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1. INLEIDING 
 
 
1.1. Aanleiding 
 
In het kader van de voortzetting van de productie door ENCI na 2015 resp. na 
2020 is tussen de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en Hardenberg 
Group (eigenaresse ENCI) een afspraak gemaakt over het maken van een nieuw 
ontwikkeling- en inrichtingsplan van het bedrijfsterrein van ENCI en de groeve, 
die nu nog wordt uitgegraven. In het voorlopige plan wordt o.a. voorzien in een 
zogenaamde ‘overgangszone’ waarin zowel stedelijke cultuur en leisure als 
milieuvriendelijke vormen van bedrijfshuisvesting een plaats kunnen krijgen. De 
bedrijfshuisvesting grenst aan het ENCI complex en de leisure/cultuur aan de 
groeve resp. het groene en landschappelijk aantrekkelijke gebied richting Het 
Belgische achterland, Neercanne, etc. 
 
Aan ZKA is gevraagd of het invullen van dit gebied met functies uit de 
vrijetijdseconomie realistisch is en aan wat voor een soort van concepten en 
exploitaties (musea, wellness, verblijf, adventure) dan gedacht kan worden. 
Tevens wil men de functies graag kunnen plaatsen in de stedelijke en regionale 
context: zijn denkbare concepten hier concurrerend met reeds bestaande 
bedrijven en plannen (denk aan bijv. Belvedère) of dragen deze juist bij aan het 
profiel van Maastricht resp. de strategie van GOMV (Gebiedsontwikkeling 
Maastricht-Valkenburg)?  
 
Er zijn inderdaad voldoende redenen om te denken aan vrijetijdseconomie, door 
bijv. de beschikbare kwaliteiten, zoals:   

• Aanwezigheid van een recreatief uitloopgebied; 

• De directe nabijheid van stedelijke voorzieningen, arbeidskrachten en 
stedelijke vraag;  

• De schaal van het terrein (kritische massa);  

• Het deels fraaie uitzicht op ‘heuvelland’ en rivierdal. 
 
Bij het zoeken van formules zal dit onderscheid moeten worden benadrukt. We 
mogen echter ook niet de nadelen negeren. Denk aan bijv. mogelijke overlast 
van lawaai en reuk, visuele hinder, gevoelens van onveiligheid etc. De 
knelpunten en oplossingen van dit latente probleem verdienen serieuze 
aandacht.  
 
 
1.2. Doel en vraagstelling 
 
Er zijn drie hoofdvragen zijn, waarvan de beantwoording nader onderzoek vergt:  
 
1. Wat is een haalbare toeristisch-economische invulling?  

o Welke markten zijn kansrijk? 
o Welke formules passen daarbij? 
o Welke exploitatievormen zijn productief genoeg? 
o Wat is een mogelijke grondopbrengst?  
 

2. Wat is de mogelijke ‘spin off’ van een toeristisch-economische invulling voor 
de vrijetijdseconomie van de stad en de regio en hoe stimuleren we synergie 
en voorkomen we regionaal kannibalisme? 
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3. Hoe kan er synergie ontstaan tussen de invulling in en bij de Groeve 
enerzijds en de regionale strategie van GOMV anderzijds? 

 
 
1.3. Verrichte werkzaamheden 
 
Voor deze studie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Startbespreking; 

• Locatiebezoek van ENCI-terrein, groeve en omgeving (Jekerdal, Sint-
Pietersberg, horecavoorzieningen, etc.); 

• Analyse van locatie op concurrentiekracht; 

• Onderzoek regionale context en concurrentie; 

• Identificatie doelgroepen; 

• Ontwikkeling en beschrijving van denkbare concepten; 

• Beschrijving van effecten voor strategie GOMV; 

• Interne brainstorms; 

• Presentatie en rapportage. 
 
 
1.4. Leeswijzer 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd: 

• Eerst wordt ingegaan op de kwaliteiten van de locatie (hoofdstuk 2); 

• Vervolgens worden de regionale context en concurrentiepositie besproken 
(hoofdstuk 3); 

• Aan de hand van deze twee voorgaande analyses zijn een drietal denkbare 
concepten beschreven (hoofdstuk 4); 

• Daarna is per concept de economische betekenis geraamd en zijn indicatief 
de investeringen en grondopbrengsten berekend (hoofdstuk 5); 

• Tot slot volgen de conclusies (hoofdstuk 6). 
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2. LOCATIE-ANALYSE 
 
 
2.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is gestart met het beschrijven van de uitgangspunten die de 
kaders van de studie vormen (2.2). Vervolgens is ingegaan op de 
locatiekwaliteiten (2.3) en is er een SWOT-analyse gemaakt voor de omgeving 
en de locatie gemaakt (2.4). Aan het eind volgen de conclusies (2.5). 
 
 
2.2. Uitgangspunten en zonering 
 
Het karakter van de bedrijfsactiviteiten van ENCI (Eerste Nederlandse Cement 
Industrie) verandert na 2015/2020. Binnen deze termijn zal het delven van 
grondstoffen in groeve worden stopgezet. De cementproductie en bijbehorende 
logistieke en ondersteunende functies worden op locatie wel voortgezet. De 
ENCI blijft op bedrijfsterrein hiermee hoofdgebruiker, ook na 2020. Om het 
vrijkomende terrein een nieuwe bestemming te geven is er thans een nieuw 
inrichtingsplan in voorbereiding. Dat maakt onderdeel uit van het 
transformatietraject zoals dat is ingezet door de ENCI, gemeente Maastricht en 
Provincie Limburg.  
 
Het nieuwe (voorlopige) inrichtingsplan gaat er vanuit dat de groeve een 
natuurgebied wordt en overgedragen wordt aan Natuurmonumenten, die als 
beheerder van het gebied zal optreden. Daarnaast moet nieuwe –minder 
milieubelastende- bedrijvigheid een van de deel bestaande ENCI-activiteiten 
vervangen. Daarbij wordt er naast ‘reguliere bedrijvigheid’, ook meer specifiek 
ruimte gereserveerd voor recreatie en cultuur: de zogenaamde ‘overgangszone’. 
In deze studie is voornamelijk gekeken naar de mogelijke functies voor deze 
overgangszone, in relatie tot de aanwezige groeve.  
 
Figuur 2.1. Zonering ENCI-terrein (concept) 

 



 
 
 
ZKA Consultants & Planners 

 
5 

2.3. Ligging 
 
De ligging nabij het centrum van Maastricht biedt mogelijkheden voor een relatie 
met de binnenstad en tevens voor verbindingen met Heuvelland en Belgische 
achterland (incl. Voerstreek). De bereikbaarheid en bestaande infrastructuur zijn 
beide voldoende, maar kunnen met het oog op de nieuwe functie worden 
verbeterd door attractieve en toeristische verbindingen (fiets- 
wandelverbindingen, watertaxi over de Maas), een verbinding met snelweg A2 
en frequent OV-vervoer

1
. De omgeving van het huidige ENCI-terrein kent enkele 

toeristische ‘trekkers’, waarvan het grottenstelsel in de Sint Pietersberg de meest 
aansprekende is. In combinatie met het Jekerdal en het bestaande aanbod aan 
horeca, wordt er reeds ‘toeristische traffic’ genereert. Het motief bestaat 
voornamelijk uit natuurbeleving, dat geldt zowel voor de toerist als voor de 
inwoners (stedelijk recreatiegebied).  
 
Figuur 2.2.  Ligging ENCI-terrein t.o.v. regio  

 
 
 
 
2.4. SWOT-analyse 
 
Sterktes: omgeving en uitzichten 
De belangrijkste sterktes van de ENCI-locatie zijn hieronder weergegeven. Deze 
kunnen enerzijds dienen als positieve argumenten voor het binnenhalen van 
nieuwe voorzieningen en anderzijds worden beschouwd als karakteristieken 
waarop nieuwe functies (deels) aangepast moeten worden. 

• Imago Zuid Limburg: de uitstraling van Zuid-Limburg heeft een positieve 
waarde en kan helpen functies te binden en in de markt te zetten; 

• Dichtbij Maastricht: hierdoor is het mogelijk directe verbindingen te zoeken 
met (het centrum van) Maastricht; 

                                                      
1
  Zie ook Quick Scan Verbindingen, ZKA 2009. 

ENCI terrein  
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• Door de aanwezigheid van de Sint-Pietersberg, het Jekerdal en de 
voorzieningen die hier rondom zijn gevestigd, bestaat er al enige ‘traffic’ in de 
nabijheid van de locatie. De omgeving is daardoor ook toeristisch reeds 
bekend. Sterke punten van deze omgeving zijn ondermeer: 

o Panoramische uitzichten; 
o Cultuurhistorie op berg; 
o Geologie (incl. grotten); 
o De Apostelhoeve; 
o Château Neercanne. 

• De groeve is spectaculair: de schaal en terreineigenschappen maken indruk 
op bezoekers; 

• Ligging aan en uitzicht op de Maas: dit biedt ook mogelijkheden tot 
verbindingen met bijv. centrum Maastricht, Maasplassen, etc. 

 

 
 
Zwaktes: terreineigenschappen 
De zwaktes van de locatie in relatie tot het realiseren van leisurefuncties liggen 
voornamelijk in de terreineigenschappen. De belangrijkste zijn: 

• Verblijfskwaliteit in/nabij groeve niet overal optimaal, ondermeer door: 
o Lawaai industrie (blijft deels bestaan); 
o ‘Stoffige atmosfeer’/ milieu; 
o Onveilig gevoel; 
o Afgesloten van stad en landschap. 

• Visuele bereikbaarheid voor bezoekers is (nog) slecht: de overgangszone en 
de groeve liggen ‘ingesloten’ waardoor het minder toegankelijk lijkt. 

 

 
 
 
2.5. Conclusies 
 
Ondanks dat er op meso- en macroniveau zeker aanknopingspunten zijn voor 
vrijetijdsfuncties, blijven voornamelijk de kenmerken op microniveau de 
uiteindelijke potenties bepalen. De mate waarin het ENCI-terrein op termijn kan 
worden gebruikt voor vrijetijdsfuncties blijft derhalve voor een groot deel 
afhankelijk van de intensiteit van de industrie. De combinatie tussen de industrie 
en recreatie kan interessant zijn, maar vormt wel een nichemarkt. 
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3. REGIONALE CONTEXT EN CONCURRENTIE 
 
 
3.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de regionale context vanuit beleid en de 
marktvraag (3.2.). Er is ook specifiek gekeken naar de relatie met de strategie 
van de regio, die is vastgelegd in de gebiedsvisie voor Maastricht-Valkenburg 
(3.3.). Er moet namelijk voorkomen worden dat er doublures zijn in het 
ontwikkelen van initiatieven op regionale schaal.  
 
 
3.2. Marktkansen 
 
Verblijfsaccommodaties 
Indien het Maastrichtse hotelaanbod vergeleken wordt met gelijkwaardige 
steden, valt op dat het aanbod relatief groot is. Het hotelaanbod kan wat betreft 
omvang vergeleken worden met grotere steden als Rotterdam en Den Haag (zie 
tabel 3.1.). De huidige Maastrichtse hotelmarkt biedt derhalve weinig ruimte voor 
uitbreiding. In het hotelbeleid van de gemeente wordt dit onderkend en gesteld 
dat nieuwe aanvragen moeten voldoen aan duidelijke voorwaarden.  
 
Tabel 3.1. Benchmark verblijfstoerisme Maastricht

2 
Plaats Maastricht Rotterdam Den Haag 

Hotelbedden 4.466 6.938 7.030 

Hotelovernachtingen 807.200 951.700 1.152.500 

Overige overnachtingen 31.000 176.000 500.000 

Totaal overnachtingen 838.200 1.127.700 1.652.500 

 
De omgeving van het ENCI-terrein is onzes inziens op korte termijn echter, 
zonder drastische aanpassingen, minder geschikt voor hotelverblijf. De 
omgevings- en terreinkwaliteiten zijn daarvoor te beperkt. Met name het 
ingesloten karakter en de terreineigenschappen (bedrijvigheid, stoffige 
omgeving) zorgen ervoor dat de verblijfskwaliteit niet optimaal is voor de 
vestiging van een hotel. Andere, vernieuwende en innovatieve vormen van 
verblijfsrecreatie zijn op kortere wel een mogelijkheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan ‘adventurous verblijf’ (kamperen/lodges).  
 
Night-entertainment 
Voor Maastricht liggen er nog marktkansen op het gebied van ‘night-
entertainment’. Met de term wordt gedoeld op vormen van entertainment/ uitgaan 
die voorzien in de behoefte aan cultuur, ontmoeten, etc. De primaire doelgroep is 
het uitgaanspubliek in de hogere en middensegmenten, met een accent vanaf 
25-30 jaar. Voorbeelden van producten in deze categorie zijn casino, theater, 
partycentrum, popcentrum, disco, etc. In de Maastrichtse binnenstad zijn 
voornamelijk uitgaans- en horecavoorzieningen in het café- en 
restaurantsegment gevestigd. In de onderstaande figuur is een benchmark 
gemaakt van het relatieve aanbod (per 10.000 inwoners) aan discotheken, zalen-
partycentra, bioscopen en theaters. De gemeente Maastricht is daarbij 
geïndexeerd op 100.  

                                                      
2
  CBS, 2008 en intern onderzoek ZKA. 
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Figuur 3.1.  Benchmark night-entertainment 
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Met name het aantal discotheken is in Maastricht benedengemiddeld. Voor het 
ENCI-terrein zou dit mogelijkheden kunnen bieden voor de vestiging van een 
discotheek. De eventuele overlast die een dergelijke voorziening op locatie met 
zich mee zou brengen, is op deze locatie geen probleem. Echter, is het gebied 
onvoldoende ontsloten (incl. openbaar vervoer) voor grote pieken in 
bezoekersstromen en is het gemeentelijke beleid gericht op versterking van het 
uitgaansprofiel van de binnenstad. Fors inzetten op night-entertainment op deze 
locatie is binnen deze kaders derhalve minder wenselijk.  
 
Toegankelijke cultuur 
Het aanbod aan podiumkunsten blijft in Maastricht achter bij de vijftig grootste 
gemeenten in Nederland

3
. Ook op het gebied van musea scoort Maastricht niet 

erg hoog: het aanbod bestaat slechts uit 8 musea. Bovendien is een groot deel 
het museumaanbod niet gericht zijn op moderne kunst, vernieuwing etc. De 
content en de diversiteit van het culturele aanbod is beperkt. In Maastricht 
bestaan derhalve marktkansen voor vernieuwende, maar tegelijk toegankelijke 
kunst&cultuur.  
 
Stedelijk groen 
Stedelijk groen zorgt voor een aangenaam en aantrekkelijk leef- en 
verblijfsklimaat in een stad. Daar horen ook recreatiemogelijkheden bij voor de 
inwoners: natuurgebieden waar gewandeld en gefietst kan worden. De 
waardevolle natuurgebieden die aan de rand van Maastricht zijn gelegen, 
kunnen kwalitatief nog worden verbeterd en beter verbonden met het achterland 
(ook het Heuvelland)

4
. Zo ontstaat een groter, regionaal recreatiegebied, dat een 

tegenhanger vormt van de dynamische binnenstad. In het natuur- en milieuplan
5
 

van de gemeente Maastricht worden in dit kader ondermeer het stedelijk groen 
langs de oevers van de Maas, het Jekerdal en een verbindingszones langs het 
Albertkanaal genoemd. De ENCI-groeve kan hierop een bijzondere toevoeging 
zijn als stedelijk natuur- en recreatiegebied.  

                                                      
3
  Bron: Cultuurmonitor, Atlas voor gemeenten, 2008.  

4
  Zie ook Quick Scan Verbindingen, ZKA 2009. 

5
  Bron: gemeente Maastricht, Natuur- en milieuplan 2030, bijlage 7. 
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Wellness 
Wellness is en blijft naar verwachting een sterk groeiende markt in Nederland. 
Onder wellness worden niet alleen sauna- en thermencomplexen verstaan, maar 
uiteraard ook centra voor behandelingen, gebruik en verkoop van 
beautyproducten, therapieën, zonnebankbezoek, fitness en dergelijke. De 
marktomvang van wellness is in Nederland circa € 2,75 miljard

6
. De markt voor 

wellness groeit nu en in de komende jaren met circa 5%-10% per jaar. Ook 
vanuit de regionale ontwikkelingsstrategie wordt op deze groeimarkt ingezet.  
 
 
3.3. Strategie regio 
 
Om te voorkomen dat er ‘regionaal kanibalisme’ ontstaat, waarbij bestaand 
aanbod en nieuwe ontwikkelingen op regionaal niveau elkaar hinderen, is ook 
gekeken naar de strategie van de regio. Hierbij gaat het met name om de 
strategie die ingezet is in het kader van de Gebiedsvisie Maastricht-Valkenburg. 
 
In de gebiedsvisie Maastricht-Valkenburg wordt vooral ingezet op groeimarkten, 
met een relatief hoog bestedingsprofiel, te weten: 

• Wellness-vakanties, incl. hoogwaardig kuren; 

• Semi-zakelijke groepen (conferenties, incentives, uitstapjes, exposities etc.). 
 
In tabel 3.2. zijn de mogelijke functies beschreven die aansluiten op deze 
regionale programma’s. 
 
Tabel 3.2.  Kansen per programma  

Programma Wellness Programma Zakelijk 

Thermale Baden (in aanvulling op bestaand aanbod) Attracties 

Wellnessbehandelingen (massages, cosmetica) 
Bijzondere activiteiten voor groepen (in aanvulling op 
bestaand aanbod) 

Klinieken Entertainment 

Ontspannen recreatie (passend in kuuroord) 
Keuze uit meerdere verblijfsaccommodaties (ook in 
budget) 

    

 
Voor de bovenstaande functies zullen in de regio diverse locaties worden 
geopperd. Dit vraagt om een goede afstemming op regionaal niveau. Indien her 
realiseren van wellnessvoorzieningen op de ENCI-locatie niet mogelijk blijkt te 
zijn, moet er gezocht worden naar alternatieve hoogwaardige functies.  
 
 
3.4. Conclusie 
 
De potenties van het ENCI-terrein verschillen sterk op korte en lange termijn. De 
mogelijkheden hangen onder andere af van de mate waarin er gewerkt wordt 
aan de verblijfskwaliteit. Doordat het gebied (voor een groot deel) het karakter 
van een industrie-/bedrijventerrein blijft houden, is het gebied op korte termijn 
niet geschikt voor functies die inspelen op een behoefte aan ‘een ontspannen 
ambiance’. Hierbij valt te denken aan functies als wellness, zakelijke 
bijeenkomsten, hotelverblijf, etc. Het gebied is daarentegen op korte termijn wel 
geschikt voor het medegebruik van het bestaande aanbod en/of voor functies die 
in mindere mate afhankelijk zijn van de ambiance/omgeving (hun eigen 

                                                      
6
  Bronnen: o.a. Fitvak, wellnessexploitanten, Kamer van Koophandel, NBTC-NIPO, SCP, 

 Rabobank. 
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ambiance creëren). Hierbij kan gedacht worden aan functies als ‘edutainment’7 of 
evenementen. Edutainment maakt gebruik van de bestaande kwaliteiten van het 
gebied (industrie, cultuurhistorie, natuur), terwijl events de omgeving ‘slechts’ als 
decor gebruiken. De schaal, ligging en omgevingskenmerken lenen zich in 
potentie ook voor functies die op andere plekken in de stad overlast veroorzaken 
door lawaai, drukte, etc.  
 
Op langere termijn, wanneer een grotere reconstructie van het gebied en terrein 
mogelijk is, liggen wel kansen voor functies die inspelen om de ‘ontspannen 
ambiance’. Men kan dan denken aan: wellness&health, resort met enige schaal, 
natuuractiviteiten, bedrijfsbijeenkomsten, etc. Om bij te kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van de regionale wellnessmarkt, is voor deze functies een relatief 
groot schaalniveau gewenst, waardoor ze in samenhang in staat gesteld worden 
tot een ‘kuuroord’. De ontwikkeling van deze functies sluit naadloos aan op de 
gepresenteerde gebiedsvisie voor Maastricht-Valkenburg. Voorwaarde is wel dat 
het karakter van het gebied transformeert van industrie-/bedrijventerrein naar 
een hoogwaardig verblijfsgebied. De activiteiten van ENCI passen daar niet bij. 
 

                                                      
7
  Samentrekking van education (educatie of onderwijs) en entertainment (amusement). 
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4. CONCEPTEN 
 
 
4.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de concepten nader beschreven. Eerst worden de 
denkbare concepten geïntroduceerd (4.2.), waarna ze vervolgens separaat 
worden toegelicht (4.3.). In paragraaf 4.4. zijn de concepten nog eens kort 
samengevat en vergeleken op basis van de gevolgen voor de bestaande 
bebouwing/activiteiten, de relatie met de regiostrategie en de potentiële 
doelgroep. Tot slot volgt de inschatting van het investeringsniveau en mogelijke 
grondopbrengsten (4.5.).  
 

 

4.2. Denkbare concepten 
 
Op basis van de voorgaande analyse zijn er verschillende combinaties van 
functies te maken, met een verschillende focus en uitstraling. Voor de invulling 
van de overgangszone cq. de groeve bestaan onzes inziens drie mogelijkheden. 
Hierbij is een onderscheid gemaakt in de korte en lange termijn. De drie 
mogelijkheden zijn: 
 

• Korte termijn: 
o ‘Expeditie Aarde’: site voor industrieel en cultuurhistorisch toerisme; 
o ‘Culture & Outdoor’: site voor outdoor-activiteiten, evenementen en 

cultuur; 

• Lange termijn: 
o ‘Kuuroord Maastricht’: een spa van de 21

e
 eeuw (cluster van 

wellness & health). 
 
In alle concepten vormt de omgeving (natuur en groeve) een belangrijk 
onderdeel binnen het concept. Deze drie concepten zullen in paragraaf 4.3. 
verder worden toegelicht. 
 
 
4.3. Beschrijving concepten 
 
4.3.1. ‘Expeditie Aarde’ 
 
Beschrijving 
Dit concept gaat uit van de belangrijkste sterkten van de locatie (natuur, 
landschap, geologie, cultuurhistorische waarde) en de functie die gezien deze 
kwaliteiten het meest haalbaar en passend zijn. Binnen het concept “Expeditie 
Aarde” krijgt de bezoeker de kans via een spectaculaire en gevarieerde tour de 
‘aarde’ van binnenuit te ontdekken en te beleven.  
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De tour laat op een attractieve en educatieve wijze het proces van 
delfstoffenwinning, cementproductie en distributie zien en laat de bezoekers dat 
zelf beleven (bijvoorbeeld zelf actief mergel delven). Tijdens de tour is men deels 
ondergronds (grotten, in de groeve) en deels bovengronds. Bovengronds heeft 
men uitzicht op zowel ecologische als industriële fenomenen.  
 
De tour vraagt maatregelen voor de ontsluiting (zowel fysiek als visueel) en 
adequaat bezoekersmanagement voor het fabriek- en groevebezoek, alsmede 
voor de faciliteiten daar omheen (horeca, sanitair, etc.). Inhoudelijk zou daarvoor 
samengewerkt kunnen worden met het Natuurhistorisch museum. Operationeel 
bestaan er wellicht mogelijkheden om gebruik te maken van de bestaande 
gidsenorganisatie (‘grotten’) en de horecabedrijven (Casino Slavante, Fort Sint-
Pieter, Hoeve Ligtenberg, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelgroep en motieven 
Dit concept sluit in grote mate aan op de doelgroep die thans de omgeving van 
de Sint-Pietersberg bezoekt. De potentiële doelgroep zijn natuurliefhebbers en 
geïnteresseerden in cultuurhistorie en de geschiedenis van de stad Maastricht.  
De tour is ook geschikt voor gemengde groepen (teambuildings, scholen, 
families, etc.) en toeristen (gezinnen met kinderen en 40+). Het motief bestaat 
grotendeels uit natuurbeleving, ontspanning en educatie. Het potentiële aantal 
bezoekers bedraagt circa 40.000 – 50.000 (voornamelijk dagtoeristen).  
 
 
4.3.2. ‘Culture & Outdoor’  
 
Beschrijving 
Dit concept speelt voornamelijk in op cultuur&kunst, in combinatie met 
avontuurlijke natuurbeleving. Om innovatie te stimuleren, is aansluiting bij 
jongerencultuur gewenst. De natuur en de groeve dienen als decor van 
cultuurvoorstellingen, kunstprojecten en passende muziekconcerten. Enkele 
malen per jaar (2 á 3 keer) zouden dit ook meer grootschalige, lucratievere  
(pop-)concerten kunnen zijn (bijvoorbeeld openluchtconcert André Rieu).  
 
Dit concept zoekt ook nadrukkelijk aansluiting bij de culturele industrie van 
AINSI, waardoor het AINSI verder in staat stelt uit te groeien tot dé 
verzamelplaats van creatieve bedrijvigheid in de regio. AINSI kan een bijdrage 
leveren in de vorm van organisatie, programmering en het aanbieden van 
workshops. 
 
De groeve wordt geschikt gemaakt voor attractieve outdoor-activiteiten (abseilen, 
mountainbike, klimmen, etc.) en semi-culturele evenementen. Door het uitzetten 
van een groot natuurlijk en avontuurlijk ‘klimparcours’ (vgl. ‘Fun Forest’ 
Amsterdamse Bos, Tegelen/Venlo) maakt men kennis met de natuur, het erfgoed 
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en de groeve. Ook voor kinderen kunnen er activiteiten worden georganiseerd en 
voorzieningen worden aangelegd. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de 
verplaatsing van ‘Speeltuin Merregelhoof’, die thans aan de rand van het terrein 
is gelegen (aan Mergelweg). Reguliere speeltoestellen kunnen worden 
afgewisseld met meer avontuurlijke attracties die reeds door Merregelhoof 
worden aangeboden als bergbeklimmen, buisglijden, kabelbanen, etc.  
 

 
 
Doelgroep en motieven 
De doelgroep van dit concept bestaat voornamelijk uit de inwoners van 
Maastricht en de regiobevolking. Echter, hangt het marktbereik van het concept 
ook sterk af van de mate van uniciteit en exclusiviteit van het culturele aanbod en 
de marketinginspanningen. Het concept is mede kansrijk vanwege de brede 
doelgroep die gehanteerd kan worden: de functies zijn ondermeer interessant 
voor gezinnen met kinderen, groepen en cultuurliefhebbers. De doelgroep is op 
zoek naar een actieve vorm van vermaak/vrijetijdsbesteding in een inspirerende 
omgeving. Het potentiële bezoekersaantal wordt ingeschat op circa 30.000 – 
70.000 per jaar, afhankelijk van de mogelijkheden voor grootschalige 
evenementen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. ‘Kuuroord Maastricht’ 
 
Beschrijving 
Met dit concept wordt er aangesloten op de potenties van de omgevings op 
meso- en macroniveau (Zuid-Limburg, Heuvelland, Jekerdal, Sint-Pietersberg, 
etc.). Op microniveau (het terrein) zal de locatie geschikt gemaakt moeten 
worden voor de exploitatie van een hoogwaardig kuuroord. Dit concept past 
binnen de gebiedsstrategie van Maastricht-Valkenburg die voor de profilering 
stevig inzet op wellness. Als aanvulling op het bestaande wellnessaanbod in de 
regio wordt het kuuroord van de 21

e
 eeuw gerealiseerd, inclusief luxe 

hotelvoorziening (5*). Het ‘Kuuroord Maastricht’ moet op Europees niveau 
kunnen concurreren, door een bijzonder hoogwaardig aanbod aan thermale 
baden en luxe verblijfs- en entertainmentmogelijkheden. De ontwikkeling van het 
hotel zou gefaseerd kunnen plaatsvinden in een groeimodel, door bijvoorbeeld te 
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starten met 200 kamers en dit op termijn door te laten groeien naar circa 1.000 
kamers. Daarnaast kunnen semi-medische behandelingen worden aangeboden 
op het gebied van cosmetica en gezondheid. Voorwaarde voor de ontwikkeling 
van dit concept is het verdwijnen van de industriële en logistieke activiteiten. De 
monumentale architectuur (het industriële erfgoed) kan wel (deels) worden 
benut. 
 
Doelgroep en motieven 
De doelgroep van ‘Kuuroord Maastricht’ bestaat uit 30+ers: stellen en groepen, 
maar ook (semi-)zakelijke bezoekers die behoefte hebben aan een bijzondere en 
hoogwaardige omgeving, uitstekende service en wellness. Ook de doelgroep die 
behoefte heeft aan meer persoonlijke zorg, kleine behandelingen in een groene  
en rustige omgeving behoort daartoe. De doelgroep wordt thans (deels) al 
gediend door de regio (klinieken, Themae2000), maar het aanvullende aanbod 
dat wordt gerealiseerd levert ook betere mogelijkheden tot een stevige profilering 
van wellness in Maastricht-Valkenburg. Dit vraagt wel een goede regionale 
afstemming. Binnen het ingezette regionale wellnessprogramma zullen er naar 
verwachting meerdere locatie in beeld komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ontwikkeling van ‘Kuuroord Maastricht’ moet worden opgepakt met 
bestaande, liefst bekende, ‘operators’ in de markt van wellness en gezondheid. 
Denk hierbij aan exploitanten van wellness- en kliniekvoorzieningen, maar ook 
aan het AZM en grotere spelers in de wereld van hospitality en leisure. Dit laatste 
is nodig om het concept te verbreden en zo ook de zakelijke doelgroep te kunnen 
bereiken.  
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4.4. Resumé 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de drie concepten, warbij 
de gevolgen voor de huidige bebouwing/industrie, de relatie met de regio en de 
doelgroepen zijn beschreven.  
 
Tabel 4.1. Overzicht concepten 

Concept Beschrijving 
Gevolgen voor industrie / 
huidige bebouwing Relatie met regio Doelgroepen 

Expeditie Aarde Industrieel en 
cultuurhistorisc
h toerisme 

Beperkt, industrie 
onderdeel van concept. 
Wel eisen voor veiligheid 

Passend binnen 
cultuur van de stad 
en regio 

Toerisme: 
jongeren, 
gezinnen en 
senioren (10-55 
jr.) 

Culture & Outdoor Locatie voor 
outdoorevents 
en cultuur 

Groeve als decor, 
mogelijke 
herbestemming van 
industrie  

Onderscheidend 
aanbod aan cultuur 

Inwoners: 
Maastricht en 
regiobevolking, 
mogelijk ook 
Euregio (18 - 55 
jr.) 

Kuuroord 
Maastricht 

‘Spa’ en 
kliniekencluste
r van 21e 
eeuw 

Herstructurering 
bedrijfslocatie (slechts 
behoud van elementen)  

Aansluiting bij 
GOMV, afstemming 
huidig aanbod 

Regiobevolking 
(incl. euregio) en 
toerisme (+ 30 jr.) 
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5. ECONOMISCHE EFFECTEN 
 
 
5.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn de economische effecten inzichtelijk gemaakt. Deze zijn 
verdeeld in de onderdelen spin-off voor de regio (5.2.) en investeringsniveau en 
grondopbrengsten (5.3.). Bij de spin-off voor de regio is gekeken naar de te 
verwachten economische impuls per concept uitgedrukt in bestedingen en 
werkgelegenheid.  
 
 
5.2. Spin-off regio 
 
De economische betekenis van de afzonderlijke concepten is geraamd aan de 
hand van het ZKA impactmodel, welke hieronder schematisch is weergegeven.  
 
Figuur 5.1.  Methodiek raming economische betekenis toerisme 

Input: overnachtingen, bezoekersaantallen en capaciteit 

x 

Bestedingen per persoon per categorie (naar sectoren) 

⇓ 

Output: bestedingen (totaal en naar sectoren) 

-/- 

BTW/accijns desbetreffende sector 

-/- 

Inkooppercentage desbetreffende sector 

⇓ 

Finale omzet per sector 

x 

Arbeidscoëfficiënten per sector 

⇓ 

Output: Werkgelegenheid in fte’s (direct naar sectoren en indirect via multiplier) 

 
Om de werkgelegenheidseffecten te kunnen ramen is eerst inzicht nodig in de 
bestedingen. De bestedingen worden berekend door de overnachtingen en/of 
bezoekers te vermenigvuldigen met de bestedingen per persoon per 
overnachting of bezoek. Aan de hand hiervan is ook de werkgelegenheid 
bepaald. Per activiteit wordt een bestedingsprofiel opgesteld aan de hand van de 
onderstaande uitgavencategorieën:  

• Logies; 

• Horeca; 

• Detailhandel; 

• Entree (entreegelden attractie, fietshuur, parkeergelden, etc); 

• Vervoer (brandstofkosten, openbaar vervoer). 
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De economische spin-off op basis van bestedingen is veruit het grootst bij de 
realisatie van ‘Kuuroord Maastricht’. Afhankelijk van de schaal en het succes 
varieert de economische betekenis tussen de € 15 en € 60 miljoen. De laagste 
economische impact heeft het concept ‘Expeditie Aarde’ met circa € 0,8 tot € 1 
miljoen, gevolgd door het ‘Culture & Outdoor’ concept met € 3 tot 3,5 miljoen. De 
spin-off van dit laatste concept hangt sterk af van de mate waarin grootschalige 
evenementen plaats kunnen vinden. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de 
omvang van de bestdingen per concept (optelsom van alle uitgavencategorieën).  
 
Tabel 5.1.  Raming economische effecten per concept 

      

Expeditie Aarde  € 0,8 - € 1 mln. 

Dagbezoekers 40.000- 50.000 bezoekers € 0,8 - € 1 mln. 

Culture & Outdoor  € 3 - 3,5 mln 

Outdoor / Adventure 25.000 - 30.000 bezoekers € 0,5 - € 0,75 mln. 

Culture 30.000 - 40.000 bezoekers € 2,0 - 2,5 mln. 

Kuuroord Maastricht  € 15 - € 50 mln. 

Verblijfsgasten  65.000 - 325.000 overnachtingen  € 8 - € 40 mln. 

Daggasten 100.000 - 200.000 bezoekers € 5 - €  10 mln. 

      

 
Op basis van de bestedingen is ook de werkgelegenheid indicatief geraamd. 
Logischerwijs levert ook het concept ‘Kuuroord Maastricht’ de grootste impuls op 
voor de lokale en regionale werkgelegenheid: circa 150 FTE, dat bij verdere 
doorontwikkeling en succes kan oplopen tot circa 650 FTE. De economische 
betekenis van de overige twee concepten correspondeert respectievelijk met 
circa 8 tot 10 FTE voor Expeditie Aarde en 15 tot 25 FTE voor ‘Culture & 
Outdoor’.  
 
 
5.3. Investeringsniveau en grondopbrengsten 
 
Investeringen 
Het investeringsniveau van de concepten verschillen sterk van elkaar. Het 
concept ‘Expeditie Aarde’ bestaat vooral uit medegebruik van reeds aanwezige 
gebouwen en voorzieningen. De investeringen in eigen ruimte zullen zich 
voornamelijk beperken tot het realiseren van een ontvangstruimte en filmzaal 
(vertoning van een introductiefilm). Mogelijk kan een bestaande industriële ruimte 
hiervoor worden herbestemd. Eventueel kan ook geïnvesteerd worden in de 
aanleg van ‘adventurous verblijf’ (Vb. kamperen in de natuur). Het totale 
investeringsniveau bedraagt naar schatting maximaal € 0,5 mln bij de startfase. 
 
Voor het concept ‘Culture & Outdoor’ moet geïnvesteerd worden in de 
infrastructuur: ondermeer kleine entree (wellicht ook te combineren met AINSI), 
horeca, de aanleg van routes, attracties, parkeerfaciliteiten, etc. Het 
investeringsniveau bedraagt circa € 0,5 – € 0,75 mln.  
 
Het concept ‘Kuuroord Maastricht’ is, zeker in vergelijking tot de overige twee 
concepten, zeer kapitaalintensief. De realisatie vraagt een totale herstructurering 
van de bestaande bedrijfslocatie.  
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De stichtingskosten van een luxe hotel (circa 200 kamers) en een hoogwaardig 
wellnesscomplex kunnen indicatief geraamd worden op circa € 40 tot € 50 
miljoen (excl. grond, sloop- en herstructureringskosten). Indien het concept zich 
door ontwikkeld tot een voldragen kuuroord met een passende schaal en 
internationale uitstraling kunnen de investeringen oplopen tot circa € 175 miljoen.  
 
Grondcomponent 
Voor ‘Expeditie Aarde’ is grondeigendom niet noodzakelijk. Het gaat hier immers 
om dagbezoekers die gebruik maken van de reeds aanwezige gebouwen en 
infrastructuur. Voor de eenvoudige verblijfsaccommodatie (kamperen) is o.i. 
erfpacht het meest logisch. De opbrengsten hieruit kunnen maximaal oplopen tot 
circa € 10.000 – 15.000,--. Ook voor ‘Culture & Outdoor’ is grondeigendom niet 
noodzakelijk. Mogelijke grondopbrengsten staan bovendien onder druk door het 
culturele aanbod, dat doorgaans kapitaalintensief is maar kleine marges kent. 
Wel kunnen er afspraken gemaakt worden over het gebruiksrecht. Deze 
opbrengsten moeten niet worden overschat: maximaal € 35.000 tot € 50.000,--. 
Binnen deze concepten rust economisch belang voornamelijk op de (additionele) 
regionale bestedingen. 
 
Voor ‘Kuuroord Maastricht’ is het grondeigendom een absolute noodzaak voor 
investeerders/beleggers. In vergelijkbare ontwikkelingen bedraagt de grondprijs 
gemiddeld 10%-15% van de totale investeringen. Om deze kosten nauwkeurig 
vast te stellen is een investerings- en exploitatieprogramma nodig. Hiervoor is 
een specifieke studie vereist. Indicatief kan de grondcomponent worden geraamd 
op circa € 5 tot € 7 miljoen in de eerste fase. Bij gebleken succes kan in de 
tweede of derde fase overigens met een hogere grondwaarde worden gerekend, 
circa € 25 - € 30 miljoen.  
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6. CONCLUSIES 
 
Op korte termijn Expeditie Aarde… 
Ons preadvies is voorlopig te gaan voor ’Expeditie Aarde’: Deze thematische 
beleving past uitstekend bij de kwaliteiten van het gebied en is op korte termijn 
relatief eenvoudig realiseerbaar. Bovendien zijn de risico’s, mede door het 
geringe investeringsniveau, beperkt. Er zijn immers geen grote investeringen 
nodig in vastgoed of management. De content voor ‘Expeditie Aarde’ is thans al 
aanwezig en kan in samenwerking met de huidige aanbieders verder uitgewerkt 
worden. De te verwachte spin-off voor het stedelijke en regionale toerisme kan 
aanzienlijk zijn. Het is een unieke attractie die in andere delen van het land niet 
te realiseren zijn. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over 
operationele gebruiksrechten incl. de (overigens niet te overschatten) financiële 
vergoeding.  
 
Het ‘Culture & Outdoor’ –concept is een mogelijke tussenvariant wanneer 
‘Kuuroord Maastricht’ niet haalbaar blijkt te zijn. Wanneer het concept op de 
juiste wijze in de markt wordt gezet, kan het een bovenregionaal marktbereik 
hebben. Het heeft daarmee ook een spin-off voor het toerisme en de regionale 
economie. De geraamde bestedingen voor dit concept komen overeen met circa 
12 tot 25 FTE aan directe en indirecte werkgelegenheid.  
 
….Kuuroord Maastricht concept voor langere termijn  
Het concept ‘Kuuroord Maastricht’ heeft anders dan de overige twee concepten 
een grote regionaal-economische impact: de economisch betekenis kan oplopen 
tot circa € 50 miljoen, corresponderen met een (directe en indirecte) 
werkgelegenheidsimpuls van 650 FTE. Het draagt bij aan de ingezette 
gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg: het kan Maastricht op de 
internationale kaart van wellness- en gezondheidstoerisme plaatsen. Van belang 
is wel dat er een zeer goede afstemming plaatsvindt binnen de regionale kaders. 
 
Een voldragen uitwerking van dit concept vraagt echter om het verdwijnen van 
ENCI c.a. De bedrijfsactiviteiten van ENCI passen niet bij het bezoekmotief van 
de wellnessgast (‘ontspannen ambiance’). Voorts is er zeer uitgebreide 
planvorming nodig, waarvoor ook gerichte haalbaarheidsstudies uitgevoerd 
moeten worden. Ondanks dat de uitwerking van dit concept een langere 
doorlooptijd heeft, is nu een principiële uitspraak door stakeholders wel gewenst. 
Het is zaak in een vroeg stadium duidelijkheid te hebben over de te volgen koers.  
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