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1

Inleiding

In de ENCI-groeve, gelegen op de Sint Pietersberg in Maastricht, wordt sinds
1926 kalksteen gewonnen voor de productie van cement. De bestaande
ontgrondingsvergunning loopt op 1 januari 2010 af. Om de winning van
kalksteen en de hieraan verbonden cementproductie in de groeve te
continueren heeft de ENCI in 2008 een nieuwe ontgrondingsvergunning
aangevraagd voor de periode van 2010 tot 2020.
Naar aanleiding van het verzoek van de ENCI heeft er een brede
maatschappelijke discussie plaatsgevonden. Om de besluitvorming rond de
nieuwe ontgrondingsvergunning te faciliteren heeft de provincie Limburg (GS),
als bevoegd gezag voor de Ontgrondingenwet, bij de partiële herziening voor
de POL 2006, de POL-aanvulling “Beëindiging Kalksteenwinning Sint
Pietersberg” vastgesteld.
In deze POL-aanvulling is bepaald dat commerciële winning van mergel /
kalksteen is toegestaan tot 1 januari 2015. Ná 1 januari 2015 is commerciële
winning alleen toegestaan indien vóór 1 januari 2010 een Plan van
Transformatie is opgesteld en men aan een aantal voorwaarden voldoet.
In het kader van het proces om te komen tot een Plan van Transformatie voor
het ENCI-gebied zijn enkele werkgroepen ingesteld die zich hebben gebogen
over verschillende onderdelen van het gebied.
Het voorliggende rapport is het resultaat van de Werkgroep Groeve. Deze
werkgroep heeft zich vanaf juni 2009 gebogen over de afwerkings- en
inrichtingsvarianten die de groeve biedt nadat de mergelwinning zal zijn
beëindigd.
De samenstelling van de werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van
verschillende geledingen en belangengroepen die zich bij de afsluiting van de
creatieve fase van het proces hiervoor hebben aangemeld of op basis van
kennis gevraagd zijn. De werkgroep bestond uit de volgende personen :
Voorzitter: E. Habets
J. Canoot
P. Mergelsberg
R. Pepels
J. van de Veer
R. Bruinen
P. Voorn
F. Janssen
H. Hovens

Vereniging Natuurmonumenten
Gemeente Maastricht, groenontwerper
ENCI
Provincie Limburg, afdeling vergunningen
Provincie Limburg, hydroloog
Provincie Limburg, ecoloog
Vereniging Natuurmonumenten, ecoloog
Vereniging Natuurmonumenten, beheer
Vereniging Natuurmonumenten, groevetoezicht

Toegevoegd ontwerpbureau:
J. van de Mortel
Groen-planning, landschapsarchitect BNT
F. Verhart
Groen-planning, planschrijver / ecoloog
E. Vaassen
Groen-planning, 3D Autocad specialist
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Het voorliggende product is het resultaat van de samenwerking tussen partijen
waarbij reeds interne afwegingen hebben plaats gevonden. Individuele
organisaties kunnen vanuit hun eigen visie en verantwoordelijkheid andere
keuzes maken.

Foto1

Belangrijke delen van de ENCI-groeve op de Sint Pietersberg bestaan reeds uit een
bijzondere compositie van natuur, water en gesteenten.

De in het rapport opgenomen herinrichtingsplannen en dwarsprofielen zijn
beschikbaar als separate tekeningen op A1-formaat. Het betreft de
tekeningnummers
VO-2990C6-02,
VO-2990C3-02,
VO-2990C2-02,
VO02990D1-01, VO-2990D2-01 en VO-2990D3-01. ( aanvullende tekeningen
invoegen betreffend variant C en 3-D tekening variant C)
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2

Opdracht

Het opstellen van het Plan van Transformatie bestaat uit drie fasen, te weten
een creatieve fase, een keuzefase en aansluitend een uitwerkingsfase.
De eerste en tweede fase zijn inmiddels afgerond en aan de hand van
ingebrachte ideeën, randvoorwaarden en wensen zijn de kaders van het
transformatieplan opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de “Contourennota” die
op 1 juli jongstleden door de Stuurgroep is vastgesteld. Voor wat betreft de
groeve is de ontwikkelingsrichting duidelijk, namelijk in hoofdzaak natuur met
als belangrijke nevenfuncties recreatie, educatie, sport en cultuur.
In de verkennende fase, tot 1 juni 2009, heeft de werkgroep zich met name
bezig gehouden met de verkenning van de uitgangspunten zoals verwoord in
de ontwerp Ontgrondingenvergunning, het POL, de randvoorwaarden van de
ENCI voor mergelwinning, het advies van de gemeente Maastricht en de
uitgangspunten van Natuurmonumenten.
Gezien de grote belangenverschillen bleek het vrij moeilijk om consensus te
bereiken over verschillende varianten en de voor- en nadelen. Als gevolg
hiervan was het op 1 juni niet mogelijk varianten te presenteren op basis
waarvan de commissie van deskundigen een oordeel konden geven. Op die
datum waren slechts twee globale schetsen voor de groeve beschikbaar.
Een nulvariant, zijnde de situatie zoals de ENCI de groeve zou achter laten op
1 januari 2015 en er verder geen aanvullende inspanning van de ENCI op het
gebied van inrichting verwacht kan worden.
Een variant 2019 waarbij de ENCI de groeve binnen de huidige vergunning
maximaal economisch exploiteert,
dat wil zeggen alle droge mergel
(beperkende factor ) uit de groeve graaft en maximaal mee werkt aan een
nieuwe inrichting. In die variant is ook sprake van het in de MER en de
Ontwerp Ontgrondingenvergunning genoemde randmeer ten behoeve van
het opheffen van het hydrologisch effect van de mergelwinning op het
Jekerdal.
Op grond van deze beide uitersten bleek de commissie van deskundigen geen
oordeel te kunnen vellen en werd de volgende opgave voor de werkgroep
geformuleerd:
· Werk voor 15 augustus drie visies uit, globaal voor de jaren 2015,
2017 en 2019.
· Beschrijf de positieve en negatieve effecten op natuur, milieu,
werkgelegenheid, recreatie, beheer en veiligheid.
· Geef in de inrichtingsplannen een zonering aan met toelichting op
gewenst en toegelaten gebruik.
· Geef op schaal 1:1000 met hoogtelijnen aan hoe het terrein er bij
oplevering uit ziet en maak hiervan een 3-d-impressie.
· Geef recreatieve verbindingen aan
· Geef een transformatie, overdracht en openstelling in de tijd weer.
· Geef een kostenindicatie (aanleg en exploitatie) van de voorzieningen
en wie die voor haar rekening kan nemen dan wel kan realiseren.
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Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een convenant dat is gesloten tussen
ENCI, provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het Plan van
Transformatie moet onder andere voldoen aan de volgende eisen:
· Het plan moet gedragen en financieel uitvoerbaar zijn;
· Het plan moet rekening houden met de positie van de huidige ENCImedewerkers;
· Het plan moet de afwerking van de groeve bevatten;
· Het plan moet gaan om nieuwe activiteiten en de daarmee
samenhangende werkgelegenheid.
De winst cq. de meerwaarden die uit een dergelijk plan te behalen zijn moet
ruimschoots opwegen tegen het nadeel van een langere mergelwinning. Aan
de hand van de kwaliteiten van het Plan van Transformatie wordt de
definitieve einddatum voor de winning van mergel / kalksteen in de ENCIgroeve bepaald. Deze einddatum ligt ergens tussen 1 januari 2015 en
(uiterlijk) 1 januari 2020.
Zoals uit het bovenstaande blijkt zit er een spanningsveld tussen de vanuit
natuurontwikkeling meest wenselijke terreinmodellering en de exploitatie van
de droge mergel / kalksteen als belangrijkste basis voor de cementproductie.
Uit recente terreinmetingen blijkt dat er in de groeve cq. binnen de
afgravingslijnen van de nieuwe ontgrondingsvergunning nog ca. 13 mio m3
mergel / kalksteen in diverse kwaliteiten aanwezig is. In detail komt dit neer op
· ca. 4,5 mio m3 droge mergel
· ca. 1,8 mio m3 halfdroge mergel
· ca. 7,0 mio m3 natte mergel

Foto 1

Aan de hand van de kleur van de mergel is te zien of deze in geologisch opzicht
behoort tot het Maastrichts krijt (lichtgele kleur, dit is de droge mergel), of tot het
Gulpens Krijt (grijs, dit is de halfdroge en dieper de natte mergel).
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De jaarlijkse behoefte afgestemd op de bestaande technische installatie ten
behoeve van de cementproductie omvat ca. 400.000 m3 droge mergel,
100.000 m3 halfdroge mergel en 400.000 m3 natte mergel.
Indien men de maximale exploitatieperiode hanteert van 1 januari 2008 tot 31
december 2019 (12 jaar) moet men constateren dat de hoeveelheid droge
mergel onvoldoende is (benodigd ca. 4,8 mio m3) en dat er een substantiële
hoeveelheid halfdroge (0,6 mio m3) en natte mergel (2,2 mio m3) resteert in
de groeve voor terreinmodellering ten behoeve van natuurbouw.
Terreinmodellering in droge mergellagen (boven grondwaterniveau, zijnde ca.
47 m. + NAP) is in deze variant derhalve niet meer mogelijk.
In de Contourennota is de visie over de groeve geformuleerd. De contour
voor de groeve gaat uit van een natuurlijke inrichting. (in de ontwerp
ontgrondingenvergunning wordt verwezen naar de in 2000 opgestelde visie
Verborgen Valleien van bureau Stroming.) Door natuurlijke processen in dit
gebied vrij haar gang te laten gaan en door de unieke uitgangssituatie van
bodem, hellingen en vocht ontstaan mogelijkheden voor waardevolle en
zeldzame planden en dieren.

Foto 2

De jarenlange winning van mergel in dagbouw heeft in de ENCI-groeve ook
schilderachtige situaties als deze opgeleverd.

Op 2 september 2009 heeft de stuurgroep op grond van de ingediende varianten A en
B besloten een vierde variant te laten ontwikkelen, uitgaande van variant B, doch
zonder randmeren maar met meer areaal kalkgrasland op droge kalkbodem, waarbij
gestreefd wordt naar een areaal droog kalkgrasland tussen variant A en B liggend.
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3

Varianten

3.1

Algemeen

Om het Plan van Transformatie te faciliteren zijn door de werkgroep van de
groeve vier varianten geschetst en nader uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is de
bestaande situatie in de groeve, de jaarlijkse behoefte aan kalksteen en de
uitwerking van het breed gedragen planconcept van de droge versie van
“verborgen valleien”.
Concreet zijn door de werkgroep drie varianten uitgewerkt te weten:
· Nulvariant. Deze vormt de basis van de door GS verleende
ontgrondingsvergunning. Beëindiging van de commerciële winning
vóór 1 januari 2015 is hierbij uitgangspunt.
· Variant A. Hierin wordt nagestreefd om de kwaliteit van bijzondere
natuurontwikkelingen, waaronder droge kalkgraslanden, tot een
realistisch kwantum / areaal te brengen en om de afscherming van de
oehoevallei met een permanente mergelwand te waarborgen. Dit leidt
tot een iets uitgestelde oplevering van de groeve.
· Variant B. In deze variant is gezocht naar een evenwichtige balans
tussen het afronden van de winning van de droge kalksteen en een
meer optimale herinrichting van de groeve en de directe omgeving
hiervan.
· Variant C. In variant C is het hydrologisch scherm in de vorm van
randmeren verlaten en treedt het grondwater vrij uit de westelijke
groevewand. Tevens wordt het areaal potentieel kalkgrasland op
droge, vaste kalkbodem ten opzichte van variant B vergroot en blijven
de natuurtechnische optimalisaties uit variant B bestaan..
De varianten A en B gaan uit van het realiseren van randmeren om op die
wijze het effect van de ontgraving op het grondwater in het Jekerdal te
minimaliseren. Bij beide varianten wordt daarnaast ook het effect beschreven
indien het randmerenprincipe niet wordt toegepast en het uit de wand
sijpelende grondwater vrij haar weg naar de groevebodem zoekt. Met name
vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling is het gewenst deze variatie toe te
voegen. In tweede instantie is deze optie nader uitgewerkt in variant C.
De varianten worden in de navolgende paragrafen in het kort beschreven en
vervolgens in hoofdstuk 4 met elkaar vergeleken.
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3.2

Nulvariant

In deze uitgangsvariant staat de commerciële winning van kalksteen / mergel
op basis van de voorwaarden van de nieuwe ontgrondingsvergunning voorop.
Tot 1 januari 2015 wordt op basis van de thans in de groeve aanwezige
situatie en wininfrastructuur op een traditionele – lees efficiënte – wijze
kalksteen gewonnen.
De winning vindt plaats met grootschalig materieel hetgeen doorspreekt in de
vormgeving en afmetingen van de afgegraven kalkplateau’s.
Door de nog korte exploitatieperiode speelt de problematiek van de
“schaarste” aan “droge mergel” in deze variant geen rol.

Foto 3

Terrasvormige afwerking van de ENCI-groeve. Deze terrasvorm zal blijvend deel gaan
uitmaken van het toekomstige natuurgebied.

De belangrijkste kwaliteit van deze variant is dan ook de grote oppervlakte
aan onvergraven droog Maastrichts Krijt. Na een oppervlakkige terrasgewijze
winning ter plaatse van de westelijke flank van de groeve resteert daarvan nog
ca. 16 hectare. Hierdoor wordt een goed vertrekpunt gecreëerd voor de
geambieerde droge kalkplateau’s.
Met betrekking tot de hydrologische situatie cq. problematiek van de ENCIgroeve versus het Jekerdal kan worden gesteld dat in deze variant géén
maatregelen cq. voorzieningen zijn opgenomen om de problematiek te
mitigeren. De negatieve grondwatereffecten zullen dus op een andere wijze
dienen te worden gemitigeerd cq. gecompenseerd. Wel is op de bodem van
de groeve een voldoende dik pakket aan silex aangebracht om tegendruk te
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realiseren en zodoende te voorkomen dat carboonkwel uit de diepe
ondergrond aan de oppervlakte komt.
De overige waterstromen, zoals afstromend grondwater uit het Jekerdal en de
Maas, treden vrij uit de “aangesneden” groevewanden en stromen
oppervlakkig, via laagten en loopjes, naar de vloer van de groeve en naar de
aldaar gelegen grote waterplas.
Daar de voorkeur uitgaat naar de droge versie van “verborgen valleien” zal het
instromend grond-, kwel- en hemelwater boven het min of meer vaste peil van
15 meter +NAP eeuwigdurend dienen te worden weggepompt naar de Maas
(ca. 1,0-1,5 mio m3 per jaar).
De schaal en maat van de traditionele winning spreekt ook door in de
herinrichting en de afwerking van het deel van de groeve waar nog
kalksteenwinning plaatsvindt. De niet-vermarktbare producten silex en
dekgrond, die vrijkomen bij de winning, worden geconcentreerd verwerkt op
reeds bestaande locaties op de bodem van de groeve.
De door ENCI nog uit te voeren herbeplanting (ca. 9 hectare) vanuit de
Boswet wordt uit landschappelijke overwegingen eveneens geconcentreerd op
de bodem van de groeve ter plaatse van het silexstort.

Foto 4

Deze winningslocatie van droge mergelzandsteen “Maastrichts Krijt” is een
referentiebeeld van een kalkplateau.

Recreatie
Deze variant kenmerkt zich door grote eenheden bos, water en kalkplateau’s,
waarbij natuurontwikkeling de boventoon voert. Qua recreatie ligt het accent
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dan ook op beperkt recreatief medegebruik: wandelen, natuureducatie en
natuurbeleving.
De toegang tot de groeve is hier geregeld via een bestaande hellingbaan ter
hoogte van de Wijngaardsberg en een nog te maken hellingbaan in het
verlengde van de Luikerweg. De overgangszone tussen het bestaande
bedrijfsterrein van ENCI en de groeve bestaat uit een gerealiseerd
tussenterras op ca. 38 meter +NAP en kent overwegend een groene invulling.

Foto 5

Bij de winning van het mergelkalksteen worden soms ook geologisch bijzondere en
kernmerkende elementen in de ondergrond blootgelegd, zoals deze orgelpijp, welke
door verticale erosie is ontstaan. De pijp is opgevuld met de löss welke boven de
kalkzandsteenlagen aanwezig is.
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Het gaat hier om de Natura 2000-habitattypen pioniervegetaties op rotsbodem
(3600 m1, geschat), 16 ha droge en 14 ha natte en vochtige
kalkrotsvegetaties 9 ha pionierbos op met dekgrond afgedekte silexdepots die
zich kunnen ontwikkelen tot Eiken-Haagbeukenbossen. Op de bodem van de
groeve, in de natte kalkzone ontstaat en mergelmeer van maximaal 14,5 ha.
en zullen zich gedeeltelijk kalkmoerassen ontwikkelen.

Foto 6

Referentiebeeld voor heischraal grasland

De doeltypen uit het Stimuleringsplan Zuid-Limburg-Zuid van de provincie
Limburg (2001), zijnde doornstruweel, kalkgrasland, nat kalkschraalgrasland,
kalkmoeras, droge ruigten, voedselrijke plassen, pioniergemeenschappen op
kalk, ecologische waardevolle poelen en ecologische waardevolle
ondergrondse kalksteengroeven kunnen bij deze variant voor zover reeds
aanwezig worden behouden, of kunnen worden ontwikkeld of in oppervlakte
toenemen. Het type kalkgrasland zal in deze variant door Natuurmonumenten
moeten worden ontwikkeld door modellering en afwerking na overdracht van
de groeve. Het kritische bostype Parelgras-Beukenbos zal niet tot ontwikkeling
gebracht kunnen worden, rekening houdend met de ondergrond ter plaatse
van de bosaanplant (silex).
Natuur
Bij de herinrichting volgens variant A worden over een oppervlakte van
ongeveer 60 hectare natuurlijke habitats ontwikkeld. Voor een gedetailleerd
overzicht van natuurdoeltypen zij verwezen naar tabel 3 en 4 op
pagina(paginanummers aanpassen aan nieuwe opmaak). De hierbij beoogde
natuurdoeltypen sluiten direct aan bij de voor het Europees beschermd Natura
2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal geformuleerde habitattypen alsmede
bij de doeltypen in het Stimuleringsplan Zuid-Limburg-Zuid (Provincie Limburg,
2001).
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Foto 7

Referentiebeeld voor kalkmoeras

Foto 8

Referentie voor pionierbos na 20 à 30 jaar spontane ontwikkeling, zoals mogelijk is ter
plaatse van het silexstort.
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Herinrichtingsplan groeve: Nulvariant
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Herinrichting groeve: Dwarsprofielen Nulvariant

Groen-planning Maastricht bv

16

2990

Groen-planning Maastricht bv

17

2990

3.3

Variant A

In vergelijking met de nulvariant is gekeken op welke wijze extra winning van
met name droge mergel, aanwezig in de westelijke rand van de ENCI-groeve,
met een meerwaarde voor de eindsituatie kan plaatsvinden. Dit betekent dat
voor een beperkt langere periode mergel als grondstof voor de
cementproductie kan worden gewonnen. Deze variant onderscheidt zich dan
ook door een intensievere winning op de westelijke flank. Deels vindt deze
plaats via het randmerenprincipe (zie profiel) en deels op een traditionele
wijze, onder andere in de directe omgeving van het gangenstelsel van De
Schark.
Het randmerenprincipe wordt toegepast op het ca. 80 meter brede
tussenplateau en komt neer op het laten staan van een robuuste steunrand
van ca. 15 meter breed, op 51 meter +NAP. Het overige deel wordt dieper
uitgegraven (tot ca. 38 meter +NAP) ten behoeve van de winning van de
droge en halfdroge mergel. De verdieping wordt aansluitend weer aangevuld
met gebiedseigen materiaal, zoals silex, dekgrond en mergel. Voor de
aanvulling zal op de bodem van de verdieping een weerstandsbiedende
kalksliblaag worden aangebracht. Op een deel van het tussenplateau zal, over
een lengte van ca. 300 meter en ca. 100 meter breed, de winning onder een
hellend vlak plaatsvinden, tussen 50 en 75 meter +NAP.
Hierdoor ontstaat een tussenplateau dat gedeeltelijk kunstmatig is en voor een
deel nog bestaat uit origineel Maastrichts Krijt. De oppervlakte van dit
kalkplateau vormt, na afwerking met een dunne losslaag, een goede basis
voor de ontwikkeling van droge kalkgraslanden. De oppervlakte bedraagt ca.
9,3 hectare waarvan ca. 5 ha. hellend en ca. 4 ha. vlak
Daar de Oehoevallei een specifiek en op zichzelf staand onderdeel vormt van
de ENCI-groeve wordt in deze variant een ca. 50 meter brede dam van droge
mergel gehandhaafd. De hoogte van deze dam bedraagt ca. 35 meter
waardoor de Oehoevallei visueel wordt afgegrendeld.
Door de keuze van de twee exploitatiewijzen ter plaatse van de westelijke
rand van de groeve wordt de hydrologische werking van het
randmerenprincipe grotendeels teniet gedaan. Verwacht wordt dat hierdoor
een zeer beperkt positief effect op de hydrologische situatie in het Jekerdal
ontstaat. De bestaande waterstandsdaling, met name ter hoogte van groeve
de Schark, blijft ook na herinrichting intact en zal dan ook anderszins dienen
te worden gecompenseerd. Dit nadeel heeft echter als voordeel dat er voor
natuurontwikkeling interessante watersystemen in de groeve ontstaan, zoals
afstromend grondwater vanuit het Jekerdal, dat via stroompjes en greppels
naar de noordelijke kalkmoerassen loopt. Tevens ontstaat er kwel vanuit de
hellingen en terrassen ter plaatse van het redelijk doorlatende Maastrichter
Krijt. Dit uittredende water hoopt zich op ter plaatse van de bodem van de
groeven van de ENCI-plas. Afhankelijk van de verdere uitwerking en de
detaillering van de overgangszone, gelegen tussen het huidige bedrijfsterrein
en de mergelgroeve, zal het uittredende Maaswater afstromen naar de bodem
van de groeve danwel worden hergebruikt.
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Ook in deze variant moet de volledige hoeveelheid water, afkomstig van
neerslag, kwel uit de Maas, grondwater vanuit de Jeker en oppervlakkig
afstromend water uit de omgeving worden opgepompt en afgevoerd naar de
Maas. De hoeveelheid omvat ca. 1,0 tot 1,5 mio m3 per jaar.
De afwerking van de groeve door de ENCI omvat alleen het deel van het
gebied waar vanaf 2009 nog mergel gewonnen wordt. De nog te verwerken
niet vermarktbare silex zal worden samengevoegd met het bestaande
silexstort op de bodem van de groeve. De door ENCI uit te voeren
boscompensatie is uit landschapsarchitectonische overwegingen alleen
voorzien aan de zuidkant van de groeve, waardoor het als het ware één
geheel vormt met het bos van de hellingen van de Wijngaardsberg en de
Observant.
Daar de voorkeur wordt gegeven aan specifieke krijtvegetaties is de
oppervlakte bos echter teruggebracht van ca. 9 naar ca 6 hectare. De overige
boscompensatie zal in overleg met de gemeente Maastricht en
Natuurmonumenten buiten het ENCI-gebied moeten worden gerealiseerd.
De vermoedelijke oplevering van de herinrichting is, uitgaande van een
exploitatie van 400.000 m3 droge mergel per jaar berekend in 2017.
Recreatie
De toegankelijkheid van het groevegebied is ten opzichte van de nulvariant
geoptimaliseerd. Er is een verbinding vanuit het Jekerdal via de robuuste dam
ten zuiden van de Oehoevallei. Vanuit de Hoeve Lichtenberg wordt een
hellingbaan naar het kalkmoeras en de overgangszone aangelegd. Afhankelijk
van de exploitatiemogelijkheden van deze overgangszone zal er aan de
zuidzijde van het huidige bedrijfsterrein van de ENCI een auto- en
fietsverbinding inclusief een parkeervoorziening gerealiseerd.
In eerste instantie ligt het accent op extensief recreatief medegebruik van de
op natuurontwikkeling gerichte afwerking van de mergelgroeve. Meer
intensieve vormen van recreatief gebruik zullen worden geprojecteerd in de
overgangszone. De vermoedelijke oplevering van de herinrichting is voorzien
in 2017.
Natuur
Bij de herinrichting volgens variant A worden over een oppervlakte van ruim
60 hectare natuurlijke habitats ontwikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht
van natuurdoeltypen zij verwezen naar tabel 3 en 4 op pagina
(paginmanummers aan te paasen aan nieuwe paginanummering). De hierbij
beoogde natuurdoeltypen sluiten direct aan bij de voor het Europees
beschermd Natura 2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal geformuleerde
habitattypen alsmede bij de doeltypen in het Stimuleringsplan Zuid-LimburgZuid (Provincie Limburg, 2001).
Het gaat hier om de Natura 2000-habitattypen heischrale graslanden en
glanshaverhooilanden (samen 3,1 hectare), 4 ha. en 4700 m.
pioniervegetaties op rotsbodem , 5 ha. kalkgraslanden en 18 ha. natte en
halfdroge kalkplateaus. Eiken-Haagbeukenbos is op de ondergrond van silex
niet goed te ontwikkelen. Er ontstaat derhalve 6 ha pionierbos op afgedekte
silexdepots.
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Op de bodem van de groeve, in de natte kalkzone ontstaat en mergelmeer
van maximaal 9,5 ha. en zullen zich gedeeltelijk kalkmoerassen ontwikkelen.
Daarnaast ontstaat ca. 1,0 hectare aan poelen, , natuuroevers van 1000 m1,
een lössrand op 85 meter +NAP van 3,1 hectare en een korte grazige
vegetatie van 2,0 hectare nabij de plas.

Foto 9

Referentiebeeld voor pioniervegetatie op rotsbodem

Foto 10 Voorjaarsganzerik is een kensoort van schrale kalk- en rotsvegetaties
Foto 11 Kruipbrem is een kensoort van heischrale graslanden
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De doeltypen uit het stimuleringsplan zijnde doornstruweel, kalkgrasland, nat
kalkschraalgrasland, kalkmoeras, droge ruigten, voedselrijke plassen,
pioniergemeenschappen op kalk, ecologische waardevolle poelen en
ecologische waardevolle ondergrondse kalksteengroeven kunnen bij deze
variant voor zover reeds aanwezig worden behouden, of kunnen worden
ontwikkeld of in oppervlakte toenemen.
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Herinrichtingsplan groeve: Variant A
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Herinrichting groeve: Dwarsprofielen Variant A
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3.4

Variant B

Deze variant wordt gekenmerkt door een zorgvuldige afronding van de
winning van de nog in de ENCI-groeve aanwezige winbare cq. bruikbare
hoeveelheden mergel ten behoeve van de cementproductie. In de praktijk
betekent dit dat, onder voorwaarden van de ontgrondingsvergunning, wordt
ingezet op een maximale exploitatie van de droge mergel (Maastrichter Krijt)
voorkomend in het pakket van 45 tot 83 meter +NAP.
Bij de zorgvuldige afronding van de mergelexploitatie heeft men zich echter
ten doel gesteld om de door ENCI in het verleden gerealiseerde
grondwaterstandsdalingen in het Jekerdal e.o. via een randmeren- cq.
bufferzoneprincipe te mitigeren. Uit geohydrologisch onderzoek en de ervaring
ter plaatse van reeds gerealiseerde kalkmoerassen is gebleken dat dit
functioneert en uitvoerbaar is.

Foto 12 Overzichtsopname van de Oehoevallei. Als gevolg van een lage beheersintensiteit
heeft zich hier struweel en bos ontwikkelt. Het wegnemen en beperken van de
ontwikkeling van houtige gewassen zal hier de waarde van de Oehoevallei voor
natuurwaarden vergroten. Ook de Oehoe zelf zal van een beheer afgestemd op lagere
vegetaties veel voordeel hebben.

Het randmerenprincipe bestaat uit een robuuste steunrand op ca. 51 meter
+NAP en een ca. 40 meter breed en tot 38 meter +NAP uitgegraven “kanaal”
dat vervolgens wordt afgedicht met een weerstand biedende kalksliblaag en
vervolgens wordt opgevuld met gebiedseigen materiaal (silex) die vervolgens
wordt afgewerkt met schrale löss gemengd met droge mergel. Zodoende
wordt het grondwater enigszins opgestuwd richting het Jekerdal. Het
overtollige water zal via een stelsel van gootjes en poelen in noordelijke
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richting worden afgevoerd naar de aldaar aanwezige kalkmoerassen. Hierin
zijgt het water geleidelijk in de richting van de Maas.
Beheersing en benutting van de verschillende watersystemen staat voorop in
deze variant. Uittredende kwel vanaf de Maas wordt in de overgangszone
opgevangen, apart afgeleid en mogelijk hergebruikt. Oppervlakkig afstromend
hemelwater loopt via de terrassen middels greppels en poelen naar de op de
bodem van de aanwezige kleine ENCI-plas (ca. 4,0 hectare). Op deze wijze
behoeft slechts een kleine hoeveelheid water weggepompt te worden om te
kunnen voldoen aan het concept “droge verborgen valleien”.
In deze variant waarbij een maximale winning van droge mergel wordt
voorgestaan wordt ter compensatie van deze extra winning door ENCI tevens
een kwaliteitsimpuls gerealiseerd buiten het huidige ontgravingsgebied. Dit
komt onder andere neer op het omvormen van het pionierbos op het silexstort
ter plaatse van de noordrand van de groeve naar een biotoop geschikt voor
heischraal grasland en kalkgrasland, het deels openkappen van de
Oehoevallei zodat er mogelijkheden ontstaan voor een glanshaverhooiland
vegetatie, en het recreatief opwaarderen van de Observant door het
verbeteren van de recreatieve infrastructuur en het realiseren van een
uitzichtspunt. Tevens zal de lössrand op ca. 85 meter +NAP ten behoeve van
het gewenste landschappelijke decor worden vrijgemaakt van ongewenste
populierbebossing.

Foto 13 De ecologische betekenis van bosvorming zal in de groeve beperkt zijn. Dit geldt met
name voor plaatsen waar silex is gestort. Het door actief beheer voorkomen van
bosvorming zal leiden tot typen natuur met een veel hogere diversiteit en betekenis
voor kritische kalkminnende flora en fauna.
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De vermoedelijke oplevering van de herinrichting is, uitgaande van een
exploitatie van 400.000 m3 droge mergel per jaar berekend op medio 2019.
Recreatie
De toegang vanaf de omgeving is zowel vanaf het plateau van de Sint
Pietersberg, vanuit het Jekerdal alswel vanuit het Maasdal structureel
vormgegeven. Op diverse plaatsen zijn hellingbanen en trapsconstructies
gepland en wordt onder andere gedacht aan een in-gang vanaf de groevenaar
het bestaande gangenstelsel van De Schark.
Vanaf het Maasdal staat vooral de toegankelijkheid voor de bezoekers die met
de auto, fiets of openbaar vervoer de groeve willen bezoeken centraal.
Teneinde optimaal aansluiting te vinden bij het AINSI-complex en gebruik te
kunnen maken van de bestaande parkeerfaciliteiten wordt gedacht aan een
nieuwe tunnelverbinding naar de noordkant van de overgangszone. Op de
vloer van de groeve is in het noordoostelijke deel ruimte gereserveerd voor
beperkte vormen van water- en oeverrecreatie. Voor het overige dient te
worden gesteld dat de groeve extensief recreatief medegebruik kent zoals
wandelen, natuureducatie en geologisch / fossielen onderzoek. Meer
intensieve vormen van recreatie die gepaard gaan met “rode elementen” zijn
voorzien in de ca. 40 meter brede overgangszone.
Natuur

Foto 14 Referentiebeeld voor bloemrijk Glanshaverhooiland

Bij de herinrichting volgens variant B wordt een oppervlakte van bijna 60
hectare aan natuurlijke biotopen ontwikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht
van natuurdoeltypen zij verwezen naar tabel 3 en 4 op pagina(nader in te
vullen op basis van nieuwe paginaindeling) De hierbij beoogde
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natuurdoeltypen sluiten direct aan bij de voor het Europees beschermd Natura
2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal geformuleerde habitattypen alsmede
bij de doeltypen in het Stimuleringsplan Zuid-Limburg-Zuid (Provincie Limburg,
2001).
Het gaat hier om de Natura 2000-habitattypen pioniervegetaties op
rotswanden(4900 m1, geschat) en op droge rotsbodems (7ha.), , 21ha. natte
en halfdroge kalkplateaus, heischrale graslanden en glanshaverhooilanden
(samen 4,5 hectare), en 4,5 ha. potentieel Eiken-Haagbeukenbossen;
laatstgenoemde type kan alleen op lange termijn ontstaan, echter de aanplant
van struweel en bos is voorzien.
De bodem van de groeve onder grondwaterniveau is vochtig tot nat en zijn
deels geschikt voor de ontwikkeling van kalkmoeras.

Daarnaast ontstaat ca. 1,0 hectare aan poelen, een kleine ENCI-plas van 5,1
hectare, natuuroevers van 1650 m1, een lössrand op 85 meter +NAP van 3,1
hectare en een korte grazige vegetatie van 2,0 hectare nabij de plas.
Ter compensatie van de extra te winnen hoeveelheid aan droge mergel wordt
buiten het afgravingsgebied op geschikte locaties 5,5 hectare kalkgrasland
gerealiseerd door de bestaande silexdepots af te dekken met een 0,5
meterdikke laag mergel en een toplaagje loss. Ook wordt de Oehoevallei over
een oppervlakte van ca. 4,5 hectare deels open gekapt.

Foto 15 Referentiebeeld voor natuurontwikkeling in de met silex en dekgrond afgewerkte delen
van de ENCI-groeve. De foto is genomen in een afgewerkt deel van de groeve.
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Foto 19 Kenmerkende en goed zichtbare mergelwanden
Foto 20 Mergelwand verscholen in haar natuurlijke omgeving

De doeltypen uit het stimuleringsplan zijnde doornstruweel, kalkgrasland, nat
kalkschraalgrasland, kalkmoeras, droge ruigten, voedselrijke plassen,
pioniergemeenschappen op kalk, ecologische waardevolle poelen en
ecologische waardevolle ondergrondse kalksteengroeven kunnen bij deze
variant voor zover reeds aanwezig worden behouden, of kunnen worden
ontwikkeld of in oppervlakte toenemen.
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Foto 21 De bovenrand van het Maastrichts Krijt in combinatie met het lössdek en het
zand/grindpakket biedt unieke kansen voor kalkgraslanden en heischrale graslanden.
Om te voorkomen dat de waardevolle en kenmerkende mergelwanden overgroeid
raken door struweel- en bosvorming, zoals hier gebeurt, is actief beheer noodzakelijk!
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Herinrichtingsplan groeve: Variant B
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Herinrichting groeve: Dwarsprofielen Variant B
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3.5

Variant C

Variant C is ontwikkeld naar aanleiding van de discussie in de stuurgroep over
de varianten A en B. Hierbij hebben de volgende aspecten een hoofdrol
gespeeld:
- Het hydrologisch effect van het randmeer langs de westrand heeft dan
wel effect op het Jekerdal, doch dit effect is zo beperkt dat dit geen
meerwaarde biedt voor te ontwikkelen vochtige natuurtypen in het
Jekerdal. Het aan de oppervlakte aantoonbaar effect beperkt zich tot
de vijver van kasteel Neercanne waarvan het peil ca. 5 cm zal stijgen.
- De te ontwikkelen natuurwaarde dient hoger te zijn dan in variant B is
aangegeven. Met name wordt een relatie gelegd tot de opgaven vanuit
de Natura 2000 doelstelling om bepaalde zeldzame en specifiek op de
Sint Pietersberg voorkomende natuurtypen uit te breiden, in deze
betreft dat Kalkgraslanden op droge originele kalkondergrond. Deze
uitbreiding dient gevonden te worden door het inleveren van de
oppervlakte droge kalksteen in de steunrand aan de westzijde.
meerwaarde die variant B biedt op recreatief gebieden en voor de
verbetering van de natuurkwaliteit in bestaande reeds uit exploitatie
genomen delen van de groeve dient behouden te blijven.
- De bij deze variant beoogde termijn voor beëindiging van de
commerciële kalksteenwinning op basis van 400.000 m3 droge
kalksteen per jaar is gesteldop 1 juli 2018.
In deze variant is de optimalisatie ontstaan door in de noordwesthoek, tegen
de Oehoevallei, meer droge kalksteen te handhaven. De oppervlakte droge
kalksteen is nagenoeg vergelijkbaar aan variant B met dien verstande dat
deze niet meer verspreid is over meerdere onderdelen waaronder de smalle
steunrand, maar geconcentreerd is.
Aangezien kalkgraslanden zich van nature ontwikkeld hebben op steile
hellingen en dit natuurtype nagestreefd wordt, zijn in dit gebied enkele
hellingen gehandhaafd zijdelings van een laagte op ca. 47 m + NAP. De
hellingen hebben een hellingshoek van ca. 20 %. De hellingen worden
vervolgens opgeruwd en afgedekt met een dunne laag loss gemengd met
mergel. Op deze wijze ontstaat een oppervlakte van ca. ???…ha. potentieel
kalkgrasland op originele vaste mergel.
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Foto 16 De Gulden sleutelbloem is een kenmerkende soort van kalkgraslanden

Foto 17 Referentiebeeld voor Kalkgraslanden. De verbreiding van Kalkgraslanden is sterk
verminderd ten opzichte van vroeger. Bovenstaande foto toont een goed ontwikkeld
kalkgrasland gelegen in de Gronseledel nabij Wijlre

Een andere vorm van potentieel kalkgrasland wordt gecreërd door het
afdekken van bestaande silexstorten met een laag van minimaal 0,5 meter
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mergel en een dunne laag loss. Vanwege de ondergrond van silex (poreus,
niet water vasthouden) en los gestorte mergel (geen vaste substantie) is de
aard van vegetatieontwikkeling en duurzaamheid nog onzeker.
Op de vlakke kalkplateaus en kalkhellingen ontstaat een variatie aan
kalkminnende vegetatie. Variërend van zeer droog op rotsen en droge
plateaus tot kalkmoerassen op vochtige en natte ondergrond.
Uit de westhelling treedt op diverse plaatsen grondwater uit de wand.
Afhankelijk van de poreusiteit van het gesteente en breuken varieert dit van
druppels tot kleine stroompjes. In deze vochtige milieus gedijen o.a. diverse
mossen en varens. Op een hoogte variërend van 35 tot 42 meter verzamelt
zich dit water op diverse plateaus in het vochtige Gulpener Krijt. Door
modellering van deze plateaus ontstaan diverse natte milieus variërend van
kleine plassen tot moerassen en stroompjes.
Het van deze plateaus afstromend water verzamelt zich op de bodem van de
groeve in een grotere plas die ook recreatief gebruikt kan worden.
Onderweg naar de bodem ontstaan plaatselijk poelen en plasjes die gevoed
worden door natuurlijk afstromend grondwater.
Bij de herinrichting volgens variant C wordt een oppervlakte van bijna 60
hectare aan natuurlijke biotopen ontwikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht
van natuurdoeltypen zij verwezen naar tabel 3 en 4 op pagina (nader in te
vullen)…... De hierbij beoogde natuurdoeltypen sluiten direct aan bij de voor
het Europees beschermd Natura 2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal
geformuleerde habitattypen alsmede bij de doeltypen in het Stimuleringsplan
Zuid-Limburg-Zuid (Provincie Limburg, 2001).
Het gaat hier om de Natura 2000-habitattypen heischrale graslanden en
glanshaverhooilanden (samen 4,5 hectare), pioniervegetaties op rotswanden
(4900 m1, geschat) en op rotsbodems (3ha.) kalkgraslanden op vaste mergel
(5hectare) en op afgedekte silexondergrond (5,5ha.), natte en halfdroge
plateaus (25 ha.) en kalkmoerassen (3ha.)
Eiken-Haagbeukenbossen (potentieel 4,5 hectare) kan alleen op lange termijn
ontstaan, echter de aanplant van struweel en bos is voorzien. Aangezien
ENCI een herplantverplichting heeft van 9 ha. bos zal het overige deel buien
de groeve gevonden moeten worden.
Een groot deel van de groeve is gelegen onder grondwaterniveau en bestaat
uit natte en vochtige kalkplateaus. Op de bodem is een plas voorzienb van
4,8 ha. en op diverse plaatsen ontstaan poelen door regenwater en
afstromend grondwater. Plaatselijk ontstaan kalkmoerassen. Bosvorming zal
door beheermaatregelen worden tegen gegaan.

Groen-planning Maastricht bv

38

2990

Foto 18 Natuurlijke oever met grote ontwikkelingskansen voor onder meer amfibieën en libellen

Recreatie
De ontsluiting en de recreatieve inrichting is gelijk aan die van variant B.
De toegang vanaf de omgeving is zowel vanaf het plateau van de Sint
Pietersberg, vanuit het Jekerdal alswel vanuit het Maasdal structureel
vormgegeven. Op diverse plaatsen zijn hellingbanen en trapsconstructies
gepland en wordt onder andere gedacht aan een ingang vanaf de groevenaar
het bestaande gangenstelsel van De Schark.
Vanaf het Maasdal staat vooral de toegankelijkheid voor de bezoekers die met
de auto, fiets of openbaar vervoer de groeve willen bezoeken centraal.
Teneinde optimaal aansluiting te vinden bij het AINSI-complex en gebruik te
kunnen maken van de bestaande parkeerfaciliteiten wordt gedacht aan een
nieuwe tunnelverbinding naar de noordkant van de overgangszone nabij
Slavante.
Op de vloer van de groeve is in het noordoostelijke deel ruimte gereserveerd
voor beperkte vormen van water- en oeverrecreatie.
Langs de hellingen van de west en noordrand en in de Oehoevallei is de
recreatie beperkt tot natuurgerichte recreatie op wegen en paden en
belevingsplatforms. Dit vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en de
onveiligheid van de hoge steile wanden. Enkele te handhaven ‘kalktorens’ in
dit gebied geven de beleving een extra dimensie.
Voor het overige dient te worden gesteld dat de groeve extensief recreatief
medegebruik kent zoals wandelen, natuureducatie en geologisch / fossielen
onderzoek. Ook sportieve recreatievormen zoals een crossloopparcous in
combinatie met het plateau en de Observant, kunnen een plek krijgen op de
groevebodem,
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Meer intensieve vormen van recreatie die gepaard gaan met “rode elementen”
zijn voorzien in de ca. 40 meter brede overgangszone.

Groen-planning Maastricht bv

40

2990

Groen-planning Maastricht bv

41

2990

Groen-planning Maastricht bv

42

2990

Groen-planning Maastricht bv

43

2990

Groen-planning Maastricht bv

44

2990

4

Recreatie

4.1

Recreatiezonering

Kaart 1 Zoneringsprincipe ENCI-groeve

Zoals reeds is aangegeven ligt het hoofdaccent van de groeve op
natuurontwikkeling. Vanwege de grootte van de groeve zijn op bepaalde
plaatsen ook andere activiteiten mogelijk, zij het met een relatie tot de natuur.
De hoofdfunctie van het gebied is derhalve natuur met daarnaast recreatie in
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verschillende vormen. Hiertoe is de groeve in verschillende recreatieve
gebruikszones ingedeeld (zie kaart 1):
Een rust en stiltegebied nabij de Oehoevallei. Slechts toegankelijk voor
natuurstudie en observatie. De rotswand tussen deze vallei en het overige
deel van de groeve wordt gehandhaafd. De aangesneden gangen zijn
vakkundig gesloten en slechts beschikbaar voor natuurontwikkeling. De
bosvegetatie wordt deels verwijderd ten behoeve van de ontwikkeling van
schrale en kalkminnende kruidenvegetaties . In de rotswand worden nog
enkele richels gegraven als potentiële nestplaats voor de oehoe. Op de
plateaurand wordt een observatiepunt aangelegd.
Een natuurgebied met extensieve recreatiemogelijkheden aan west- en
noordzijde van de groeve. Hier kan de natuur beleefd worden vanaf
eenvoudige paden, wadend door water of door een uitgegraven kloof. Mogelijk
dat zelf een deel van het gangenstelsel bereikbaar en toegankelijk wordt
gesteld. Op enkele punten staan natuurobservatiehutten. Ook is in dit gebied
onderzoek mogelijk naar geologische lagen en fossielen.
In het middengebied is ruimte voor belevingsnatuur. Door middel van
touwbruggen, trappen , uitkijkplatform en sportieve paden kan de natuur
beleefd worden.
Nabij de westelijke wand van de groeve is ruimte voor een zwemplas van
enkele meters diep eventueel voorzien van een drijvend platform. In het
overgangsgebied naar de overgangszone kunnen in de natturlijke omgeving
passende actieve vormen van recreatie een plaats krijgenen kunnen
evenementen plaats vinden die betrekking hebben op natuur en
natuurbeleving.

4.2

Recreatieve ontsluiting

De mergelgroeve van de ENCI is decennialang om veiligheidsredenen een
strikt besloten gebied geweest. Het is dan ook een heugelijk feit de groeve
wederom weer een bijzonder onderdeel van het Pietersbergcomplex te laten
zijn.
Vanuit alle windrichtingen zullen toegangen tot de als natuurgebied ingerichte
groeve worden gemaakt. Om de grote hoogteverschillen te overbruggen zijn
aansprekende architectonische voorzieningen als tunnels, trappartijen en
hellingbanen voorzien.
Bij de “integratie” van de ENCI-groeve met de Sint Pietersberg wordt tevens
nagestreefd om alle in de directe omgeving aanwezige cultuurhistorisch
belangrijke elementen en objecten met elkaar te verbinden en zo mogelijk
door te koppelen met routes over de Maas (veerpont) en over de grens met
België.
De grensoverschrijdende wandelstructuur “De Ster van Maastricht” ligt dan
ook als een ceintuur rondom de ENCI-groeve, met verbindingen naar alle
monumenten en naar de diepere betekenis van het Krijt van de Sint
Pietersberg.
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Op basis van deze uitgangspunten is een uitwerking gemaakt van bestaande
en te ontwikkelen wandel- en fietsroutes, zoals weergegeven op de kaarten 2
en 3.

Kaart 2

Gemarkeerde wandelroutes in en rond het ENCI-gebied, met de
ENCI-groeve als centraal element van de Sint Pietersberg
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Kaart 3

Fietsroutes in en rond het ENCI-gebied met de Sint Pietersberg
als het balkon naar het Heuvelland.
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5

Fasering

Figuur 1 Zonering van de uitvoering

Fase 1

2010 - 2011

Fase 2

2010 – 2012

Fase 3

2011 - 2014

Fase 4

2012 - 2017

Fase 5

2014 - 2018

Fase 6

2009 - 2018

Fase 7

2009 - 2017/2019

Groen-planning Maastricht bv

Structuurverbetering, beheer en
onderhoud randzone, inclusief
openkappen Observant
Open kappen Oehoevallei, verbeteren
Infrastructuur ten behoeve van
natuureducatie
Afgraven en inrichten zone groeve –
bedrijventerrein. Mogelijkheden voor
diensten, leisure en verblijfsrecreatie
Gefaseerde herinrichting noordelijke
tussenplateau (omvorming tot
kalkgrasland middels silex, stol en droge
mergel)
Gefaseerde afwerking met behulp van
rest- en vermarktbare producten tot een
gebied met recreatieve potenties
Mergelwinning en gefaseerde
herinrichting van de bodem van de groeve
met plassen en struweelvegetatie
Mergelwinning en gefaseerde
herinrichting (aanleg van westzijde van de
groeve (randmerenstrook)
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6

Vergelijking

6.1

Algemeen

Om de verschillende varianten objectief te kunnen vergelijken is een matrix
opgesteld die per te onderscheiden criterium een waardeoordeel geeft ten
opzichte van de nulvariant. Om een goed beeld te kunnen vormen wordt er
per waarderingscriterium een korte toelichting gegeven.
Plaatselijke
verschillen of effecten in de groeve kunnen toch leiden tot een gelijke
waardering aangezien er wordt gewerkt met slechts 5 waardingen: - -, -, 0, =,
+ en ++. Deze matrix is opgenomen in tabel 2.
Deze matrix geeft slechts een globaal beeld van de gewaardeerde onderdelen
en zegt niets over de waardering tussen de criteria. In hoofdstuk 5 worden
algemene conclusies getrokken, gebaseerd op de geformuleerde visie en
uitgangspunten van de Contourennota.

Nulvariant

Variant A

Variant B Variant C

± 6,2 mio m³

± 8 mio m ³

± 10 mio m ³

Restant winbare mergel

7.0 mio m³

5.0 mio m ³

3.0 mio m³

Restant droge mergel

2.0 mio m³

0.6 mio m³

-

Hoeveelheid benodigde mergel
vanaf 2009 tot oplevering

9 mio m3
3 mio m3
0,3 mio m3

Tabel 1 Winning voor de varianten
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Tabel 2: Variantenvergelijking ten opzichte van de nulvariant 2015

Wegingscriterium

variant A
zonder randgoot

Variant A
met ged. goot

Variant B
met randgo

0

+

++

0
0
0
nvt
0

0
0
0
+
+

+
++
+
++

2. Natuur
2a. Mate van ingrijpen in ontwikkeling
2b. Bijdrage aan opgave N2000
2c. Floristische potenties
2d. Faunistische potenties
2e. Opp. vaste droge kalkplateau's
2f. Opp. Kunstmatige kalkhellingen
2g. Mogelijkheid bosontwikkeling

++

+

0

++
++
++
++
+
+

+
++
+
+
+
+

+
+
+
-++
+

3. Geologie
3a. Beleefbare geol. ontsluitingen

++

+

+

0

0

0

3b. Mogelijkheid voor geol.onderz.
3c. Vrije aardkundige processen

++
++

++
+

++
-

4. Cultuurhistorie

0

0

0

4a. Behoud kwal.gangenstelsel
4b. Behoud droge gracht
4c. Beleefbaar industr. verleden
5. Recreatie
4a. Beleving
4b. Toegankelijkheid
4c. Wandelen

+
0
0

+
0
0

+
0
0

+

+

++

+
+
+

++
+
+

+
++
+

4d. fietsen
4e. outdoor

+
+

+
+

+
+

4f. Uitzichtplatforms

+

+

+

4g. Bijzondere voorzieningen

+

+

+

6. Beheer
5a. Exploitatiekosten natuur
5b. Expl.kosten recr. basisvoorz.

-

-

--

--

--

--

1. Hydrologie
1a. Hydr. Effect Jekerdal
1b. Duurzaam waterbeheer
1c. Waterkwal. op de groevebodem
1d. Waterkwal. In randzone
1e. Potenties water in de groeve
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5c. Expl.kosten bijzondere voorz.
5d. beheerbaarheid (technisch)
5e. Toezicht & beveiliging

-

7. Veiligheid
6a. Recreatief gebruik
6b. Toegankelijkheid
6c. Toegang gangenstelsel
6d. Aantal hoogteverschillen
8. Inrichtingskosten
7a. Natuur
7b. Toegankelijkheid
7c. Veiligheid

-

--

0

0

+

+
0
0

+
0
0

+
0
0
+

-

--

--

+

+

+

+
+

+
+

+
+

7d. Bijzondere voorzieningen
9. Economie
9a. Directe werkgelegenheid
9b. Economische impuls
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6.2

Hydrologie en water

In de ontwerp Ontgrondingenvergunning is de voorwaarde opgenomen voor
het uitvoeren van maatregelen om het effect van de grondwateronttrekking ten
gevolge van de mergelwinning (van ca. 46 m +NAP tot 5 m +NAP) op het
grondwater in het Jekerdal te mitigeren. Hiervoor is een zogenaamd
randmeerprincipe ontwikkeld zoals dat ook in de MER is aangedragen.
Het randmerenprincipe bestaat uit een robuuste steunrand op ca. 51 meter
+NAP en een ca. 40 meter breed en tot 38 meter +NAP (grens vrijwel
ondoorlatend Gulpener Krijt) uitgegraven “kanaal” dat vervolgens wordt
afgedicht met een weerstand biedende kalksliblaag en vervolgens wordt
opgevuld met gebiedseigen materiaal (silex) die vervolgens wordt afgewerkt
met schrale löss gemengd met droge mergel. Zodoende wordt het water
enigszins opgestuwd richting het Jekerdal.
Het beoogde effect van dit randmeerprincipe is slechts haalbaar indien dit
over de volle lengte van de westwand van de groeve wordt aangelegd (variant
B). Deze watergoot wordt verbonden met de reeds aanwezige waterplassen
aan de noordzijde van de groeve, die op het zelfde principe berusten, en
stroomt dan op natuurlijke wijze via doorlatende mergellagen en spleten naar
de Maas.
Opgemerkt dient te worden dat het effect op het grondwaterniveau nabij de
Jeker slechts enkele decimeters is en, vanwege de diepte van het grondwater
beneden maaiveld, niet merkbaar zal zijn in het maaiveld. Er treedt derhalve
geen vernatting van het Jekerdal op. Wel zal er een (beperkt) effect optredfen
in de vijver bij kasteel Nerkanne.
Door de aanleg van het ‘randmeer’ zal het grootste deel van het toestromend
grondwater op natuurlijke wijze, en derhalve duurzaam, afgevoerd worden.
Slechts een kleine hoeveelheid water hoeft nog weg gepompt te worden.
In variant B bestaat het water in de groeve voornamelijk uit regenwater en
mogelijk enige carboonkwel. Voor natuurontwikkeling en recreatie is dit water
van mindere kwaliteit dan het grondwater dat uit de wanden sijpelt.
In de overige varianten is sprake van het permanent toesijpelen van water uit
de groevewand. Hierdoor ontstaan op vele plekken natte en vochtige wanden
en hellingen. Het uitsijpelend water verzamelt zich naar de bodem toe in
kleine stroompjes en kan onderweg poelen en plassen voeden. Uiteindelijk
komt het op de bodem in een grotere plas terecht vanwaar het zal dienen te
worden opgepompt naar de bestaande vijver D’n Olifant ter hoogte van hoeve
Lichtenberg vanwaar het op natuurlijke wijze zijn weg vindt naar de Maas. Het
hydrologisch effect van variant A, als ook variant Cr’ is derhalve identiek aan
de nulvariant.

6.3

Natuur

Uit de variantenvergelijking blijkt dat alle varianten grotere ecologische
potenties hebben dan de Nulvariant. De varianten zonder randmeer worden
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hierbij het hoogst gewaardeerd waarvan variant A de grootste ecologische
potenties heeft en de visie ‘Verborgen Valleien het dichtst benaderd.
Het onderscheidende ten opzichte van variant B hierbij is de hoeveelheid
aanwezige droge mergelplateau’s die in variant B nauwelijks meer aanwezig
zijn.
In variant B met randgoot bestaan deze uit de steunranden en enkele
plateau’s beneden grondwaterpeil die door isolatie van het zijdelings
toestromend grondwater op termijn droger worden. Deze plateau’s zijn
allemaal in het hardere Gulpener Krijt gelegen waardoor deze minder snel
zullen eroderen en begroeid zullen raken.
Droge mergelplateau’s dienen als uitgangspunt voor het ontwikkelen van
kalkgraslanden. Hiertoe dienen deze voorzien te worden van een dunne laag
kalkrijke grond/löss en onder een hellingshoek gexposeerd te zijn ten
opzichjte van de zon. Zonder inrichtingsmaatregelen zullen de
mergelplateau’s lang kaal blijven met schaarse begroeiing van rotsvegetaties.
Middels het opbrengen van een dunne deklaag kunnen kalkgraslandachtige
vegetaties ontstaan. Zowel droge rotsvegetaties als kalkgraslanden zijn zeer
zeldzaam in Nederland.
Bij variant B met randmeer ontstaan veel afwerkingen met silex, al dan niet
met (kalkrijke) dekgrond. Hoewel dergelijke situaties positief zijn op het gebied
van natuurontwikkeling hebben ze sterk de neiging tot verruiging en
bosvorming indien onvoldoende beheer wordt toegepast. De ontwikkeling van
dergelijke gebieden is sterk afhankelijk van de samenstelling van de dekgrond
en de beschikbaarheid van water aangezien deze gronden op een sterk
drainerende onderlaag van silex liggen.
Variant C heeft de positieve natuurontwikkelingsmaatregelen van variant B
(kalkgrasland op afgedekte silexondergrond, weinig bos) gercombineerd met
op vaste kalkhellingen ontwikkelde kalkgraslanden.
De stroken droge kalk ter plaatse van de steunranden voor het randmeer zijn
hierbij afgegraven waardoor het in de groeve sijpelend grondwater vrij spel
heeft. Hierdoor ontstaan naast kleine beekjes en natte plekken poelen en
kalkmoerassen.
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Nulvariant Variant A Variant B Variant C
Pionier vegetatie op rotshellingen
3600 m¹

4700 m¹

4900 m¹

5000 m

4 ha

7 ha

5 ha

0

5 ha

0

5 ha

-

3,6 ha

7,0 5,5 ha

5,5 ha

14 ha

17,6 ha

20,5 ha

25 ha

Glanshaverhooiland(gecult)

-

3,1 ha

4,5 ha

Poelen

-

1,0 ha

1,3 ha

0,7 ha

14,5 ha

9,5 ha

5,0 ha

4,8 ha

9 ha

6,0 ha

4,5 ha

5 ha

2200 m¹

1000 m¹

1650 m¹

Lössrand op 85 meter +NAP

3,1 ha

3,1 ha

3,1 ha

Korte grazige vegetatie (grasstrand)
Overig (paden e.d )

3,5 ha

2,0 ha
4,8 ha

2,0 ha
5,5 ha

(geschat)
Pionoervegetatie op droge
rotsplateau’s

16 ha

Droge kalkgrasland op vaste mergel
Droge kalkgrasland op
silexafdekking(gecult)
Natte halfdroge kalkplateaus
deels geschikt voor kalkmoeras
Heischraal grasland cq

ENCI-plas
Struweel / bos
Natuuroevers / plas / dras

4,5 ha

1000 m
3,1 ha
2,0 ha
3,9 ha

* exclusief overgangszone
Tabel 3 Herinrichting binnen vergunningsgrens (ca 65 hectare)

Ten aanzien van de effecten van de randmeren voor het Jekerdal dient
opgemerkt te worden dat deze niet zorgen voor natuurherstel in het Jekerdal.
Het is uitsluitend een maatregel om de hydrologische effecten van de
afgraving van de Sint Pietersberg teniet te doen. Daar tegenover staan echter
grote kansen voor natuurontwikkeling in de groeve als gevolg van
doorsijpelend grondwater.
Variant C toevoegen in de tabel
Winning

Variant B Variant C

Nulvariant

Variant A

Glanshaverhooiland (gecult)

-

-

5,5 ha

Kwaliteitsimpuls Oehoevallei

-

-

4,5 ha

Heischraal grasland cq

Tabel 4

5,5 ha
4,5 ha

Herinrichting buiten vergunningsgrens. Opmerking: ENCI heeft aangegeven
om bij een exploitatie van de groeve tot in 2019 te investeren in
kwaliteitsverbeteringen buiten het vergunde groevegebied. Technisch zijn
deze maatregelen echter ook mogelijk in de andere varianten.

Een sterke mate van bosontwikkeling in de groeve is negatief aangezien
daarmee de extreme groeiomstandigheden en de daarmee verbonden planten
en dieren, worden genivelleerd. Een beperkte bosontwikkeling op silexstorten
die afgewerkt zijn met een dunne Lösslaag in de zuidoosthoek, aansluitend
aan de Observant is wel wenselijk. Bij het beheer zal erop gelet moeten
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worden dat pionierexoten zoals Robinia Pseudoaccacia niet gaan domineren.
Het verwijderen van een groot deel van de bosopslag in de Oehoevallei en op
de
silexstorten
bij
de
kalkmoerassen
(buiten
de
ontwerp
ontgrondingenvergunning) als ook op de noordelijke plateaurand van de
groeve is in alle varianten gewenst. Op deze wijze ontstaan meer grazige
vegetaties die een hogere natuurwaarde hebben dan bosontwikkeling. De
ENCI heeft aangegeven dat bij uitvoering van variant B zij deze maatregelen
tot haar groeveafwerking rekent.
In variant A blijft de rotswand die de een deel van de Oehoevallei scheidt van
de rest van de groeve in tact. In variant B zal deze op termijn, vanwege de
beperkte breedte, ineen zakken in variant C is deze iets stabieler dan in
variant B en zal naar verwachjting een duurzame afscheiding blijven vormen.
Het handhaven van deze scheiding is wenselijk vanuit het perspectief om de
Oehoevallei als stiltegebied aan te merken.

6.4

Geologie

De geologische formatie Maastichter Krijt is beroemd vanwege haar fossielen.
In deze formatie is ook het Mosasaurus Ber aangetroffen. Het is een bij uitstek
interessante laag voor amateur geologen om te zoeken naar fossielen.
Dit pleit ervoor om een deel van het Maastrichter Krijt toegankelijk te maken
voor fossielenzoekers. Momenteel is dat mogelijk in de Oehoevallei en dat
deel van de groeve dat nog in exploitatie is.
Uit de variantenvergelijking blijkt dat alle variantendeze mogelijkheden bieden.
Bij variant A is dat aan de te handhaven scheidingswand naar de Oehoevallei.
Bij variant B is dat rond een te realiseren doorgang van de Scharkgroeve bij
variant C is dat op beide plaatsen..
De droge varianten genieten de voorkeur aangezien daarbij meer bereikbaar
Maastrichter krijt gehandhaafd blijft.

6.5

Cultuurhistorie

In alle varianten blijven de aanwezige cultuurhistorische elementen in gelijke
mate gehandhaafd. Het betreft hierbij de ondergrondse groeven en groeveingangen, de droge gracht van Frederik Hendrik en de herkenbaarheid van
het industrieel verleden.
Dit laatste aspect heeft er toe geleid dat de overgangen tussen de plateau’s
niet geleidelijk worden afgewerkt, maar scherpe grenzen worden
aangehouden om zodoende het winningsverleden zo lang mogelijk zichtbaar
te laten zijn.
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6.6

Recreatie

De recreatieve waarde van zowel variant A , B als C zijn groter dan de
nulvariant. De totaalscore is voor beiden gelijk hoewel er accentverschillen
zijn.
Variant A en C hebben een hogere belevingswaarde dan variant B door de
aanwezigheid van meer hoogteverschillen en plateaus en zware
gehandhaafde hoge ‘rotspartijen’.
Variant B en C kennen een uitgebreidere ontsluiting van de groeve dan variant
A. Met name een westelijke doorgang via het gangenstelsel van de Schark,
een pad vanaf Hoeve Lichtenberg en een mogelijke te graven gang onder
Lichtenberg door vanaf het AINSI gebouw.
Alle mogelijk te realiseren bijzondere recreatieve voorzieningen
zoals
uitzichtplatforms, kabelbanen, bruggen, klimwanden en dergelijke zijn in alle
varianten mogelijk. De realisatie hiervan is echter afhankelijk van de te
verkrijgen financiële middelen voor realisatie en beheer. De middelen hiervoor
zullen gegenereerd dienen te worden vanuit de exploitatie van de
overgangszone. Indien deze overgangszone geen economisch succes wordt
of niet haalbaar blijkt te zijn blijft het recreatief gebruik van de groeve beperkt
tot natuurgerichte of extensieve recreatie.

6.7

Beheer

De kosten voor het beheer van de groeve wordt in sterke mate bepaald door
de recreatieve inrichting, de zorg voor de veiligheid van het publiek en het
voorkomen van illegaal gebruik en de mate waarbij silexstorten en dekgrond
wordt aangebracht.
In variant B en C worden veel terreingedeelten afgewerkt met gestorte silex
waarop een laag mergel met dekgrond wordt aangebracht om zodoende
kalkgraslandachtige situaties te creëren. Deze terreinen dienen intensief
beheerd te worden (maaien en begrazen) om verruiging en bosvorming te
voorkomen. Ook kent deze variant meer toegangen die extra
onderhoudskosten vergen.
Bij variant A worden de basis inrichtingskosten hoger ingeschat vanwege het
feit dat hier meer hoogteverschillen aanwezig zijn en derhalve meer kosten op
het gebied van veiligheid gemaakt dienen te worden.
Voor variant C zijn de kosten voor het beheer berekend op basis van de door
het ministerie van LNV opgestelde Indexnatuur en Landschap die
ingevoerdwordt per 1 jan. 2011. Deze kostenindex geeft normbedragen weer
voor het beheer van diverse natuurdoeltypen.
In deze kosten zijn de kosten voor recreatieve voorzieningen en de algemene
kosten die natuurorganisaties maken voor onderzoek,begeleiding, toezicht en
overhead niet opgenomen. Deze kosten zijn apart inzichjtelijk gemaakt.
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Beheerkosten per jaar van de ENCI-groeve (excl btw):
Natuurbeheer conform Index
Basis recreatievoorzieningen (paden,trappen, banken e.d.)
Veiligheidsvoorzieningen incl toegangen gangenstelsel
Toezicht
Pompen
Totaal
Overhead en algemene kosten 30 %

175.000,15.000,30.000,65.000,25.000,310.000,93.000,-

Totaal beheer

403.000,-

( invoegen kaart met beheertypen en kostenopzet VO2990 S5-01 )

6.8

Veiligheid

Veiligheid van de groeve is op de eerste plaats een randvoorwaarde.
Het recreatief gebruik van een groeve is uniek voor Nederlandse begrippen.
Gesteld kan worden dat naarmate het recreatief gebruik toe neemt de
veiligheid af neemt en het noodzakelijk toezicht hierop toe neemt. In de
groeve is sprake van veelhoogteverschillen die gemakkelijk dodelijk zijn indien
men zich niet aan veiligheidsregels houdt. Ondanks de aanwezigheid van
hekwerken en balustrades, die zo weinig mogelijk moeten worden toegepast
om het natuurlijke karakter van het gebied te behouden, leert de ervaring dat
niet iedereen zich aan de veiligheidsregels houdt.
Onduidelijk is hoe de verantwoordelijkheden in een natuurgebied als dit zijn.
Volgens de Nederlandse wetgeving blijft de eigenaar/exploitant van het gebied
verantwoordelijk. Vergelijk de risicoaansprakelijkheid bij vallende takken. In
het buitenland is men veelal zelf verantwoordelijk voor de risico’s die men
neemt in natuurgebieden. Nader onderzoek is hierbij nodig.
Een bijzonder aspect is de veiligheid van het gangenstelsel. Dit wordt
gemakkelijker bereikbaar vanuit de groeve. Dit stelsel is aan de groeverand
niet stabiel en ook niet open gesteld. Het stelsel zelf is afgesloten door
betonnen muren waarlangs regelmatig ingebroken wordt. Vanuit
veiligheidsoverwegingen wordt ervoor gepleit de toegangen te dichten met
proppen van silex of beton.
Aan de westzijde van de groeve is nog slechts een relatief smalle schil van de
Sint Pietersberg blijven staan door de mergelwinning. Van diverse zijden
worden vraagtekens gezet bij de stabiliteit van deze wand en de daarboven
gelegen cultuurhistorische elementen en het Encibos. Uit bijlage 1 blijkt dat
deze vrees ongegrond is. Het betreft een rapportage cq. advies van een
Geologisch expert ten aanzien van de stabiliteit en duurzaamheid van de
westelijke wand van de ENCI-groeve, welke de scheiding vormt tussen het
Maasdal en het Jekerdal.

Groen-planning Maastricht bv

58

2990

6.9

Inrichtingskosten

De inrichtingskosten zijn door de werkgroep niet beoordeeld aangezien die
stek afhankelijk zijn van de beschikbare financiële middelen om met name
recreatieve voorzieningen te realiseren.
Wel is aangegeven dat er een verschil in inrichtingskosten is tussen de
varianten met en zonder ‘randmeer’. Ondanks het feit dat uit deze zone
commercieel winbare mergel beschikbaar komt (droog en halfdroog) wordt dit
ca. 40 meter brede en 12 meter diepe kanaal geheel of gedeeltelijk gevuld
met silex en een afdeklaag van een kalk/löss mengsel. Deze maatregel is een
hoge kostenpost.
De kosten voor de toegankelijkheid zijn in variant B en C hoger dan in variant
A aangezien er meer toegangen zijn en er toegangen door de bestaande
mergelwanden (bij de Schark en bij AINSI) gegraven worden. Deze
mergelgangen dienen tevens volledig veilig volgens de Mijnbouwwet te
worden afgewerkt.

6.10 Economie
Vanuit economisch perspectief zijn er geen verschillen tussen de varianten.
Alle varianten dragen bij tot de regionale economie in de vorm van toerisme
en bijzonder vestigingsklimaat voor bedrijven in de overgangszone.
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7

Conclusies en aanbevelingen

Uit de vergelijking van de varianten met de nulvariant blijkt dat er bij veel
onderdelen weinig verschil is. Variant A zonder randgoot heeft de voorkeur bij
de criteria natuur, geologie en beheer. Variant A met gedeeltelijke randgoot
heeft alleen bij het criterium beheer een voorkeur. Variant B (met randgoot)
heeft de voorkeur bij criteria hydrologie, recreatie en veiligheid. Variant C heeft
een voorkeur bij Natuur, Geologie en Recreatie.
Uit de discussies in de werkgroep is geen voorkeur uitgesproken voor een
variant. Dit heeft te maken met de interdisciplinaire samenstelling van de
werkgroep.
Uitgaande van de omschrijving en doelstelling voor de groeveontwikkeling
zoals die in de contourennota is geformuleerd, de ontwikkeling van een
bijzonder natuurgebied met verschillende vormen van recreatief gebruik en
educatie is de conclusie gerechtvaardigd dat een afwerking van de groeve
conform variant A, zonder randgoot of variant C te verkiezen is boven variant
B. In variant B wordt nagenoeg de gehele voorraad droge mergel uitgeput
waardoor specifieke zeer waardevolle natuurwaarden zoals kalkgrasland ( op
vaste mergelhellingen )niet te realiseren zijn.
Alle varianten voldoen uiteindelijk aan de planvisie ‘Verborgen Valleien’ doch
varianten A en C bieden hierbij de meeste potenties voor de ontwikkeling van
zeldzame natuurwaarden.
Saillant detail is dat dit in druist tegen een van de vergunningsvoorschriften
ten aanzien van het aspect hydrologie. Kiezen voor variant A of C betekent
dat er geen herstel plaats vindt van het grondwaterpeil van voor de afgraving.
Veel zaken die bediscussieerd zijn in de werkgroep zijn onduidelijk gebleven.
Met name de ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur op silexstorten zijn het
onderzoeken waard. De ontwikkeling van kalkgraslandachtige vegetaties op
kale mergelplateau’s met een dunne opgebrachte bodemlaag dient eveneens
nader onderzocht te worden.
De specifieke en spraakmakende recreatieve inrichting is in zeer grote mate
afhankelijk van beschikbare financieringsmogelijkheden.
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Bijlage
De duurzaamheid van de ENCI-westwand
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