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1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding

ZKA werkt thans aan een studie voor het ENCI-gebied. Hierin wordt studie naar
de mogelijkheden van het realiseren van functies uit de vrijetijdseconomie en
welke concepten en exploitaties (musea, wellness, verblijf, adventure?) dat
daarbij kansrijk zijn. Daarbij wil men de functies graag kunnen plaatsen in de
stedelijke en regionale context.
Aanvullend is de vraag gesteld, welke waarde de huidige wandel- en fietsroutes
hebben en hoe deze waarde in de toekomst versterkt kan worden. ZKA is
gevraagd een notitie te schrijven waarin deze vraag wordt beantwoord.
1.2.

Doel en inhoud onderzoek

In deze notitie staan de volgende vragen centraal:
1. Welke bestaande wandel- en fietsroutes zijn er in de omgeving van het
ENCI-gebied en hoe zijn deze met elkaar verbonden? (regionale en
landelijke (lange afstands) routes, etc.);
2. Wat is de huidige kwalitatieve waarde van deze routes?
3. Hoe kunnen deze routes (logisch) verbonden worden met andere ‘hot spots’?
(centrum Maastricht, Belgische achterland, aangrenzende natuurgebieden,
etc.);
4. Hoe kunnen de routes in de toekomst nog beter benut worden? (streefbeeld).
1.3.

Verrichte werkzaamheden

Om de vragen adequaat te beantwoorden, zijn de volgende werkzaamheden
nodig:
• Interpretatie kaart huidige situatie (aangeleverd door gemeente /
Groenplanning);
• Deskresearch verbindingen (lange afstand routes, (eu)regionale routes, etc.),
op basis van openbare bronnen;
• Twee (informele) gesprekken met kenners van het gebied (ENCI-omgeving,
Jekerdal, etc.);
• Opstellen streefbeeld;
• Rapportage.
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2.

HUIDIGE SITUATIE

2.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is de huidige situatie ten aanzien van de wandel- en fietsroutes
rondom het ENCI-terrein bekeken. De wandel- en fietsroutes worden afzonderlijk
besproken (1.3 en 1.4) aan de hand van de uitgangspunten die in paragraaf 1.2
zijn beschreven.
2.2.

Uitgangspunten

Om de kwaliteit van de huidige fiets- en wandelrouteroutes rondom het ENCIterrein te beoordelen is gebruikt gemaakt van een drietal criteria:
• Routestructuur: zijn de routes onderling verbonden en/of zijn ze aangesloten
op (eu-)regionale/internationale routes;
• Variatie: bestaat de mogelijkheid te variëren in afstand/moeilijkheidsgraad,
waardoor de routes voor verschillende doelgroepen geschikt zijn;
• Bereikbaarheid: hiermee wordt gedoeld op de bereikbaarheid van de routes
voor inwoners (interne bereikbaarheid) en voor toeristen (externe
bereikbaarheid). Ook de OV-verbindingen en parkeerfaciliteiten zijn hier een
onderdeel van.
Aan de hand van de bovenstaande criteria is gekeken naar de wandel- en
fietsverbindingen rondom het ENCI-terrein.
2.3.

Fietsroutes

Tijdens een fietstocht door het Jekerdal heeft men uitzicht op de stad Maastricht
en deels op het indrukwekkende ENCI-terrein. Het terrein en omgeving bieden
een bijzonder decor voor een begin- of eindpunt van een fietstocht door de
Limburgse heuvels en/of een tussenstop op een langere route. Rondom het
ENCI-terrein liggen diverse horecafaciliteiten (bijv. Fort-St. Pieter, Buitengoed
Slavante) die per fiets goed te bereiken zijn.
Routestructuur
Rondom het gebied bestaat er reeds een groot aanbod aan fietsroutes. Vooral
aan de oostzijde van rivier de Maas lopen diverse fietsroutes door het Limburgse
Heuvelland (Maasdalroute, Groeveroute, Raarveldroute, Plateauroute,
Gerendalroute, etc.) en in het grensgebied. Het huidige ENCI-gebied, met het
Jekerdal en de Sint-Pietersberg, vormen in potentie een uistekende verbinding
tussen de fietsroutes in het Belgische achterland (Belgisch-Limburg) en de
routes in het Heuvelland. Deze laatste routes zijn thans al verbonden met routes
in de Voerstreek, waardoor er een wijdverbreid fietsnetwerk kan ontstaan, met
een grote diversiteit aan landschappen en bezienswaardigheden. Daarnaast kan
het gebied fungeren als overgangszone richting het centrum van Maastricht (via
Maasboulevard).
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De huidige routes in de omgeving van het ENCI-terrein staan (direct of indirect)
1
in verbinding met grensoverschrijdende routes en/of lange-afstandroutes
(landelijke fietsroutes, aangeduid en bewegwijzerd als LF-routes):
• Maasroute (LF3), Maastricht – Arnhem;
• Verbindingsroute (LF6), Maastricht – Vaals;
• Oeverlandroute (LF7), Alkmaar – Maastricht.
Figuur 1.1.

Fietsroutes rond ENCI-groeve2

ENCIGroeve

= Fietsknooppunt
= Knooppunten fietsroutes

De voorgestelde te realiseren fietsverbindingen ten zuiden van de ENCI-groeve
en over de Maas (zie bijlage 2) kunnen in de toekomst interessant zijn om
toegang te krijgen tot het ENCI-terrein (zeker wanneer hier aanvullende
horecafaciliteiten worden gerealiseerd) en gerichte aansluiting op het LFnetwerk. Wellicht is het mogelijk in de toekomst de fietsverbinding door te
trekken over het ENCI-terrein (overgangszone) richting Maas en Maasboulevard.
Het terrein, met het industriële erfgoed en de groeve, kunnen dan ook per fiets
beleefd worden.
Variatie
Voor de fietsroutes is variatie van minder belang dan voor wandelroutes.
Wandelaars zoeken soms graag hun eigen weg, terwijl een fietstocht meestal
verloopt via een vastgestelde route of een concreet einddoel. Door de omgeving
goed in te richten voor de fietser (routes, horeca, parkeerfaciliteiten, etc.), wordt
het voor de fietser (zowel toerist als eigen regiobevolking) interessant om de
omgeving van het ENCI-terrein in een fietstocht op te nemen.

1
2

Bron: Stichting Landelijk Fietsplatform, 2009.
Bron: Falk Fietsrouteplanner 2009
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Bereikbaarheid
Voor inwoners van Maastricht is het gebied per fiets te bereiken vanaf de
noordzijde, voornamelijk vanaf de Maasboulevard. Ondanks dat deze
bereikbaarheid nog verbeterd kan worden, is het Jekerdal in de meeste gevallen
binnen 15-20 minuten op een comfortabele manier te bereiken. In slechts weinig
steden in Nederland bestaat de mogelijkheid om dergelijke afstand van het
stadscentrum te recreëren in de natuur.
Echter, ontbreekt het aan de westzijde van het ENCI-terrein thans nog wel aan
een parkeerfaciliteit voor recreanten/fietsers, die aan de route is gelegen. Vanuit
toeristisch perspectief, ook met het ook op de bestaande routes en ontsluiting
naar het Belgische achterland, zou een parkeerfaciliteit (incl. fietsenstalling) aan
deze zijde wenselijk en ‘logisch’ zijn. De omgeving van het ENCI-gebied kan dan
nóg beter dienen als start- of eindpunt van een fietsroute. Deze voorziening kan
ook dienen als ‘poort van het gebied’ vanuit het Belgische achterland. Een
mogelijke locatie zou in de buurt van de grens met Kanne kunnen zijn.
Om de verbinding tussen de routes in België (incl. Voerstreek) en het Heuvelland
tot stand te brengen, is de beoogde waterverbinding tussen het ENCI-terrein en
de Hoge Weerd een goede optie. Indien er op deze plek een vaarverbinding
wordt gerealiseerd, is het gebied ook over het water op een zeer aantrekkelijke
wijze ontsloten.
2.4.

Wandelroutes

Routestructuur
Er lopen thans diverse wandelroutes door het Jekerdal en rondom de ENCIgroeve. Het Jekerdal is naar Limburgse begrippen eigenlijk een dal van beperkte
omvang, maar kenmerkt zich desondanks door de typische kenmerken van het
Limburgse Heuvellandschap. In het landschap zijn nog vele elementen te
ontdekken die wijzen de historie van het Jekerdal. Mede hierdoor vormt het
rivierdal nog steeds een zeer boeiend en afwisselend landschap, met D’n
Observant die zorgt voor het beleven van panoramische uitzichten. Bovendien
ligt dit alles op een zeer unieke locatie: slechts 2 km van het stadshart Maastricht
en vormt hiermee de spreekwoordelijke ‘achtertuin’ van Maastricht.

Het Jekerdal
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De wandelroutes in het Jekerdal staan in verbinding met een aantal langeafstand wandelroutes (zogenaamde LAW-routes) en op streekroutes3. In het
gebied eindigt het Pelgrimspad tussen Den Bosch en Maastricht (LAW 7-I) en ligt
uiteraard het eindpunt het Pieterpad (LAW 9). Een extra lus in het Pelgrimspad
ten zuiden van Maastricht, maakt een aansluiting in Visé mogelijk, naar de
historische wegen/route naar Santiago de Compostela in het noordwesten van
Spanje. Deze aansluiting op de pelgrimsroutes biedt ook mogelijkheden voor
themaroutes, waarbij bijvoorbeeld ‘het verhaal van de pelgrim’ wordt verteld.
Evenals bij de fietsroutes liggen er aan de overzijde van de Maas meerdere
(streek-)routes die door het Limburgse Heuvellandschap voeren. Wanneer de
routes rond het ENCI-terrein met deze streekroutes verbonden kunnen worden,
heeft de wandelaar de mogelijkheid om verschillende routes (of onderdelen
ervan) met elkaar te verknopen. Het betrekken van de Maas (het water) levert
daarbij ook extra belevingswaarde op.
Figuur 1.2.

3
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Bestaande wandelroutes in omgeving/achterland

De LAW's hebben een doorgaand karakter en liggen verspreid over heel Nederland. Een LangeAfstand-Wandelpad is een meerdaagse wandelroute die verschillende regio’s verbindt. Deze is
herkenbaar aan de wit/rode markering. Een streekpad is een meerdaagse rondwandeling met
een sterk regionaal karakter en is herkenbaar aan de geel/rode markering.
Bron: Stichting VVV Zuid-Limburg
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Datzelfde geldt voor de Jeker aan de westzijde. Door meer routes dichter bij de
Jeker te laten lopen of ze hiermee te laten kruisen, wordt de routestructuur
versterkt en ‘spannender’. Bovendien kunnen aantrekkelijke, toeristische
elementen (Millennium-/Cannerbos, Natuurtuin, Apsotelhoeve, toegang
grottenstelsel, etc.) zo beter bereikt worden. Overigens moet wel gelet worden op
de overlap tussen wandel- en fietsroutes: beide doelgroepen moeten geen hinder
van elkaar ondervinden. Momenteel zijn de routes op de meeste plekken goed
en comfortabel gescheiden. Dit levert de rust op, die past bij het gebied.
Variatie
Verschillende doelgroepen wandelaars hebben verschillende wensen ten
aanzien van de afstand en moeilijkheidsgraad (klimmen, onverhard, etc.).
Inwoners van Maastricht die het Jekerdal willen gebruiken als ‘uitloopgebied’,
lopen waarschijnlijk een relatief kleine afstand (< 2 km). Recreatieve wandelaars
willen doorgaans langere afstanden willen afleggen: tussen de 5-10 kilometer,
afhankelijk van de mate van geoefendheid.
Wanneer er variatie in het van routes bestaat, kunnen verschillende doelgroepen
hier gebruik van maken. Dit hoeft niet te betekenen dat er een oneindige
hoeveelheid aan routes bestaat, maar dat de verschillende routes op meerdere
momenten met elkaar verbonden zijn (denk aan mogelijkheden tot inkorten).
Deze verbindingen moeten wel goed aangegeven zijn. Door verschillende routes
met elkaar te verknopen kan er een soort ‘dwaalmilieu’ ontstaan. Dit laatste is
ook interessant voor de huidige en toekomstige (toeristische) voorzieningen
rondom het ENCI-gebied. De wandelaar komt dan via de routes in aanraking met
het landschap, de cultuurhistorische elementen en voorzieningen (horeca,
leisure, etc.).
Bereikbaarheid
Zowel de interne en externe bereikbaarheid van de routes in voldoende, maar
kan versterkt worden door:
• OV-vervoer: frequente verbinding met stadscentrum;
• Parkeerfaciliteiten (mogelijk nabij Kanne of aan Maasboulevard bij
toekomstig veerpontje).
Het van belang om de bereikbaarheid voor alle doelgroepen optimaal te laten zijn
en te houden. Sommige doelgroepen vragen een hoger comfortniveau dan
andere doelgroepen. Dit geldt met name voor gezinnen met kinderen en
senioren. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de wegen geheel geasfalteerd
moeten zijn, maar dat er bij voorkeur wel een deel van een route verharde weg
bestaat. Op een aantal routes is dit nu al het geval. Indien de routes daarnaast
goed worden gefaciliteerd (bewegwijzering, inrichting met bankjes, etc.), is het
gebied ook voor deze doelgroep bijzonder interessant.

6
ZKA Consultants & Planners

3.

STREEFBEELD

3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een streefbeeld geschetst. Aan de hand van de
voorgaande inventarisatie van de huidige situatie, zijn elementen beschreven die
de kwaliteit van de routes en verbindingen kunnen versterken. Ook hierbij zijn de
uitgangspunten uit paragraaf 1.2 leidend. Daarnaast is ook nadrukkelijk gekeken
naar de belevingswaarde van de routes en verbindingen rondom het ENCIterrein.
3.2.

Aantrekkelijke routes en verbindingen

(Eu)regionaal netwerk
De nieuwe verbindingen (zie bijlage 1 en 2) zoals voorgesteld/beoogd versterken
de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Met name een
waterverbinding naar de Oost-zijde stelt de wandelaar (en met name) de fietser
in staat verder het Heuvelland in te trekken. Dit kan ook interessant zijn in het
kader van de gebiedsontwikkeling van Maastricht-Valkenburg.
Door de ontbrekende schakels tussen de lokale routes en de (eu)regionale
routes op te heffen, ontstaat er een goed ontsloten wandel- en fietsnetwerk. Het
ENCI-terrein kan daarbij dienen als start- of eindpunt (bijzondere destinatie) van
een route of als aantrekkelijke tussenstop.
Variatie in routes
Door een grotere variatie aan te bieden, kan de wandelaar of fietser een route
kiezen die qua afstand en moeilijkheidsgraad aansluit bij de persoonlijke conditie.
Heldere informatie is hierbij belangrijk (informatie vooraf en tijdens de routes).
Om te komen tot een grotere diversiteit aan wandelroutes is het ook mogelijk de
bestaande routes (resp. 4,4 km/6,4 km/10,5 km) meer met elkaar te verknopen.
In de toekomst kunnen deze routes dan ook aangesloten worden op routes in de
groeve.
Verbinden van bezienswaardigheden in het gebied
Door bezienswaardigheden met elkaar te verbinden en deze goed te
bewegwijzeren bestaat voor de recreant de mogelijkheid om een eigen route te
lopen, waarbij men kan variëren in afstand en moeilijkheidsgraad.
Beleving van het gebied / de groeve
Om de beleving van het gebied en met name ook de indrukwekkende groeve te
vergroten, zou er verschillende ‘belevingselementen’ aan de routes toegevoegd
kunnen worden. Enkele mogelijkheden zijn:
• Panoramaterras / zwevende brug: door de aanleg van een transparante
brug/glazen terras kan men tijdens de wandeling de groeve intens beleven
(uitzicht, diepte, etc.) Een dergelijk element geeft ook een doel aan de
wandeling (mogelijk in de omgeving van Buitengoed Slavante);
• Attractieve verbindingen: door verschillende routes op een attractieve manier
met elkaar te verbinden kan de belevingswaarde worden vergroot. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen door grotten / tunnels bewust meer te betrekken bij de
routes, zodat de groeve meer beleefbaar wordt;
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•

Themaroutes: Om de verschillende elementen in de omgeving en het
landschap aantrekkelijk met elkaar te verbinden is het creëren van
themaroutes een mogelijkheid (denk bijv. Mergel, Pelgrim, historie
Maastricht, wijnproeverijen bij Apostelhoeve, etc.).

De haalbaarheid en kosten van bovenstaande opties is binnen het kader van
deze quick-scan niet onderzocht. Dit vraagt nader (markt-)onderzoek.

Impressie glazen Panoramaterras (Grand Canyon)
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BIJLAGE 1

HUIDIGE STRUCTUUR WANDELROUTES

Bron: gemeente Maastricht / Groenplanning
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BIJLAGE 2

HUIDIGE STRUCTUUR FIETSROUTES

Bron: gemeente Maastricht / Groenplanning

ZKA Consultants & Planners

