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D'n Observant werd aangelegd met dekgrond uit de groeve. Op de foto ziet u het dekgrondstort (D'n Observant in 

wording) in augustus 1946.
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VOORWOORD

Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME).

De ontwikkeling van het bedrijventerrein van ENCI krijgt gestaag vorm. Een aantal bedrijven hebben zich 

inmiddels gevestigd op het ENCI Bedrijvenpark.

In de overgangszone is de eerste erfpachtovereenkomst ondertekend: ENCI heeft de grond onder het 

informatiecentrum en het buitenterras in erfpacht verstrekt aan SOME. 

Samen met een groep betrokken omwonenden en experts is er in 2015 een discussie gevoerd over de 

overgangszone. Verschillende ontwikkelingsstrategieën en scenario's zijn besproken resulterend in een plan 

van aanpak.

In de groeve heeft ENCI in 2015 de inrichting van het natuurbad afgerond. Dat is een bijzonder mooie plek 

geworden! Ook heeft ENCI de nieuwe, schuine helling waarop ca 6,5 ha kalkgraslanden ontstaan, helemaal 

ingericht. Natuurmonumenten heeft op deze helling maaisel aangebracht van bloemrijke kalkgraslanden uit de 

omgeving. Flora en fauna krijgen hierdoor nieuwe kansen.

Bijzonder trots zijn we op de realisatie van de trap en het uitzichtplatform die een deel van de oude weg tussen 

Maastricht en Luik in ere herstellen. Het is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van de transformatie van het 

gebied. Wandelaars kunnen nu al genieten van een spectaculaire ervaring op het uitzichtplatform. We kijken 

ernaar uit als een deel van de groeve in 2016 is veiliggesteld voor recreanten. Het publiek kan dan via de trap 

afdalen en de wandelpaden richting de overgangszone en het Châlet D'n Observant bereiken.

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

en de overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie uit 2010, zowel inhoudelijk als procesmatig 

uitgevoerd.

Er is ook dit jaar weer goed werk geleverd door de deelnemers van het transformatieproject. Ik constateer dat 

er een hoge mate van vertrouwen is tussen de partijen om gezamenlijk de afspraken uit het Plan van Trans-

formatie te blijven uitvoeren. Iedereen werkt met enthousiasme en plezier aan de uitvoering. Namens het 

bestuur wil ik hiervoor graag mijn dank uitspreken. Het vervult me met trots om te zien dat de transformatie, die 

eerste instantie alleen op tekeningen te zien was, nu echt vorm krijgt in het  gebied. 

Een verslag van de werkzaamheden treft u hier aan.

Drs. Jan Mans

Voorzitter Bestuur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
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SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

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

De heer Jan de Jong (Bestuurslid namens ENCI)

De heer Gerrit van der Bijl (Bestuurslid namens de Gemeente Maastricht) 

De heer Frank de Schepper (Bestuurslid namens de Vereniging Natuurmonumenten)

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

PLAN VAN TRANSFORMATIE

In december 2010 is het toezicht op de uitvoering van het Plan van Transformatie 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.

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 

overgangszone 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 en directie, een Projectgroep en diverse Werkgroepen.

Het Bestuur van de Stichting

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

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

Transformatie :

b

c

Provincie Limburg

Gemeente Maastricht

ENCI 

Vereniging Natuurmonumenten

Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

De heer 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. 

De Projectgroep bestaat uit de volgende personen:

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

De heer Eduard Habets, Projectgroeplid namens de Vereniging Natuurmonumenten 

De heer William Gerardu, Projectgroeplid namens de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

De heer Peter Konings, Projectgroeplid namens de Gemeente Maastricht 

Mevrouw Leonce Lardinois, Projectgroeplid namens de Provincie Limburg 

De heer Peter Haane, Projectgroeplid namens ENCI

Het Bestuur van de Stichting

Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-

gebied. Van links naar rechts: 

Jan de Jong, William Gerardu, Jan 

Mans, Frank de Schepper en Gerrit 

van der Bijl.

De Projectgroep van de Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-

gebied. Van links naar rechts: 

Peter Haane, Leonce Lardinois, Nicole 

Rokx (Communicatie SOME), Eduard 

Habets, Peter Mergelsberg en William 

Gerardu. Op de foto ontbreekt Peter 

Konings.
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Diverse Werkgroepen in 2015

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 

Natuurmonumenten. 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 Overgangszone / ENCI bedrijventerrein / kade  2

Werkgroep Kade  3

Werkgroep Communicatie  4

Werkgroep Energie  5

1 Werkgroep Inrichting

Onder leiding van de heer 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 bespreekt niet 

alleen waar en hoe de toekomstige paden moeten lopen. De deelnemers bespreken ook hoe de veiligheid van de 

bezoekers kan worden geborgd bij een betere ontsluiting van het hele ENCI-gebied. Visie is hierbij steeds dat 

bezoekers het gebied veilig kunnen betreden onder voorwaarde dat de natuur en natuurontwikkeling niet worden 

verstoord. De groeve is met haar steilwanden en diepe afgronden een spectaculair recreatie- en natuurgebied. De 

werkgroep zal hierdoor specifieke veiligheidsmaatregelen aandragen.

Werkgroep Bestemmingsplan

De werkgroep Bestemmingsplan onder leiding van de heer 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. Met de klassieke methode van het maken van bestemmingsplannen lukt het niet om 

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

Transformatie onder de Crisis- en herstelwet geplaatst dient te worden. De aanvraag is - na ambtelijk overleg met 

het Ministerie - tijdig voor 1 oktober 2015 ingediend. Inmiddels is het in de Staatscourant gepubliceerd.

Werkgroep Kade

De Werkgroep Kade onder leiding van de heer Jack Maka en mevrouw Leonce Lardinois (Provincie Limburg) is 

gestart met het in beeld brengen van de kosten die gepaard zullen gaan met het ontsluiten van de kade voor 

recreanten. Een van de onderdelen die de multimodaliteit van de kade zal ondersteunen.

Werkgroep Communicatie

Ook in 2015 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, diagrammen, 3d-

visualisaties en maquettes waarin het Plan van Transformatie werd vertaald. Doel is de integratie en de synthese 

binnen het Plan van Transformatie te waarborgen. Deze aanpak zorgt ervoor dat op duidelijke en prettige wijze 

wordt getoond hoe de uitvoering van het Plan van Transformatie vordert. In 2015 heeft ook de communicatie 

rondom de toegang van de Luikerweg naar de ENCI-groeve veel aandacht gevergd van deze werkgroep.

Werkgroep Energie

In 2015 is een werkgroep Energie opgericht die als doel heeft ervoor te zorgen dat de overgangszone en groeve 

duurzaam en energiezuinig worden ingericht. Het eindrapport van de werkgroep stelt de basisinfrastructuur van 

de overgangszone op +38 meter NAP voor. Dit voorstel werd geaccordeerd in de bestuursvergadering van 

1 oktober 2015.

Thema's uit het rapport:

2

3

4

5

Aardgas

Doelstelling is om de overgangszone zonder aardgasinfrastructuur te ontwikkelen.

Water en Energie: hoogteverschillen

Vanwege de hoogteverschillen in het gebied is de optie om vallend water te gebruiken voor energie-

opwekking besproken. Met name het hoogteverschil tussen de overgangszone en de bodem van de groeve 

heeft een verloop van ca 24 meter en zou goed energie kunnen opwekken. In het waterplan is echter 
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Water: warmte en koeling

Carboonwater: de werkgroep besluit dat Carboonwater niet direct interessant is voor het bouwrijp opleve-

ren van de +38 meter overgangszone. Wel raadt zij aan om de optie te blijven benoemen, voor het geval het 

uitkomst biedt op een nog onbekende warmtevraag in de toekomst.

Warmte/Koude opslag / buffering: niet mogelijk vanwege ongeschiktheid van de ondergrond. Als er echter een 

partij is (bv kuuroord) die veel waterbehoefte en warmte nodig heeft, dan moet een dergelijk scenario met 

bijbehorende investering in infrastructuur worden verkend.

Laagtemperatuurnetwerk (behoefte): hiermee zou water met een omgevingstemperatuur (ca 13˚C) uit het 

noordelijk bassin kunnen worden gebruikt om gebouwen te verwarmen en koelen. De werkgroep acht deze 

optie zeer kansrijk.

Energie (elektra)

In het gebied is een grote rol voor zonne-energie voorzien. Hiervoor voldoet de aanleg van een regulier 

elektranetwerk. Bij toekomstige ontwikkelingen zullen zonnepanelen een vereiste zijn. Op bepaalde 

momenten zullen zij energie leveren aan het net.  Wind wordt in de groeve niet als een optie gezien omdat er 

vanwege de topografie nauwelijks wind is. Verder moet bij de ontwikkeling van het gebied gekeken worden 

naar de meest energiezuinige apparatuur en verlichting.

geconstateerd dat vermenging van groevewater met verschillende kwaliteiten niet gewenst is.
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2  DE TRANSFORMATIE VAN DE KADE|

In het kader van het Plan van Transformatie is de kade een belangrijke factor voor bedrijven om zich te vestigen bij 

ENCI. Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht zullen meewerken aan de opwaardering van de 

kade.

Om drie redenen is het belangrijk om de huidige kade te moderniseren, passend binnen de complexe wet- en 

regelgeving: 

Bovendien verwachten we dat steeds meer recreanten (passagiers) het ENCI-gebied via de Maas zullen 

bereiken.

In oktober 2011 heeft de Werkgroep «Multimodale Kade ENCI Bedrijvenpark» een strategisch rapport 

opgeleverd waarin de Werkgroep haar visie ontvouwt over gebruik, inrichting en ombouw van de huidige kade 

tot een multimodale kade. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op dit terrein in België en 

Nederland. De visie impliceert onder meer:

1 Het bedrijventerrein van ENCI transformeert in een bedrijvenpark met meerdere bedrijven (waarvan 

ENCI er één is). Deze bedrijven dienen gebruik te kunnen maken van een multimodale kade.

Uiterlijk in juli 2019 wordt de cementklinkeroven van ENCI uit bedrijf genomen en gaat ENCI verder als 

maalbedrijf. Hierdoor wijzigen ook de grondstofstromen van ENCI.

Transport over water wordt steeds belangrijker waardoor aanpassingen nodig worden. 

2

3

De Werkgroep heeft haar rapport aangeboden aan het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied en de Directie van ENCI. Deze hebben hun standpunt bepaald, mede aan de hand van 

besprekingen over dit rapport met de omgeving. Het rapport is vervolgens aangeboden aan de Gemeente 

Maastricht, Provincie Limburg, Directie van HeidelbergCement Benelux en Rijkswaterstaat. 

Een verlenging van de huidige laad- en loskade tot een multimodale laad- en loskade (vervoer over 

water voor bedrijfsactiviteiten)

Een eventuele aanleg van een nieuwe stukgoedkade met een lengte van 145 meter, die de huidige 

stukgoedkade van 95 meter lengte vervangt (vervoer over water voor bedrijfsactiviteiten)

Een recreatie-aanlegsteiger van 50 meter
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2015

De Werkgroep Kade van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied is in 2015 gestart met het in 

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

de onderdelen die de multimodaliteit van de kade zal ondersteunen.

Interne werkgroep Kade binnen HeidelbergCement

Ook binnen HeidelbergCement is een interne werkgroep opgericht. Deze heeft de capaciteit van de kade en de 

installaties doorgerekend op de toekomstige behoefte van het ENCI-bedrijvenpark.

Watertaxi 

Eén van de manieren om het ENCI-gebied beter te ontsluiten, is het realiseren van een watertaxi-verbinding 

tussen ENCI/Slavante en Heugem. De watertaxi heeft ook in 2015 voor het vijfde jaar gevaren tijdens de 

weekenden van de zomervakantie van het basisonderwijs (zie ook 'Het ENCI-gebied beter ontsluiten'). Meer 

dan 4.000 passagiers werden tijdens de 14 oversteekdagen over de Maas gebracht. 

De loskade van ENCI wordt verlengd met 45 meter zodat grote schepen vast aan de wal kunnen 

aanleggen. Dit verhoogt de veiligheid van schippers en medewerkers. De uitvoering hiervan vond 

plaats in de tweede helft van 2015.

Een nieuwe stukgoedkade van 145 meter wordt niet gerealiseerd. De huidige stukgoedkade blijkt in het 

concept van de multimodale kade zeer goed inpasbaar. 

Uitvoering van de verlenging van de loskade van ENCI met 45 meter in 2015.



3  DE TRANSFORMATIE VAN HET BEDRIJVENTERREIN|

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 volgens afspraak 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, 'toekomstig 

bouwen' en moeten een toegevoegde waarde hebben voor het ENCI-gebied. Van oost naar west zullen de 

bedrijfsactiviteiten een lagere milieubelasting hebben. 

2015

Doorlopen Tien-criteriatoets

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

zijn omschreven in de «Tien-criteriatoets» (afspraak binnen het Plan van Transformatie).

In februari 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 geïnteresseerd zijn in 
2kleine ruimtes van 12 m . Deze maat is niet veel beschikbaar in de regio. Anno 2015 zijn een aantal externe 

bedrijven gevestigd in het kantoorgebouw.

11

Het bedrijf «Inashco» huurt sinds 2013 een voor-

malige ovenhal van ENCI. In 2015 heeft Inashco met 

ENCI een tijdelijk huurcontract voor 3 maanden 

getekend voor de tussenopslag van materialen in 

Hal 1 (grote grondstoffenhal aan de Maaszijde). 

Inashco waardeert op het bedrijvenpark van ENCI 

metaalconcentraat afkomstig van bodemassen, op 

tot hoogwaardige producten die vervolgens 

opnieuw als grondstoffen kunnen worden ingezet. 

Een innovatieve Cradle-to-Cradle toepassing die 

ontwikkeld is samen met de TU Delft. De bedrijfs-

voering van Inashco past volledig in het Plan van 

Transformatie en in de wens van alle betrokken 

partijen om op het ENCI-bedrijventerrein bedrijven 

te vestigen die duurzaamheid als kernactiviteit 

hebben.

Sinds 2013 huurt Inashco een voormalige ovenhal van 

ENCI.
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«HP Installatietechniek» een allround installatiebedrijf, huurt al enkele jaren kantoorruimte bij ENCI. Begin 

2015 is daar een deel van de voormalige bedrijfskantine aan toegevoegd. HP Installatietechniek gebruikt deze 

ruimte voor de opslag van materialen.

In 2011 verhuurde ENCI de hal van de voormalige brandstofvoorbereiding aan «MedWaste Control» dat in 

deze hal medisch afval (papier, plastics, disposables) wilde opwaarderen tot brandstof. Hoewel de hoofd-

aandeelhouder Stericycle (Amerikaanse beursgenoteerde onderneming) sindsdien niet is overgegaan tot 

uitvoering van activiteiten in de hal, is zij haar financiële verplichtingen uit het huurcontract conform afspraak 

nagekomen. Inmiddels heeft Stericycle bij ENCI te kennen gegeven het huurcontract te willen ontbinden. De 

ontbinding zal plaatsvinden per 31-03-2016.

Voor specifieke zaken is er veelvuldig bilateraal overleg tussen de medewerkers van ENCI en huurders. Verder 

stelt ENCI al haar huurders via frequente mails op de hoogte van zaken die voor hun relevant (kunnen) zijn. 

Masterplan Groen

Het Masterplan groen beperkt zich op dit moment tot de Centrale Allée. Het Plan van Transformatie beschrijft 

dit als een centrale as, een brede laan met aan weerszijden bomen vanaf de hoofdingang van ENCI tot aan het 

Point Sublime. Hiervoor zal de oven na uitbedrijfname worden gesloopt.

In 2014 hebben ENCI en SOME de aanleg van de Centrale Allée op hold gezet. Dit in afwachting van de 

resultaten van een onderzoek van de Gemeente Maastricht naar een eventuele alternatieve, cultuurhistorisch-

recreatieve bestemming voor de oven in de toekomst. Wanneer de oven in de toekomst niet wordt gesloopt 

maar een alternatieve rol in het ENCI-gebied krijgt, heeft dit gevolgen voor het tracé van de Centrale Allée. Om 

die reden is besloten om de aanleg van deze hoofdaansluiting op hold te zetten.

Eind 2015 is de projectgroep gestart met het maken van een plan van aanpak inzake een mogelijke alternatieve, 

cultuurhistorische aanwending van Oven 8.

Inashco heeft in 2015 een tijdelijk huurcontract 

getekend voor de tussenopslag van materialen in 

Hal 1, een grote hal aan de Maaszijde.

Sinds 2015 huurt HP Installatietechniek een deel van de 

voormalige bedrijfskantine van ENCI voor de opslag van 

materialen.



4  DE TRANSFORMATIE VAN DE OVERGANGSZONE|
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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 bedrijfsterrein en een deel van de grond van de huidige groeve.

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 zal de overgangszone bouwrijp opleveren 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. 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 (zie ook 'Het ENCI-gebied beter toegankelijk'). Dit is 

een uitkijkpunt dat wel al aanwezig is maar dat nog ingericht zal worden.

Het laagste deel van de overgangszone ligt op het niveau van +38 meter NAP. 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.



2015

Notariële overdracht

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

eerste fase behelst het bouwrijp opleveren van de noordzijde van de +38 meter zone, de tweede fase behelst 

het bouwrijp opleveren van de zuidzijde van de +38 meter zone.

Uitgangspunt binnen het Plan  van Transformatie was en is dat de transformatie zal starten vanaf 2010 en dat 

gedurende het traject naar 2020 toe, al resultaten kunnen worden getoond.

14

Perspectief van het grote veld op de +38 meter overgangszone (door RDVA).

Impressie van de overgangszone (door RDVA). 
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Al in 2009 werd het knooppunt Zuid erkend als een groot obstakel. Want hoe kan de ontwikkeling van de 

overgangszone starten en kan ENCI tegelijkertijd toch met het groevematerieel haar installaties bereiken? 

Tijdens onderzoeken over hoe de overgangszone bouwrijp opgeleverd kan worden, heeft ENCI samen met 

SOME, DHV en RDVA gewerkt aan een oplossing hiervoor. 

De noordzijde van de +38 meter zone kan volgens plan bouwrijp opgeleverd worden en in 2016 bereikbaar zijn 

via de nieuwe trap tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Via de zuidelijke ontsluitingsweg zal in 2016 

een tijdelijke brugverbinding worden gerealiseerd om over het kruisend vrachtverkeer van ENCI heen te 

kunnen gaan. Nadat het mergeltransport van ENCI gestopt is (juli 2018) zal de zuidzijde van de +38 meter zone 

en de gehele +50 meter zone bouwrijp opgeleverd kunnen worden. 

In 2016 zal SOME met ENCI en Natuurmonumenten overleggen hoe de overdracht van de overige gronden kan 

gaan plaatsvinden.

In navolging van gemaakte afspraken binnen het Plan van Transformatie hebben ENCI en de Stichting in april 

2015 een akte ondertekend waarbij ENCI een eerste deel van de overgangszone in erfpacht heeft verstrekt aan 

SOME. De overeenkomst houdt in dat ENCI de grond onder het Infocentrum ENCI-gebied (ofwel Châlet D'n 

Observant) én de grond van het buitenterras voor 50 jaar in erfpacht heeft verstrekt aan SOME. Het 

Infocentrum ENCI-gebied (gebouw) was en blijft eigendom van SOME.

Beeld op de stand van zaken van de overgangszone in 2015.

+50 m. NAP zone 

+38 m. NAP zone
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Uitbreiding infocentrum ENCI-gebied

Vanwege de hoge bezoekersaantallen heeft de exploitant besloten om het infocentrum ENCI-gebied (Châlet 

D'n Observant) uit te breiden. In 2014 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart. De uitbreiding heeft 

plaatsgevonden in 2015 waarbij SOME ook zonnepanelen heeft aangelegd op het dak. 

Het infocentrum is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 - 18.00 uur.

In 2015 heeft SOME zonnepanelen laten aanleggen op het dak van het Infocentrum ENCI-gebied.

Audiozuil over klinker- en cementproductie

In de zomer van 2015 heeft de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied een audiozuil geplaatst op het buitenterras van het 

infocentrum. Door met hun voet op een pomp te drukken, kunnen 

bezoekers van het Infocentrum luisteren naar een verhaal over hoe 

klinker (halffabricaat voor de cementbereiding) en cement wordt 

bereid. Het verhaal is ingesproken door een ENCI-werknemer die op 

verhalende wijze een leuk verhaal brengt en daarin ook terugblikt hoe 

het er vroeger bij ENCI aan toeging.



Beheer openbaar toegankelijke gebieden overgangszone

In 2014 hebben ENCI, Natuurmonumenten en Gemeente Maastricht een principe-afspraak gemaakt dat er 

een beheer- en onderhoudsplan wordt opgesteld voor de openbaar toegankelijke gebieden van de 

overgangszone. In 2015 heeft SOME aan MTB de opdracht gegeven om onderhoud te plegen aan het gebied 

rondom het Informatiecentrum, visvijver, parkeerplaats bij het infocentrum en de zuidelijke toegangsweg. Dit 

onderhoud heeft inmiddels plaatsgevonden door mensen die nu nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben.
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Plannen Monuta voor vestigen crematorium in ENCI-gebied

Zoals bekend was het een wens van MONUTA om een crematorium te bouwen in het gebied van de 

overgangszone en wel specifiek bij de ENCI-visvijver. De Stichting heeft een zorgvuldig acquisitietraject met 

MONUTA doorlopen en de plannen van MONUTA getoetst aan het Plan van Transformatie en wat hierin is 

omschreven over de ruimtelijke en functionele invulling van de overgangszone. Conclusie van de Stichting is 

dat een crematorium in het groevedeel van de overgangszone niet in overeenstemming is met de beoogde 

functies van dat gebied. Tevens zou door een dergelijke functie en ontwerp een ontwikkelingsbepalende 

stempel op het gebied worden gedrukt. Dit is onwenselijk in relatie tot de beoogde functies (informatie, 

recreatie, toerisme en wellness). De Stichting heeft in januari 2015 aan de directie van MONUTA Uitvaart laten 

weten dat zij hoge waardering heeft voor de wijze waarop Monuta en alle partners binnen SOME hebben 

samengewerkt maar dat er binnen de Stichting onvoldoende draagvlak is om de samenwerking tussen de 

Stichting en MONUTA voort te zetten.

Zicht op de parkeerplaats bij het Infocentrum.
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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 2015 zijn herinrichtingsmaatregelen genomen.

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. 

2015

American Memorial de Schark  

Eind 2014 heeft de Stichting in het kader van de 70-jarige herdenking van de bevrijding een boek gepubliceerd 

over het buitenverblijf en Groeve De Schark. Auteur van dit boek is de heer dr. P. Bronzwaer die historisch 

onderzoek heeft uitgevoerd en op basis daarvan het boek heeft geschreven. Het boek «De Schark: een 

buitenhuis en een groeve» is tweetalig (NL + ENG).

Het boek werd overhandigd aan de aanwezigen tijdens de kerstnachtviering in American Memorial The Schark 

op 24 december 2014. Tijdens deze bijeenkomst was één van de Amerikaanse veteranen aanwezig die in 1944 

als jonge soldaat de Hoogmis in De Schark bijwoonde. Op indrukwekkende wijze heeft hij over zijn ervaringen 

verteld.

Geïnteresseerden kunnen het boek kopen in Châlet D'n Observant.

Begin september brachten de heer Hoornaert, Ambassadeur van België in Nederland, en de heer van Lidth de 

Jeude, Honorair Consul van België, een bezoek aan De Schark. De directeur van de Stichting heeft hun 

geïnformeerd over de samenwerking met partijen in België en de kansen die de ontwikkelingen in de 

overgangszone voor de Belgische grensgemeenten bieden.

In 2015 brachten de heer Hoornaert, Ambassadeur van België in Nederland (derde van rechts), en de heer van Lidth de 

Jeude, Honorair Consul van België (eerste van links), een bezoek aan De Schark.
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Toegang van de oude Luikerweg naar de ENCI-groeve

In 2015 vonden de meest belangrijke uitvoeringsmaatregelen plaats aan de noordzijde van de groeve.

In het kader van het Plan van Transformatie is de Stichting in 2012 begonnen met de voorbereidingen voor het 

realiseren van een trap en uitzichtpunt tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Hierdoor wordt een deel 

van de historische route Maastricht - Luik via de overgangszone hersteld. 

In februari is besloten om de bouw van de trap en uitzichtplatform te gunnen aan Knols Projects B.V. uit 

Maastricht. Dit was het resultaat van een onderhandse aanbesteding aan vier partijen. Tijdens alle 

werkzaamheden was ENCI verantwoordelijk voor de veiligheid. ENCI heeft daarom, voorafgaand aan de 

werkzaamheden, een uitgebreid V & G-plan laten opstellen. Hiervoor heeft ENCI expertise ingehuurd van Peter 

van de Geer Arboconsult B.V. 

In maart 2015 is ENCI bovenop de St.-Pietersberg begonnen met het verplaatsen van grond op de locatie waar 

de trap wordt gebouwd. Dit was nodig om het gebied bouwrijp te maken. Een speciale klus omdat er een 

hellingshoek van 27 graden moest worden gerealiseerd met de 30 meter loodrechte wand daaronder. ENCI 

heeft een speciaal ontgravingsplan laten opstellen om deze grondwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. 

In april zijn de bouwwerkzaamheden vervolgens gestart. In augustus 2015 zijn de belangrijkste hijsmomenten 

geweest van de stalen trappen, betonnen trapelementen en het uitzichtplatform. De werkzaamheden vonden 

plaats onder voortdurende ecologische begeleiding. Gezien het hoge risico van het werken op hoogte zijn we 

er trots op en complimenteren we aannemer Knols Projects dat de bouw van de trap en uitzichtplatform 

zonder ongevallen is verlopen.

Inhijsen van betonnen elementen van het uitzichtplatform 

in augustus 2015.

ENCI laat in april 2015 grond verplaatsen op de locatie 

waar de trap wordt gebouwd. Wandelaars zien een 

schuine helling ontstaan.



De bouw is mogelijk gemaakt met financiële 

steun van ENCI, Natuurmonumenten,

Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en 

een subsidie van de Europese Unie vanuit 

het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds 

via het Interreg IVB/NWE-programma

RESTORE.
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Spectaculair zicht op de groeve, overgangszone en het bedrijfsterrein vanaf het uitkijkplatform.

Het project heeft o.a. subsidie ontvangen van de Europese Unie 

via het Interreg IVB/NWE-programma RESTORE vanuit het 

Europese Regionale Ontwikkelingsfonds. Dit is een samen-

werking tussen overheden, natuurorganisaties en groeve-

exploitanten uit Nederland, België, Duitsland en Groot-

Brittannië om kennis te delen en 'beste praktijken' te promoten 

op het gebied van herbestemming en (her)inrichting van groeves 

in Noordwest Europa. Het RESTORE-programma kent de 

volgende deelnemers:

Jonge bezoekers op het uitkijkplatform.

© Ruud Biesmans

Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied
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Realisatie kalkgraslanden

Vlak voor de zomer in 2015 heeft ENCI de inrichting van de kalkgraslanden aan de noordzijde van de groeve 

afgerond. In augustus en september strooide Natuurmonumenten het maaisel van andere bloemrijke 

kalkgraslanden handmatig over de nieuwe helling. Deze kalkgraslanden zijn zeldzaam in Nederland. In heel 

Nederland waren er nog maar 25 ha waarvan 5 op de St.-Pietersberg. Met de nieuwe kalkgraslanden kunnen 

we daar nog 6,5 ha bij optellen. 

Kalkgraslanden gezien vanaf de 'Kiekoet' bij de Oehoevallei.

Zicht op de noordzijde van de groeve: 

Kalkgraslanden worden ingericht met op de achtergrond de bouw van de trap en uitzichtplatform. 
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Natuurbad

In 2015 heeft ENCI de inrichting van het natuurbad tussen de centrale waterplas en de reeds bestaande vijver 

'Onder D'n Olifant' afgerond. Het bad is tussen de twee en vier meter diep en grenst aan de overgangszone. De 

plas ligt niet ver van de trap tussen de oude Luikerweg en de groeve. Het is de bedoeling dat recreanten hier 

straks heerlijk kunnen picknicken of ontspannen langs het water. 

Aan de kwaliteit van zwemwater worden hoge eisen gesteld. In 2014 zijn gesprekken geweest met het 

Waterschap Roer & Overmaze om te vernemen aan welke vereisten het water in het natuurbad moet voldoen. 

In 2016 zal een monitoringssysteem worden afgesproken.

In 2015 is de geplande doorvoer gemaakt van de toestroom van het water vanuit de groeve naar het 

opvangbassin op het niveau + 40 m. NAP. 

Het natuurbad op het niveau +35 meter NAP is door ENCI ingericht conform eindplan. In het voorjaar van 2016 

zal ENCI conform eindplan het strand bij het natuurbad inrichten.

In 2015 heeft ENCI de inrichting van het natuurbad tussen de centrale waterplas en de reeds bestaande vijver 

'Onder D'n Olifant' afgerond.
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Waterbeheer in de groeve

In 2013 is in het kader van het Plan van Transformatie een werkgroep «Waterbeheer» opgericht met daarin 

vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, ENCI, Grontmij en BAT (BAT = bureau dat samen met Grontmij 

het waterplan voor de groeve opgesteld). De werkgroep heeft een visie opgesteld voor het waterbeheer in de 

groeve met als belangrijkste uitgangspunt dat de diverse watersystemen (Maas- en groevewater) ervoor 

zorgen dat de groeve een hoog ecologisch eindresultaat zal bereiken. Door de waterstromen te optimaliseren, 

zal de natuur zelf regelen dat het toekomstige pompvolume minimaal zal zijn. ENCI heeft het waterplan 

opgenomen in de werkplannen voor de groeve.

De afwerking van de groevebodems vereist hierdoor wel een veel hogere nauwkeurigheidsgraad. Om die 

reden heeft ENCI al haar materieel laten inrichten met GPS-systemen waardoor het waterplan, ook daar waar 

de afwerking heel kritisch is, in samenwerking met BAT en Natuurmonumenten kan worden uitgevoerd.

Onderin de groeve biedt het natuurbad een prachtig plaatje.

Kringlopen en kernwaarden

Watertoevoer en balans

De huidige groeve kent een kunstmatige waterbalans. Van het water wat vanuit de omliggende gebieden de 

groeve binnentreedt, wordt een gedeelte teruggevoerd naar de Maas en een ander gedeelte wordt in de 
3huidige situatie weggepompt (ca. 1 miljoen m /jaar).

De toekomst verwachting is dat het water in de groeve nodig zal zijn voor de begroeiing en maar deels ook 

elders ingezet kan worden. Pompen dient te worden voorkomen. Het vraagstuk zal vooral een kwestie 

worden van de natuur zijn werk laten doen, verdelen en inzetten, en vooral dit proces vele malen herhalen.

Factoren

Het geheel is een ingenieus samenspel van vele factoren. De meeste fysieke factoren m.b.t. toevoer en 

omgeving zijn bekend en onderzocht.



Toevoer

Regionaal grondwater (Plateau van Riemst) uit op groevewand

Diep kwelwater uit de bodem van de groeve

Kwel van Maaswater

Lokaal grondwater St. Pietersberg

Regenwater

Afvoer

Afvoer onder vrij verval naar de Maas

Verdamping

Gebruik als industriewater

Pompen (uit diepste vijver)

Kern van verdere ontwikkeling

Het is bij de ontwikkeling van belang bepaalde watertypen niet bij voorbaat te mengen. Waar mogelijk 

gebruiken om gradiënten te ontwikkelen of omwille van de kwaliteit apart houden, omdat het water 

van diverse kwaliteit en samenstelling is.

Waterbalans gebruiken en verdamping bevorderen. Gesloten kringloop nastreven (niet of weinig 

pompen).

De seizoenen factor verder onderzoeken naar bruikbaarheid.

Instroom beperken omliggend gebied door bv. levada systeem of variatie (levada is reeds uitgewerkt, 

doch testen op bruikbaarheid).

Levada’s wellicht ook op andere plaatsen en in andere vormen toepassen.

Veelvoud en diversiteit van natuurlijke systemen gebruiken.

Bron: Visie Waterplan 

ENCI Maastricht. 

BAT Sittard 2013
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6  HET ENCI-GEBIED BETER TOEGANKELIJK|

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

verbindingen. 

Vanaf oktober 2011 heeft de Werkgroep Verbindingen de diverse verbindingen die zijn beschreven in het Plan 

van Transformatie onderzocht. 

1 Vanaf de Lage Kanaaldijk in Maastricht wordt het ENCI-gebied via twee toegangen ontsloten. Allereerst 

is in oktober 2010 de zuidelijke ontsluitingsweg naar D'n Observant in gebruik genomen en voor het 

publiek opengesteld. Door deze weg zijn D'n Observant, Sint-Pietersberg, overgangszone en groeve 

beter bereikbaar vanaf de Lage Kanaaldijk. De weg vormt bovendien een verbinding met Kanne en het 

Belgische deel van het plateau.

ENCI zorgt voor het onderhoud en beheer van deze weg totdat de groeve is overgedragen aan 

Natuurmonumenten (uiterlijk op 02-01-2020). Vanaf 2020 zal de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied zorgen voor het beheer van het onderhoud, tenzij hierover tussen partijen andere 

afspraken worden gemaakt
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2015

In 2015 heeft SOME aan MTB gevraagd om het gebied te onderhouden rondom de zuidelijke 

toegangsweg, de parkeerplaats, het informatiecentrum en de visvijver. In de eerste helft van 2015 

heeft de MTB deze werkzaamheden uitgevoerd.



Een tweede manier om het ENCI-gebied te ontsluiten via de Lage Kanaaldijk is gepland via een 

hoofdaansluiting. Afgesproken is om vanuit de hoofdingang van ENCI door het bedrijventerrein tot in 

het «Point Sublime» van de overgangszone een zogenaamde 'Centrale Allée' aan te leggen. 

2015

Met de aanleg van de Centrale Allée wordt gewacht totdat er meer duidelijkheid is over een eventuele 

alternatieve, recreatieve functie van de cementoven van ENCI of - zoals in het Plan van Transformatie is 

afgesproken - de toekomst van het Oven 8-gebied.

2

3 In 2012 is aan de westrand van de groeve middels een nieuwe mergelgang een verbinding 

gerealiseerd 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 zal alleen als nooduitgang worden gebruikt.
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4 In het Plan van Transformatie is afgesproken dat aan de westzijde van de groeve, bij De Schark, een 

icoon (groot kunstwerk) wordt gerealiseerd dat zichtbaar moet zijn vanaf de overgangszone. Het icoon 

moet in 2020 gereed zijn. Een harde eis die wordt gesteld aan het ontwerp van het icoon is om in het 

icoon een verbinding te realiseren tussen de westelijke zijde van de groeve en de St.-Pietersberg. 

In 2015 is hierover geen voortgang te melden. 

5 Een vijfde manier om het ENCI-gebied beter toegankelijk te maken is het realiseren van een nieuwe 

verbinding tussen de oude Luikerweg en de noordzijde van de ENCI-groeve. Deze verbinding, in de 

vorm van een gemakkelijk 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 St.-Pietersberg bezoekt vanuit de nieuwe centrale parkeervoorziening bij Fort Sint-

Pieter, áls het publiek dat horecavoorzieningen Slavante en Bergrust bezoekt, het ENCI-gebied 

bereiken vanaf het plateau aan de noordzijde.

De directie van het project wordt gevormd door 

Natuurmonumenten en Castermans Engineers; 

opdrachtgever is de Stichting Ontwikkelingsmaat-

schappij ENCI-gebied. 

Deze vijfde toegang is inmiddels gerealiseerd en is 

een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het Plan 

van Transformatie. Het uitzichtplatform is inmiddels 

open voor het publiek en biedt een spectaculair 

uitzicht voor mensen zonder hoogtevrees. De trap 

zal in de eerste helft van 2016 in gebruik worden 

genomen door het publiek wanneer de groeve voor 

recreanten is veiliggesteld.



Omdat dit project een belangrijk investe-

ringsproject is binnen RESTORE, heeft 

JTS ( Joint Technical Secretariat - het 

orgaan dat subsidieverlening coördi-

neert namens de Europese Unie) in juni 

2015 een bezoek gebracht aan de ENCI-

groeve. De medewerkers van JTS gaven 

aan het erg op prijs te stellen om een 

investeringsproject te kunnen bezoeken 

en te horen wat de meerwaarde van 

RESTORE voor het project is geweest.
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Zie: Hoofdstuk 5 'De Transformatie van de groeve' voor meer info over deze nieuwe verbinding.

Medewerkers van JTS nemen in juni 2015 een kijkje bij de bouw van de trap.
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6 De zesde ontsluiting is voorzien via het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg. Natuurmonumen-

ten, die de eigenaar is van het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg, wil de hoeve verder ontwikkelen 

tot een verblijfsaccommodatie. Een lift vanuit de groeve naar Hoeve Lichtenberg die tevens toegang 

geeft tot het grottenstelsel, moet zorgen voor deze toegang. Realisatie hiervan zou op de langere 

termijn moeten plaatsvinden (zie ook: Hoofdstuk 5 'De transformatie van de groeve'). 

7 De zevende ontsluiting betreft de watertaxiverbinding tussen ENCI/Slavante en Heugem. Deze is 

operationeel sinds mei 2011. De exploitatie is in handen van Rederij Stiphout.

De watertaxi die voer tussen ENCI/Slavante en Heugem.

Eerste impressie van de toegang naar de overgangszone, vanaf de Lage Kanaaldijk, via het gangenstelsel 

onder Hoeve Lichtenberg.

2015

In 2015 voer de watertaxi opnieuw 

in de zomervakantie van het basis-

onderwijs. Omdat de watertaxi 

voor het vijfde jaar op rij voer, was 

de oversteek in 2015 gratis. In de 

zomervakantie hebben circa 4.000 

mensen gebruikgemaakt van deze 

oversteek.

In 2015 is het gangenstelsel geïnspecteerd op de technische haalbaarheid. Het blijkt zeer geschikt te 

zijn om als toegang naar de overgangszone te kunnen dienen. RDVA (Rademacher & de Vries 

Architecten) heeft de hele toegang in 2015 als voorontwerp in beeld gebracht.



7  DE OMGEVING BETREKKEN BIJ DE TRANSFORMATIE|

De Stichting vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met alle belanghebbenden rondom de Sint-

Pietersberg. Ook in 2015 vond zij het daarom belangrijk om veel tijd te besteden aan in het bespreken van de uitvoering 

van de transformatieplannen met de betrokkenen. 

2015

Omgevingsbijeenkomst over trap

In 2015 is met name veel geïnvesteerd in de communicatie rondom de trap en uitzichtplatform. Zo 

organiseerde de Stichting op 6 juni in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten en Knols Projects 

(aannemer) een omgevingsbijeenkomst om geïnteresseerde omwonenden bij te praten over de voortgang. 

Een wandeling - via de overgangszone -  naar de bouwlocatie was onderdeel van het programma. 
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In juni 2015 laten buurtbewoners zich informeren over de voortgang van de bouw van de trap.

De Stichting heeft over de bouw van de 

trap en het uitzichtplatform diverse 

persberichten uitgegeven en een filmpje 

laten maken dat is gebruikt voor de 

externe communicatie (websites, sociale 

media, verstuurd naar pers e.d.).

Bekijk het filmpje over de bouw van de 

trap op www.enci-gebied.nl



Workshop overgangszone

Op 24 en 25 september heeft de Stichting in samenwerking met RDVA en Maastricht-LAB een workshop 

georganiseerd over de overgangszone. Doel van de workshop was om concrete ontwikkelstrategieën te 

verkennen voor het +38 meter gebied binnen de overgangszone. Hiervoor hebben we een beroep gedaan op 

de expertise van een brede groep betrokkenen van ca 30 personen. Van de workshop is een rapport opgesteld. 

Dit is voorgelegd aan de deelnemers van de workshop met het verzoek hier feedback op te geven. Nadat hun 

reacties zoveel mogelijk waren verwerkt, is het rapport begin december aangeboden aan het Bestuur van de 

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Het bevat bouwstenen en adviezen voor verdere ontwikke-

ling van de overgangszone. Besluitvorming over het rapport vindt plaats binnen het Stichtingsbestuur.
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End Conference RESTORE

In de eerste helft van 2015 nam de Stichting deel aan de End Conference van het RESTORE-project. Dit is een 

samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties en groeve-exploitanten uit Nederland, Groot-Brittannië, 

België en Duitsland om kennis over herinrichting van groeves te delen en beste praktijken te promoten. Via 

RESTORE heeft de Stichting een belangrijke financiële bijdrage ontvangen voor de bouw van de trap en 

uitzichtplatform. Tijdens de End Conference waren talrijke vertegenwoordigers van overheid, groeve-

exploitanten, natuurorganisaties etc. aanwezig. We hebben hiervoor onder andere een mooie poster over de 

herinrichting van de ENCI-groeve ontwikkeld. 
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Feestelijke opening trap en uitzichtplatform

Op 28 oktober 2015 zijn het uitzichtplatform en de trap met een feestelijk tintje opgeleverd. De Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en ENCI hebben naast sponsoren, vertegenwoordigers van overhe-

den, bouwers, engineers, architecten, pers ook de betrokken omwonenden uitgenodigd om hierbij aanwezig te 

zijn. Na een aantal toespraken en het tonen van de film over de bouw, is het gezelschap, via de overgangszone, 

naar de trap en het uitzichtpunt gewandeld.

35

Het publiek kan sinds 28 oktober gebruikmaken van de het uitzichtplatform. De trap zal in gebruik worden 

genomen wanneer de route door de overgangszone veilig is gesteld voor het publiek. Dat zal in de eerste helft 

van 2016 gebeuren. Tijdens de opening waren zo'n 100 betrokkenen aanwezig. Aanwezige bestuurders van de 

5 partijen betrokken bij het Plan van Transformatie waren Hans Teunissen, Gedeputeerde van de Provincie 

Limburg, wethouder Jack Gerats van de Gemeente Maastricht, General Manager André Jacquemart van 

HeidelbergCement Benelux (waartoe ENCI behoort), Algemeen Directeur Marc van den Tweel van Natuur-

monumenten en William Gerardu van Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (omwonenden).

Van links naar rechts: Wim Knols van Knols Projects 

(aannemer van de trap en uitzichtplatform) en Christopher 

de Vries en David Rademacher van Rademacher & de Vries 

Architecten (architecten van de trap en uitzichtplatform).

Officiële openingshandeling door de bestuurders van 

de vijf partijen betrokken bij het Plan van Transfor-

matie: Van links naar rechts: dhr Van den Tweel, dhr. 

Gerats, dhr Jacquemart en dhr Gerardu. Geheel rechts: 

dhr Teunissen.



De reacties van de aanwezigen waren ronduit positief. Ook de media hebben uitgebreid bericht over de 

opening, wat heeft geresulteerd in talrijke tevreden wandelaars die inmiddels van het uitzicht hebben genoten 

en mooie foto's hebben gepubliceerd op sociale media.
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Infocentrum ENCI-gebied

Wandel- en fietsroutes, een uitklapfolder over de uitvoering van het Plan van Transformatie, een folder over de 

geschiedenis van de ENCI-groeve, het boek over de geschiedenis van American Memorial De Schark. Al dit 

materiaal dat aanwezig is in het Infocentrum ENCI-gebied vindt gretig aftrek bij de omwonenden. Ook werken 

we met nieuwe foto's regelmatig de PowerPoint presentatie bij over de uitvoering van de transformatie die 

doorlopend draait in het infocentrum.

Ook de uitbater Lei Bellefroid is voortdurend het aanspreekpunt van  bezoekers om hen nader te informeren 

over het Plan van Transformatie en de vorderingen van de uitvoering.

Rondleidingen door het ENCI-gebied

In het informatiecentrum is het niet alleen mogelijk om folders te krijgen over het Plan van Transformatie: het is 

tevens het start- en eindpunt van de rondleidingen door de groeve en omgeving onder leiding van actieve of 

gepensioneerde ENCI-medewerkers. Ook in 2015 hebben talrijke bezoekers het ENCI-gebied bezocht onder 

leiding van een gids. Dit zijn onder andere rondleidingen naar American Memorial The Schark (in beperkte 

mate), het buitengebied van de groeve én rondleidingen in de groeve via de overgangszone. Natuurmonumen-

ten organiseert bovendien een aantal keren per jaar een rondleiding door de Oehoe-vallei.

De VVV-rondleidingen over het fabrieksterrein van ENCI vinden sinds 2015 niet langer plaats. Dit besluit is 

genomen vanwege de lage personeelsbezetting in de fabriek tijdens de weekenden. De ENCI-fabriek kan wel 

vanaf de overgangszone door de gidsen nader worden toegelicht. Deze gidsen worden regelmatig bijgepraat 

over de voortgang van de transformatie en het reilen en zeilen bij ENCI.

Eén van de foto's die zijn gepubliceerd op Facebook.



Media-aandacht 

De Stichting hecht veel waarde aan een goed contact met de lokale en regionale media. Deze media volgen de 

ontwikkelingen rondom het ENCI-gebied met belangstelling. Ook in 2015 gaf de Stichting weer diverse 

persberichten uit die te maken hebben met de transformatie van het gebied. Ook werd de pers een aantal 

keren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij projecten in uitvoering, zoals de kalkgraslanden en de trap 

en uitzichtplatform. Niet alleen de schrijvende pers volgt de transformatie op de voet. Een aantal keren zijn er 

TV en radio-opnames geweest die hebben geresulteerd in mooie rapportages die op lokaal niveau (TV 

Maastricht), regionaal niveau (L1) en nationaal niveau (Radio 1) zijn uitgezonden.
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8  FINANCIËLE ONDERBOUWING|

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

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft besluitvorming plaatsgevonden in de vergadering van 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg van 1 maart 2011.

Er is afgesproken dat 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 onder-

ling bepaald tussen de Provincie, Gemeente, ENCI en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.

ENCI heeft aan Gedeputeerde Staten van Limburg met betrekking tot het Plan van Transformatie ENCI-gebied 

op 18 december 2009 toegezegd om vóór 2015 een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen over hoe de 

laatste zaken van de transformatie door partijen uitgevoerd dienen te worden om tot een goede eindafronding 

te komen in 2019. Deze informatie is op 16 september 2014 aangeboden aan de Statencommissie Economie, 

Bestuur en Duurzaamheid (SCEBD). De commissie heeft het onderwerp in november 2014 positief beoordeeld 

en afgevoerd van haar agenda.

2015

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een resultaat 

van minus € 70.948,- (2013 = € -80.002,-). Gelet op de fase van ontwikkeling van het gebied zijn in 2014 slechts 

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

bestuurskosten. De balans sluit met een totaal van € 719.304,-. Het eigen vermogen is door het resultaat 

negatief € 238.685,-. Het door de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI B.V. gefourneerde werk-

kapitaal is zoveel als mogelijk rentedragend belegd. Ondanks het negatieve vermogen is de liquiditeitspositie 

ruim toereikend.
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9  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 haar vergadering van 03-12-2015 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, 14 december 2015

Geachte heer Mans, geachte mede-bestuursleden,

Evenals voorgaande jaren ontvangt u langs deze weg 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 Pieters-

berg Adembenemend en ENCI/Heidelberg Cement gemaakt heeft. Daartoe heb ik op verzoek van de Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied het door uw stichting opgestelde jaarverslag 2015, zowel inhoudelijk 

als procesmatig, getoetst. 

Ik wil u, terugkijkend over het jaar 2015, complimenteren met het bereiken van een belangrijke en voor de 

omgeving concreet zichtbare mijlpaal, namelijk het realiseren van de trappartij en het uitzichtpunt over de rand 

van de groeve aan het einde van de Luikerweg. Met de realisatie van dit punt slaagt u erin voor de grote groep 

mensen 'op afstand van alle plannenmakerij' een feitelijk gezicht aan de daadwerkelijke realisatie van het plan 

van transformatie te geven. 

Daarnaast ben ik verheugd te vernemen dat u als samenwerkende moederorganisaties binnen de stichting in 

dit eerste lustrumjaar de tijd heeft genomen om zowel de realisatie van de afgelopen jaren als ook de 

verwachtingen naar elkaar met betrekking tot de nog te doorlopen toekomstige koers onderling met elkaar te 

delen en te bespreken. Daarmee doet u een belangrijke investering, niet alleen in elkaar, maar juist ook in het 

gezamenlijk perspectief voor de naar de toekomst toe blijvend noodzakelijke samenwerking. Een samen-

werking, welke onmisbaar is om ook de komende jaren de nog forse inspanning te verrichten ter completering 

van de uitvoering van het plan van transformatie. 

In de bijlage treft u mijn bevindingen aan. 

Ook voor het komende jaar 2016 wens ik u veel succes met de verdere invulling en uitvoering van het 

transformatieplan, 

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu



BIJLAGE

Beoordelingsrapportage  Jaarverslag 2015

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied 

Algemeen beeld

Ruim 5 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 transfor-

matie) kan geconstateerd worden dat de transformatie serieus op weg is. 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 aantoonbaar wordt gewaardeerd 

gezien de sterk toegenomen belangstelling voor het bezoeken en ontdekken van het Enci-gebied als verborgen 

parel, een toename die inmiddels al heeft geleid tot verdere uitbreiding van zowel het informatiecentrum als 

het excursieprogramma in en om de groeve.

Realisatie toegangs- en uitzichtpunt Luikerweg

In het jaar 2015 bent u er na een stevige periode van voorbereiding in geslaagd om een belangrijke mijlpaal te 

bereiken. Met de realisatie van het uitzichtpunt aan het einde van de Luikerweg en de daaraan verbonden 

trappartij de groeve in, heeft het Enci gebied op een historische plaats en in de directe (wandel)nabijheid van de 

stad, niet alleen een fenomenaal uitzichtpunt maar ook een cruciale toegangspoort tot de groeve gekregen. 

Bovendien geeft de realisatie van dit punt voor de grote groep mensen 'op afstand van alle plannenmakerij ' een 

feitelijk gezicht aan de daadwerkelijke realisatie van het plan van transformatie. Ik wil u dan ook van harte 

complimenteren met dit staaltje vakwerk. 

Voor de nabije toekomst is het van belang om, rekening houdend met de nog doorlopende werkzaamheden in 

zowel groeve als overgangszone en de daarmee samenhangende veiligheidsaspecten, zo spoedig mogelijk een 

daadwerkelijke recreatieve verbinding te realiseren met de andere zijde van de groeve rond het informatie-

centrum, de Observant en de aldaar aanwezige ontsluiting en recreatieve netwerken. Een voorspoedige en 

veilige realisatie van deze verbinding zal de mogelijkheden het enci-gebied in al zijn facetten nader te kunnen 

ontdekken en ervaren een enorme impuls geven. Een impuls welke op haar beurt weer kan bijdragen aan het 

versneld verder tot ontwikkeling brengen van de overgangszone als toekomstige motor en scharnierpunt van 

de totale gebiedsontwikkeling. Maar ook een impuls welke kan bijdragen aan het succesvol in gebruik nemen 

van het inmiddels gerealiseerde en voor Nederlandse begrippen unieke natuurbad. 

Voortgang bestemmingsplanprocedure

Evenals vorig jaar moet ik constateren dat u ook anno 2015 nog niet over een vastgesteld bestemmingsplan 

voor het totale plangebied beschikt. Vanuit de complexiteit van de materie (waarin enerzijds een ruimtelijke 

ordeningskader passend binnen wettelijke voorschriften en wettelijke termijnen wordt gevraagd maar 

anderzijds een deels dynamische integrale toekomstige ontwikkeling binnen het plangebied wordt voorge-

staan, welke zich binnen die wettelijke termijnen mogelijk niet 1 dimensionaal laat vangen) ben ik echter 

verheugd dat u een serieuze poging heeft ondernomen om dit vraagstuk middels een eigentijds wettelijk kader 

te gaan borgen. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswetgeving en de toekomstige mogelijkheid om te 

komen tot een integraal omgevingsplan, heeft u in 2015 een aanvraag gedaan om gebruik te kunnen maken 

van de experimenteerbepaling uit de crisis- en herstelwet. Daarmee kunt u mogelijk toestemming verkrijgen 

voor het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarmee gaat het plan straks niet alleen 

over een goede ruimtelijke ordening maar is ook gericht op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit. Uitgaande van een spoedige ministeriële toestemming blijf ik u actief oproepen om 

zo spoedig mogelijk tot definitieve vaststelling van een eigentijds maar noodzakelijk ruimtelijk kader te komen.
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Blijvend Investeren in betrokkenheid en gezamenlijk commitment

In het verlengde van mijn aandachtspunt van vorig jaar ten aanzien van het actief onderhouden van de meer 

zachte facetten van een samenwerking zoals in uw stichting geborgd, constateer ik dat u het afgelopen jaar, 

middels de totstandkoming van de zgn. peilstok rapportage, een grondige inventarisatie heeft uitgevoerd 

m.b.t. de actuele standpunten van de verschillende betrokken partijen in relatie tot de totstandkoming van het 

plan van transformatie (zowel terugkijkend als toekomstgericht). Als ijkpunt na een eerste lustrum van 

samenwerking mijn inziens een zinvol en verstandig traject om, mede in het licht een redelijk aantal personele 

wisselingen binnen de moederorganisaties, de actuele intrinsieke betrokkenheid als ook mogelijke 

belemmeringen bij de totstandkoming van het plan te peilen en transparant met elkaar te delen. Ik ben blij te 

constateren dat alle moederorganisaties  het plan van transformatie nog altijd helder en oprecht 

onderschrijven en dat er bovendien een gelijk gestemd beeld ten aanzien van de te voeren agenda  voor de 

nabije toekomst ligt.  
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Groeve

Aanleg en opknappen paden in 

groeve; openmaken Oehoe vallei; 

vrijmaken lössrand van populieren; 

hekwerken toegangstrappen, 

uitzichtspunten, toegang groeve via 

gangenstelsels

Architectonisch hoogwaardig

Vrijmaken

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,

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

2.170.000

Uitgevoerd 2010

Uitgevoerd 2010

2.170.000

Uitgevoerd 2010

-

1.410.000

1.410.000

Uitgevoerd 2010

Uitgevoerd 2011

Uitgevoerd 2011

3.580.000

Groeve
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II  BIJLAGE 2: Financiële onderbouwing|

Stand van zaken t/m november 2015.
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