is een ruwe versie van het eerste concept bestemmingsplan besproken met 

omwonenden en belanghebbenden. SOME heeft toen gepeild hoe in de omgeving van ENCI over het nieuwe 

bestemmingsplan werd gedacht. Ook vroeg de Gemeente Maastricht advies over het concept aan juridische 

deskundigen. Met de klassieke methode van het maken van bestemmingsplannen bleek het niet mogelijk om 

de inhoud van het Plan van Transformatie te vertalen in een bestemmingsplan.

Plaatsen onder de Crisis- en Herstelwet

Het Plan van Transformatie kon wél worden geplaatst onder de Crisis- en Herstelwet (CHW) die in 2014-2015 in 

werking trad. Binnen het CHW-onderdeel ‘verbrede reikwijdte’ kan een globaal eindbeeld worden gerealiseerd 

met een toetsingsverplichting wanneer zich veranderingen voordoen ten opzichte van de bestaande situatie. 

Het Ministerie heeft daar eind 2015 mee ingestemd. 

Maar in juli 2015 is het nieuwe Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit bepaalt dat nieuwe 

projecten (en nieuwe bedrijvigheid) in de nabijheid van Natura 2000 gebieden slechts kunnen worden 

toegestaan als er sprake is van ‘ontwikkelruimte’ voor de stikstofuitstoot. Om de afspraken uit het Plan van 

Transformatie rondom bedrijvigheid na te kunnen leven, wil de Gemeente voor het ENCI-bedrijventerrein de 

CHW ‘ontwikkelingsgebied’ toepassen. Omdat ENCI grenst aan een Natura-2000 gebied is het wettelijk 

verplicht om een Plan MER en een Passende Beoordeling te maken.

De Gemeente Maastricht heeft het ministerie inmiddels formeel voorgelegd om een CHW ontwikkelingsgebied 

te mogen toepassen voor het ENCI-bedrijventerrein.

De partners van het Plan van Transformatie willen het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende milieu-

effect-rapportage (MER) aanbieden aan het College van B&W Maastricht met het verzoek het in procedure te 

brengen in het voorjaar van 2017.

Daaraan voorafgaande zal SOME in afstemming met de Gemeente Maastricht informatiebijeenkomsten 

organiseren voor de omgeving om op die wijze een zo groot mogelijk draagvlak voor het bestemmingsplan te 

bereiken.
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3  VAN CEMENTFABRIEK NAAR EEN BEDRIJVENPARK|

Het bedrijventerrein van ENCI wordt omgevormd naar een bedrijvenpark met een verscheidenheid aan functies en 

bedrijven. Dat is zo afgesproken in het Plan van Transformatie.

Het bedrijfsterrein (33 ha in totaal) is eigendom van de HeidelbergCement Group waartoe ENCI  behoort. ENCI 

verhuurt delen van het terrein en/of gebouwen aan externe bedrijven. Randvoorwaarden hiervoor zijn in de 

bijlagen 3 (‘Kwalificerende bedrijven bij het bedrijventerrein’) en 4 (‘Toelatingscriteria bedrijventerrein’) van het 

Plan van Transformatie opgenomen.

Nu al stelt ENCI 6 ha beschikbaar aan de externe markt. Wanneer ENCI in 2019 stopt met de productie van 

klinker, zullen de installaties en gebouwen die hiervoor nodig zijn naar verwachting worden gesloopt. Op dat 

moment komt nog eens 16 ha bedrijfsterrein extra ter beschikking. ENCI blijft in de toekomst 11 ha in gebruik 

houden voor de cementmaalderij en alle functies die daaraan gekoppeld zijn.

Nieuwe bedrijven op het bedrijfsterrein dienen gericht te zijn op innovatie, duurzaamheid en moeten een 

toegevoegde waarde hebben voor het ENCI-gebied. Van oost naar west zullen de bedrijfsactiviteiten een lagere 

milieubelasting hebben. 

2016

Doorlopen Tien-criteriatoets

Bedrijven die zich op het ENCI-terrein willen vestigen, moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden die 

zijn omschreven in de «Tien-criteriatoets». In 2010 is ENCI gestart met het actief werven van bedrijven voor haar 

bedrijventerrein. Het kantoorgebouw is inmiddels een broedplaats van startende bedrijven die met name 
2geïnteresseerd zijn in kleine ruimtes van 12 m . 

Op het fabrieksterrein zelf heeft ENCI in 2016 geen nieuwe huurders kunnen verwelkomen.

11

Nieuwe verhuurbrochure

In 2016 heeft ENCI de verhuur-

brochure ‘Van Cementfabriek naar 

Bedrijvenpark’ aangepast. Hierin 

vinden potentiële huurders alle 

informatie die ze nodig hebben 

over het bedrijvenpark en de ver-

huurbare ruimtes. Deze brochure is 

tevens beschikbaar in het Engels.
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Upgrading van het kantoorgebouw 

Eind 2015 en begin 2016 heeft het kantoorgebouw van ENCI een fikse opknapbeurt ondergaan. Alle kantoren 

en gangen zijn opnieuw geverfd en ook de vloerbedekking is vernieuwd. Verder staan op een aantal etages 

kitchenettes en beschikt iedere etage over digitale bewegwijzering. ENCI heeft bovendien het hekwerk voor het 

kantoorgebouw verwijderd waardoor het gebouw een open uitstraling heeft en waardoor er één lijn is ontstaan 

met AINSI. 

Al met al een upgrade die de gebruikers van het gebouw als positief ervaren.  

Het leggen van nieuwe vloerbedekking in één van de 

zalen van het kantoorgebouw van ENCI. Alle opknap-

werkzaamheden zijn inmiddels gereed.

Door het verwijderen van het hekwerk bij de parkeerplaats 

heeft het kantoorgebouw een open uitstraling gekregen.

Besluit over sloop cementklinkeroven

In hoofdstuk 4 van de overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied van                

25-02-2010 is de beëindiging van de ontgronding en de productie van klinker vastgelegd. Artikel 4.5 regelt dat 

ENCI het gebruik van de aanwezige cementklinkeroven uiterlijk 30 juni 2019 definitief staakt en de oven 

onmiddellijk onklaar maakt voor gebruik als verbrandingsoven. Artikel 4.5 regelt dat nadat de oven buiten 

gebruik is gesteld, ENCI deze zal slopen en de restanten zal verwijderen. In afwijking daarvan kunnen 

geïnteresseerde partijen bepalen dat aan de oven een alternatieve, cultuurhistorisch - recreatieve bestemming 

wordt gegeven. 

De partners van de Stichting Ontwikkelingsmaat-

schappij ENCI-gebied hebben geen rendabele, 

cultuurhistorisch-recreatieve  bestemming voor 

de ovenbuis gevonden. ENCI heeft dan ook 

besloten om de ovenbuis, en alle aanverwante 

deelelementen, te slopen. Wel is aan de partners 

van de Stichting gevraagd of zij aan deelelemen-

ten van de oven een nieuwe bestemming willen 

geven. Natuurmonumenten heeft bij ENCI aan-

gegeven dat zij mogelijk het mengbed in de toe-

komst wil gebruiken. Tegelijkertijd wordt op dit 

moment gewerkt aan de voorbereiding van de 

sloop van de oveninstallatie en gezocht naar 

mogelijkheden om delen van de installatie als 

relikwie uit het industriële verleden te behouden.
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Herinrichting bedrijvenpark

Als gevolg van het besluit om de oven te slopen, heeft ENCI in 2016 voorbereidingen gestart voor de 

herinrichting van het bedrijvenpark nadat de oven is verwijderd.

Nieuwe veiligheidsinstructiefilm

ENCI heeft in 2016 een nieuwe veiligheidsinstructiefilm laten maken voor alle personen die werkzaamheden 

verrichten op het ENCI-bedrijvenpark. Ook alle huurders van het bedrijvenpark hebben deze instructie 

inmiddels gevolgd. 

In 2016 heeft ENCI een nieuwe veiligheidsinstructie laten maken voor alle personen die werkzaamheden verrichten op 

het ENCI bedrijvenpark.
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4  DE INRICHTING VAN DE OVERGANGSZONE|

De overgangszone ligt in het hart van het ENCI-gebied, tussen het bedrijventerrein en de groeve. De zone bestaat uit een 

deel van de grond van het huidige bedrijventerrein en een deel van de grond van de huidige groeve. Het zijn twee 

langwerpige percelen op +50 en +38 m. NAP.

De overgangszone zorgt ervoor dat de overgang van het bedrijventerrein naar de groeve op een geleidelijke 

manier verloopt. Dat betekent onder andere dat in de overgangszone qua milieubelasting lichtere vormen van 

bedrijvigheid mogelijk zullen zijn. Dit is ook zo verwoord in het Plan van Transformatie en met name in de bijlage 

‘Eindrapport: Overgangszone en ontwikkelingsmaatschappij Plan van Transformatie ENCI-gebied’ van               

8 oktober 2009. Dit vastgestelde beleid is ook opgenomen in het concept-bestemmingsplan dat in procedure 

zal worden gebracht bij de Gemeente Maastricht. 

ENCI levert de overgangszone bouwrijp op waarna de Stichting de ontwikkeling ervan voor haar rekening 

neemt. 

Indeling in diverse hoogtes

De overgangszone is in twee hoogtes opgedeeld waardoor een spectaculair uitzicht over de groeve ontstaat.

 

De hoogste laag (+50 m NAP), ligt op het niveau van het aangrenzende bedrijventerrein. Dit wordt in de 

toekomst een vestigingsplek voor creatieve bedrijvigheid.

In het Plan van Transformatie is verwoord dat deze laag in de toekomst via het bedrijventerrein wordt ontsloten 

door middel van de «Centrale Allée» die naar het «Point Sublime» voert. Dit is een uitkijkpunt dat wel al aanwezig 

is maar dat nog ingericht zal worden. 

15

Impressie van de inrichting van de overgangszone (door RDVA).



Het laagste deel van de overgangszone ligt op het niveau van +38 meter NAP. Hier is ruimte voor 

informatie/recreatie/toerisme/wellness. Er is afgesproken dat dit deel van de overgangszone maximaal 15% 

bebouwd mag worden.

Het uitdiepen van de eerste fase van de overgangszone naar + 38 meter NAP is afgerond. Het meest zuidelijke 

deel, dat nu nog onderdeel is van het ovenproces (silextransport), zal in 2019 worden ingericht (fase 2). Het 

laagste deel van de overgangszone heeft een oppervlakte van 600 x 60 meter en zal aansluiten op de 

hoofdroute in de groeve die ENCI ná 2019 voor wandelaars zal aanleggen.

2016

Notariële overdracht

In 2017 zal ENCI de kalkgraslanden, de trap naar de ENCI-groeve, de vijver onder Hoeve Lichtenberg genaamd 

‘Onder D'n Olifant’, het natuurbad, American Memorial De Schark, de steilwanden onder Hoeve Lichtenberg en 

het noordelijk deel van de +38 m. overgangszone overdragen aan Natuurmonumenten. Op haar beurt draagt 

Natuurmonumenten dit deel van de overgangszone in erfpacht over aan de Stichting Ontwikkelingsmaat-

schappij ENCI-gebied. Dat is zo afgesproken in het Plan van Transformatie.

De planning is dat de overdracht in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden.

Stand van zaken bouwrijp maken

ENCI zal de gronden van de overgangszone die behoren tot de groeve, in twee fases bouwrijp opleveren. 

16

1 De eerste fase behelst het bouwrijp opleveren van de noordzijde van de +38 meter zone, inclusief het 

plaatsen van hekwerken en het realiseren een tijdelijke voetgangersbrug. Dit gebeurt in het vierde 

kwartaal van 2016 en begin 2017.

De tweede fase behelst het bouwrijp opleveren van de zuidzijde van de +38 meter en de gehele           

+50 zone. Dit gebeurt nadat de commerciële kalksteenwinning is  beëindigd.

2

Het bouwrijp maken behelst onder andere: 

het aanleggen van de boven- en ondergrondse infrastructuur (door ENCI);

het veiligstellen van de groeve dmv hekwerken etc (door ENCI).

Bouwrijp maken / Fase 1

De aanbesteding van de eerste fase is gegund aan bouwbedrijf Van de Kreeke. De werkzaamheden zijn eind 

oktober gestart. De noordzijde van de +38 m. overgangszone wordt na het bouwrijp maken opgeleverd. De 

eigendomsoverdracht zal vervolgens plaatsvinden waarna het gebied opengesteld kan worden voor het 

publiek. 

Dit deel van de overgangszone zal bereikbaar zijn via de nieuwe trap tussen de oude Luikerweg en de ENCI-

groeve. Via de zuidelijke ontsluitingsweg, vlakbij het Infocentrum ENCI-gebied zal in het eerste kwartaal van 

2017 een tijdelijke voetgangersbrug worden gerealiseerd om kruisend verkeer tussen wandelaars en rijdende 

groevewagens te voorkomen. Door het aanleggen van deze tijdelijke brug kan de ontwikkeling van de over-

gangszone starten, kunnen de bezoekers de overgangszone bereiken en kan ENCI tegelijkertijd toch met haar 

groevematerieel de fabrieksinstallaties bereiken.

Nadat het mergeltransport door ENCI is gestopt, zal de zuidzijde van de +38 m. NAP zone en de gehele +50 m. 

NAP zone bouwrijp opgeleverd kunnen worden.
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In oktober 2016 is ENCI gestart met het bouwrijp maken van het noordelijk deel van de +38 m. overgangszone.

Het bouwrijp maken behelst onder andere het aanleggen van de boven- en ondergrondse infrastructuur en het zorgen 

voor de veiligheid van wandelaars door middel van het plaatsen van hekwerken.



Een multifunctioneel verzamelgebouw

Het is de ambitie van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied om in 2017 een multifunctioneel 

verzamelgebouw te bouwen in de overgangszone (+38 m. NAP zone). Deze zone mag maximaal 15% bebouwd 

worden in maximaal twee bouwlagen met functies die passen in het recreatief profiel van de groeve.

Het verzamelgebouw wordt het eerste gebouw in de overgangszone en zal als referentie dienen voor overige 

nieuwe gebouwen. 

Doel is om bezoekers vanuit het verzamelgebouw kennis te laten maken met het gebied en de ontwikkeling van 

de overgangszone vanaf hier geleidelijk te starten. Een gebouw met een multifunctionele zaal, een ruimte voor 

horeca, een kantoor voor SOME en een ruimte voor kalmte en rust (wellness). Het gebouw zal ook een 

springplankfunctie hebben: ondernemers die passen binnen het gebied kunnen in het verzamelgebouw 

starten met activiteiten. Bij succes kan een nieuwe plek elders in het gebied worden toegewezen. 

In juli 2016 heeft SOME een aanvraag voor een bouwinitiatief ingediend bij de Gemeente Maastricht. Samen 

met vertegenwoordigers uit de omgeving en externe deskundigen heeft de Stichting het voorontwerp 

gebracht naar een definitief ontwerp (zie ook hoofdstuk 8: ‘De omgeving betrekken bij de transformatie’, p.31). 

Architectenbureau is RDVA uit Amsterdam. 

Samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Maastricht

In 2016 is SOME samen met het Natuurhistorisch Museum Maastricht gestart met 

de verkenning hoe invulling kan worden gegeven aan de multifunctionele ruimte in 

het verzamelgebouw en hoe de vindplaats van de mosasauriërs opgenomen kan 

worden in de nieuw vormgegeven natuurhistorische beleving.
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Locatie van het toekomstige verzamelgebouw in de overgangszone.



Duurzaamheid in de overgangszone

Ambitiedocument duurzaamheid overgangszone

Eind 2016 is SOME in samenwerking met C2C ExpoLAB gestart met het opstellen van een ambitiedocument 

over duurzaamheid in de overgangszone. Tijdens een aantal werksessies waaraan verschillende deskundigen 

deelnamen, worden de duurzaamheidsthema’s voor de overgangszone bepaald. Doel is de ambities op het 

gebied van duurzaamheid vast te stellen en voor iedereen helder te krijgen én duidelijkheid te krijgen over de 

stappen die moeten worden genomen om deze ambitie te realiseren. Voordeel is dat duurzaamheid dan aan 

de voorkant van de ontwikkeling van de overgangszone is ingebed en van hieruit integraal onderdeel uit maakt 

van het  vervolgproces.

Geen aardgasnetwerk

De overgangszone zal zonder aardgasinfrastructuur worden ontwikkeld. Enerzijds vermindert dit de vraag 

naar niet-duurzame, fossiele brandstoffen. Anderzijds levert het een kostenbesparing op doordat er geen 

gasnetwerk wordt aangelegd.

Water om te koelen en warmen

Het is de ambitie van de Stichting om het water uit de groeve te gebruiken als natuurlijk kapitaal om de 

overgangszone (met als eerste gebouw het verzamelgebouw) te kunnen koelen en verwarmen met een 

warmte- en koudenet. Samen met een aantal buitenlandse partners heeft SOME hiervoor in mei 2016 een 

eerste call ingediend voor het Europese Interreg VB-programma. In september 2016 werd de call niet 

gehonoreerd. De ambitie blijft dus dat de financiering van de verduurzaming van het ENCI-gebied nu vooral 

regionaal zal plaatsvinden.

19

Tijdens een aantal werksessies worden de duurzaamheidsprincipes voor de overgangszone vastgesteld.



Breaam duurzaamheidstoets verzamelgebouw

In 2016 heeft SOME een BREAAM duurzaamheidstoets laten uitvoeren op de eerste schetsen van het 

verzamelgebouw. Hieruit bleek dat het mogelijk moet zijn om voor dit gebouw een BREAAM-NL Nieuwbouw en 

Renovatie certificaat te behalen met als score ‘Very good’. Het bestuur zal begin 2017 beslissen of het verzamel-

gebouw al dan niet gecertificeerd zal worden volgens Breaam.

Laadpunten elektrische auto's en fietsen

In het laatste kwartaal van 2016 heeft SOME op de parkeerplaats bij het Infocentrum Châlet D’n Observant 

oplaadpunten laten plaatsen voor elektrische auto’s en fietsen. Opnieuw een manier om de duurzaamheid in 

het gebied te promoten!

Intentieoverkomsten met externe partners 

Voor het verzamelgebouw heeft SOME in 2016 gesprekken gevoerd met HOREX Groeve Maastricht B.V. over de 

exploitatie van de horecaruimte in het verzamelgebouw. Deze gesprekken hebben geleid tot een 

intentieovereenkomst die in september 2016 is ondertekend tussen SOME en HOREX Groeve Maastricht. Door 

deze overeenkomst te ondertekenen, onderstrepen beide partijen dat zij streven naar het sluiten van een 

huurovereenkomst over de horecaruimte in het nog te bouwen verzamelgebouw.

De Stichting streeft tevens naar intentieovereenkomsten met

het Natuurhistorisch Museum Maastricht over de invulling van de multifunctionele ruimte van het 

verzamelgebouw en

de mogelijke exploitant voor de rust- en kalmteruimte van het verzamelgebouw.

20

SOME wil het water uit de groeve gebruiken als natuurlijk kapitaal om de overgangszone te kunnen koelen en 

verwarmen met een warmte- en koudenet.



Aanpassen noodplan en RIE

In 2016 stelde SOME samen met ENCI en DPSO Arbozorg 

een bedrijfsnoodplan op voor de overgangszone en 

groeve. Dit is een specifieke aanvulling op het noodplan 

van het ENCI-bedrijventerrein en beschrijft hoe te hande-

len bij calamiteiten in de overgangszone en de groeve. 

Daarnaast liet ENCI in 2016 een Risico-inventarisatie en                

-evaluatie uitvoeren over de overgangszone en het info-

centrum Châlet D’n Observant. Aandachtspunten die 

hieruit voortkwamen, zijn direct opgepakt.
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Beheer, onderhoud en toezicht overgangszone

In de intentieovereenkomst afgesloten met HOREX Groeve Maastricht B.V., zijn het toezicht, beheer, reiniging 

en klein onderhoud van zowel het verzamelgebouw als een gedeelte van de overgangszone benoemd

(inclusief toezicht op het natuurbad). In 2016 hebben SOME en HOREX Groeve Maastricht een plan van eisen 

afgestemd dat hier een verdere uitwerking van is.
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5  DE TRANSFORMATIE VAN DE GROEVE|
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Het Plan van Transformatie dat in 2009 is overeengekomen, beschrijft hoe de groeve er in de toekomst uit zal komen te 

zien. In het zogenaamde eindafwerkingsplan is gedetailleerd uitgewerkt welke basis nodig is om de inrichting van de 

groeve uit te kunnen voeren. Ook in 2016 zijn inrichtingsmaatregelen te noemen.

ENCI beschikt over een eindafwerkingsplan dat in oktober 2011 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 

Limburg. Op 12 december 2011 is het afwerkingsplan onherroepelijk geworden.

2016

Toegang van de oude Luikerweg naar de ENCI-groeve

In het laatste kwartaal van 2016 heeft Natuurmonumenten onderaan de trap een rondgang gemaakt door het 

gangenstelsel. Nadat de trap is opengesteld, worden bezoekers onderaan de trap door het eeuwenoude 

gangenstelsel geleid om daar vervolgens geologische informatie te krijgen over de het ENCI-gebied. 

Onderaan de trap wordt voor bezoekers een rondgang door het gangenstelsel gemaakt.

Begroeiing op nieuwe kalkgraslanden

In 2015 heeft ENCI de realisatie van 6,5 ha kalkgraslanden aan de noordzijde van de groeve afgerond. Natuur-

monumenten heeft hier vervolgens maaisel van andere bloemrijke kalkgraslanden handmatig op aangebracht. 

De foto op de volgende pagina laat duidelijk zien dat de schuine helling al is begroeid.



Natuurbad

In 2015 heeft ENCI de inrichting van het natuurbad tussen de centrale waterplas en de vijver onder Hoeve 

Lichtenberg genaamd ‘Onder D’n Olifant’ afgerond. Het is de bedoeling dat je hier straks heerlijk kunt ontspan-

nen langs het water. Als voorbereiding op het zandstrand dat bij het natuurbad is aangelegd, heeft ENCI in 2016 

de vuurstenen bij het natuurbad weggehaald. In september 2016 is het zand aangebracht. 
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Aan de kwaliteit van het water worden hoge eisen gesteld. In 2016 zijn tweewekelijks watermonsters genomen 

door Aqualab Zuid. Uit de analyses blijkt dat het water van uitstekende kwaliteit is! Dit monitoringssysteem 

duurt twee jaar en wordt ook in 2017 voortgezet. 

In september 2016 heeft ENCI het zand aangebracht bij het 

natuurbad.

In 2016 zijn tweewekelijks watermonsters van het 

natuurbad genomen.

De schuine helling is al duidelijk begroeid.
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Platform Pieterpad op uitkijkplatform

Het Pieterpad, de bekendste lange-afstand-wandelroute van Nederland, heeft haar eindpunt gewijzigd. De 

route voert van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. In oktober 

2016 heeft de Stichting Pieterpad het eindpunt verlegd van de Van Schaikweg naar het nieuwe uitzichtplatform 

op de Sint-Pietersberg bij de ENCI-groeve. Over enkele maanden kunnen wandelaars die hun tocht voort willen 

zetten naar het zuiden, via de trap naar beneden lopen en dwars door de groeve via de GR 5 naar België gaan. 

De totale lengte van het Pieterpad bedraagt nu 498 km.

Het uitzichtplatform bij de ENCI-groeve is het nieuwe eindpunt van het Pieterpad.

Detailopname van een deel van de noordzijde van de groeve.
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Zicht op een deel van de groeve vanaf het uitkijkplatform.

Jonge oehoes

In 2016 zijn opnieuw jonge oehoes geboren in de 

Oehoevallei. Een speciale werkgroep heeft de 

drie jonge kuikens gewogen en geringd. Zo 

kunnen boswachters de diertjes in de gaten 

houden en te weten komen waar ze heen 

vliegen. De jongen zoeken immers een eigen 

plek om zich te settelen. Op de Sint-Pietersberg 

is namelijk maar plek voor één oehoepaartje. 

Het ringen van de jonge oehoes. 

(foto Natuurmonumenten)



Om het ENCI-gebied beter toegankelijk te maken, voorziet het Plan van Transformatie in een aantal nieuwe 

verbindingen. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de reeds gerealiseerde verbindingen. 

Gerealiseerde verbindingen

1 Sinds oktober 2010 wordt het ENCI-gebied via de Lage Kanaaldijk in Maastricht ontsloten via de zuide-

lijke toegangsweg. Deze weg, voet- en fietspad is sinds oktober 2010 open voor het publiek.              

D’n Observant, Sint-Pietersberg, overgangszone en groeve zijn hiermee beter bereikbaar vanaf de Lage 

Kanaaldijk. De weg vormt bovendien een verbinding met Kanne en het Belgische deel van het plateau.
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6  GEREALISEERDE VERBINDINGEN NAAR HET|

ENCI-GEBIED

Op initiatief van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied was van 2011 t/m 2015 tijdens 

de zomervakantie van het basisonderwijs een watertaxiverbinding operationeel tussen ENCI/ 

Slavante en Heugem. De exploitatie was in handen van Rederij Stiphout. In 2016 heeft de watertaxi niet 

gevaren omdat de watertaxi niet rendabel was. 

2

In 2015 realiseerde de Stichting een nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en de noordzijde 

van de ENCI-groeve. Deze verbinding, in de vorm van een makkelijk lopende trap en uitzichtplatform, is 

van groot belang voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de overgangszone en de groeve. 

Hierdoor kan zowel publiek dat het natuurgebied Sint-Pietersberg bezoekt vanuit de nieuwe centrale 

3
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parkeervoorziening bij Fort Sint-Pieter áls het publiek dat horecavoorzieningen Slavante en Bergrust 

bezoekt, het ENCI-gebied bereiken vanaf het plateau aan de noordzijde. Het uitzichtplatform is sinds 

oktober 2015 toegankelijk voor het publiek. De trap gaat zoals eerder verwoord open nadat de groeve 

veilig is en ingericht voor bezoekers. 
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In 2012 is aan de westrand van de groeve middels een nieuwe mergelgang een verbinding gereali-

seerd tussen de ENCI-groeve en Groeve De Schark. Hiermee is de westrand van de ENCI-groeve, 

weliswaar via particulier terrein, nu ook verbonden met de Mergelweg in Maastricht. Deze uitgang aan 

de Mergelweg wordt alleen als nooduitgang gebruikt.

4

Openstelling van de nieuwe mergelgang in 2012.
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Een aantal verbindingen is reeds gerealiseerd om de overgangszone en groeve beter toegankelijk te maken voor 

bezoekers. Maar wat het realiseren van verbindingen betreft, staan ons nog mooie uitdagingen te wachten! 

Toekomstige verbindingen

Toegang via gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg

De komst van (toeristisch) autoverkeer naar het ENCI-gebied dient zoveel mogelijk te worden beperkt. De 

verwachting is bovendien dat steeds meer bezoekers het ENCI-gebied zullen weten te vinden via de Maas. De 

stichting anticipeert hierop door voorbereidingen te treffen voor een mogelijke ontsluiting naar de over-

gangszone vanaf de Maas via het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg.

Het project behelst onder andere de aanleg van een passagiersterminal aan de kade, een doorsteek via AINSI 

naar het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg en een lift die recreanten naar de overgangszone en Hoeve 

Lichtenberg kan brengen. (Natuurmonumenten, die eigenaar is van het gangenstelsel onder Hoeve Lichten-

berg, wil deze hoeve in de toekomst verder ontwikkelen tot een verblijfsaccommodatie). 

In 2016 heeft de Stichting een overzicht opgesteld van alle deelprojecten van deze ontsluiting. Ook heeft de 

Stichting gesprekken opgestart met diverse Nederlandse en Belgische partners om te verkennen of zij hieraan 

mee willen werken. Natuurmonumenten en Stichting BOEi (die AINSI in erfpacht heeft) hebben al laten weten 

graag mee te werken aan dit project! Tijdens deze gesprekken wordt ook besproken of er mogelijkheden zijn 

om met deze ontsluiting een positieve impuls te geven aan de ontwikkeling van het Vlaamse en Waalse deel op 

de Sint-Pietersberg (zoals Hoeve Caestert).

Dit project krijgt in de loop van 2017 verder vorm.
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7  TOEKOMSTIGE VERBINDINGEN NAAR HET|

ENCI-GEBIED

Een toekomstige verbinding betreft een ontsluiting naar de overgangszone vanaf de Maas en het AINSI-gebouw via het 

gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg. (Foto: BOEi)

Hoeve 

Lichtenberg

AINSI
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Centrale Allée

Een andere manier om het ENCI-gebied in de toekomst te ontsluiten is gepland via een hoofdaansluiting aan de 

Lage Kanaaldijk. In het Plan van Transformatie is afgesproken om vanuit de hoofdingang van ENCI door het 

bedrijventerrein tot in het ‘Point Sublime’ van de overgangszone een zogenaamde «Centrale Allée» aan te 

leggen, een brede laan met aan beide zijden bomen. Deze Centrale Allée wordt meegenomen in de inrichting 

van het bedrijventerrein en wordt aangelegd na 2019, nadat de cementoven van ENCI uit bedrijf is genomen.



8  DE OMGEVING BETREKKEN BIJ DE TRANSFORMATIE|
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De Stichting vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met alle belanghebbenden rondom de Sint-

Pietersberg. Ook in 2016 besteedde zij daarom veel aandacht aan het bespreken van de uitvoering van de 

transformatieplannen met de betrokkenen.

2016

Omgevingsbijeenkomst  21 mei 2016

In mei 2016 organiseerde de Stichting weer een informatiebijeenkomst om omwonenden en andere 

geïnteresseerden bij te praten over de voortgang van de uitvoering van het Plan van Transformatie. Niet alleen 

stond een presentatie in het Informatiecentrum op het programma, ook hebben we gezamenlijk een 

wandeling door het gebied gemaakt. 

Terugkomochtend deelnemers workshop overgangszone

In september 2015 organiseerde de Stichting samen met RDVA en Maastricht-LAB een workshop over de 

overgangszone. Doel was om concrete ontwikkelstrategieën te verkennen voor het +38 meter gebied binnen 

de overgangszone. Hiervoor heeft de Stichting een beroep gedaan op de expertise van een brede groep 

betrokkenen van circa 30 personen (mensen uit de omgeving en deskundigen). Tijdens een terugkomochtend 

in april 2016 hebben de Stichting en RDVA deze deelnemers hun mening gevraagd over onder andere het 

voorontwerp van het multifunctionele verzamelgebouw in de overgangszone. De deelnemers gaven aan dat 

de uitstraling van het gebouw meer zou moeten passen in de natuurlijke omgeving. Ook stelden zij voor dat de 

multifunctionele ruimte een meer open karakter zou moeten krijgen. De Stichting en RDVA hebben deze 

opmerkingen meegenomen en verwerkt in het ontwerp. Er bestond veel waardering voor de transparantie die 

geboden werd en de kans om invloed te hebben de planontwikkeling.

Wandeling door het gebied met omwonenden en andere geïnteresseerden.
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ENCI-groeve onderdeel van lesprogramma kinderen

Voorzien van veiligheidshelm en veiligheidshesje hebben tientallen basisschoolkinderen van groepen 7 en 8 de 

ENCI-groeve bezocht in 2016. Deze bezoeken vonden plaats in het kader van het project ‘Natuurlijk… Kunst’: 

een project dat als doel heeft kinderen natuur- en milieueducatie aan te bieden rondom de herinrichting van 

de groeve. ‘Natuurlijk… Kunst’ is een Toon je Talent project van Kaleidoscoop Cultuureducatie Maastricht in 

samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Ideeën uitwisselen tijdens de terugkomochtend van de workshop overgangszone.

Kunst met natuurlijke materialen uit de groeve.



Tijdens deze bezoeken hebben de kinderen kunst gemaakt met natuurlijke materialen die ze vonden in de 

groeve, heeft Wiel Schins van de Nederlands Geologische vereniging afd. Limburg uitleg gegeven over de 

geologie en over hoe ENCI omgaat met dieren en planten in de groeve. Ook bekeken de jonge bezoekers de film 

over hoe ENCI cement produceert. Ook op school was de groeve onderdeel van het lesprogramma: de 

kinderen hebben maquettes gebouwd over hoe zij vinden dat de groeve er in de toekomst uit moet zien. Deze 

maquettes zijn in de zomervakantie van 2016 tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Dit project is de winnaar geworden van de Quarry Life Award van HeidelbergCement Benelux waar ENCI 

onderdeel van is. Dit is een tweewekelijkse onderzoekswedstrijd voor de bevordering en educatie over 

biodiversiteit in groeves. Meer info op www.quarrylifeaward.nl.
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De kinderen maakten maquettes over hoe de groeve er vanuit hun beleving uit moet zien.

Educatieve film Natuurhistorisch Museum Maastricht

In 2016 heeft de Stichting meegewerkt aan een educatieve film die zal worden ingezet in het educatielab van 

het Natuurhistorisch Museum Maastricht. De film gaat onder andere over de geologie van het gebied en de 

paleontologische ontdekkingen die er zijn gedaan. Ook de transformatie van het ENCI-gebied komt aan de 

orde. De film wordt begin 2017 gelanceerd bij de scholen.
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Opnames voor de educatieve film van het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Samenwerking met Krien Clevis

In 2016 heeft Krien Clevis, docente aan de Arts Faculty in Maastricht, de Stichting benaderd om mee te werken 

aan een project dat zij heeft ontwikkeld over het ENCI-gebied. Het betreft een kunst- en onderzoeksproject 

voor jonge afgestudeerde kunstenaars. Het is gericht op samenwerking waarin de diverse betrokkenen van het 

ENCI-gebied een stem krijgen, maar ook gevolgd worden door diverse kunstenaars. Doel is om de 

cultuurhistorische en geologisch/landschappelijke waarde van de onderzoeksplaats beeldend en bespreek-

baar te maken (meer info op www.overgangszone.nl).

Eind september 2016 heeft de kick-off plaatsgevonden. De duur van het project is circa 1 jaar. Men wil de 

resultaten presenteren tijdens het internationale archeologische congres dat in de tweede helft van 2017 in 

Maastricht wordt georganiseerd.

Kunstenaars bezoeken de ENCI-groeve.



Geactualiseerde folders

In 2016 heeft de Stichting de folders over de uitvoering van het Plan van Transformatie en het ontstaan van het 

kalksteenpakket geactualiseerd. Deze laatste in nauwe samenwerking met het Natuurhistorisch Museum 

Maastricht.
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Het is mogelijk het ENCI-gebied te  bezoeken onder leiding van een gids.

Rondleidingen

Het is mogelijk om het ENCI-gebied te bezoeken onder leiding van een gids. Ook in 2016 hebben weer talrijke 

rondleidingen plaatsgevonden. Dit zijn bezoeken naar American Memorial de Schark, het buitengebied van de 

groeve én rondleidingen in de groeve via de overgangszone. Natuurmonumenten organiseert bovendien een 

aantal keren per jaar een rondleiding door de Oehoevallei.

Nieuwe website voor de Stichting

De website van de Stichting heeft een nieuw, fris jasje gekregen met veel meer mogelijkheden voor het 

plaatsen van foto's, filmpjes etc. In het vierde kwartaal van 2016 hebben we de nieuwe website 

gelanceerd. Kijk ook eens op www.enci-gebied.nl.



Afzien tijdens de Sint Pietersbear Trail waarvan een deel van het parcours door de ENCI-groeve gaat.

Resten van mosasauriër gevonden

In 2016 heeft Lars Barten tijdens een  geologische excursie fossiele resten van een mosasauriër in de groeve 

gevonden. Alles wijst erop dat ‘Lars’ een nog niet volgroeid exemplaar was van de soort «Mosasaurus 

Hoffmanni». Mosasaurus Lars ligt nu in het Sciencelab van het Natuurhistorisch Museum waar je de preparatie 

live kunt volgen.
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Opgraving van Lars in 2016.
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Media-aandacht

Na alle media-aandacht voor de trap en het uitzicht-

platform eind 2015, was 2016 in media-opzicht een 

wat rustiger jaar. Los van de berichten in de lokale 

en regionale bladen, kwam de ENCI-groeve aan bod 

in de eerste Nationale Natuur Quiz. In deze liveshow 

kon de kijker zijn kennis over de Nederlandse natuur 

testen. Ook van de ENCI-groeve werden mooie beel-

den uitgezonden!

Over de grens kwam de transformatie van het ENCI-

gebied uitgebreid aan de orde in «Freizeit Euregio», 

een Duitstalig magazine over vrijetijdsbesteding in 

de Euregio en in «Grenz Echo», het enige Duitstalige 

dagblad in België.

Opnames voor de eerste Nationale Natuur Quiz in de 

ENCI-groeve.

Een aantal keren per jaar stelt ENCI de kalksteengroeve open voor leden van de Nederlands Geologische Vereniging 

afd. Limburg voor geologische excursies. 
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9  FINANCIËLE ONDERBOUWING VAN HET PLAN|

Voor de financiering van de werkzaamheden van het Plan van Transformatie  van het ENCI-gebied heeft 

besluitvorming plaatsgevonden in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg van 1 

maart 2011.

Er is afgesproken dat de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI de Stichting in gelijke mate adequaat 

financieren en gefinancierd houden. Bij de oprichting van de Stichting heeft elke partij een rentedragende 

lening à € 250.000 verstrekt (in totaal dus € 750.000) voor de duur van 10 jaar. Het aflossingsschema is 

onderling bepaald tussen de Provincie, Gemeente, ENCI en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-

gebied.

2016

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een resultaat 

van minus € 19.495,- (2014+ € 70.948,-). Gelet op de fase van ontwikkeling van het gebied zijn in 2015 slechts 

geringe bruto marges te noteren en bestaan de kosten hoofdzakelijk uit plan- en ontwikkelingskosten alsmede 

bestuurskosten. De balans sluit met een totaal van € 982.814,-. Het eigen vermogen is negatief € 258.626,-. Het 

door de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI B.V. gefourneerde werkkapitaal is zoveel mogelijk 

rentedragend belegd. Ondanks het negatieve vermogen is de liquiditeitspositie ruim toereikend.
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10  RAPPORTAGEVERPLICHTING|

Provinciale Staten van de Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg

Gemeenteraad van de Gemeente Maastricht

Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Maastricht

ENCI/HeidelbergCement Group

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

Ook dit jaar heeft het Stichtingsbestuur de heer Wim Hazeu bereid gevonden om als onafhankelijke persoon de 

gehele voortgang, zowel procesmatig als inhoudelijk, te beoordelen. Zijn bevindingen voegen we toe aan deze 

rapportage. 

Het bestuur heeft bovendien de opdracht om te beoordelen of de uitvoering van het transformatieplan voldoet 

aan de gestelde kwaliteitseisen voor dit gebied. In dit verslag vermelden we niet expliciet waar we voldoen aan 

die eisen. We duiden alleen afwijkingen aan.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2016 beoordeeld dat is voldaan aan de gestelde 

kwaliteitseisen voor het gebied.
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De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied rapporteert over de uitvoering van het Plan van 

Transformatie aan:
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I  BIJLAGE 1: Bevindingen van de heer W. Hazeu|
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Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Enci-gebied

t.a.v. voorzitter de heer J. Mans

Lage Kanaaldijk 115

6212 NA  Maastricht

      

Maastricht, 17 januari 2017             

Geachte heer Mans, geachte mede-bestuursleden,

Ook dit jaar ontvangt u hierbij mijn bevindingen met betrekking tot de voortgang van de uitvoering

van de afspraken die u in het kader van het transformatieplan voor het Enci-gebied als Stichting met

de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting

Sint Pietersberg Adembenemend en ENCI/Heidelberg Cement gemaakt heeft. Daartoe heb ik op

verzoek van de Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied het door uw stichting

opgestelde jaarverslag 2016 getoetst.

2016 is een jaar geweest waarin u in het verlengde van de bereikte resultaten in 2015, op

constructieve wijze verder heeft gewerkt aan de invulling van het transformatieplan. Een jaar

waarin de noodzakelijke verdere voorbereidingen voor een totale ontsluiting van de overgangszone

steeds verder gestalte hebben gekregen, als ook een jaar waarin u erin bent geslaagd om, ondanks

een bescheiden profilering, een steeds grotere en diversere groep van geinteresseerden en

betrokkenen kennis te laten maken met, dan wel actief deel te nemen aan dit voor Nederland unieke

transitieproces. Kortom een jaar waarin u relatief onopvallend maar met volharding door heeft

gebouwd aan het realiseren van uw doelstelling als stichting.

In de bijlage treft u mijn bevindingen aan.

Ook voor het komende jaar 2017 wens ik u veel succes met de verdere invulling en uitvoering van

het transformatieplan,

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu



46

BIJLAGE

Beoordelingsrapportage  Jaarverslag 2016

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 

Algemeen beeld

Ruim 6 jaar nadat betrokken partijen tot overeenstemming kwamen over de toekomstige invulling en de daarbij 

behorende langjarige transformatieopgave van het Enci gebied (concreet vastgelegd in het plan van 

transformatie) kan geconstateerd worden dat de transformatie gestaag steeds verder gestalte krijgt. Een 

ontwikkeling die ook voor de buitenstaander steeds meer tastbare en in letterlijke zin bereikbare resultaten 

oplevert in een voor Nederland unieke landschappelijke én industriële context. En een ontwikkeling die aan-

toonbaar wordt gewaardeerd gezien de toenemende belangstelling voor het bezoeken en ontdekken van het 

Enci-gebied als verborgen parel.

Realisatie recreatieve verbinding Luikerweg-Observant

In het jaar 2016 heeft u stevige voorbereidingen getroffen voor de verdere doorontwikkeling van de 

overgangszone. U ligt daarbij op koers om medio 2017 de lang gekoesterde publieke doorsteek van de groeve 

van noord naar zuid, en daarmee een echte laagdrempelige recreatieve ontsluiting van de groeve waarin de 

overgangszone een cruciale rol speelt, te realiseren. Middels de reeds gerealiseerde en gereed liggende 

trappartij vanaf de Luikerweg, de aanleg van het natuurbad en de voor 2017 op stapel staande verdere 

routering richting Observant komt de daadwerkelijke realisatie nu snel dichterbij. Ik complimenteer u met uw 

keuze om, zolang het werkverkeer van de Enci de overgangszone nog doorkruist, te kiezen voor de aanleg van 

een ongelijkvloerse kruising zodat nu reeds, vooruitlopend op beëindiging van de bedrijfsmatige groevewerk-

zaamheden, een veilige doorgaande passage gerealiseerd kan worden. Het daarmee ontsluiten van de over-

gangszone geeft daarmee naar verwachting een belangrijke impuls aan het versneld verder tot ontwikkeling 

brengen van de overgangszone als toekomstige motor en scharnierpunt van de totale gebiedsontwikkeling.

Inrichting 1e fase overgangszone

Met het bouwrijp maken van het eerste deel van de 'benedenverdieping' van de overgangszone heeft u in 2016 

een belangrijke stap gezet in de verdere noodzakelijke ontwikkeling van deze zone. Als eerste invulling werkt u 

hard aan het ontwerp van een eerste, multifunctioneel verzamelgebouw in deze zone. Terecht stelt u daarbij dit 

gebouw als referentie voor eventuele volgende bouwinitiatieven en legt u de lat dus hoog daar waar het gaat 

om een duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling. Gezien de unieke, maar daarmee ook kwetsbare ligging 

in relatie tot de in de directe omgeving aanwezige landschappelijke en ecologische waarden een volstrekt 

terechte maar ook noodzakelijke keuze.

De toepassing van innovatieve concepten, o.a. ten aanzien van energie- en watergebruik, vraagt naast een 

zorgvuldig en gedegen bouwkundige planvoorbereiding ook een doordachte beheer- en exploitatieopzet. Ik 

beveel u daarbij aan om toekomstige gebruikers in een vroeg stadium actief mee te nemen in de, ten opzichte 

van een traditionele bouw, mogelijk afwijkende gebruiksvoorschriften en -mogelijkheden van het gebouw. 

Daarnaast is het cruciaal om, alvorens met de bouw te starten, met alle toekomstige gebruikers tot een 

duurzaam sluitende exploitatieopzet te komen. Wil dit startinitiatief in deze unieke zone naar de toekomst toe 

immers navolging krijgen, dan is naast de geplande ontsluiting van deze unieke locatie een ook in financiële zin

succesvolle exploitatie randvoorwaarde voor het bieden van vertrouwen richting potentiële toekomstige 

investeerders.

Herbestemming oven

Helaas bent u er, ondanks een serieuze zoektocht, niet in geslaagd een herbestemming voor het ovencomplex 

in zijn huidige voorkomen te vinden. Een niet alledaags object waarvoor ook ik begrijp dat een dergelijke 

zoektocht een zeer lastige opgave is. Desondanks roep ik u op uw uiterste best te doen om in ieder geval het 

mogelijke hergebruik van deelconstructies van het ovencomplex binnen het plangebied te bewerkstelligen.
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Het ovencomplex zal naar ik verwacht immers naar de verdere toekomst toch een belangrijk toonbeeld van het 

dan industrieel verleden van deze lokatie, maar daarmee ook van stad, regio én de Nederlandse cement-

industrie vormen. Een toonbeeld dat, mogelijk niet naar de inzichten van nu maar hoogstwaarschijnlijk wel 

naar de inzichten van straks, gezien zijn uniciteit het behoud meer dan waard zal blijken te zijn.

Brede betrokkenheid

Ook in 2016 ben u er in geslaagd een steeds breder wordende doelgroep van belangstellenden aan uw 

initiatief te verbinden. Vermeldenswaard in dit verband is de verdere samenwerking met het Toon je Talent 

project van Kaleidoscoop Cultuureducatie Maastricht, waarmee vele basisschoolkinderen kennis kunnen 

maken met de groeve. Maar ook met het recent opgestarte kunst- en onderzoeksproject voor jonge 

afgestudeerde kunstenaars geeft u vanuit weer een ander perspectief bekendheid aan uw werk en aan de 

toekomstige ontwikkeling van het ENCI-gebied. Stuk voorstuk waardevolle initiatieven om in deze meerjarige 

overgangsperiode van gesloten industriele bedrijfsvoering naar openbare recreatieve ontsluiting de kennis 

over dit gebied als ook de belangstelling voor de lopende transformatie langs geleidelijke weg steeds verder te 

doen groeien.



48



II  BIJLAGE 2: Financiële onderbouwing|

Groeve

Aanleg en opknappen paden in 

groeve; openmaken Oehoe vallei; 

vrijmaken lössrand van populieren; 

hekwerken toegangstrappen, 

uitzichtspunten, toegang groeve via 

gangenstelsels

Architectonisch hoogwaardig

Vrijmaken D’n Observant; 

uitkijktoren; 

verbindingspaden maken

Aanleg zuidelijke toegangsweg

overgangszone, groeve en Observant

Balkons in afwerking ruwbouw

4.500.000

500.000

500.000

5.500.000

100.000

671.000

1.600.000

2.371.000

250.000

550.000

600.000

9.271.000

Nog te besteden tot 2020

Afwerking Ruwbouw inclusief hekwerk

Inrichting

Overgangszone

Aanleg tijdelijk parkeerterrein Groeve,

D’n Observant overgangszone

2inbreng waarde ENCI BT 13,425m  à €50

Bouwrijp maken overgangszone. Aanleg 

ondergrondse voorzieningen; met silex 

ingewalste weg en lantaarnpalen.

Aanleg infrastructuur overgangszone 

(kwaliteitsimpuls inrichting)

Groenvoorzieningen (verfraaiing)

Terreininrichting (verfraaiing)

Aanleg balkons overgangszone; afzetting

overgangszone richting groeve en 

bedrijventerrein

Bijdrage plankosten via renteloze lening

Ter beschikking stellen directie en kantoor 

door ENCI tot 2025

Bedrijventerrein

Parkmanagement

Sloopkosten

Investeringen naar aanleiding MOB studie

Vervanging filter cementmolen 15

Vervanging brander door low nox brander

Totaal

beschikbaar budget 

over/tekort

2.073.000

Uitgevoerd 2010

Uitgevoerd 2010

2.073.000

Uitgevoerd 2010

-

1.335.000

1.335.000

Uitgevoerd 2010

Uitgevoerd 2011

Uitgevoerd 2011

3.408.000

Groeve

Stand van zaken t/m november 2016.
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COLOFON

Uitgever

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

Bezoekersadres 

Lage Kanaaldijk 115 

6212 NA  Maastricht

Correspondentie-adres

Postbus 1

6200 AA  Maastricht

Telefoon

+31 (0)43 329 75 08

www.enci-gebied.nl

www.facebook.com/encigebied

Januari 2017
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