HANDLEIDING voor
ondernemers
INRICHTING & GEBRUIK VAN DE
OVERGANGSZONE 38
ENCI-GEBIED MAASTRICHT

1

Contact

SOME secretariaat
Mevr. N.Rokx-Henket
Lage Kanaaldijk 115
NL-6212 NA Maastricht
T: +31 (0)43 329 72 07
E: nicole.rokx@enci-gebied.nl
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Illustratie omslag: visualisatie van de overgangszone
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Overgangszone 38

1. INLEIDING
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Overzicht van het ENCI-gebied
Het gebied van cementproducent ENCI in Maastricht ondergaat
sinds enkele jaren een indrukwekkende en unieke transformatie. In
2010 zijn Gemeente Maastricht,
Provincie Limburg, ENCI, Natuurmonumenten en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend een zogenaamd «Plan van Transformatie
voor het ENCI-gebied» overeengekomen. Hierin is afgesproken
dat de kalksteenwinning en klinkerproductie binnen afzienbare
tijd stoppen, ENCI doorgaat als
bedrijf dat diverse cementsoorten
blijft malen en dat de groeve een
prachtig natuur- en recreatiegebied wordt dat door het publiek
kan worden bezocht om er actief
of passief de natuur te beleven.
Het bedrijventerrein verandert in
een bedrijvenpark met duurzame,
innovatieve bedrijven waardoor
ook de werkgelegenheid een

nieuwe impuls krijgt. Tussen de
groeve en het bedrijventerrein is
verder een strook ingericht als een
overgangszone met ruimte voor
recreatie/wellness, horeca, informatie en creatieve bedrijvigheid.
Dit document schrijft regels en
verplichtingen voor over het noordelijk deel van de overgangszone
+38m. NAP vanaf 1 mei 2018. Wij
werken vanaf dit moment voorzichtig toe naar de realisatie en
implementatie van deze visie. Met
het document waarborgt de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied (SOME) de visuele
kwaliteit van de overgangszone
+38 m. NAP noordzijde. Zo wordt
het gewenste publiek uitgenodigd
en worden ongewenste gedragingen voorkomen. SOME verzekert
hiermee bovendien dat huidige en
toekomstige ondernemingen aan

de sfeer van de overgangszone
zullen bijdragen en een positieve
aanvulling zullen zijn op de aanwezige kwaliteiten van het gebied.
Dit document kent een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar
met een uitbouw naar het zuidelijk
deel van de overgangszone +38m.
NAP en de overgangszone op het
niveau +50m. NAP. Na 5 jaar zal
een revisie plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van SOME.
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Zicht op het noordelijk deel van de overgangszone
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2. GEBIEDSVISIE

De overgangszone vormt een schakel tussen groeve en bedrijventerrein

KERNWAARDEN
Het transformeren van een
voormalig industrieterrein
naar een natuurgebied vraagt
om maatwerk op het gebied
van beheer en inrichting.
SOME wil samen met de
toekomstige ondernemers op de
overgangszone werken aan de
nieuwe identiteit en het gebruik
van de groeve. Hierbij staan de
kernwaarden van SOME voorop.
Zo wordt er zorgvuldig met het
landschap omgegaan als het
aankomt op exploitatie en het
gebruik. Het groevebeeld met
de kenmerkende terrassen met
vergezichten, de steilwanden en
kalkplassen mogen niet leiden
onder het nieuwe gebruik. De
ondernemers moeten bewust
zijn van de gebiedsgeschiedenis
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en de maatschappelijke rol die
zij zullen hebben in het ENCIgebied. De ondernemers maken
onlosmakelijk deel uit van het
natuurgebied. Er wordt verwacht
dat zij met waardigheid voor de
natuur, het milieu en de omgeving
handelen en hieraan bijdragen.

Identiteit en
functie van de
oz 38 in het ENCIgebied
OZ 38 & oz 50
De overgangszone is één van de
parels in het Plan van Transformatie. De overgangszone 38+ NAP
is een 600 meter lang en 50 meter breed kalkterras in noordzuid
richting van de ENCI groeve. De
landstrook werd in combinatie met
een tweede zone (overgangszone

50+ NAP) aangeduid als de cenrale deelzone in het toekomstige
ENCI-gebied. De overgangszone 38 ligt 12 meter lager dan de
50+ zone en maakt conceptueel
en landschappelijk deel uit van
het groevegebied. Hiermee is een
onderscheid gemaakt met de 50+
strook die op het ENCI bedrijventerrein is georiënteerd.
Ontvangstfunctie
Gelet op de locatie (goed ontsluitbaar vanaf de openbare weg, het
uitzicht), de vorm (twee boven elkaar gelegen lange terrassen) en
de beschikbare ruimte is dit het
gebied bij uitstek waar recreatie,
horeca en specifieke bedrijvigheid
op hun plek zijn. Deze functies
staan in dienst van de ontwikkeling
en versterking van natuurwaarden,
recreatieve waarden, cultuurwaarden en educatieve waarden van
13

het gebied. Deze combinatie is
beleefbaar op de overgangszone.
De zone vormt het hart van het
ENCI-gebied.
Rol ondernemer versus
SOME
De bedrijven gevestigd in de
overgangszone zullen grote
invloed hebben op de identiteit
en het imago van het gebied. De
ondernemers in de overgangszone zijn zich ervan bewust dat
zij het gastheerschap van SOME
in de overgangszone vertegenwoordigen. De rust en recreatieve
bedrijvigheid die SOME wil stimuleren wordt uitgestraald door de
ondernemers.
Scharnierfunctie tussen
bedrijventerrein en
groeve
Het Plan van Transformatie schrijft
voor dat de noordelijke overgangszone +38m. NAP een functie moet krijgen die verbonden

is met recreatie. Hierdoor kan de
fysieke overgang tussen bedrijventerrein (industrie) en groeve
(natuurontwikkeling) geleidelijk
verlopen. De uitstraling van de
overgangszone moet dit bevestigen. Het gebied wordt daarom
als een industrieel groevepark
ingericht. Ondernemers moeten
aan dit imago bijdragen.
landschapspark met recreatieve bedrijvigheid
Op de overgangszone 38+ mag
bebouwing maximaal 2 bouwlagen en maximaal 8 meter hoog
zijn. Hierbij wordt een totale bebouwingsdichtheid aangehouden
van 15% van de zone. Deze regels
zijn opgesteld om het parkachtig
karakter van dit gebied te waarborgen en de overgang tussen
het bedrijventerein en de groeve
op natuurlijke wijze te laten verlopen. De aanblik op de steilwanden wordt zo weinig mogelijk
belemmerd.

De inrichting van de overgangszone 38 zorgt voor een uitgebalanceerd beeld tussen bedrijvigheid
en het groevelandschap. Hierbij
wordt in alle deelontwerpen gebruikgemaakt van gebiedseigen
middelen en materialen om het
groevekarakter te benadrukken.
Doelgroep gebruikers/
bezoekers
De partners van het Plan van
Transformatie willen met de
overgangszone rust en recreatieve bedrijvigheid ontwikkelen en
aanbieden.
Bezoekers van de overgangszone
kunnen onderverdeeld worden
in bestemmingsverkeer (voor de
ondernemer) en recreanten. De
recreanten zijn met name consumenten die graag nieuwe dingen
zien en willen genieten van natuur,
geologie en cultuurhistorie. De
bezoeker is eigentijds, rustig, ge-

ïnteresseerd en wil graag het verhaal van de plek, streek en product
kennen. Hij is gericht op vernieuwing en ontdekking, is betrokken
bij de maatschappij en bezoekt
graag interessante plekken.
Bezoekers die gebruik willen
maken van vormen van recreatie
die geen druk leggen op de natuur
(bv: wandelingen, ingetogen maar
stijlvolle wellness, massages, meditatie).

Sporters

Geologie en historie

De doelgroep die SOME wil aantrekken, bestaat grotendeels uit
• Natuurliefhebbers
• Wellnessliefhebbers

Vitale senioren &

Educatie

gezinnen

• Sportliefhebbers (sporten die
geen druk leggen op de natuur)
• Gezinnen
• Vitale senioren
• Educatie
• Geïnteresseerden in geologie en
(cultuur)historie

Wellnessliefhebbers

Natuurliefhebbers

...De partners van het Plan
van Transformatie willen
met de overgangszone rust
en recreatieve bedrijvigheid ontwikkelen en aanbieden...

...Hierbij wordt in alle deelontwerpen gebruik gemaakt van gebiedseigen
middelen en materialen
om het groeve karakter te
benadrukken...
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De overgangszone vormt een landschappelijk ontvangstgebied
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DUURZAAMHEIdVISIE
In 2016 hebben de partners van
SOME enkele duurzaamheidsambities en de roadmap om daar te
komen, omarmd.
MANIFEST 2017
Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
(uit eindrapport werkgroep Duurzaamheidsambities overgangszone ENCI-gebied - maart 2017)
1. Ieder mens vormt een onlosmakelijk deel van de natuur, waarin
de menselijke natuur en beschaving zijn geworteld.
2. Wij onderschrijven de doelen
uit het klimaatakkoord van Parijs
waarin de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celcius mag stijgen.
3. Wij zijn voorlopers, pioniers.
Nieuwe ideeën en concepten zijn
voor ons een levensvoorwaarde. Ons handelen is creatief en
pro-actief, niet reactief. Wij houden ons bezig met de vraag ‘waar
zijn we voor’ in plaats van ‘waar
zijn we tegen’. Wij zijn voor zinvolle groei in kwalitatieve zin. Wat wij
doen, dient een positieve impact
te leveren aan het leven en aan het
verduurzamen van de omgeving.
4. In en rond de overgangszone
zullen op de natuur geïnspireerde
pilots plaatsvinden die de kwaliteit en de omstandigheden van
het leven op aarde verbeteren en
op een spraakmakende manier
beleefbaar zijn gemaakt voor het
publiek.
Ontwikkelingen in het gebied verbinden mens, natuur, wetenschap
en technologie (low tech én high
tech) op interactieve wijze met het
publiek waardoor de ervaring in
eerste instantie verwondering en
16

plezier, maar ook bewustwording
oproept bij bezoekers. Educatie is
impliciet learning by doing, inhoudelijke verdieping is altijd mogelijk.
5. Innovatie is meer dan alleen een
technische verbetering en kan betrekking hebben op nieuwe
ideeën, goederen, diensten en sociale en economische processen.
6. Wij zien de natuur en natuurprocessen als een belangrijke leermeester en nemen de natuur als
uitgangspunt voor onderzoek ten
behoeve van innovaties. De overgangszone en omgeving vormen
een belangrijke bron voor onderzoek op dit vlak.

bruiker en de bezoeker staan daarbij centraal. Plannen zullen dus
continu gespiegeld moeten worden op hun bijdrage die ze daaraan in de overgangszone leveren
en welke ‘harde’ en ‘zachte’ benefits de innovaties opleveren. Het
doel of de zin van elke bij dit project betrokken organisatie is een
bijdrage te leveren aan het succes
van het grotere geheel waarvan zij
een onderdeel is.
Meer weten?
--> www.enci-gebied.nl =>
documenten => rapporten =>
eindrapport werkgroep duurzaamheid

Roadmap duurzaamheid
De stichting heeft voor de lange
termijn een roadmap opgesteld
om haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. De roadmap schrijft voor aan
welke eisen toekomstige gebruikers en ontwikkelingen moeten
voldoen. Alle bouwwerken in het
ENCI-gebied zullen langs de lat
worden gelegd van dit document.
De thema’s geologie & cultuur,
functioneel landschap en mens
& mobiliteit staan centraal in de
uitwerking van de plannen. Op
deze punten werken gebruiker en
bezoeker samen aan een gezonde
leefomgeving.

Afbeelding van de roadmap

7. De cradle-to-cradle ambities
bij het uitwerken en ontwikkelen
van gebouwde projecten en inrichting van de buitenruimte in de
overgangszone minimaal als uitgangspunt te hanteren. Bestaande
innovaties die wij tonen, dragen
minimaal op 1 punt bij aan de geformuleerde C2C ambitie.
8. Uitgangspunt daarbij is dat het
project ‘onder aan de streep’ niet
meer mag kosten. Daarbij combineren we harde en zachte inverdieneffecten. We gaan uit van een
total cost of ownership. Daar waar
financiële middelen voor onderzoek, kennis en ontwikkeling ontbreken, gaan we op zoek naar eigen (SOME) en externe middelen.
Aangezien deze visie aansluit bij
de doelstellingen en missies van
de SOME-partners gaan we ervan
uit dat er financiële middelen beschikbaar zijn m.b.t. de uitvoering
van projecten.
9. Het streven is continu meerwaarde te creëren voor mens, omgeving, welvaart en welbevinden
(zingeving). Meerwaarde creëren
door ‘de goede dingen’ te doen in
plaats van ‘minder slecht’. De ge-

Aanleg van het WKO-systeem
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De overgangszone na de bouwrijp oplevering
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3. GEBIEDSINRICHTING
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STEDENBOUWKUNDIG & LANDSCHAPPELIJK ONTWERP

(vuursteen uit de groeve) voor de
paden en van andere gebiedseigen materialen zoals mergel maar
ook beton.

RUIMTELIJKE identiteit
van de groeve

Kalkterras
De kalkterrassen in de groeve
worden ingericht met kalkmoerassen, wandelpaden, steilhellingen en andere elementen
om de specifieke groevenatuur
te stimuleren en deze voor de
bezoeker beleefbaar te maken.
De kalkmoerassen dienen bovendien als verdampvelden voor het
groevewater dat door middel van
verval wordt verzameld bij het
centrale pompstation waar het
naar de Maas wordt afgevoerd.
De overgangszone 38+ verschilt
hierin niet van de andere groeveterrassen omdat het water van de
visvijver en het hemelwater vanaf
de zuidkant richting de pomp aan
de noordkant zullen stromen.

GROEVE
Het ENCI-gebied is ontstaan door
afgravingen. De krater in het
landschap is zó specifiek dat deze
mensen trekt vanuit de omgeving
en ver daarbuiten. Het mergellandschap en de topografie zijn
ronduit spectaculair. De stichting
heeft vastgesteld dat dit landschap na oplevering beleefbaar
moet blijven en dat hier ruimte
moet zijn voor natuurontwikkeling
en recreatie. De groeve wordt
gekenmerkt door enkele natuurlijke fenomenen waarmee rekening
is gehouden in de planvorming
voor de overgangszone. Er zal
niet kunstmatig worden aangeplant maar er ontstaat vegetatie
door successie. Daarnaast wordt
er veel gebruikgemaakt van silex

Zichtlijnen
In de groeve zijn langs het wandelpad een paar strategische
uitzichtpunten aangewezen waar-

Visualisatie van de overgangszone in ontwikkeling

door de grootte van het gebied
op een unieke manier beleefbaar
is. Door middel van vegetatie-onderhoud wordt de opeenvolging
van vergezichten en landschappelijke close-ups in stand gehouden. Bij het vormgeven van het
centrale wandelpad en zitgelegenheden op de overgangszone
38+ is rekening gehouden met de
beleefbaarheid. Het pad heeft in
de zuidnoord richting immers een
verloop van 1,5 meter waardoor
bezoekers het gebied op een specifieke manier waarnemen.
Vegetatie en ecologie
In de groeve zijn kalkgraslanden
aangelegd om het gewenste
eco-systeem te bevorderen. Zo
kan unieke flora en fauna ontstaan. Op de overgangszone
wordt zo veel mogelijk aansluiting
gezocht bij dit natuurconcept
door kleine ophogingen van
mergel en dekgrond te gebruiken
voor het inrichten van kavels en
ruimtes. Op deze kleine hellingen
kunnen soortgelijke successieprocessen plaatsvinden.
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STEDENBOUWKUNDIGE
PLAN

1

2

3

4

5

FUNCTIE & PROGRAMMA
De toekomstige recreatieve bedrijvigheid moet op een natuurlijke wijze worden geïntegreerd op
de zone. Het concentreren van de
toegestane bebouwing op één
plek of in een gebouw is daarom
niet wat SOME wenst. Tussen de
verschillende gebouwen moet
er voor bezoekers plek zijn om
de groeve op parkachtige wijze
te beleven. Het gebruik van het
plateau van de Sint-Pietersberg is
hierbij het voorbeeld. Hier wordt
gesport, gepicknickt, gewandeld
en gespeeld.
De overgangszone 38+ is opgedeeld in kleinere kavels en een
groot veld. De kavels worden in
zuidnoord richting ontsloten door
een centraal wandelpad. De kavelgrootte stuurt de ontwikkeling
door de grootte van het bebouwbaar oppervlak.
BEBOUWING
Het plan streeft naar een serie
paviljoenachtige gebouwen in
het groevelandschap dat in de
loop der jaren zal ontstaan. De
kleinschaligheid van de bebouwing draagt bij aan een duidelijke

leesbaarheid van de verschillende
ondernemers in het gebied. Door
de gefaseerde ontwikkeling kan
een coherent stedenbouwkundig
geheel ontstaan. De eisen ten
aanzien van uitstraling en kwaliteit
van de gebouwen worden omschreven in het nog op te stellen
beeldkwaliteitsplan. Hierin geeft
een kavelpaspoort de specifieke
eisen aan.
Beleving
Niet iedere bezoeker van de
groeve zal gebruikmaken van
het programmatische aanbod op
de overgangszone. Veel mensen
zullen de groeve als natuurgebied lezen, ook als ze over de
overgangszone lopen. Om deze
twee werelden te realiseren,
zonder dat ze elkaar storen, stelt
het plan een hoofdroute voor met
aftakkingen. Aan deze zijwegen
kunnen ondernemers bebouwing
realiseren. Zodoende loopt de
neutrale bezoeker niet langs een
ketting van gebouwen en hebben
ondernemers meer vrijheid in de
indeling van hun gebouw.

Publieke ruimtes
Het grote veld
Het grote veld aan de noordzijde
van de overgangszone 38+ valt

onder het beheer van SOME. Dit
veld mag door bezoekers worden
gebruikt om op te recreëren en
sluit aan op de functie van het
nog te bouwen verzamelgebouw
Hoffmannii. Het veld biedt ook
plek voor evenementen en kan in
afspraak met de stichting worden
verhuurd.
Het centrale pad
Het centrale silexpad kronkelt als
het ware tussen de kavels door en
biedt uitzichten en verblijfsplekken voor bezoekers. In de bodem
van het pad zijn de riolering, het
WK-systeem en de nutsvoorzieningen richting de kavels aangelegd. Parallel aan het pad stroomt
het water in een open sleuf vanuit
de visvijver naar de pomp. Deze
stroomt over in drie verschillende
waterbassins waarin het water kan
verdampen.
Adressen / bereikbaarheid
Aan het centrale pad zijn zijwegen
aangebracht die functioneren als
een stratenpatroon met adressen.
Op die manier zijn ondernemingen makkelijk te vinden en is er
een duidelijke oriëntatie/hiërarchie tussen privaat en publiek.

Gelaagdheid van de oz38:

1. Silexophoging en successie
2. Waterverloop

3. Ontsluiting / pad

4. Leidingen & techniek

6

Meer weten?
www.enci-gebied.nl => documenten => ontwerpen architectenbureau RDVA => fase 3

5. Afgraving

6. Eindresultaat
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Opbouw van het centrale wandelpad

PRIVATE RUIMTES

Kavels
De kavels op de overgangszone
hebben elk een uniek kavelpaspoort. Door de ligging, oriëntatie
en grootte van de kavel ontstaat
een diversiteit aan ruimtes. De kavels hebben elk een eigen adres
aan het centrale pad en worden
als private gedeeltes verhuurd.
De ondernemers zijn individueel verantwoordelijk voor een
goede inrichting en een gebruik
van de kavel die past binnen het
algemene beeld van het groeve
landschapspark. Om nieuwbouw
op de plek in te passen, kan met
grondophopingen en natuurlijke
vegetatie successie ruimtelijk worden gewerkt.
Infrastructuur & energie
De overgangszone is uitgerust
met een basis WK-systeem dat
warmte en koeling uit groevewater onttrekt voor de temperatuurhuishouding van toekomstige
gebouwen. Het bassin aan de
noordzijde van de groeve is aan-

gesloten op dit systeem.

GEBIEDSEIGEN MATERIALISERING

INRICHTING ELEMENTEN
Het gebruik van gebiedseigen
materialen staat centraal bij de
keuze voor de inrichtingselementen. Hoewel de overgangszone
38+ behoort tot het groevege-

bied, zijn er kleine verwijzingen
naar de cementindustrie in de
vorm van betonnen verlichtingspaaltjes en trappen aan het
grote veld. De valbeveiliging is
een combinatie van industrieel
staal en natuurlijk ongeschaafde
houten balken om de robuustheid
van het groevekarakter te benadrukken.

Doorsnede van overgangszone 38+ ter hoogte van een private kavel aan het kalkmoeras

1

Doorsnede van overgangszone 38+ ter hoogte het grote veld met ophopingen

De valbeveiliging op de overgangszone benadrukt de robuustheid van
het groevekarakter
49

Houten Draaiklepraam
Gepoedercoat RAL NTB
Rooster / matten

Toegang naar
installatie hok
o n d e r trap

Deur v l a k met
w a n d detaileren

/

Garderobe h a k e n

Deur matten

+

Rooster / matten

D e u r e n met facadeplaat
afwerking

D e u r e n met facadeplaat

D e u r e n met facadeplaat

afwerking

afwerking

Plankaart van de overgangszone
met mogelijke bebouwing
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...Gewenst sfeerbeeld op de
overgangszone: rust en
recreatieve bedrijvigheid

26
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Onderstaande richtlijnen zijn
bedoeld om helderheid te bieden
in de uitstraling die door SOME
wordt nagestreefd. De ondernemer dient concrete voorstellen
voor de private inrichting bij het
secretariaat van SOME (nicole.
rokx@enci-gebied.nl) voor te leggen door middel van het sturen
van een mail met korte toelichting
en afbeelding van het voorstel.

4. INRICHTING PRIVATE
RUIMTE

28

exterieur - interieur
De inrichtingsvoorwaarden voor
elk specifiek kavel worden omschreven in het beeldkwaliteitplan. Alle principes en uitgangspunten aangaande de inrichting
van het kavel en het interieur
berusten op de principes van het
stedenbouwkundig plan voor de
overgangszone 38. Het is de taak
van de ondernemer hierop aansluiting te vinden en zodoende te
werken aan een overtuigende en
coherente groeve identiteit van
de overgangszone 38,
Uitstraling
Onderstaande richtlijnen zijn
bedoeld om de kwaliteit van het
aangezicht van het bebouwde gebied te waarborgen. Hierin staat
voorop dat de inrichting van het
gebied een verrijking inhoudt en
er geen afbreuk mag worden gedaan aan het unieke karakter van
dit gebied, waarbij zowel industrie
als natuur bepalende factoren zijn.
Alle elementen van de inrichting
dienen aan te sluiten op, en een
meerwaarde te bieden voor dit
karakter. Rust en natuur zijn hierbij
kernwoorden.
Materiaalgebruik
Op de richtlijnen die zijn gesteld
voor de inrichting privaat is het
document ‘duurzaamheidsambities MRT 2017’ van toepassing.
Enkele belangrijke punten betreffende het materiaalgebruik in de
overgangszone +38m. NAP zijn
gehaald uit hoofdstuk 2.2 C2C

thema’s en ambities, punt A.2
Gebied als grondstoffenbank (1e
prioriteit):
Binnen het thema ‘gebied als
grondstoffenbank’ zijn de volgende ambities omschreven over het
gebruik en hergebruik van materialen en het sluiten van grondstofkringlopen.
•Toegepaste materialen in zowel
de gebouwen als buitenruimte
zijn gezond en veilig voor mens
en omgeving, herbruikbaar of
hergebruikt en zoveel mogelijk
cradle-to-cradle gecertificeerd.
• Met toeleveranciers zijn afspraken gemaakt over gegarandeerde financiële restwaarde: het
toepassen van cradle-to-cradle
binnen de overgangszone van
het ENCI-gebied heeft als primair
doel het creëren van meerwaarde, o.a. op het gebied van mens
en milieu. Om deze ambities te
realiseren, is er sprake van concrete duurzaamheidsacties. Enkele
hiervan te realiseren voor het jaar
2020, zijn hieronder genoemd. De
gehele lijst van acties is opgenomen in bijlage 3 van hetzelfde
document, punt A.2:
• Er worden lokale materialen
toegepast (uit Limburg en de
Euregio);
• Toegepast hout is FSC-gecertificeerd.
Deze regels houden ook in dat
kunststof inrichtingselementen
niet zijn toegestaan. Denk bij het
implementeren van deze richtlijnen aan alle schaalgroottes; van
menukaart tot meubilair.
Kleurgebruik
Om geen afbreuk te doen aan de
uitstraling van de overgangszone
+ 38m. NAP, houden ondernemers rekening met het aanwezige
kleurenpallet in het ENCI-gebied.
Opzichtige kleuren (primair/neon)
mogen daarom geen overhand

hebben in de inrichting. Het
gebruik van effen kleuren kan bijdragen aan een rustige uitstraling.
Ook de kleur van gebruikte verlichting dient daarom grotendeels
wit (natuurlijk) licht te zijn.
Identiteit
Belangrijk bij het uiten van de
identiteit van het privaat, is dat
deze nooit dermate overheersend
mag zijn dat de uitstraling van het
gebied nadelig wordt beïnvloed.
Eventuele logo’s van het privaat
en mogelijke sponsoren dienen
daarom subtiel aanwezig te zijn.
Gedrag
De inrichting van de privaat dient
bij te dragen aan het uitnodigen
van het gewenste gedrag (gezond
en milieubewust) in de overgangszone +38m. NAP. Dat vertaalt zich in de volgende regels:
• Geplaatste afvalbakken dienen
afvalscheiding te stimuleren.
• Roken dient alleen in een
rokerszone te geschieden. Om
roken niet te stimuleren, mag de
rokerszone maximaal 25% van de
totale terrasruimte beslaan (gebaseerd op cijfers van de Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en
het Trimbosinstituut).
• Geplaatst meubilair draagt bij
aan het gewenste gedrag binnen
het gebied. Gebruik van ligbedden is daarom niet toegestaan,
tenzij deze duidelijk onderdeel
zijn van het exploitatieplan van
het privaat.
Energieverbruik
• Geplaatste verlichting dient
energiezuinig te zijn. Voor ruimtes
die niet ononderbroken gebruikt
worden, kan gedacht worden aan
het gebruik van sensoren om te
voorkomen dat verlichting onnodig lang aan blijft. Na zonsondergang is het gebied niet meer
voor het publiek toegankelijk, en
dient verlichting uitgeschakeld te
zijn in verband met de dieren die
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er leven. Een uitzondering hierop
zijn eventuele evenementen die in
de avonduren worden georganiseerd en die vooraf aangevraagd
moeten worden via het secretariaat van SOME.
• Terrasverwarming is niet toegestaan.
• Verwarming van het interieur
dient op efficiënte en milieubewuste wijze te geschieden.
Laat bijvoorbeeld geen deuren
openstaan terwijl de verwarming
aanstaat.
• Gebruik van aardgas is niet
toegestaan.
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Plantenbeleid
• Geplaatste planten dienen ook
van nature in het ENCI-gebied
voor te komen. Bekijk hiervoor de
bijlage ‘lijst toegestane planten door Natuurmonumenten’.
• Zoals in het onderstaande punt
kavelinrichting is aangegeven, zal
er bij de permanente inrichting
van de kavels sprake zijn van vegetatie d.m.v. successie. Er mogen
geen aanvullende planten in het
exterieur worden geplant (direct
in de aarde). Voorstellen voor het
eventueel plaatsen van aanvullende plantenbakken in het exterieur

Go situatie - interieur SOME bezoekersgebouw

dienen te worden ingediend bij
het secretariaat van SOME, en
mogen geen afbreuk doen aan
het karakter van het gebied.
Educatie
• Overige aanvullende inrichting
van het interieur dient de bezoeker iets te leren over het ENCI-gebied [go: p33: aankleding
interieur - Kunst, informatie en/of
objecten die ingaan op de identiteit en kwaliteit van het gebied].
Kavelinrichting
De regels voor de kavelinrichting
worden vastgelegd in het nog

op te stellen beeldkwaliteitsplan.
Tot die tijd gelden de volgende
regels:
• Afscheidingen en kavelinrichting kan plaatsvinden met behulp
van gebiedseigen middelen. Hieronder wordt ophoging van silex
en kalksteen verstaan, waarna vegetatie in de vorm van successie
kan ontstaan. De overgangszone
+38m NAP is deel van de groeve
en dus natuurgebied. In samenspraak met Natuurmonumenten
kan het successieproces verder
worden uitgewerkt.

• Plaatsing van windschermen is
niet nodig vanwege de verzonken
ligging in de groeve.
• De vegetatie biedt schaduw.
Parasols zijn dan ook geen
noodzaak en worden bij voorkeur
niet geplaatst. Zo wordt zo min
mogelijk afbreuk gedaan aan
de aanwezige uitstraling van het
gebied.
• Ordening van buitenmeubilair
dient niet in een strak stramien te
geschieden om geen afbreuk te
doen aan het natuurlijke karakter
van het gebied.
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nogo situatie interieur - neon verlichting en cocktail /
strandclub sfeer

go situatie interieur - robuust natuurgebied atmosfeer

nogo situatie terras - plastic meubilair

go situatie terras - tijdloos, duurzaam en kwalitatief goed
meubilair

nogo situatie - Plek afscheiding op het terras door
plantenbakken en windschermen

go situatie terras - Plek afscheiding op het terras door
vegetatie en ophopingen

go situatie terras - vrije stoelopstelling

nogo aankleding interieur - Mergel merchandise

go aankleding interieur - Kunst, informatie en/of objecten
die ingaan op de identiteit en kwaliteiten van het gebied

nogo situatie terras - rigide stoelopstelling
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nogo situatie - Gebruik van grote zichtbare logo’s

go situatie interieur - Subtiel gebruik van kleinschalige
logo’s
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Luchtfoto van de Luikerwegtrap
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VEILIGHEID
Bedrijfsnoodplan Overgangszone - Groeve
De groeve en overgangszone in
het ENCI-gebied zijn relatief grote
gebieden met diepe afgronden.
Deze kunnen gevaar opleveren
voor mensen en dieren. Dagelijks
wandelen honderden bezoekers
door het publiek toegankelijke
deel van de groeve en de overgangszone. Hoewel SOME zijn
uiterste best doet om ongevallen
en calamiteiten te voorkomen, is
het niet uitgesloten dat zich ongewenste situaties voordoen op de
locatie.

5. ALGEMENE
GEBRUIKSREGELS

Voor de overgangszone en de
groeve is daarom een bedrijfsnoodplan opgesteld genaamd
«Bedrijfsnoodplan ENCI Bedrijventerrein Maastricht, deel D - overgangszone en groeve».
In dit bedrijfsnoodplan staat onder
andere omschreven wat de kenmerken zijn van de overgangszone
en groeve, hoe de calamiteiten- en
BHV organisatie is ingericht en
welke preventieve maatregelen
worden genomen. In het noodplan
staat ook duidelijk omschreven hoe
medewerkers en bezoekers van de
overgangszone en groeve dienen
te handelen als zij een ongewenste
situatie opmerken.
In het bedrijfsnoodplan is in de
distributielijst opgenomen welke
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personen/organisaties dit bedrijfsnoodplan ontvangen. Het bedrijfsnoodplan deel D Overgangszone
en Groeve wordt geredigeerd
en beheerd door de directie van
SOME. De ondernemers in de
overgangszone beschikken over
een kopie ervan.
Calamiteitenprocedure
De volgende procedure dient te
worden gevolgd in geval van een
calamiteit in de overgangszone of
groeve:
• Direct externe hulp nodig? Bel
112
• Bel direct daarna +31 (0)6
22572880 (SOME, Peter Mergelsberg) ivm snelle toegang hulpdiensten tot het terrein
Geef altijd door aan de hulpdiensten:
• Je naam
• De aard van het ongeval
• Je locatie: Châlet D’n Observant
of de groeve
• De calamiteitenroute: calamiteitenroute 1 of 2

Calamiteitenroutes
Bij de aanvraag voor externe hulp
dient de calamiteitenroute duidelijk te worden aangegeven.
1. Indien er sprake is van hulpverlening bij Châlet D’n Observant
(omvat tevens visvijver).
-- > Calamiteitenroute 1
2. Indien er sprake is van hulpverlening in de overgangszone (omvat
natuurbad en publiek toegankelijke
wandelpad tussen natuurbad en
Châlet D’n Observant).
-- > Calamiteitenroute 2
3. Indien er sprake is van hulpverlening aan de bovenzijde van de trap
is de aanrijroute via de Luikerweg
(hulpverlening betreedt dan niet
het terrein maar blijft op openbaar
gebied).
4. Indien er sprake is van hulpverlening in Groeve De Schark
(zijde nooduitgang Mergelweg) is
de aanrijroute via de Mergelweg
(hulpverlening betreedt dan niet
het terrein maar blijft op openbaar
gebied). De gidsen van Groeve De
Schark beschikken over een sleutel
van de poort aan deze zijde. De
betreding van Groeve De Schark is
alleen mogelijk onder leiding van
een gids.
Deze procedure met daarop de
calamiteitenroute staat op twee
plekken aangegeven in de overgangszone: bij Châlet D’n Observant en op het wandelpad in de
overgangszone.

37
Bestaande situatie: groeve beveiliging

HOE TE HANDELEN BIJ STORINGEN
Bij storingen aan de toevoer van
water of stroom nemen ondernemers contact op met:
+31 (0)6 22572880 (SOME, Peter
Mergelsberg)
OPENEN EN SLUITEN GROEVE
Wandelaars kunnen de groeve via
twee zijden bereiken:
• Via Châlet D’n Observant (zuidzijde groeve, vanaf 01-05-2018)
• Via de trap/uitzichtplatform
(noordzijde groeve)
Openingstijden groeve
• 1 april - 1 september : 08.00 20.00 uur
• 1 september - 1 april : 09.00 17.00 uur
Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het dagelijks openen
en sluiten van de trap. Openen en
sluiten gebeurt automatisch.
SOME is verantwoordelijk voor het
dagelijks openen en sluiten van de
toegang naar de groeve bij Châlet
D’n Observant. Dit gebeurt handmatig door een medewerker van
Châlet D’n Observant.
Het sluiten van de groeve gebeurt
pas wanneer zeker is gesteld dat
alle gasten de groeve hebben
verlaten. De controle hiervan is een
dagelijkse verantwoordelijkheid
van Natuurmonumenten.

HYGIËNE
Ten aanzien van hygiëne in de
overgangszone stelt SOME de
volgende regels.
Alle horecagelegenheden voldoen
aan de eisen die ten aanzien van
hygiëne worden gesteld in de
drank- en horecawetvergunning.
Ondernemers in de overgangszone tolereren geen gasten in badkleding en/of ontbloot bovenlijf op
buitenterrassen en in de binnen38

ruimte van hun onderneming. Wanneer zij personen in badkleding of
ontbloot bovenlijf zien, spreken zij
hun hierop hierop aan, ook wanneer deze personen zich bevinden
op het wandelpad.
Het water van het natuurbad wordt
tweewekelijks bemonsterd door
een extern laboratorium. Natuurmonumenten is hiervoor verantwoordelijk. Bij onvoldoende kwaliteit worden waarschuwingsborden
geplaatst. Het natuurbad is alleen
na overeenstemming met SOME te
gebruiken.

AFVALBELEID
Maastricht heeft als doel gesteld
om in 2030 een afvalloze stad te
zijn. SOME wil hieraan een bijdrage
leveren en heeft in 2017 haar duurzaamheidsambities vastgesteld.
Voor ondernemers in de overgangszone gelden de volgende
regels ten aanzien van afval.
• Ondernemers kiezen hun assortiment zodanig dat de afvalberg
wordt verminderd (zie ook Food &
Drinks).
• De gebouwen van ondernemers
in de overgangszone beschikken
over faciliteiten voor gescheiden
afvalinname van papier, glas, plastic en restafval.
• De ondernemers hebben deze
faciliteiten gepositioneerd in het
lage gedeelte bij de steilwand van
de +38m overgangszone waardoor
ze onzichtbaar zijn voor de wandelaars.
• Ondernemers zorgen zelf voor
de afvoer van afval geproduceerd
door hun onderneming. Ondernemers laten hun eigen afval op
doordeweekse dagen tussen 06.00
- 18.00 uur gescheiden afvoeren.
• In de private inrichting van de ondernemer dienen de afvalbakken

afvalscheiding te stimuleren.
• Op de buitenterrassen van de
ondernemers worden geen afvalbakken geplaatst. Afval van de terrassen dient door de ondernemer
binnen weggegooid te worden, uit
het zicht van de bezoeker.
Prullenbakken op het wandelpad
Op de parkeerplaats bij Châlet D’n
Observant staat voor bezoekers
een prullenbak voor afvalscheiding.
Deze afvalbak wordt minimaal 1 x
per week geleegd op doordeweekse dagen tussen 06.00 - 18.00 uur.
SOME is hiervoor verantwoordelijk.

INFORMATIEVOORZiENING IN DE OVERGANGSZONE
Foldermateriaal
In gebouwen die een informatieve
functie hebben, wordt het foldermateriaal op één plek gecentreerd
in plaats van verdeeld over verschillende plekken.
Ook posters over evenementen
die plaatsvinden in het ENCI-gebied worden binnen het gebouw
van de ondernemer op één plek
geconcentreerd.
Het foldermateriaal dat wordt
getoond, zijn folders die bijdragen aan het beleid van SOME en
enkel over het ENCI-gebied of de
Sint-Pietersberg gaan. Er worden
geen folders of reclame-uitingen
neergezet over zaken die niet met
het ENCI-gebied of de Sint-Pietersberg te maken hebben. Wanneer
andere externe partijen in gebouwen in de overgangszone folders
willen neerleggen of posters willen
ophangen over activiteiten in het
ENCI-gebied, hebben de ondernemers hierover eerst overleg met
SOME.
Centraal informatiebord op de overgangszone
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Reclame-uitingen op parasols etc
In de overgangszone is het niet
toegestaan om parasols, prullenbakken etc met reclame-uitingen
te plaatsen. Zie ook hoofdstuk 6.
Informatiescherm in Châlet D’n
Observant
Het informatiescherm bij Châlet
D’n Observant blijft gehandhaafd.
Deze wordt maandelijks geactualiseerd door SOME, telkens aan het
begin van de maand. Zo nodig
vinden er vaker aanpassingen
plaats.
Bebording in de overgangszone
De bebording op het noordelijk
deel van de +38m overgangszone
vindt plaats door SOME. SOME
stemt hierover af met Natuurmonumenten. Nieuwe bebording
zal tweetalig zijn (NL-ENG). De
bebording in het natuurgebied
van de groeve vindt plaats door
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten stemt hierover af met
SOME.
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Online informatie
Op de homepage van de website
van SOME staan duidelijke bullets
met meer informatie over
• ‘Info bezoekers’: openingstijden, geen honden, bedrag boetes
etc etc.
• ‘Ondernemers’ : relevante informatie voor potentiële ondernemers in het ENCI-gebied
• ‘Wat is er te doen? : Wat is er
in het ENCI-gebied te doen voor
wandelaars
Horecabeleidskaart
Voor het horecapersoneel in de
overgangszone stelt SOME een
horecabeleidskaart op met daarin
informatie over hoe om te gaan
met calamiteiten, storingen, rookbeleid etc etc
Informatievoorziening op prullenbakken
De prullenbakken in het buitengebied van de overgangszone
stimuleren communicatief dat
bezoekers afval scheiden en zo
weinig mogelijk afval achterlaten.

ROOK- EN DRUGSBELEID
Ten aanzien van roken en drugs
schrijft SOME de volgende regels
voor in de overgangszone.
• Er worden geen drugs getolereerd in de overgangszone.
• Op de buitenterrassen mag
alleen worden gerookt in de rokerszone (zie ook hoofdstuk 6).
• Horecapersoneel dient voldoende onderlegd te zijn in drugsherkenning bij gasten. Indien nodig
spreken zij gasten hierop aan.

KLANTVRIENDELIJKHEID
SOME wil uitstralen dat bezoekers
welkom zijn in de overgangszone.
SOME verwacht dan ook van de
ondernemers en hun medewerkers dat zij klantvriendelijk zijn en
oog hebben voor de persoonlijke
benadering. Dit betekent onder
andere:

vraag (b.v. klanten bedienen in
plaats van laten afhalen aan de
balie)
• Efficiënte, vriendelijke obers en
barpersoneel
• Groepen die gereserveerd
hebben, krijgen voorrang (b.v. bij
vooraf geboekte rondleidingen).

FOOD & DRINKS
• Food & drinks zijn aangepast op
de doelgroep die SOME wil ontvangen in de overgangszone.
• Er wordt gekozen voor
kwaliteitsproducten met ruim
voldoende gezonde keuzemogelijkheden. Denk hierbij aan het
gebruik van natuurlijke producten.
• Het assortiment van de ondernemer bestaat zoveel mogelijk uit
lokale producten (uit Limburg en

de Euregio).
• De ondernemer kiest zijn food
& drinks zodanig dat de afvalberg
wordt verminderd. Dat betekent
géén of zo weinig mogelijk verpakkingsmaterialen (denk aan:
schepijs, koffie/thee in herbruikbare (statiegeld-) bekers).
• Alcoholbeleid
Conform de bepalingen die door
de overheid zijn vastgesteld,
geldt ook in de overgangszone
de norm dat beneden de 18 jaar
geen alcohol wordt geschonken.
Alcohol mag alleen geschonken
worden indien de horecaexploitant beschikt over een vergunning
in het kader van de Drank- en
horecawet.
• Detailhandelsactiviteiten in
de vorm van het verkopen van
horecagerelateerde, verpakte
producten die door de horeca

worden gebruikt, geserveerd,
mogen worden verkocht op de
overgangszone 38+.
• lokale/streek producten - die
tevens geserveerd en geschonken
worden in de horecaonderneming
dienen vooraf aangevraagd en
goedgekeurd te worden bij het
secretariaat van SOME.

MEDEWERKERS IN DE
OVERGANGSZONE
Eisen aan leidinggevenden
Leidinggevenden in de horeca in
de overgangszone dienen minimaal te beschikken over horeca-ervaring, een afgeronde MBO4
of HBO opleiding richting hospitality, management of vergelijkbaar daaraan.

• Efficiënte verwerking van de

De Luikerwegtrap en uitzichtplatform
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Eisen aan het personeel
Het personeel in de overgangszone is gekwalificeerd, beschikt
over de juiste uitstraling, is representatief, werkwillend, vriendelijk
en beschikt over ruim voldoende
talenkennis (NL + ENG).
Kledingeisen
Ten aanzien van de kleur van de
kleding van de ondernemer en
medewerkers in de overgangszone stelt SOME als eis dat voldaan
moet worden aan het gebiedseigen kleurenpallet. Medewerkers
hebben een verzorgd, hygiënisch
en representatief voorkomen.

door SOME dient de ondernemer
zelf een vergunningsaanvraag in
bij de overheid.
Paracommercialisme: bijeenkomsten van persoonlijke aard (bruiloften en partijen): toestemming
dient aangevraagd te worden via
het secretariaat SOME middels
een aanvraagformulier dat te
downloaden is via de website.

EVENEMENTENBELEID
Evenementen dienen plaats te
vinden binnen de openingstijden
van de groeve.
Evenementen moeten goedgekeurd zijn door SOME en zo nodig
vergund door de overheid. De
ondernemer dient hiervoor zelf
een vergunningsaanvraag in bij
de overheid.
Toekomstige nieuwe evenementen kunnen ook een negatieve
kant hebben. Denk aan geluidsoverlast. Een evenement dat niet
past bij de overgangszone, kan
zelfs het imago van het gebied
verslechteren. Het doel van het
evenementenbeleid is het versterken van het imago en het beleid
van de overgangszone. Nieuwe
evenementen die een ondernemer wil organiseren, dienen
vooraf goedgekeurd te worden
door SOME. Deze toestemming
dient aangevraagd te worden
middels een aanvraagformulier (te
downloaden via de website). De
aanvraag zal vervolgens binnen
SOME worden beoordeeld door
een commissie, al dan niet na
het voeren van een gesprek met
de ondernemer. Bij goedkeuring
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Zicht in de groeve
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Organisatie
SOME
ACHTERBAN EN EIGENAARSCHAP
In 2010 is de naleving van de afspraken van de partners van het
Plan van Transformatie overgedragen aan SOME. In deze stichting
participeren
Natuurmonumenten, ENCI, Gemeente Maastricht,
Provincie Limburg en Stichting
Sint-Pietersberg Adembenemend
(= vertegenwoordiging omgeving).

6. ORGANISATIE
Doel van de Stichting:
- Het ontwikkelen, inrichten, exploiteren, uitgeven en beheren
van de gronden in de overgangszone voor het genereren van extra
financiële middelen voor de inrichting, de exploitatie en het beheer
van de groeve. Met deze middelen
wordt de ecologische, culturele,
educatieve en recreatief-toeristische waarde van de groeve en
overgangszone versterkt.
- Het bewaken van de voortgang
van de transformatie en de kwaliteitsbeheersing van de uitvoering.
- En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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Bestuur SOME
Het bestuur is het opdrachtgevende en controlerende orgaan
van SOME. Het onderhoudt nauwe contacten met politiek en bestuurders van de betrokken organisaties en neemt besluiten in het
proces. Het zorgt dat voorstellen
en handelingen binnen de projectgroep voldoen aan de wettelijke eisen en financiële en andere
randvoorwaarden uit het Plan van
Transformatie.

Communicatieschema:

Ondernemer

Secretariaat SOME

Directie SOME

Projectgroep SOME
De projectgroep is de uitvoerende
tak van SOME. De projectgroep
voert de diverse onderdelen van
het plan uit en bewaakt de kwaliteit en planning van de uitvoering. De projectgroep stuurt alle
onderliggende processen aan
binnen het gegeven mandaat. De
directeur van SOME, de heer Peter
Mergelsberg, is belast met de dagelijkse leiding.

Contactpersoon voor ondernemer:

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

Secretariaat SOME
Nicole Rokx-Henket
+31 (0) 43 329 72 07
+31 (0) 6 29 09 72 07
nicole.rokx@enci-gebied.nl

BEstuur SOME

Communicatieprotocol voor
ondernemers
Bedrijven of organisaties die activiteiten willen ontplooien in het
ENCI-gebied, moeten voldoen
aan een aantal randvoorwaarden
die zijn omschreven in de zogenaamde «Tien-criteriatoets» (Plan
van Transformatie ENCI-gebied,
bijlage 4. Deze is terug te vinden
op www.enci-gebied.nl --> documenten --> Het Plan van Transformatie inclusief bijlagen --> Plan
van Transformatie definitief incl.
addenda).
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lijst met toegestane planten in
de overgangszone +38
Struiken of kleine
boompjes:
• Fruitboompjes (appel, peer, kers,
pruim)
• Bosrand en haagsoorten
(sleedoorn, haagbeuk, gele en
rode cornoelje, hazelaar, lijsterbes,
kardinaalsmuts, roos, eenstijlige
en tweestijlige meidoorn, mispel,
framboos, braam, spaanse aak,
zwarte bes, hulst).

7. BIJLAGE
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Kleinere planten:
• Mediterrane kruiden als marjolein, tijm, etc.
• Vlindervriendelijke planten via
de website van de Vlinderstichting,
een lijst: https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten
Met uitzondering van invasieve
exoten (niet inheemse soorten) als:
vlinderstruik, robinia, bamboe, etc.
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Korte samenvatting kern gebieds visie
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Suspendisse cursus, ante a dignissim blandit, lorem elit
dignissim elit, quis dictum lacus est at purus. Aliquam
bibendum aliquam dolor quis consequat. Aenean at
dapibus felis, in volutpat nulla. Proin in quam sem.
Cras erat tellus, mattis quis mi sed, consequat egestas
ipsum. Aliquam ex quam, tempus et quam sed, luctus
tincidunt est. Nullam tincidunt, sapien commodo ornare
dignissim, magna nulla faucibus lectus, non porttitor
dolor arcu eu ante. In massa tellus, cursus nec congue
ut, blandit ut elit. Nulla interdum sem id massa mollis,
vel pharetra tortor condimentum. Praesent eget ipsum

et ante sodales consequat. Etiam facilisis, mi ut vehicula
tristique, velit sapien varius lacus, nec vestibulum libero
augue quis purus. Duis sit amet nunc metus.

8. SAMENVATTING
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Zicht op de Luikerweg trap en uitkijkplatform
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