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VOORWOORD

Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
De transformatie van het unieke ENCI-gebied waar verleden, heden en toekomst samenkomen blijft een
boeiende en belangrijke opgave. Ook in 2013 hebben bestuur, projectgroep en de verschillende werkgroepen nauw samengewerkt om de uitvoering van het transformatieplan verder inhoud te geven.
Zo heeft o.a. de werkgroep Bestemmingsplan in 2013 de nodige stappen gezet om het Plan van
Transformatie te vertalen in een nieuw concept-bestemmingsplan voor het ENCI-gebied. Over de inhoud
van dit concept is gedetailleerd van gedachten gewisseld met de omwonenden van het gebied.
In het voorjaar van 2013 is het bedrijf Inashco van start gegaan op het Bedrijvenpark ENCI om op
innovatieve en milieuvriendelijke wijze ferro- en non-ferro metalen te winnen uit bodemassen.
Ook in de overgangszone wordt vooruitgang geboekt: in 2013 is hier een informatiecentrum gerealiseerd
waar mensen zich kunnen laten informeren over de transformatiemaatregelen.
De voorbereidingen voor een nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve vorderen
gestaag. Via het Interreg IV-programma RESTORE is hiervoor een substantieel subsidiebedrag verkregen.
ENCI heeft daarop eenzelfde bedrag toegezegd. Natuurmonumenten verkent op dit moment aanvullende
ﬁnancieringsbronnen.
Het Bestuur wil graag zijn erkentelijkheid uitspreken voor alle werkzaamheden die met veel inspanning en
enthousiasme worden verricht door de leden van de werkgroepen en de projectgroep.
Een verslag van de werkzaamheden treft u hierbij aan.

Drs. Jan Mans
Voorzitter Bestuur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

Jan Mans, Voorzitter Bestuur Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

1 | DE ORGANISATIE VAN DE UITVOERING VAN HET
PLAN VAN TRANSFORMATIE
In december 2010 is de uitvoering van het Plan overgedragen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied onder leiding van de heer Jan Mans. Deze Stichting is sindsdien belast met het bewaken van
de voortgang en de kwaliteit van de transformatie van het ENCI-gebied.
De stichting heeft als doel:
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.
b Het bewaken van de voortgang van de transformatie en de kwaliteitsbeheersing van de uitvoering.
c 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 drie lagen:
 een Stuurgroep
 een Projectgroep
 diverse Werkgroepen

Een Stuurgroep: het Bestuur van de Stichting
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wordt aangestuurd door een Bestuur dat bestaat uit
vertegenwoordigers van de vijf participanten van het Plan van Transformatie :
 Provincie Limburg
 Gemeente Maastricht
 ENCI
 Natuurmonumenten
 Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend.

SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

Het Bestuur van de Stichting functioneert onder leiding van haar 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:
 J. Mans (Voorzitter en tevens vertegenwoordiger namens de Provincie Limburg)
 P. Mergelsberg (Directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied)
 J. de Jong (Bestuurslid namens ENCI)
 A. Nuss (Bestuurslid namens de Gemeente Maastricht)
 F. de Schepper (Bestuurslid namens de Vereniging Natuurmonumenten)
 C. van der Gugten (Bestuurslid namens Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend).
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Het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Van links naar rechts:
Coen van der Gugten (vertegenwoordiger Stichting
Sint-Pietersberg Adembenemend), Peter Mergelsberg (Directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied), Jan Mans (Voorzitter Bestuur
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied), Jan de
Jong (vertegenwoordiger ENCI), Frank de Schepper
(vertegenwoordiger Natuurmonumenten) en Albert
Nuss (vertegenwoordiger Gemeente Maastricht)

Een Projectgroep: dagelijkse uitvoering van het Plan van Transformatie
De dagelijkse leiding over de Stichting wordt gevoerd door de Directeur van de Stichting, de heer Peter
Mergelsberg. De Directeur van de Stichting is voorzitter van de projectgroep die als taak heeft om voor het
Bestuur de uitvoering van het Plan van Transformatie dat in 2009 is overeengekomen, voor te bereiden. De
projectgroep voert de diverse onderdelen 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 gegeven mandaat. De projectgroep onderhoudt bovendien
de contacten met de omwonenden.
De Projectgroep bestaat uit de volgende personen:
 P. Mergelsberg, Voorzitter van de Projectgroep en tevens Directeur van de Stichting
 E. Habets, Projectgroeplid namens de Vereniging Natuurmonumenten
 C. van der Gugten, Projectgroeplid namens de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend
 P. Konings, Projectgroeplid namens de Gemeente Maastricht
 R. Schins, Projectgroeplid namens de Provincie Limburg
 P. Haane, Projectgroeplid namens ENCI.
De Projectgroep van het Plan van Transformatie van
het ENCI-gebied. Van links naar rechts: Peter
Konings (Gemeente Maastricht), Ruud Schins
(Provincie Limburg), Eduard Habets (Natuurmonumenten), Peter Mergelsberg (Voorzitter van de
projectgroep en Directeur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied), Coen van der Gugten
(Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend) en Peter
Haane (ENCI)

Diverse Werkgroepen
Binnen het Plan van Transformatie zijn diverse werkgroepen operationeel om de uitvoeringsafspraken
voor te bereiden. In al deze werkgroepen participeren medewerkers van de diverse betrokken partijen.
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Werkgroep Toeristische Projecten
Werkgroep Verbindingen
Werkgroep Stabiliteit Westrand
Werkgroep Beeld-/Kwaliteitplan: afgerond op 22-06-2012
Werkgroep Milieuruimtebeheer / Protocol Milieubeheer
Werkgroep Bestemmingsplan Overgangszone / ENCI bedrijventerrein / kade
Werkgroep Waterbeheer Groeve
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Samenwerking Stichting / Universiteit Maastricht
Werkgroep Kade
Werkgroep Kunstacademie Hogeschool Zuyd / Icoon Westrand
Werkgroep BREEAM-toets gebiedsontwikkeling
Werkgroep Acquisitie bedrijven

2 | OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

In 2012 en 2013 hebben de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend, Gemeente Maastricht, ENCI, Vereniging
Natuurmonumenten en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied intensief gewerkt om een nieuw
Bestemmingsplan voor het ENCI-gebied op te stellen.

Waarom een nieuw Bestemmingsplan?
In december 2009 hebben de Gemeenteraad van Maastricht en Provinciale Staten van Limburg een
positief besluit genomen over de inhoud van het Plan van Transformatie. Twee maanden later, op 25
februari 2010, hebben ENCI, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Vereniging Natuurmonumenten en
de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (omgevingsvertegenwoordiging) een privaat-rechtelijke
overeenkomst ondertekend ter uitvoering van het Plan van Transformatie.
Op basis van de bestemmingsplannen die op dit moment voor het ENCI-gebied van kracht zijn, kunnen de
afspraken in het kader van het Plan van Transformatie niet in z'n geheel worden gerealiseerd. Om die reden
moet een nieuw Bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Het wordt dan
alsnog mogelijk om de afspraken één op één te realiseren.
De privaatrechtelijke overeenkomst die in februari 2010 is ondertekend, wordt dus vertaald in een
bestuursrechterlijk document, namelijk het nieuwe Bestemmingsplan. De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied is de trekker van dit nieuwe Bestemmingsplan.

2013
Voor het opstellen van het nieuwe concept-Bestemmingsplan heeft de Stichting op 20 januari 2012 een
werkgroep opgericht met daarin participanten van de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend (omgevingsvertegenwoordiging), de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied, ENCI, de Vereniging
Natuurmonumenten, de Gemeente Maastricht en een externe adviseur (Aelmans Adviesgroep). De
Stichting heeft in 2013 aan de Aelmans Adviesgroep en ARCADIS opdracht gegeven om het
Bestemmingsplan op te stellen.

Vier deelgebieden in het Bestemmingsplan
Het nieuwe concept-Bestemmingsplan betreft de vier
deelgebieden van het ENCI-gebied, te weten de kade, het
bedrijventerrein, de overgangszone en de groeve. Met
betrekking tot de bestemming van de groeve het volgende: de bestemming van de groeve is nu geregeld in het
Bestemmingsplan uit 2011. Dit zal worden overgenomen
in het nieuwe Bestemmingsplan met die wijziging dat ook
recreatie mogelijk wordt gemaakt. Het concept-Bestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2014 in
procedure gebracht bij het Bevoegd Gezag: de Gemeente
Maastricht.

De begrenzing van het plangebied
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Het nieuwe Bestemmingsplan op hoofdlijnen
Het nieuwe Bestemmingsplan maakt een onderscheid tussen de periode tot medio 2019 en de periode ná
medio 2019.
Voor de periode tot medio 2019 gelden de volgende
hoofdlijnen (van oost naar west) :
 Kade-activiteiten
 Bedrijventerrein voor de fabriek ENCI en overig
bedrijfsterrein t/m milieucat. 5.3
 Realisatie deel overgangszone
 Groeve: commerciële kalksteenwinning tot
01-07-2018, tot 1 juli 2019 kalksteenwinning
in verband met de afwerking van de groeve.

Een schetsmatige visualisatie van de
toekomstige ruimtelijke structuur

Voor de periode ná medio 2019 gelden de volgende
hoofdlijnen (van oost naar west) :
 Kade-activiteiten
 Bedrijventerrein voor de fabriek ENCI en overig
bedrijfsterrein t/m milieucategorie 5.3
 Overgangszone: bedrijven t/m milieucategorie
4.2 in het ovengebied
 Overgangszone: bedrijven t/m milieucategorie
3.2 in het overig deel van de overgangszone
 Groeve: natuur met 'recreatief gebruik'
 Groeve: natuur met 'extensief recreatief medegebruik'.

Het betrekken van omwonenden
Voorafgaand aan de formele inspraakprocedure,
heeft de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied er expliciet voor gekozen om met
bewoners van gedachten te wisselen over het
concept-Bestemmingsplan en hun feedback erin
te verwerken. Hiertoe heeft de Stichting op 11 en
26 juni informatiebijeenkomsten georganiseerd
in Stayokay in Maastricht. Tijdens de bijeenkomst
op 11 juni werd het concept-Bestemmingsplan
inhoudelijk toegelicht. De conceptteksten en
documenten behorende bij het conceptBestemmingsplan zijn hierna gepubliceerd op
www.enci-gebied.nl. Op 26 juni werd de feedback
gezamenlijk besproken.
Het is de bedoeling dat het Bestemmingsplan
uiterlijk 01-10-2014 onherroepelijk is.

Het Bestemmingsplan van Transformatie
ENCI-gebied
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3 | 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, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht zullen meewerken aan de opwaardering
van de kade.
Om diverse redenen is het belangrijk om de huidige kade te moderniseren, passend binnen de complexe
wet- en regelgeving :
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.
2 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.
3 De verwachting is steeds dat meer recreanten (passagiers) het ENCI-gebied zullen bereiken via de
Maas.

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:
 Een verlenging van de huidige laad- en loskade met 110 meter tot een multimodale laad- en
loskade met een lengte van 300 meter ('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 ter hoogte van de ontsluiting naar D'n Observant
('toeristisch verkeer').
De Werkgroep heeft haar rapport aangeboden aan het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en de Directie van ENCI. Bestuur en Directie 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, de Provincie Limburg, de Directie van HeidelbergCement
Benelux en Rijkswaterstaat.
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2013
Eind 2012 is een interne Werkgroep binnen HeidelbergCement opgericht met als opdracht om het
strategisch rapport te vertalen in een investeringsplan. De volgende aspecten moeten in dit plan worden
opgenomen:
1 Aanbevelingen voor de inrichting kade opgesplitst in :
a Productiedeel ENCI
ENCI moet de loscapaciteit van de kade verhogen om ná juli 2019 (wanneer de
oven uit bedrijf is) klinker te kunnen aanvoeren.
b Nieuwe multimodale kade voor het bedrijvenpark
2 Voorstellen voor verbeteringen aan infrastructuur, capaciteiten en vergunningen
3 Doorkijk naar investeringen op kortere en langere termijn.
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied is uitgenodigd om deel te nemen aan deze
werkgroep van ENCI om met name haar bijdrage te leveren in de ontwikkeling van de recreatieterminal/aanlegsteiger en om richting te geven aan hoe de multimodaliteit zal worden geoperationaliseerd.
De Provincie Limburg heeft in 2013 actief meegewerkt in het vinden van fondsen zoals het TEN-T
programma van de Europese Commissie om de ombouw van de kade mogelijk te maken. Omdat dit een binationale regeling is, is contact gezocht met de Port Autonome de Liège. Een aantal verkennende gesprekken zijn gevoerd. Zicht op een gemeenschappelijk initiatief/project is er (nog) niet.
De uitvoering van de ombouw van de kade zal vóór 2019 moeten gebeuren, wanneer de cementklinkeroven van ENCI uit bedrijf wordt genomen.

Watertaxi
Eén van de manieren om het ENCI-gebied beter te ontsluiten, is het realiseren van een watertaxiverbinding tussen ENCI/Slavante en Heugem. Deze verbinding is operationeel sinds mei 2012. De Stichting
heeft begin 2013 gesprekken gevoerd met Rederij Stiphout, exploitant van de verbinding. Deze gesprekken
hebben ertoe geleid dat de watertaxi ook in 2013 en 2014 vaart tijdens de zomervakantie van het
basisonderwijs (zie ook: 'Het ENCI-gebied beter ontsluiten').
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4 | DE TRANSFORMATIE VAN HET BEDRIJVENTERREIN

In het Plan van Transformatie is afgesproken dat het bedrijventerrein van ENCI wordt omgevormd naar een
bedrijvenpark met een verscheidenheid aan functies en bedrijven.
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 daarvoor benodigde installaties en gebouwen naar verwachting worden gesloopt. Er
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 dienen de bedrijfsactiviteiten een
lagere milieubelasting te hebben. Dit is ook zo verwoord in het nieuwe concept-bestemmingsplan dat in
2014 in procedure wordt gebracht bij de Gemeente Maastricht.
Het inrichtingsplan voor het bedrijventerrein is gereed en aangepast in augustus 2013.

2013
Bestemmingsplan
In 2013 heeft de Stichting opdracht gegeven aan de Aelmans Adviesgroep om ondersteuning te leveren bij
het opstellen van het bestemmingsplan (zie ook 'Naar een nieuw bestemmingsplan').
Het bestemmingsplan beschrijft voor het bedrijventerrein het volgende:
Het Bedrijventerrein tot medio 2019
 Een deel van het bedrijfsterrein blijft in gebruik
door ENCI
 Een deel van het bedrijfsterrein wordt verhuurd
aan overige bedrijven (bv Inashco)
 Aansluitend aan het bedrijventerrein wordt het
maaiveld van de overgangszone gerealiseerd op 2
niveaus: op 50 meter NAP en op 38 meter NAP.

Het bedrijventerrein tot medio 2019
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Het bedrijventerrein ná medio 2019
(zonder de overgangszone)
 ENCI (t/m cat. 5.3)
 Verhuur overig terrein aan
bedrijven (cement gerelateerd, groene maakindustrie, handel) (t/m cat. 5.3)

Het bedrijventerrein ná medio 2019

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 een broedplaats van startende bedrijven die met name geïnteresseerd zijn in kleine
ruimtes van 12 m2. Een maat die in de regio niet veel beschikbaar is. Anno 2013 zijn meer dan vijftien
bedrijven gevestigd in het kantoorgebouw. Een greep hieruit.
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Op het bedrijvenpark heeft het bedrijf «Inashco B.V.» de Tien-criteriatoets succesvol doorlopen. Dit
bedrijf wint op een hoogst innovatieve en milieuvriendelijke wijze ferro- en non-ferro metalen uit bodemassen van huisvuilverbrandingsinstallaties. Ná het doorlopen van de Tien-criteria-toets hebben zowel de
Gemeente Maastricht als de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied goedkeuring gegeven voor
de komst van het bedrijf naar het ENCI-terrein. Het bedrijf heeft eind 2012 de Wm-vergunning en een
bouwvergunning gekregen voor de voormalige Ovenhal 5/6 en gebouw 14. In 2013 is een werkgroep
gestart met deelnemers van Inashco en ENCI om de verbouwing van de hal en omliggende terreinen en
gebouwen te realiseren. In mei 2013 is Inashco in productie gegaan.

Vanaf medio 2013 wint Inashco op het ENCI-terrein op een hoogst innovatieve en milieuvriendelijke wijze ferroen non-ferro metalen uit bodemassen van huisvuil-verbrandingsinstallaties
In 2013 heeft ook de Firma «Zwaar» de Tien-criteriatoets succesvol doorlopen en hebben Gemeente en
Stichting positief gereageerd op de komst van dit bedrijf naar het bedrijvenpark van ENCI. Zwaar gaat in
een gedeelte van Trafo Zuid op ambachtelijke wijze houten meubels ontwerpen en produceren.
Ook het bedrijf «Bistrena B.V.» heeft de Tien-criteriatoets met succes doorstaan en wil in de TD-hal van
ENCI ruimte huren voor de productie van tussenwanden. Dit betekent dat de TD-hal niet meer alleen door
ENCI gebruikt zal worden en onderdeel zal zijn van het bedrijventerrein voor externe bedrijven. Op dit
moment is een werkgroep van ENCI de voorbereidingen aan het treﬀen voor de komst van Bistrena.
In 2011 verhuurde ENCI de hal van de voormalige brandstofvoorbereiding aan «MedWaste Control» dat
de bedoeling had om in deze hal medisch afval (papier, plastics, disposables) op te waarderen tot
brandstof. Het bedrijf beschikt hiervoor over een Wm-vergunning en bouwvergunning. Door een wijziging
in de aandeelhoudersstructuur van Medwaste Control zijn de activiteiten echter nog niet gestart. Eind
2013 neemt de hoofdaandeelhouder Stericycle (Amerikaanse beursgenoteerde onderneming) een besluit
om al dan niet over te gaan tot uitvoering van haar eerdere besluit.
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Plan voor nieuwe (gecompartimenteerde) bedrijfshal
Omdat er vraag is naar hallen op bedrijventerreinen in milieuklasse 5.3, heeft een projectontwikkelaar
eind 2012 het initiatief genomen voor het maken van een plan om op het nieuwbouwterrein een nieuwe
(gecompartimenteerde) bedrijfshal te bouwen van 6.000 m3. In 2013 heeft de projectontwikkelaar
schetsen laten maken van de hal en diverse prospects rondgeleid. De opmerkingen van de heer H. Janssen
(SATIJNPlus Architecten), opsteller van het beeldkwaliteitplan van het bedrijventerrein en supervisor van
het ENCI-gebied, zijn verwerkt in de schets.

Sloop Ketelhuis
In dat kader heeft ENCI in overleg met de stedebouwkundige van de Gemeente Maastricht vastgesteld
welke gebouwen en installaties op het ENCI-terrein
gewenst zijn om te behouden en welke gesloopt
dienen te worden. ENCI heeft een sloopplan opgesteld en is in 2013 verder gegaan met het opschonen
van het terrein. Het voormalige Ketelhuis is gesloopt
omdat dit gebouw niet paste in de ontwikkeling van
het bedrijventerrein.
In 2013 werd het ketelhuis gesloopt omdat het niet meer
paste in de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Stappenplan voor bouwrijpe oplevering overgangszone
Het Bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft een Stappenplan vastgesteld
op 15-06-2011. Hierin is exact aangegeven welke acties in 2012 en 2013 genomen moeten worden om de
gronden van de overgangszone in 2014 bouwrijp op te leveren. De technici van ENCI stellen daarom
diverse masterplannen op die uitgaan van de afspraken die zijn gemaakt in het Plan van Transformatie.
Doel van de masterplannen is basisafspraken te maken over hoe de overgangszone en het
bedrijventerrein technisch met elkaar verbonden kunnen worden.
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Masterplan Wegen en gebouwen
In 2013 heeft ENCI een meerjarenonderhoudsplan Wegen 2013-2018 opgesteld en besproken. Dit plan is
een onderhoudsprogramma met als doel de bestaande infra in orde te maken en op orde te houden.
'Infra' is in dit geval gas, water, licht, wegen en riolering. In het plan is een prioritering van het onderhoud
aangegeven.
Verder heeft ENCI in 2013 een eerste rapport opgesteld om het kantoorgebouw te transformeren naar een
bedrijfsverzamelgebouw (ENCI is nu immers één van de gebruikers) met een openbare functie in de
toekomst.
Deze transformatie behelst onder andere:
 Kantoorgebouw 24 uur / 7 dagen per week toegankelijk maken voor huurders (uitvoering 4e
kwartaal 2013)
 Vervangen koelunit (uitvoering 3e kwartaal 2013)
 Bewegwijzering binnen en buiten het gebouw (uitvoering in 2014)
 Nieuwe belijningen parkeerplaatsen (uitvoering in 2014)
 Vervangen van een aantal technische installaties (2014 t/m 2017)
 Kantoorgebouw in 2016 openbaar stellen voor de toegang naar de overgangszone.
Masterplan Groen
In het Plan van Transformatie is afgesproken dat ENCI zorgdraagt voor de realisatie van de
hoofdaansluiting, de zogeheten 'Centrale Allée'. Het masterplan Groen beperkt zich in 2013 tot deze
Centrale Allée (zie ook 'Het ENCI-gebied beter toegankelijk'). In juli 2013 heeft ENCI de opdracht verleend
voor de aanleg van deze hoofdaansluiting. In het najaar van 2013 wordt het eerste deel van deze centrale
as met aan weerszijden bomen, aangelegd (vanaf de hoofdingang van ENCI tot aan de brandstofsilo`s).
Het tweede deel (vanaf brandstofsilo`s tot aan het Point Sublime in de overgangszone) wordt aangelegd
ná uitbedrijfname van de cementoven van ENCI.

Visualisatie van de Centrale Allée in
het Plan van Transformatie
Toepassing BREEAM-toets op ENCI-gebied
De Stichting zal vergaande duurzaamheidseisen stellen aan bestaande en nieuwe gebouwen op het
bedrijventerrein en in de overgangszone. De Stichting wil dat deze gebouwen zullen behoren tot de 50%
beste BREEAM gecertiﬁceerde gebouwen. Het is dan ook de bedoeling om deze BREEAM-toets los te laten
op het ENCI-gebied.
In september 2011 is de gebiedstoets Breeam oﬃcieel geworden. Wanneer de kinderziektes in deze toets
volledig zijn opgelost, zal de Werkgroep BREEAM ENCI-gebied de gebiedstoets inzetten. ENCI volgt de
ontwikkelingen bij BREEAM op de voet. De door BREEAM uitgevoerde pilots om de gebiedstoets te testen
op haar functionaliteit hebben nog niet geleid tot een zodanig beproefd model dat ENCI probleemloos kan
toepassen. Het beleid om te wachten op een beproefde BREEAM methode is in 2013 gecontinueerd.
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5 | DE TRANSFORMATIE VAN DE OVERGANGSZONE

Eind 2012 is ENCI in opdracht van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied gestart met de aanleg van
de overgangszone. Deze zone komt te liggen 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.

In 2013 is ENCI verder gegaan met de afgraving van de
overgangszone

Indeling in diverse hoogtes
De overgangszone wordt in diverse hoogtelagen
opgedeeld om een prachtig uitzicht over de
groeve te realiseren. De hoogste laag (+50 m NAP),
ligt op het niveau van het aangrenzende
bedrijventerrein. In de toekomst wordt deze laag
via het bedrijventerrein ontsloten door middel
van de «Centrale Allée» (zie ook 'Het ENCI-gebied
beter toegankelijk') die naar de «Point Sublime»
voert.

De overgangszone zal ervoor zorgen dat de
overgang van het bedrijfsterrein 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
concept-bestemmingsplan dat in procedure zal
worden gebracht bij de Gemeente Maastricht.
ENCI zal de overgangszone uiterlijk in 2014
bouwrijp opleveren waarna de Stichting deze
verder kan ontwikkelen. E.e.a. is verwoord in het
eindrapport 'Overgangszone en Ontwikkelingsmaatschappij Plan van Transformatie ENCIgebied' van 08-10-2009.

Impressie van de overgangszone in het Plan van
Transformatie

Via dit Point Sublime, een uitkijkpunt dat we nog
moeten vormgeven, zal het bovenste deel van de
overgangszone worden verbonden met een lager
gelegen deel van de overgangszone. ENCI graaft
dit lagere deel af tot een niveau van circa +38 m
NAP. Verder is het mogelijk om diverse inwandige
balkons te realiseren (+ 30 m NAP).

Het Point Sublime, een uitkijkpunt dat we nog moeten
vormgeven, is in 2013 uitgezet
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2013
Notariële overdracht
ENCI heeft zich verplicht om de gronden van de overgangszone die behoren tot de groeve, zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk in 2014, bouwrijp op te leveren en in erfpacht over te dragen aan de Stichting voor
een erfpachtcanon van 1 euro. De erfpacht heeft een looptijd van 50 jaar. Natuurmonumenten handhaaft
het erfpacht nadat zij dit deel van de groeve in eigendom heeft verworven.
ENCI heeft zich verplicht om de gronden van de overgangszone die niet behoren tot de groeve, zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk in 2014, bouwrijp op te leveren en te verkopen aan de Stichting voor de ontwikkeling
van de overgangszone. De verkoopprijs bedraagt 1 euro.
De Aelmans Adviesgroep adviseert de Stichting en stelt in goed overleg met Natuurmonumenten de juiste
notariële overdracht op. Doel is om voor de Stichting een correcte eigendomsoverdracht en
erfpachtconstructie op te stellen. In 2013 heeft de Aelmans Adviesgroep op basis van het conceptbestemmingsplan in overleg met de Stichting een overdrachtsnotitie opgemaakt. Door Achten Thissen
Notarissen is de notariële acte opgesteld. Deze zal in het eerste kwartaal van 2014 passeren.
Bestemmingsplan
Het concept-bestemmingsplan dat in het eerste kwartaal van 2014 in
procedure wordt gebracht, beschrijft voor de overgangszone het
volgende:
Wijzigingen per 1 juli 2019
1 Ovengebied ('het toekomstige bouwen')
> Van cat. 5.3 naar cat. 4.2
2 + 50 m NAP zone (creatieve bedrijvigheid en verblijfsrecreatie)
> Van cat. 5.3 naar cat. 3.2
3 50/38/30 NAP (informatie/recreatie/toerisme/wellness)
> Naar cat 3.2

Zie ook 'Naar een nieuw bestemmingsplan'
Ontwerp en bestek bouwrijp maken overgangszone Oven 8-gebied
In maart 2013 is een interne werkgroep binnen ENCI gestart met een studie naar de eventuele sloop van
Oven 8 en het bouwrijp maken van het ovengebied. Medio 2014 zal deze studie zijn afgerond.
In april 2013 heeft de Gemeente Maastricht aan bureau Maurer de opdracht verstrekt om te bekijken wat
de architectonische en bedrijfseconomische mogelijkheden zijn van Oven 8. Bureau Maurer zal in oktober
haar advies uitbrengen.
Ontwerp en bestek bouwrijp maken overgangszone 50 meter zone
ENCI zorgt ervoor dat de overgangszone uiterlijk in 2014 bouwrijp wordt opgeleverd, inclusief een
halfverhard pad voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer, straatverlichting, een houten hekwerk
bij de rand van de groeve en een afzetting tussen de overgangszone en het bedrijventerrein. Aan drie
partijen is oﬀerte gevraagd om het plan te maken en de realisatie te begeleiden. Eind 2013 neemt de
Stichting hierover een beslissing. De voorbereidende werkzaamheden zullen hiervoor begin 2014 starten.
Afgraving 38 meter zone
In 2013 is ENCI verder gegaan met het afgraven van de overgangszone van +50 meter NAP naar +38 meter
NAP. Het Point Sublime is gemarkeerd en de overgangszone is medio 2013 al zo'n 5 meter verlaagd, tot op
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het niveau van +45 meter NAP. Medio 2014 zal het niveau van +38 meter zijn bereikt. Tijdens het afgraven
is gebleken dat de kwaliteit van de kalksteen minder goed is dan verwacht. ENCI zal deze kalksteen daarom
met grotere zorg in haar proces moeten toepassen. Ook zal de Stichting stabiliteitsonderzoeken moeten
laten uitvoeren om het Point Sublime correct te kunnen ontwerpen.
In 2013 is tevens gestart met het afgraven van de natuurzwemplas die tussen de centrale waterplas en de
plas bij 'Onder D'n Olifant' komt te liggen. Zie ook 'De transformatie van de groeve'.

Bouw Infocentrum ENCI-gebied
In 2013 is het voormalige 'theehuis' bij de visvijver
uitgebreid tot een Informatiecentrum ENCI-gebied
(zie ook 'De omgeving betrekken bij de transformatie). ENCI heeft hiervoor in de eerste helft van
2013 een bouwvergunning gekregen van de Gemeente Maastricht. Het infocentrum is gebouwd
conform het Bouwbesluit 2012. De Stichting heeft de
kosten van de bouw van het bouwwerk voor haar
rekening genomen. ENCI heeft de benodigde infra
bekostigd.
De Stichting heeft in 2013 een exploitant gevonden
voor dit infocentrum in de persoon van de heer
L. Bellefroid. Het infocentrum is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 - 18.00 uur.

Ook op de Lage Kanaaldijk in Maastricht is sinds
2013 duidelijk te zien hoe bezoekers het Infocentrum
kunnen bereiken

Betaald Parkeren bij infocentrum
In 2013 zijn verder voorzieningen getroﬀen om Betaald Parkeren bij de visvijver mogelijk te maken. Het
invoeren van het Betaald Parkeren is in septem-ber 2013 ingevoerd. De Stichting zal de parkeeropbrengsten (€ 2,- per auto per dag) gebruiken voor het beheer en onderhoud van de natuurgebieden
rondom de visvijver en D'n Observant. Bezoekers kunnen parkeermunten verkrijgen bij Châlet D'n
Observant of bij de muntautomaat die is geplaatst naast het infocentrum. In 2013 is een bord geplaatst bij
de ingang van de zuidelijke toegangsweg om recreanten te informeren over het betaald parkeren en het
gebruik van de parkeeropbrengsten.

In de eerste helft van 2013 werd het Infocentrum ENCI-gebied in gebruik genomen
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Werkgroep inrichting en beeldkwaliteitplan Overgangszone/Bedrijventerrein
In 2013 werd het Beeldkwaliteitplan zoals vastgesteld op 22 juni 2012, aangepast conform het conceptbestemmingsplan dat in procedure zal worden gebracht bij de Gemeente Maastricht. Doel hiervan is dat
het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan geen tegenstrijdigheden vertonen. Met deze laatste
aanpassingen is het beeldkwaliteitplan HET richtinggevende plan voor de Stichting om de kade,
bedrijventerrein en overgangszone verder te ontwikkelen.

In 2013 werd het Beeldkwaliteitplan zoals vastgesteld op 22 juni 2012, aangepast conform het conceptbestemmingsplan.
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6 | DE TRANSFORMATIE VAN DE GROEVE

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 2013 zijn in de groeve opnieuw maatregelen genomen om
het Plan van Transformatie uit te voeren.
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.
In het eindafwerkingsplan wordt onder andere rekening gehouden met de volgende onderwerpen:
 De vormgeving en exacte locatie van de toeristisch-recreatieve voorzieningen en de aansluiting op
het bestaande recreatienetwerk en belangrijke cultuurhistorische elementen van Hoeve
Lichtenberg en Hoeve Caestert
 De aansluiting op historische routes
 De detailvormgeving met onder meer het gebruik van silexdepots en terrasranden
 Wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen voor de recreant
 Een locatie voor een uitgehakt kalksteenicoon
De verdere uitwerking van deze onderwerpen vindt plaats in uitvoeringsovereenkomsten, tussen de
partijen die de overeenkomst tot uitvoering van het Plan van Transformatie hebben ondertekend.
Natuurlijk vindt hierover ook overleg plaats met andere partijen zoals de belanghebbende gemeenten in
België.

2013
De Schark - opknappen en openstellen als oorlogsmonument
In 2012 is groeve De Schark gerestaureerd en heeft ENCI een nieuwe mergelgang laten aanleggen om
Groeve De Schark te verbinden met de ENCI-groeve. Hierdoor staat de westrand van de ENCI-groeve,
weliswaar via particulier terrein, in verbinding met de Mergelweg in Maastricht. In januari 2013 heeft de
Amerikaanse delegatie van USAG Schinnen goedkeuring gegeven om de naam 'Groeve De Schark' te
veranderen in 'American Memorial The Schark'.
In januari 2013 hebben Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied, Stichting Herdenking
Amerikaanse Kerstnachtviering (SHAK) 1944 en USAG Schinnen een toekomstvisie opgesteld over De
Schark. Uiteindelijke doel hiervan is ervoor te zorgen dat De Schark met zijn historische waarde bewaard
blijft voor toekomstige generaties, ook wanneer ENCI ná 2019 niet langer eigenaar is. USAG Schinnen heeft
de visie in maart 2013 gestuurd naar het Museum of POC in Heidelberg om te onderzoeken hoe hiermee
om moet worden gegaan. Naar verwachting zal dit een proces zijn dat langere tijd in beslag gaat nemen.

In oktober 2013 bezocht mevrouw
Pﬂuke, Founder American War
memorials Overseas, het American
Memorial The Schark
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Uitgehakt kalksteenicoon in de westrand van de groeve
In het goedgekeurde eindafwerkingsplan van de groeve is rekening gehouden met een locatie voor een
uitgehakt kalksteenicoon. Met kunstenaar Marijn Rooiakkers zijn in maart 2013 gesprekken gevoerd over
hoe dit kalksteenicoon in de westrand van de groeve vorm kan worden gegeven. In het laatste kwartaal van
2013 zal de kunstenaar een ontwerp presenteren.
Aansluiting op Hoeve Lichtenberg
In het Plan van Transformatie is geanticipeerd op de mogelijkheid om de toekomstige ontwikkeling van
Hoeve Lichtenberg te koppelen aan de ontwikkelingen in de overgangszone als gebied van natuurbeleving
en extensieve recreatie.
Natuurmonumenten heeft een visie ontwikkeld voor de herbestemming van Hoeve Lichtenberg. In deze
visie wordt Hoeve Lichtenberg een hotelaccommodatie waarbij een verbinding tussen de overgangszone
en het gebouw wordt gemaakt middels een lift. Het is de verwachting dat de realisatie hiervan pas op de
langere termijn zal plaatsvinden.
Stijgpunt Luikerweg: herstel historische route Maastricht-Luik
In het kader van het Plan van Transformatie treft de Stichting sinds 2012 voorbereidingen voor het
realiseren van een nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Hierdoor wordt
de historische route Maastricht - Luik via de overgangszone hersteld (zie ook 'Het ENCI-gebied beter
toegankelijk'). Vanuit het Europese Interreg IV-project RESTORE is hiervoor eind 2012 een subsidiebedrag
toegekend. ENCI heeft eenzelfde bedrag voor deze verbinding gereserveerd. Natuurmonumenten heeft
verder nog aanvullende ﬁnancieringsbronnen verkend.
Afhankelijk van eventuele aanvullende ﬁnanciële middelen die nog ter beschikking komen, bepaalt de
Stichting in december 2013 hoe het stijgpunt eruit moet komen te zien. Recreanten zullen een
spectaculair uitzicht over de groeve krijgen en van hieruit afdalen naar de ENCI-groeve. Projectcoördinatie
is in handen van Natuurmonumenten en de Stichting.

Op de luchtfoto is de locatie
aangegeven waar de nieuwe trap
tussen de Sint-Pietersberg en de
ENCI-groeve in 2014 wordt gerealiseerd
Planning:
 01-01-2014: bestek klaar
 01-01-2014: aanbesteding
 01-05-2014: start uitvoering
 01-01-2015: oplevering stijgpunt
Vanwege de complexiteit van de subsidieregels, heeft de Stichting voor dit speciﬁeke project in 2013 een
externe projectcontroller in de arm genomen.
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Natuurzwemplas
Zwemmen, pootjebaden, picknicken of heerlijk ontspannen langs het water in de kalksteengroeve. In het
kader van het Plan van Transformatie zijn de groevemachinisten van ENCI in de eerste helft van 2013 in
nauw overleg met Natuurmonumenten gestart met het aanleggen van een unieke natuurzwemplas aan de
rand van de overgangszone. De zwemplas wordt momenteel ingericht tussen de centrale waterplas in de
groeve en de reeds bestaande vijver 'Onder D'n Olifant'. De zwemvijver zal tussen de twee en vier meter
diep zijn.
Leuk detail is dat de plas niet
ver komt te liggen van de plek
waar eind 2014 een verbinding
wordt gemaakt om de oude
Luikerweg te verbinden met de
groeve. Het is de bedoeling dat
recreanten vanaf 2015 gebruik
kunnen maken van de zwemplas.

In 2013 is begonnen met de
aanleg van de natuurzwemplas
waar recreanten vanaf 2015 gebruik van kunnen maken

Afgraving kalksteenzuilen bij Oehoevallei
In het Plan van Transformatie is afgesproken dat aan de noordzijde van de groeve drie kalksteenzuilen
worden ingericht als visuele afscheiding van de Oehoevallei. Deze torens zullen een hoogte van 20 tot 30
meter ten opzichte van het omringende maaiveld hebben. Niet alleen dienen ze als visuele afscheiding van
de Oehoevallei, ze zullen ook opvallen als geologische monumenten en mogelijke verblijfplaats van de
Oehoe. In 2013 zijn de groevemachinisten van ENCI begonnen met het afgraven van deze zuilen.

In 2013 zijn de groevemachinisten van ENCI gestart
met het afgraven van de kalksteenzuilen bij de
Oehoevallei. De zuilen zullen in de toekomst op
imponerende wijze zo'n 20 à 30 meter ten opzichte
van het maaiveld oprijzen

Impressie van de kalksteenzuilen als visuele afscheiding van de Oehoevallei
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Werkgroep Waterbeheer
In 2013 is in het kader van het Plan van Transformatie een werkgroep «Waterbeheer» opgericht met daarin
vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, ENCI, Grontmij en BAT. De werkgroep heeft in mei 2013 een
concept-visie opgesteld voor het waterbeheer in de groeve met als belangrijkste uitgangspunt dat de
diverse watersystemen (Maas- en groevewater) liefst niet gemengd worden. De werkgroep heeft de ﬁrma
BAT de opdracht gegeven om deze visie verder uit te werken. Daarbij worden drie watersystemen
ontwikkeld:
 Maaskwel in overgangszone
 Watersysteem boven Maaspeil
 Watersysteem onder Maaspeil

D'n Observant / Oehoevallei en deel ENCI-bos - afronding overdracht
Met betrekking tot de feitelijke overdracht van D'n Observant, de Oehoevallei en een deel van het ENCI-bos
van ENCI aan Natuurmonumenten zal ENCI een overdrachtsdossier aanreiken aan Natuurmonumenten.
De juridische overdracht heeft al op 1 oktober 2010 plaatsgevonden.

Links de Oehoevallei en rechts D’n Observant, waarvan de feitelijke overdracht aan Natuurmonumenten in het
eerste kwartaal van 2014 zal plaatsvinden

Aanvraag ontheﬃng voor kalkgraslanden
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft bepleit dat er geen lappendeken van
ontheﬃngen in het kader van de Flora en Faunawet mag ontstaan maar dat er een generieke ontheﬃng
moet komen waarbij alle aspecten binnen het Plan van Transformatie meegenomen kunnen worden.
Gesprekken met het Ministerie van EL & I Dienst Regelingen geven aan dat dit past binnen de gedachte die
ook bij het Ministerie ligt om de huidige te vormen Natuurwet op dit punt te verbeteren.
Wij hebben samen besloten te werken aan onderzoeken op ecologisch vlak binnen het gehele ENCIgebied. Op die manier kunnen we integraal de beste werkwijze samen afstemmen om een zo groot
mogelijk ecologisch voordeel in de kalksteengroeve te verkrijgen. Hierdoor zal deze werkwijze ook voor het
Ministerie een belangrijke pilot zijn.
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7 | HET ENCI-GEBIED BETER TOEGANKELIJK

Om het ENCI-gebied beter toegankelijk te maken, voorziet het Plan van Transformatie in een aantal nieuwe
verbindingen.
Het ENCI-gebied ligt op een kruispunt van historische verbindingen. Via het gebied kunnen Oost-West en
Noord-Zuid verbindingen worden gelegd tussen bijzondere objecten: tussen Kasteel De Hoogenweerth
aan de Maas en Château Neercanne aan de Jeker en tussen Fort St.-Pieter en Fort Eben Emael.
Tussen oktober 2011 en oktober 2012 heeft de Werkgroep Verbindingen onder voorzitterschap van
Natuurmonumenten, 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. Deze
nieuwe weg is bedoeld om D'n Observant, SintPietersberg, overgangszone en groeve beter
bereikbaar te maken vanaf de Lage Kanaaldijk.
Het vormt bovendien een verbinding met het
Belgische deel van het Plateau en met Kanne.
In oktober 2010 is de zuidelijke ontsluitingsweg
naar D'n Observant in gebruik genomen
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 het beheer van onderhoud verzorgen, tenzij hierover tussen partijen
andere afspraken worden gemaakt. De weg en voet- en ﬁetspad leidt naar het infocentrum ENCIgebied waar in 2010 een parkeerplaats is aangelegd voor 200 personenauto's.

2013
In de tweede helft van 2013 zijn er voorzieningen getroﬀen om
middels slagbomen en een muntautomaat Betaald Parkeren mogelijk te maken (€ 2,- per dag). Op een bord bij de ingang van de weg
worden de recreanten die met de auto komen hierover geïnformeerd. Parkeeropbrengsten komen ten goede van het beheer en
onderhoud van de natuurgebieden rondom de visvijver en D'n
Observant. Bij besteding in het Infocentrum, krijgen recreanten een
gratis uitrijmunt.

2

Een tweede manier om het ENCI-gebied te ontsluiten via de Lage Kanaaldijk zal gebeuren via een
hoofdaansluiting. Vanuit de hoofdingang van ENCI zal door het bedrijventerrein tot in het «Point
Sublime» van de overgangszone een zogenaamde 'Centrale Allée' worden aangelegd. De vormgeving hiervan sluit nauw aan bij het Beeldkwaliteitplan dat is overeengekomen augustus 2013. De
Centrale Allée wordt een brede laan die aan beide zijden met bomen is beplant. De laan wordt in
twee fases aangelegd: de eerste fase in het eerste kwartaal van 2014, de tweede fase na de sluiting
en de ontmanteling van de oven in 2019.
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2013
In het eerste kwartaal van 2014 wordt begonnen met de aanleg van de eerste fase van de Centrale
Allée. Dit betekent dat de bomen worden aangeplant vanaf de hoofdingang van ENCI tot aan het
ovengebied. Twee jaar voor het sluiten van Oven 8 wordt een werkgroep gevormd om te
onderzoeken of een alternatieve, recreatieve functie voor Oven 8 mogelijk is. Indien Oven 8
gehandhaafd wordt en een recreatieve functie krijgt, zal de Centrale Allée in de tweede fase (dus ná
medio 2019) ofwel onder, ofwel om Oven 8 worden gerealiseerd.

Fase 1 gereed: voorjaar 2014. Fase 2 gereed: eind 2020.

3

Aan de westrand van de groeve is in 2012 middels een nieuwe mergelgang een verbinding gerealiseerd tussen de ENCI-groeve en American Memorial The Schark. In september 2012 is Groeve
De Schark geheel opgeknapt en op ingetogen manier geopend. Hiermee is de westrand van de
ENCI-groeve, weliswaar via particulier terrein, nu ook verbonden met de Mergelweg in Maastricht
(zie ook: 'De Transformatie van de groeve').

2013
In 2013 is door USAG Benelux-Schinnen toestemming gegeven voor de naamsverandering van
groeve De Schark in 'American Memorial the
Schark'. Op voorwaarde dat het Amerikaanse
leger en USAG Schinnen niet ﬁnancieel of op enig
andere manier verantwoordelijk worden gehouden voor deze groeve. Groeve De Schark is tot
januari 2020 in eigendom van ENCI. Begin 2013 is
in overleg met USAG Benelux-Schinnen een
conceptvisie opgesteld om de toekomst van dit
American Memorial veilig te stellen. Afgesproken
werd dat de Amerikaanse delegatie over deze
toekomstvisie overleg zal voeren met betrokken
Amerikaanse partijen.
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Op initiatief van Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en VVV Maastricht kan Groeve
De Schark bezocht worden als American Memorial door het boeken van een rondleiding bij VVV
Maastricht.

4

Het ENCI-gebied wordt op een vierde manier beter toegankelijk gemaakt door het realiseren van
een nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en de noordzijde van de ENCI-groeve. Het
is de bedoeling om hiermee de historische route Maastricht - Luik via de overgangszone te herstellen. Deze verbinding 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 parkeervoorziening bij het fort áls het publiek dat horecavoorziening Slavante bezoekt,
het ENCI-gebied bereiken vanaf het plateau aan de noordzijde.
In 2012 heeft de Stichting in samenwerking met de Provincie Limburg dit plan ingediend om
Europese ondersteuning te krijgen vanuit het Interreg IV project RESTORE. Projectcoördinatie is in
hand van Natuurmonumenten en de Stichting. Eind 2012 is vanuit het Europese Interreg IV-project
RESTORE voor dit stijgpunt een subsidiebedrag toegekend.

2013
In verband met de speciﬁeke Europese regels, heeft de stichting voor dit project in 2013 een
externe projectcontroller ingehuurd. In 2013 heeft ENCI eenzelfde bedrag toegekend voor het
realiseren van deze verbinding.
Afhankelijk van welke andere ﬁnancieringsbronnen hiervoor ter beschikking komen, wordt in het
laatste kwartaal van 2013 duidelijk hoe de toegang eruit komt te zien. Deze vierde toegang moet
uiterlijk 1 januari 2015 gerealiseerd zijn. Recreanten zullen een spectaculair uitzicht over de groeve
krijgen en van hieruit afdalen naar de ENCI-groeve.

5

De vijfde ontsluiting is voorzien naar Hoeve Lichtenberg. Natuurmonumenten, die de eigenaar is
van Hoeve Lichtenberg, wil van de hoeve verder ontwikkelen tot een verblijfsaccommodatie. Een
lift vanuit de groeve naar Hoeve Lichtenberg moet zorgen voor deze toegang. Realisatie hiervan
zou op de langere termijn moeten plaatsvinden (zie ook: 'De transformatie van de groeve').

2013
Begin 2013 heeft Natuurmonumenten aangeven dat dit project enkele jaren wordt uitgesteld.
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6

De zesde ontsluiting betreft de watertaxiverbinding tussen ENCI/Slavante en Heugem. Deze is
operationeel sinds mei 2011. De watertaxi voer bij wijze van proef in 2011 en 2012 alleen in de
weekenden. De exploitatie is in handen van Rederij Stiphout.

2013
In goed overleg tussen de Stichting en Rederij Stiphout heeft de watertaxi in 2013 opnieuw gevaren
tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs. Met Rederij Stiphout en de exploitant van het
infocentrum heeft de Stichting er bovendien voor gezorgd dat gebruikers van de watertaxi op
vertoon van hun oversteekbon een gratis consumptie konden nuttigen in het infocentrum. Voor
kinderen een gratis ijsje. Het was één van de middelen om bezoekers bekend te maken met het
infocentrum. Dit heeft uitstekend en naar aller tevredenheid gewerkt.

In de zomer van 2013 voer De Maasgouw 1 tussen
Heugem en ENCI

7

De bezoekers van het gangenstelstel Zonneberg komen nu voornamelijk via VVV per boot vanuit
het centrum van Maastricht aan op de kade ter hoogte van AINSI. De verwachting is dat ook in de
toekomst een groot deel van de bezoekers van de groeve per boot zullen aankomen.

2013
Het is niet mogelijk gebleken om de aanmeerplek ter hoogte van AINSI te verplaatsen naar het
zuiden ter hoogte van de Centrale Allée. Daarom is in 2013 de mogelijkheid onderzocht of een
verbinding naar de groeve door het gangenstelsel ter hoogte van het bergarchief van ENCI
of het kantoorgebouw van ENCI mogelijk is. De studie heeft in 2013 uitgewezen dat dit technisch
tot de mogelijkheden behoort. Het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg kan met beperkte
middelen veilig worden gemaakt voor bezoekers. Er zijn diverse manieren om de verbinding
tussen de openbare weg en het gangenstelsel te realiseren. In alle gevallen moet rekening worden
gehouden met de transportbewegingen op de Lage Kanaaldijk en de overbrugging van een
hoogteverschil van circa 30 meter. Aan de groevekant is het hoogteverschil slechts 10 meter. Dit
verschil zal overbrugd moeten worden. In 2014 zal dit vraagstuk onderwerp zijn van studie.
Passagiersterminal
De Stichting is in overleg met de Gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat omtrent de aanleg van
een passagiersterminal ter hoogte van de voormalige oliesteiger. Deze ligt op het meest zuidelijke
punt van de ENCI-kade, bijna loodrecht tegenover de zuidelijke ontsluitingsweg. In het nieuwe
bestemmingsplan is deze aanlandingsplaats opgenomen.
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8 | DE OMGEVING BETREKKEN BIJ DE TRANSFORMATIE

De Stichting hecht belang aan een goed contact met alle stakeholders rondom de Sint-Pietersberg. Net als in
afgelopen jaren, is ook in 2013 daarom continu geïnvesteerd in het bespreekbaar maken van de uitvoering van de
transformatieplannen met de betrokkenen.

2013
Infobijeenkomsten voor geïnteresseerde omwonenden
Ook in 2013 heeft de Stichting voor geïnteresseerde omwonenden weer diverse informatiebijeenkomsten
en rondwandelingen georganiseerd over en door het ENCI-gebied. Zo heeft de werkgroep «Bestemmingsplan» er nadrukkelijk voor gekozen om met betrokkenen overleg te voeren over het conceptbestemmingsplan, nog voordat het in procedure werd gebracht bij de Gemeente Maastricht.
De Stichting heeft op 25 mei, 11 en 26 juni 2013 drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens
deze bijeenkomsten heeft de Stichting tijdens een rondwandeling over het terrein de bezoekers 'in het
veld' geïnformeerd over de voortgang (25 mei), heeft de Aelmans Adviesgroep samen met de Stichting het
concept-bestemmingsplan toegelicht (11 juni) en hebben de Aelmans Adviesgroep en de Stichting de
binnengekomen feedback over het concept-bestemmingsplan gezamenlijk met betrokkenen besproken
(26 juni). De Stichting heeft de omgeving nadrukkelijk opgeroepen om het bestemmingsplan kritisch te
bekijken en verbetersuggesties aan te leveren. Nuttige en relevante feedback heeft de Stichting verwerkt in
de deﬁnitieve tekst. Het concept-bestemmingsplan met alle bijbehorende documenten werd in juni
gepubliceerd op www.enci-gebied.nl.
Het concept-bestemmingsplan wordt in het eerste kwartaal van 2014 in procedure gebracht bij het
Bevoegd Gezag: de Gemeente Maastricht.

Ook in 2013 is continu geïnvesteerd in het informeren van betrokkenen
Op 23 februari 2013 heeft de Stichting de Commissie Stadsontwikkeling van de Gemeente Maastricht
bijgepraat over de voortgang van de uitvoering van het Plan van Transformatie. Dat gebeurde via een
presentatie en rondwandeling naar diverse locaties in het ENCI-gebied.
Verder ontving de Stichting op 23 april 2013 de Stichting 6212 (inwoners en ondernemers van de wijk SintPieter en directe omgeving). Ook tijdens dit bezoek heeft de Stichting een presentatie gegeven over de
voortgang en konden de aanwezigen in het veld kennismaken met alle vorderingen die voortvloeien uit de
samenwerking binnen het Plan van Transformatie.
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Infocentrum ENCI-gebied
In 2013 heeft de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied het 'theehuis' bij de visvijver
uitgebreid tot «Infocentrum ENCI-gebied. Het
infocentrum toont een doorlopende PowerPoint
presentatie over ENCI en het Plan van Transformatie.
Bezoekers kunnen bovendien op een computer
zowel www.enci-gebied.nl als diverse andere relevante websites raadplegen. Verder zijn o.a. folders
gemaakt over de uitvoering van het Plan van Transformatie en de restauratie en nieuwe mergelgang
naar American Memorial The Schark. Tot slot heeft
de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCIgebied diverse wandel- en ﬁetsroutes ontwikkeld
met het infocentrum als start- en eindpunt. Het infocentrum is tevens het start- en eindpunt van de VVVrondleidingen door de groeve en het bedrijventerrein van ENCI.
VVV-rondleidingen groeve + bedrijventerrein
In 2011 hebben Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en VVV Maastricht het initiatief gelanceerd om groepsrondleidingen te organiseren in het ENCI-gebied onder leiding van ervaren en gepassioneerde gepensioneerde ENCI-medewerkers. Ook in 2012 en 2013 hebben de gidsen opnieuw veel
bezoekers rondgeleid. In 2013 hebben de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en VVV
Maastricht bovendien afspraken gemaakt om (in beperkte mate) rondleidingen aan te bieden in Groeve De
Schark.

De Stichting heeft in 2013 diverse wandel- en ﬁetsroutes ontwikkeld die verkrijgbaar zijn in het infocentrum
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Samenwerking met Universiteit Maastricht (UM)
In 2013 heeft de Stichting diverse gesprekken gevoerd met de Universiteit Maastricht en Studium Generale
om de Universiteit Maastricht meer te betrekken bij het transformatieproces. Tijdens deze gesprekken
werd nog geen concrete aanleiding gevonden om verdere activiteiten gezamenlijk op te pakken.
Media-aandacht
De Stichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de omwonenden én aan een goed contact met
de lokale en regionale media. Deze media volgen de ontwikkelingen rondom het ENCI-gebied met
belangstelling. Een greep uit de krantenartikelen.
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9 | RAPPORTAGE OVER DE UITVOERING VAN HET PLAN
VAN TRANSFORMATIE AAN

 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

Net als in de afgelopen jaren, heeft het Stichtingsbestuur ook dit jaar de heer W. 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. Het Bestuur heeft in haar vergadering van 28
november 2013 beoordeeld dat is voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen voor het gebied.

31

32

I | BIJLAGE 1: Bevindingen van de heer W. Hazeu, d.d.
6 december 2013

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
t.a.v. voorzitter de heer J. Mans
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht

Maastricht, 6 december 2013

Geachte heer Mans, geachte mede-bestuursleden,
Evenals voorgaande jaren heb ik met veel genoegen invulling gegeven aan het verzoek van de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied om als onafhankelijk deskundige het door uw Stichting
opgestelde Jaarverslag 2013, zowel inhoudelijk als procesmatig, te toetsen. Deze toetsing spitst zich toe op
de wijze van uitvoering van de afspraken die u als Stichting met de Provincie Limburg, de Gemeente
Maastricht, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Sint Pietersberg Adembenemend en
ENCI/Heidelberg Cement gemaakt heeft.
In de bijlage treft u mijn bevindingen aan, welke deels ook gerelateerd zijn aan mijn aanbevelingen op basis
van het verslagjaar 2012. In hoofdlijn constateer ik tot mijn genoegen dat u in 2013 forse stappen heeft
gezet en goed op koers ligt m.b.t. de realisatie van het Plan van Transformatie. In de bijlage bied ik u mijn
bevindingen aan. Langs deze weg wil ik u complimenteren voor de kwaliteit en vormgeving van het
Jaarverslag, welke in deze vorm qua toegankelijkheid en leesbaarheid sterk aan kracht heeft gewonnen.
Ook voor het komende jaar 2014 wens ik u veel succes met de verdere invulling en uitvoering van het
transformatieplan.

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu
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BIJLAGE
Beoordelingsrapportage Jaarverslag 2013
Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
Algemeen beeld
In 2013 is fors doorgewerkt aan de verdere invulling van de transformatie-opgave van het ENCI-gebied. Het
jaarverslag brengt daarbij ook voor minder ingewijden op inzichtelijke wijze de voortgang op de
verschillende onderdelen in beeld. Op een groot aantal onderdelen zijn concrete, voor de omgeving
tastbare vorderingen gemaakt. Vermeldenswaardig in dit verband zijn onder meer de verdere recreatieve
ontsluiting van delen van het terrein, de uitbouw van het theehuis tot informatie-centrum, de komst van
nieuwe bedrijvigheid in zowel het kantoor als op het bedrijfsterrein en de vorderende werkzaamheden
m.b.t. de fysieke inrichting van zowel Groeve als Overgangszone. Deze vorderingen, gekoppeld aan de
planmatige voortgang ten aanzien van o.a. de totstandkoming van het Bestemmingsplan en de realisatie
van een voor de groeve cruciale recreatieve verbinding vanaf de Luikerweg, tonen aan dat in 2013 stevige
stappen zijn gezet op weg naar realisatie van het gewenste eindbeeld.

Voortgang Bestemmingsplanprocedure in relatie tot de ontwikkeling van de Overgangszone
Ik constateer dat in 2013 m.b.t. de noodzakelijke totstandkoming van het Bestemmingsplan (dit mede in
het licht van het kritieke tijdspad waarin het Bestemmingsplan een belangrijk onderdeel vormt in relatie
tot de totale uitvoering van het Plan van Transformatie) goede vorderingen zijn gemaakt. Het Beeldkwaliteitsplan is afgerond en het concept Bestemmingsplan is in open dialoog met de omgeving tot stand
gekomen. Wat dat betreft liggen er goede uitgangspunten om, met het doorlopen van de ruimtelijke
ordeningsprocedure, het plan conform afspraak in de tweede helft van2014 daadwerkelijk vast te kunnen
stellen. Dit gegeven, gekoppeld aan de door ENCI in gang gezette voorbereidingen om de Overgangszone
in 2014 bouwrijp op te leveren, geeft het vertrouwen dat deze voor de Stichting belangrijke mijlpaal binnen
de afgesproken kaders bereikt zal kunnen worden.

Herontwikkeling Bedrijventerrein
Met de komst van verschillende nieuwe initiatieven op het bedrijfsterrein, lijken de mogelijkheden en
(daarmee de positie van dit terrein) herontdekt te worden en bij een groeiende groep van ondernemingen
in de belangstelling te komen staan. Daarmee kan de voorgestane transitie versneld aan kracht winnen,
zeker als daar komend jaar een deel van de, qua ligging aantrekkelijke Overgangszone aan toegevoegd kan
gaan worden. Wel vraag ik daarbij aandacht voor het volgende: Zoals reeds bij vergelijkbare transities is
bewezen, is het organiseren van een goede mix tussen nieuw bedrijfsvastgoed en het benutten dan wel
bewust bewaren van bestaande industriële gebouwen vaak cruciaal voor een succesvolle transformatie.
Daarbij kan niet genoeg benadrukt worden dat het behoud van karakteristiek industrieel erfgoed (ook als
dat mogelijk geen (nieuwe) functie behoudt dan wel verkrijgt) van essentiële waarde voor de toekomst is.
Een vaak in historische context sterke industriële identiteit is immers één van de belangrijkste dragers van
nieuwe succesvolle economische bedrijvigheid. In dat licht vraag ik aandacht voor een zorgvuldige omgang
met op het eerste gezicht mogelijk zogenaamd 'nutte- en daarmee waardeloos' industrieel vastgoed. En
vanuit dat perspectief wil ik graag pleiten voor het op termijn, na sluiting van de productielijn, in stand
houden van de ENCI-oven in zijn huidige fysieke verschijningsvorm, een oven die toch decennialang het
hart van de industriële activiteiten heeft gevormd.

Multimodale kadevoorziening
De positieve trend m.b.t. de herontdekking van het bedrijventerrein kan zich verder versterken als de
gewenste multimodaliteit van de her te structureren kadevoorziening daadwerkelijk gestalte krijgt. In
ﬁnanciële zin is dit naar verwachting geen gemakkelijke opgave. Maar juist vanuit zowel bedrijfseconomisch als toeristisch/recreatief perspectief heeft een dergelijke multimodale kade dusdanig veel
toekomstwaarde, dat de realisatie daarvan een waar nodig versterkte inzet van alle betrokken partijen
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rechtvaardigt. Het zou immers zonde zijn indien herontwikkeling van de kade, zijnde feitelijk één van de
belangrijke poorten naar het totale gebied, in het licht van de voorgestane totale gebiedsontwikkeling
geen doorgang zou vinden.

Een actieve open communicatielijn met de omgeving
Ik ben blij te constateren dat u gevolg heeft gegeven aan mijn aanbeveling uit het vorige jaarverslag om het
verslag als pro-actief verantwoordingsinstrument naar de omgeving toe nog verder aan kracht te laten
winnen. Het voorliggend jaarverslag geeft, juist ook voor minder ingewijden, op een prettige en
toegankelijke wijze inzicht in de vorderingen in het werk van uw Stichting en de ontwikkeling van het
gebied. Daarnaast heeft u afgelopen jaar ook meermaals op een transparante wijze de omgeving bij de
verdere planvorming betrokken en bovendien op een zorgvuldige wijze de gemaakte vorderingen onder
de publieke aandacht gebracht. En met de doorontwikkeling van het informatiecentrum biedt u ook de
bezoeker ter plaatse gerichte informatie over de toekomst van het gebied. Daarmee ligt u mijn inziens
goed op koers voor wat betreft een actieve communicatie over de ontwikkeling en toekomst van het
gebied. Voor wat het jaarverslag betreft blijf ik evenals vorig jaar aandacht vragen voor het opnemen van
een samenhangende ﬁnanciële paragraaf (welke partner draagt welke kosten, waar wordt het eigen
kapitaal van de Stichting voor ingezet/gereserveerd), zodat ook in ﬁnanciële zin de voortgang inzichtelijk
wordt gemaakt en daarmee het Jaarverslag ook op dat punt wordt gecompleteerd.

Diversiteit in Watersystemen als motor van de groeve-ontwikkeling
Mede dankzij de grote hoogteverschillen in het plangebied speelt de (toe)stroming van verschillende
watertypen een voorname rol in de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Enerzijds omdat een rijke
diversiteit aan waterkwaliteiten de basis kan leggen onder een verdere versterking van de ecologische
diversiteit in het gebied, anderzijds omdat een visueel zichtbaar watersysteem tevens een sterk
aantrekkende werking kan hebben op bezoekers en recreanten. Wat dit laatste betreft ben ik verheugd
met het initiatief om in de groeve een natuurzwemplas te realiseren. Naast het slim benutten van de lokale
potenties van het watersysteem, biedt een dergelijke, in het plangebied prima passende functie, versterkte mogelijkheden tot herontdekking van de groeve.
Zoals reeds bij de start van het transformatieplan bekend vraagt het duurzaam borgen van de diverse
kwaliteiten van het watersysteem wel een doordachte aanpak. Een aanpak waarbij de verschillende
waterkwaliteiten niet vermengd worden, maar waarbij ook de uitdaging zal zijn om de hoeveelheid tot in
lengte van jaren te verpompen groevewater zo veel als mogelijk te minimaliseren. In dat licht is het goed te
vernemen dat dit vraagstuk nu speciale uitwerking krijgt vanuit een daartoe ingerichte Werkgroep
Waterbeheer.

Tot slot
Bezien vanuit de stedelijke omgeving van Maastricht is een verdere ontsluiting van de groeve aan de
noordzijde van groot belang voor het toekomstig functioneren van het totale plangebied. In dat
perspectief ben ik verheugd te vernemen dat de voorbereidingen voor een stijgpunt vanaf de Luikerweg
ver gevorderd zijn. Realisatie van een dergelijk punt in 2014 zal de herontdekking van de groeve een sterke
impuls geven en daarmee de transitie in een nieuwe fase brengen. Een fase die mogelijk wel extra
aandacht vraagt voor het blijvend kunnen borgen van de juiste organisatorische verankering t.b.v. de
realisatie van het zich continu verder ontwikkelende uitvoeringsprogramma. Vanuit dat mooie perspectief
wens ik de Stichting en alle betrokkenen veel succes bij het ook voor 2014 ambitieuze programma.

35

36

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
December 2013

Vormgeving
Jonathan Wanders - Idea & Design | www.jonathanwanders.com

Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied

SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

