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VOORWOORD

Voor u ligt het zevende jaarverslag van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
Het jaar 2017 stond vooral in het teken van de overdracht van het noordelijk deel van de groeve door ENCI aan
Natuurmonumenten. Tegelijk met de overdracht hebben we ook de trap en een gloednieuw wandelpad in
gebruik mogen nemen. We krijgen heel veel positieve reacties van bezoekers die nu de trap af wandelen, de
groeve ingaan en langs de kalkgraslanden richting overgangszone lopen. Ook veel wandelaars van buiten
Limburg komen speciaal naar het ENCI-gebied om de groeve te beleven.
In juni moesten we de groeve helaas sluiten vanwege een overweldigende belangstelling waardoor met name
rondom de natuurplas onveilige situaties ontstonden. De natuurplas is nu zodanig ingericht dat er geen
onveilige situaties meer kunnen ontstaan en vooralsnog hebben we een algeheel zwemverbod ingesteld.
Inmiddels is de groeve opnieuw open voor het publiek: wandelaars en bezoekers kunnen weer genieten van
een unieke omgeving. Ondertussen werken we aan een recreatieplan waarin we onder andere vastleggen
welke recreatievormen wenselijk zijn in de groeve en overgangszone. De kunst is om daarbij een balans te
vinden tussen veiligheid en natuur enerzijds en rust en beleven anderzijds.
Zeer complex is ook het traject naar het nieuwe bestemmingsplan dat het mogelijk moet maken dat de
ogenschijnlijk conﬂicterende functies natuurbeleving, recreatie en zware industrie, naast elkaar kunnen
functioneren. In juridisch opzicht bepaald geen sinecure! Alle partners van het Plan van Transformatie kregen
de gelegenheid om vanuit hun organisatie te bekijken of het opgestelde concept-bestemmingsplan de juiste
invulling is van de afspraken gemaakt in het Plan van Transformatie. Het streven is nu om het ontwerp
bestemmingsplan met MER in het voorjaar van 2018 aan te bieden aan het College van B & W met het verzoek
het in procedure te brengen.
Dit jaarverslag zal u doen inzien dat de uitvoering van het Plan van Transformatie geen gemakkelijke opgave is.
Namens het bestuur wil ik graag alle betrokkenen bedanken die met zoveel enthousiasme werken aan de
uitvoering.
Een verslag van de werkzaamheden treft u hier aan.

Drs. Jan Mans
Voorzitter bestuur Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied
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1 | DE ORGANISATIE VAN DE UITVOERING VAN
HET PLAN VAN TRANSFORMATIE
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI kwamen op 25 februari 2010 overeen dat een Stichting opgericht
diende te worden voor december 2010 met als statutaire doel:
a

b
c

Het ontwikkelen, inrichten, exploiteren, uitgeven en beheren van de gronden gelegen in de overgangszone in het ENCI-gebied, ten behoeve van het genereren van extra ﬁnanciële middelen voor de
inrichting, de exploitatie en het beheer van de groeve, met het oogmerk de ecologische, culturele,
educatieve en recreatief-toeristische waarde van de overgangszone en groeve te versterken.
Het bewaken van de voortgang van de transformatie en de kwaliteitsbeheersing van de uitvoering.
En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De projectorganisatie bestaat uit een bestuur en directie (met ondersteuning), een projectgroep en diverse
werkgroepen.

Het bestuur van de Stichting
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied wordt aangestuurd door een bestuur onder leiding van
Jan Mans. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf participanten van het Plan van Transformatie:
Provincie Limburg
Gemeente Maastricht
ENCI / HeidelbergCement Group
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

Het bestuur van de Stichting functioneert onder leiding van zijn voorzitter. Het onderhoudt nauwe contacten
met politiek en bestuurders van de betrokken organisaties en neemt besluiten in het proces.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied bestaat uit de volgende personen:
Jan Mans (Voorzitter en tevens vertegenwoordiger namens de Provincie Limburg)
Jan de Jong (Bestuurslid namens ENCI)
Gerrit van der Bijl (Bestuurslid namens de Gemeente Maastricht)
Frank de Schepper (Bestuurslid namens Natuurmonumenten)
William Gerardu (Bestuurslid namens de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend)
Peter Mergelsberg is als directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied belast met de
dagelijkse leiding.
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Het bestuur van de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied.
Van links naar rechts:
William Gerardu, Gerrit van
der Bijl, Frank de Schepper,
Jan Mans en Jan de Jong.

De projectgroep: dagelijkse uitvoering van het Plan van Transformatie
De directeur van de Stichting is voorzitter van een projectgroep. Deze projectgroep bewaakt de kwaliteit van de
uitvoering van het plan en controleert of de uitvoering op tijd klaar is. Op verzoek van het Stichtingsbestuur
stuurt de projectgroep alle onderliggende processen aan, binnen het gegeven mandaat. De projectgroep
onderhoudt bovendien de contacten met de omwonenden.

De samenstelling van de projectgroep
De projectgroep bestaat uit de volgende personen:
Peter Mergelsberg, directeur van de Stichting en tevens voorzitter van de Projectgroep
Eduard Habets, projectgroeplid namens Natuurmonumenten. Vanaf 09-11-2017 is Eduard Habets
opgevolgd door Frank Baselmans.
William Gerardu, projectgroeplid namens de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend
Peter Konings, projectgroeplid namens de Gemeente Maastricht. Vanaf 01-12-2017 is Peter Konings
opgevolgd door Karin Gybels
Leonce Cerfontaine-Lardinois, projectgroeplid namens de Provincie Limburg
Hans Reijnders, projectgroeplid namens ENCI

De projectgroep van Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.
Van links naar rechts:
Frank Baselmans (Natuurmonumenten), Hans Reijnders (ENCI), Eduard
Habets (Natuurmonumenten), Nicole
Rokx (SOME), Léonce CerfontaineLardinois (Provincie Limburg), Peter
Mergelsberg (SOME), Karin Gybels
(Gemeente Maastricht) en William
Gerardu (SPA).
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Diverse Werkgroepen in 2017
Binnen het Plan van Transformatie zijn diverse werkgroepen operationeel om de uitvoeringsafspraken voor te
bereiden. In al deze werkgroepen zijn medewerkers betrokken van Gemeente, Provincie, ENCI, SPA en
Natuurmonumenten. In sommige werkgroepen participeren ook vertegenwoordigers van andere partijen
omdat de werkgroep een beroep wil doen op hun speciﬁeke inbreng.
Werkgroep Bestemmingsplan Overgangszone / ENCI bedrijventerrein / kade 1
Werkgroep Communicatie 2
Werkgroep ambitiedocument duurzaamheid 3
Werkgroep handleiding ondernemers +38m. overgangszone 4
Werkgroep recreatievisie groeve/overgangszone 5

1 Werkgroep Bestemmingsplan
De werkgroep Bestemmingsplan onder leiding van Gerrit van der Bijl heeft de heersende problematiek rondom
het bestemmingsplan voor SOME in beeld gebracht. Het Plan van Transformatie is onder de Crisis- en herstelwet
geplaatst. Het bestuur van SOME hoopt het concept-bestemmingsplan in het voorjaar van 2018 aan te bieden aan
het College van B & W van Maastricht met het verzoek het in procedure te brengen. Meer info in hoofdstuk 2.
2 Werkgroep Communicatie
In 2017 heeft de externe communicatie rondom de openstelling van een deel van de ENCI-groeve veel aandacht
gevergd van deze werkgroep. Dit heeft veel afstemming gevraagd tussen de partijen. Ook sluiting van het
wandelpad in juni, de heropening in oktober, de bebording op het terrein, de website en talrijke bezoeken waren
een belangrijk punt van aandacht in deze werkgroep.
3 Werkgroep ambitiedocument duurzaamheid
Eind november 2016 is SOME onder leiding van C2C ExpoLAB en een kleine groep deskundigen gestart met het
opstellen van een ambitiedocument over duurzaamheid in de overgangszone (meer info in hoofdstuk 4).
4 Werkgroep handleiding ondernemers +38m. overgangszone
In juni 2017 is een werkgroep gestart om een handleiding voor ondernemers in de +38 m. overgangszone op te
stellen. Op hoofdlijnen worden hierin alle facetten in kaart gebracht die te maken hebben met de inrichting en
uitstraling van het noordelijk deel van de +38 m. NAP overgangszone. Doel is om het gewenste publiek uit te
nodigen en te waarborgen dat huidige en toekomstige ondernemingen bijdragen aan de juiste sfeer van de
overgangszone en een positieve aanvulling zullen zijn op de aanwezige kwaliteiten van het gebied.
5 Werkgroep recreatievisie groeve/overgangszone
Eind 2017 is een werkgroep van start gegaan om een recreatieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke
recreatievormen wenselijk zijn in de groeve en overgangszone, hoe het gebied hier het beste op ingericht kan
worden en wat dit betekent voor het beheer van de groeve. Ook de natuurplas is een belangrijk punt van aandacht
in deze werkgroep.

In 2017 heeft de externe communicatie
rondom de openstelling van een deel van
de groeve veel aandacht gevergd van de
werkgroep Communicatie.
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2 | OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

In 2010 ondertekenden ENCI, Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Stichting SintPietersberg Adembenemend het Plan van Transformatie voor het ENCI-gebied. Daarin is afgesproken dat de
kalksteenwinning en klinkerproductie stoppen, de cementmaalderij doorgaat, de groeve een natuurgebied
wordt met mogelijkheden voor recreatie en er een strook tussen groeve en bedrijventerrein wordt ingericht als
een overgangszone. De oven wordt gesloopt en het bedrijventerrein kan met nieuwe bedrijven die moeten
voldoen aan bepaalde criteria, worden gevuld. De groeve wordt voor het publiek toegankelijk om er passief of
actief te natuur te beleven. Bedrijven, waaronder ook zware industrie, en natuurbeleving naast elkaar in een
gebied dat zo'n 150 ha groot is. Kortom 'het onverenigbare verenigen'.
Dit is een uitspraak die recht doet aan de opgave en de ambitie van de ondertekenaars van het Plan van
Transformatie. Om die ambitie waar te kunnen maken, is onder meer een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit
bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat de ogenschijnlijk conﬂicterende functies natuurbeleving,
recreatie en zware industrie, naast elkaar kunnen functioneren.

In 2011 in gang gezet
Vanaf 2011 heeft de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied samen met haar partners dan ook
gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het ENCI-gebied dat een correcte vertaling moet zijn van het
Plan van Transformatie. In 2013 is een ruwe versie van het eerste concept bestemmingsplan besproken met
omwonenden en belanghebbenden. SOME heeft toen gepeild hoe in de omgeving van ENCI over het nieuwe
bestemmingsplan werd gedacht. Ook vroeg de Gemeente Maastricht advies over het concept aan juridische
deskundigen. Met de klassieke methode van het maken van bestemmingsplannen bleek op dat moment dat
het niet mogelijk was om de inhoud van het Plan van Transformatie te vertalen in een bestemmingsplan.

Plaatsen onder de Crisis- en Herstelwet
Het Plan van Transformatie kon wél worden geplaatst onder de Crisis- en Herstelwet (CHW) die in 2014/2015 in
werking trad. Binnen het CHW-onderdeel 'verbrede reikwijdte' kan een bestemmingsplan met een globaal
eindbeeld worden opgesteld met een toetsingsverplichting wanneer zich veranderingen voordoen ten
opzichte van de bestaande situatie. Het ministerie heeft daar eind 2015 mee ingestemd.
Maar in juli 2015 is het nieuw Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit bepaalt dat nieuwe
projecten (en nieuwe bedrijvigheid) in de nabijheid van Natura 2000-gebieden slechts kunnen worden
toegestaan als er sprake is van in een bestemmingsplan vastgelegde 'ontwikkelingsruimte' voor de stikstofuitstoot. Om de afspraken uit het Plan van Transformatie rondom bedrijvigheid na te kunnen leven, heeft
de Gemeente voor het ENCI-bedrijventerrein de CHW-status 'ontwikkelingsgebied' aangevraagd en in januari
2017 ontvangen.
Omdat ENCI grenst aan een Natura 2000-gebied is het wettelijk verplicht om een milieu-eﬀect-rapportage
(MER) op te stellen.
Het opstellen van de MER bleek ook noodzakelijk om de vergunbaarheid van de ENCI-productie na 2019
binnen het kader van de PAS mogelijk te maken.
De partners van het Plan van Transformatie hopen het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende MER aan
te bieden aan het College van B&W Maastricht met het verzoek het in procedure te brengen in het voorjaar van
2018.
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Daaraan voorafgaande heeft SOME alle partners binnen SOME in de gelegenheid gesteld om vanuit hun
organisatie te bekijken of het opgestelde bestemmingsplan de juiste invulling is van de afspraken gemaakt in
het Plan van Transformatie. Het streven is om dit eind 2017 af te ronden.
Er wordt in het bestemmingsplan met de grootste zorgvuldigheid gewerkt aan de ruimtelijke regeling voor dit
unieke ENCI-gebied. Zowel bescherming van omgeving, toekomstige industriële ontwikkeling, als bescherming
van de nog te ontwikkelen natuur worden zoals bedoeld in het Plan van Transformatie ENCI-gebied
vormgegeven en in het bestemmingsplan geregeld.
Het bestemmingsplan ENCI-gebied zal met respect voor het verleden de richting voor de toekomst moeten
kunnen ondersteunen.

In het bestemmingsplan wordt met grootste zorgvuldigheid gewerkt aan de ruimtelijke bescherming van dit unieke
ENCI-gebied.
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3 | VAN CEMENTFABRIEK NAAR EEN BEDRIJVENPARK

Het bedrijventerrein van ENCI wordt omgevormd naar een bedrijvenpark met een verscheidenheid aan functies en
bedrijven. Dat is zo afgesproken in het Plan van Transformatie.
Het bedrijfsterrein van ENCI (33 ha in totaal) is eigendom van de internationale HeidelbergCement Group
waarvan ENCI een dochteronderneming is. Sinds 2010 verhuurt ENCI delen van het terrein en/of gebouwen
aan externe bedrijven. Randvoorwaarden hiervoor zijn in de bijlagen 3 ('Kwaliﬁcerende bedrijven bij het
bedrijventerrein') en 4 (Toelatingscriteria bedrijventerrein') van het Plan van Transformatie opgenomen.
Nu al stelt ENCI 6 ha beschikbaar aan de externe markt. Wanneer ENCI uiterlijk in 2019 stopt met de productie
van klinker, zullen de installaties en gebouwen die hiervoor nodig zijn naar verwachting worden gesloopt. Op
dat moment komt er nog eens 16 ha bedrijfsterrein extra ter beschikking. ENCI blijft in de toekomst 11 ha in
gebruik houden voor de cementmaalderij en alle functies die daaraan gekoppeld zijn.
Nieuwe bedrijven op het bedrijfsterrein dienen gericht te zijn op innovatie, duurzaamheid en moeten een
toegevoegde waarde hebben voor het ENCI-gebied. Van oost naar west zullen de bedrijfsactiviteiten een lagere
milieubelasting hebben.

2017
Doorlopen Tien-criteriatoets
Bedrijven die zich op het ENCI-terrein willen vestigen, moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden die
zijn omschreven in de 'Tien-criteriatoets'. In 2010 is ENCI gestart met het actief werven van bedrijven voor haar
bedrijventerrein. Het kantoorgebouw is inmiddels een broedplaats van startende bedrijven die met name
geïnteresseerd zijn in kleine ruimtes vanaf 12 m2.
Op het fabrieksterrein zelf heeft ENCI in 2017 geen nieuwe huurders kunnen verwelkomen.

Nieuwe verhuurbrochure
De verhuurbrochure van ENCI werd
ook in 2017 weer geactualiseerd.
Hierin vinden potentiële huurders
alle informatie die ze nodig hebben
over het bedrijvenpark en de
verhuurbare ruimtes.
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Voorbereiding sloop cementklinkeroven
In hoofdstuk 4 van de overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied van 25-022010 is de beëindiging van de ontgronding en de productie van klinker vastgelegd. Artikel 4.5 regelt dat ENCI
het gebruik van de aanwezige klinkeroven uiterlijk 30 juni 2019 deﬁnitief staakt en de oven onmiddellijk onklaar
maakt voor gebruik als verbrandingsoven. Artikel 4.5 regelt dat nadat de oven buiten gebruik is gesteld, ENCI
deze zal slopen en restanten zal verwijderen. Het gaat hier ook om aanverwante deelelementen van de oven
zoals opslagsilo's, het elektroﬁlter, de ontstoﬃngsﬁlters, het mengbed, de mergeldroger, de meelmaling, de
schoorsteen en aanverwante installaties. In afwijking daarvan kunnen geïnteresseerde partijen bepalen dat
aan de oven een alternatieve, cultuurhistorisch-recreatieve bestemming wordt gegeven. De partners van het
Plan van Transformatie hebben deze bestemming niet gevonden.
In 2016 besloot ENCI dan ook om de ovenbuis, en alle aanverwante deelelementen, na beëindiging van de
klinkerproductie te slopen. Stichting BOEi heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met ENCI over het
gebruik van onderdelen. Tegelijkertijd is ENCI in 2017 verder gegaan met de voorbereiding van de sloop van de
oveninstallatie.

De partners van het Plan van Transformatie hebben geen cultuurhistorisch-recreatieve bestemming gevonden voor de
cementklinkeroven.
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4 | DE INRICHTING VAN DE OVERGANGSZONE

De overgangszone ligt tussen het bedrijventerrein en de groeve. De zone bestaat uit een deel van het huidige
bedrijventerrein en een deel van de huidige groeve. Het zijn twee langwerpige percelen op +50 m. en +38 m. NAP.
De overgangszone zorgt voor een geleidelijke overgang van het bedrijventerrein naar de groeve. Wat
milieubelasting betreft zullen in de overgangszone dan ook lichtere vormen van bedrijvigheid mogelijk zijn. Dit
is zo verwoord in het Plan van Transformatie. Dit vastgestelde beleid is ook opgenomen in het conceptbestemmingsplan dat in 2018 in procedure wordt gebracht bij de Gemeente Maastricht.
ENCI is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de overgangszone; SOME neemt vervolgens de
ontwikkeling ervan voor haar rekening.

Indeling in diverse hoogtes
De overgangszone is in twee hoogtes opgedeeld waardoor een spectaculair uitzicht over de groeve is ontstaan.
De hoogste laag (+50 meter NAP), ligt op het niveau van het aangrenzende bedrijventerrein. Vanaf 2020 wordt dit
een vestigingsplek voor creatieve bedrijvigheid. Hier komt ruimte voor bedrijvigheid t/m milieucategorie 4.2. In
het Plan van Transformatie is verwoord dat deze laag in de toekomst via het bedrijventerrein wordt ontsloten
door middel van de «Centrale Allée» die naar het «Point Sublime» voert. Dit uitkijkpunt is wel al aanwezig maar
moet nog ingericht worden.
Het laagste deel van de overgangszone ligt op het niveau van +38 meter NAP. Hier is ruimte voor
informatie/recreatie/toerisme/wellness. Het heeft een oppervlakte van 600 x 60 meter en zal aansluiten op de
hoofdroute in de groeve die ENCI ná 2019 voor wandelaars zal aanleggen. Het noordelijk deel ervan is
inmiddels ingericht. Het meest zuidelijke deel wordt ingericht nadat de kalksteenwinning is beëindigd.

2017
Notariële overdracht
In 2017 heeft ENCI de kalkgraslanden, de trap naar de ENCI-groeve, de vijver onder Hoeve Lichtenberg
genaamd 'Onder D'n Olifant', de natuurplas, American Memorial De Schark en de steilwanden onder Hoeve
Lichtenberg, via Provincie Limburg, juridisch overgedragen aan Natuurmonumenten. Verder zal ENCI het noordelijk deel van de overgangszone in erfpacht overdragen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCIgebied. Dat is zo afgesproken in het Plan van Transformatie. Dit juridische traject bevindt zich in de afrondende
fase. De 'feitelijke' overdracht vond al in april 2017 plaats.

Opstellen Business Plan Overgangszone
In 2017 heeft SOME haar businessplan Overgangszone, zoals vastgesteld in het Plan van Transformatie,
opnieuw aan de werkelijkheid getoetst. Geconstateerd werd dat de basis waar in 2009 van werd uitgegaan, nog
steeds dezelfde is. Het businessplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
Het bouwrijp opleveren van de gehele overgangszone is vijf jaar vertraagd. Bovendien moest de invulling van de
overgangszone verwerkt worden in het concept-bestemmingsplan. Om deze redenen wordt de uitvoering van
het businessplan eveneens vertraagd. Hierdoor kan ook pas vijf jaar later dan in 2009 werd verwacht, de
ontwikkeling van de overgangszone en de verwachte refunding plaatsvinden.
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Stand van zaken bouwrijp maken
ENCI levert de gronden van de overgangszone die behoren tot de groeve, in twee fases bouwrijp op.
1 De eerste fase behelst het bouwrijp opleveren van de noordzijde van de +38 meter zone. Dit is gebeurd
in het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017.
2 De tweede fase behelst het bouwrijp opleveren van de zuidzijde van de +38 meter zone en de +50 meter
zone. Dit gebeurt na de uitbedrijfname van de cementoven.
Het bouwrijp maken van de +38 meter zone in 2016/2017 hield onder andere in:
het aanleggen van de boven- en ondergrondse infrastructuur (door ENCI);
het veiligstellen van de groeve door middel van hekwerken et cetera (door ENCI).
Het bouwrijp maken behelste ook de aanleg van een warmte-koudenet door SOME.
De leidingen zijn weliswaar aangelegd maar nog niet aangesloten op het bedrijfsterrein van ENCI. Tijdens het
bouwrijp maken heeft ENCI in samenwerking met SOME ook al inrichtingsmaatregelen getroﬀen omdat het
gezamenlijk op hetzelfde moment uitvoeren van deze werkzaamheden natuurlijk eﬃciënter en goedkoper was
dan wanneer ze achter elkaar zouden zijn uitgevoerd.

Aanleg nieuw wandelpad
In 2017 is een nieuw wandelpad in de overgangszone aangelegd dat via de trap, langs de natuurplas en de
overgangszone leidt naar Châlet D'n Observant. Om de doorsteek te kunnen maken naar het Châlet heeft ENCI
begin 2017 een tijdelijke voetgangersbrug gerealiseerd om kruisend verkeer tussen wandelaars en rijdende
groevewagens te voorkomen. Zo kunnen de bezoekers via de overgangszone veilig de doorsteek maken naar
Châlet D'n Observant en kan ENCI tegelijkertijd met haar groevematerieel de fabrieksinstallaties bereiken. Zie
ook hoofdstuk 5.

In 2017 is een gloednieuw wandelpad voor bezoekers aangelegd.
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Het wandelpad in de +38m. overgangszone.

Werkzaamheden
Vanaf 1 november 2017 brengt ENCI gedurende enkele maanden de zuidelijke overgangszone op de juiste
hoogte zoals is vastgesteld in het eindplan van de groeve. In deze periode is de groeve alléén bereikbaar via de
trap, maar is het niet mogelijk om de doorsteek te maken naar Châlet D'n Observant. De groeve dient dan weer
verlaten te worden via de trap. Het infocentrum Châlet D'n Observant blijft deze periode open voor het publiek,
maar is alleen toegankelijk via de Lage Kanaaldijk. Vanaf 1 mei 2018 kunnen wandelaars en natuurliefhebbers
opnieuw de doorsteek maken tussen beide ingangen.

Vanaf november 2017 brengt ENCI het zuidelijke deel van de overgangszone op hoogte zoals vastgelegd in het eindplan van de groeve.
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Een multifunctioneel verzamelgebouw
Omdat de overgangszone in twee fases in plaats van direct geheel in 2014 wordt opgeleverd, heeft SOME met
alle betrokken partners nagedacht over hoe de ontwikkeling van het gebied en de ontvangst van bezoekers
tussen 2015 en 2020 kan plaatsvinden. Het is de ambitie van SOME om een multifunctioneel verzamelgebouw
te bouwen in de +38m. overgangszone. Deze zone mag maximaal 15% bebouwd worden in maximaal twee
bouwlagen met functies die passen in het recreatief proﬁel van de groeve. Doel is om bezoekers vanuit het
verzamelgebouw kennis te laten maken met het gebied en de ontwikkeling van de overgangszone vanaf hier
geleidelijk te starten. Vanuit dit gebouw zou ook het toezicht op de overgangszone plaatsvinden. Het niet
hebben van dit gebouw en het daarbij behorende toezicht en ontvangst tijdens de openstelling in mei 2017
werd erg gemist in de groeve.

Het is de ambitie van SOME om een multifunctioneel verzamelgebouw te realiseren in de overgangszone.

Perspectief van het terras vanaf het verzamelgebouw dat SOME wenst te realiseren in de overgangszone.

16

Duurzaamheid in de overgangszone
Ambitiedocument duurzaamheid overgangszone
Eind 2016 en begin 2017 is SOME samen met C2C ExpoLAB gestart met het opstellen van het ambitiedocument over duurzaamheid in de overgangszone. Tijdens een aantal werksessies met een kleine groep
deskundigen zijn de belangrijkste duurzaamheidsthema's voor de overgangszone bepaald. Dit heeft een
ambitiedocument opgeleverd op duurzaamheidsgebied en een roadmap van de stappen die moeten worden
genomen om deze ambities te realiseren.
Zo is duurzaamheid aan het begin van de ontwikkeling van de overgangszone ingebed en maakt het van hieruit
integraal onderdeel uit van het vervolgproces. Ondernemers die activiteiten willen ontplooien in de
overgangszone, weten zo precies aan welke ambities zij moeten voldoen.

Geen aardgasnetwerk
Er is geen aardgasnetwerk aangelegd in de overgangszone. Dit vermindert de vraag naar niet-duurzame,
fossiele brandstoﬀen en levert bovendien een kostenbesparing op omdat er geen gasnetwerk wordt
aangelegd.

Water om te koelen en te verwarmen
SOME zal in de toekomst het water uit de groeve gebruiken als natuurlijk kapitaal om de (toekomstige)
gebouwen in de overgangszone mee te kunnen koelen en warmen. Hiervoor heeft SOME in 2017 een warmteen koudenet aangelegd in de overgangszone.

Aanleg van het WK-systeem in de overgangszone begin 2017.
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Breaam duurzaamheidstoets verzamelgebouw
In 2016 heeft SOME een BREAAM duurzaamheidstoets laten uitvoeren op de eerste schetsen van het
verzamelgebouw. Hieruit bleek dat het mogelijk moet zijn om voor dit gebouw een BREAAM-NL Nieuwbouw en
Renovatie certiﬁcaat met als score 'Very good'. Het bestuur van SOME heeft in 2017 beslist dat het gebouw niet
gecertiﬁceerd zal worden volgens Breaam omdat het geld en de tijd die daarmee gemoeid is liever
geïnvesteerd wordt in de uitvoering van duurzame initiatieven.

Laadpunten elektrische auto's en ﬁetsen
In het laatste kwartaal van 2016 heeft SOME op de parkeerplaats bij Infocentrum Châlet D'n Observant
oplaadpunten laten plaatsen voor elektrische auto's en ﬁetsen. Opnieuw een manier om bij te dragen aan de
duurzaamheid in het gebied!

Beheer, onderhoud en toezicht overgangszone
In de intentieovereenkomst die is afgesloten met HOREX Groeve Maastricht B.V. zijn het toezicht, beheer,
reiniging en klein onderhoud van zowel het gebouw als een gedeelte van de overgangszone benoemd. In
opdracht van SOME heeft HOREX in april en mei 2017 gezorgd voor het toezicht op met name de natuurplas.
Zonder de juiste voorzieningen zoals bedoeld in het verzamelgebouw bleek dit een onmogelijke opgave.
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Aanpassen bedrijfsnoodplan en RIE
In 2017 heeft SOME samen met ENCI en DPSO Arbozorg
het bedrijfsnoodplan voor de overgangszone en groeve
vervolledigd. Dit is een speciﬁeke aanvulling op het
noodplan van het ENCI-bedrijventerrein en beschrijft hoe
te handelen bij calamiteiten in de overgangszone en de
groeve.
Voor de openstelling van het nieuwe wandelpad liet SOME
een Risico-inventarisatie en - Evaluatie uitvoeren door
DPSO Arbozorg over de overgangszone. Aandachtspunten die hieruit voortkwamen, zijn direct opgepakt.

Het bedrijfsnoodplan voor de overgangszone en groeve
beschrijft hoe te handelen bij calamiteiten in de overgangszone en groeve.

Nieuwe bebording
Voortvloeiend uit het bedrijfsnoodplan, hebben ENCI en SOME in 2017 nieuwe bewegwijzering laten plaatsen
op de Lage Kanaaldijk en in de overgangszone. Zo zijn er voor hulpdiensten duidelijke calamiteitenroutes
aangeduid en zijn in de overgangszone o.a. borden geplaatst met informatie over 'wat te doen in geval van
nood'. In het overgedragen gebied heeft Natuurmonumenten diverse borden geplaatst met gedrags- en veiligheidsregels.

Voor de hulpdiensten zijn de calamiteitenroutes richting de overgangszone duidelijk aangeduid.

19

20

5 | DE TRANSFORMATIE VAN DE GROEVE

Het Plan van Transformatie dat in 2010 is overeengekomen, beschrijft hoe de groeve er in de toekomst uit zal zien. In
het zogenaamde eindafwerkingsplan is gedetailleerd uitgewerkt welke basis nodig is om de inrichting van de groeve uit
te kunnen voeren.
ENCI beschikt over een eindplan dat in oktober 2011 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg. Op 12
december 2011 is het eindafwerkingsplan onherroepelijk geworden.

2017
Overdracht gronden
12 april 2017 heeft ENCI het noordelijk deel van de groeve overgedragen aan Natuurmonumenten. Het gaat
om de trap en uitzichtplatform, de kalkgraslanden, het natuurbad, de vijver 'Onder D'n Olifant, steilwanden
onder Hoeve Lichtenberg en American Memorial De Schark. De juridische overdracht vond via Provincie plaats
in oktober 2017.

De vijver 'Onder D'n Olifant'.
Bij de overdracht aan Natuurmonumenten zijn in het veld door de Provincie Limburg afwijkingen ten opzichte
van het vastgestelde eindplan geconstateerd. Deze geologische, hydrologische en ecologische verbeteringen
zijn door middel van een wijzigingsverzoek aangevraagd en alsnog vastgesteld in het eindplan door het College
van GS.
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Toegang van oude Luikerweg naar ENCI-groeve
Begin 2017 heeft Natuurmonumenten onderaan de trap de werkzaamheden afgerond.
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Sluiting groeve
Op 12 april 2017 is een deel van de groeve opengesteld voor het publiek en konden wandelaars via een
gloednieuw wandelpad door de groeve wandelen. Tijdens de warme dagen werd de natuurplas bezocht door
heel veel mensen. Dat leverde veel waterplezier op, maar helaas ook onveilige situaties. SOME en ENCI hebben
daarop extra toezicht ingeschakeld en er zijn extra veiligheidsvoorzieningen aangebracht en informatieborden
geplaatst. Dit bleek echter onvoldoende om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen. Eind mei
werd daarom besloten de groeve tijdelijk te sluiten voor publiek.

De natuurplas leverde veel waterplezier op maar helaas ook onveilige situaties.
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Veiligheidsmaatregelen in en rondom de natuurplas
Om de groeve weer te kunnen openstellen voor wandelaars en natuurliefhebbers is de omgeving van de
natuurplas zodanig heringericht dat betreden van water niet meer aantrekkelijk is en niet meer uitnodigt tot
onveilig gedrag. Het waterpeil van de natuurplas is verlaagd, het zand van het zandstrand is op een bult gezet
en er staan bouwhekken om de plas. Er geldt een tijdelijk zwemverbod en het toezicht is geïntensiveerd. Na het
nemen van deze maatregelen werd het wandelpad in de groeve begin oktober 2017 opnieuw opengesteld
voor wandelaars en natuurliefhebbers. Een toekomstig gebruik van de natuurplas, bijvoorbeeld voor wellness
of andere vormen van extensieve waterrecreatie, blijft tot de mogelijkheden behoren. Vanaf eind 2017 stellen
de betrokken partners gezamenlijk een recreatieplan op waarin o.a. is vastgelegd welke recreatievormen
wenselijk zijn in de groeve en overgangszone.

In oktober 2017 is de omgeving van de natuurplas zodanig ingericht dat het niet meer uitnodigt tot het betreden van
het water.
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Bemonstering natuurplas
Aan de kwaliteit van het water worden hoge eisen gesteld. Net als in 2016, zijn in 2017 tweewekelijks watermonsters genomen door een geaccrediteerd milieulaboratorium. Uit de analyses blijkt dat het water van
uitstekende kwaliteit is.

Jonge oehoes
Ook in 2017 was er weer goed nieuws uit de oehoevallei. Er werden drie kuikens geboren waarvan twee
vrouwtjes en één mannetje. Alle drie verkeerden ze in goede gezondheid. Bijzonder is dat het Oehoe-echtpaar
uit de ENCI-groeve succesvol een oehoejong uit Eygelshoven heeft geadopteerd. Dit jong werd gered uit een
machine bij een fabriek. Omdat het risico te groot werd geacht dat het dier bij terugplaatsing bij zijn ouders
weer tussen de machines terecht zou komen, werd besloten het dier te laten opvoeden door het ouderpaar in
de ENCI-groeve. De vier jongen hebben in het najaar de groeve verlaten om op zoek te gaan naar een eigen
leefgebied.

In april heeft de Oehoewerkgroep Nederland samen met Natuurmonumenten de oehoes gewogen, gemeten en
geringd. (Foto: Natuurmonumenten)
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Kalksteenzuilen bij de Oehoevallei
In het Plan van Transformatie is afgesproken dat aan de noordzijde van de groeve drie kalksteenzuilen worden
ingericht als visuele afscheiding van de Oehoevallei. Deze torens zullen een hoogte van 20 tot 30 meter boven
het maaiveld hebben. Niet alleen dienen ze als visuele afscheiding van de Oehoevallei, ze vallen nu al op als
geologische monumenten en mogelijke rust- en verblijfplaats van vogels. Ook in 2017 zijn deze zuilen verder
uitgegraven.

Eén van de kalksteenzuilen die opvallen als geologisch monument.
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Quarry Life Award 2017
In 2017 heeft de HeidelbergCement Group de vierde editie gelanceerd van de Quarry Life Award: een
wetenschappelijke en educatieve wedstrijd om biodiversiteit te promoten. De Quarry Life Award is gericht op
innoverende methodes om de biodiversiteit in groeven te bestuderen en te boosten en wil de bewustmaking
rond ecologische groeve-uitbating verbeteren. Studenten, academici, onderzoekers, ngo's en lokale gemeenschappen kunnen hieraan meedoen. Ook de ENCI-groeve in Maastricht is in het kader van deze wedstrijd
opengesteld. In 2017 was het mogelijk om tot 20 november hiervoor in te schrijven.
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6 | GEREALISEERDE VERBINDINGEN NAAR HET
ENCI-GEBIED
Het Plan van Transformatie voorziet in een aantal nieuwe verbindingen om het ENCI-gebied beter toegankelijk te
maken. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de reeds gerealiseerde verbindingen..

2017
Verbinding tussen oude Luikerweg en noordzijde groeve
Op 12 april 2017 werd de trap tussen de oude Luikerweg en de noordzijde van de ENCI-groeve opengesteld
voor bezoekers. Deze verbinding is van groot belang voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de overgangszone. Hierdoor kunnen wandelaars en natuurliefhebbers het ENCI-gebied nu ook bereiken vanaf het
plateau aan de noordzijde.
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Ontsluiting via de Lage Kanaaldijk
Sinds oktober 2010 wordt het ENCI-gebied via de Lage Kanaaldijk in Maastricht ontsloten via de zuidelijke toegangsweg. Deze weg-, voet- en ﬁetspad is sindsdien open voor het publiek. D'n Observant, de Sint-Pietersberg,
overgangszone en groeve zijn hiermee beter bereikbaar vanaf de Lage Kanaaldijk. De weg vormt bovendien
een verbinding met Kanne en het Belgische deel van het plateau.
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Watertaxi
Op initiatief van SOME was van 2011 t/m 2015 tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs een watertaxi
operationeel tussen ENCI/Slavante en Heugem. De exploitatie was in handen van Rederij Stiphout. In 2016 en
2017 heeft de watertaxi niet meer gevaren omdat deze nog niet rendabel was.

Nieuwe mergelgang naar De Schark
In 2012 is aan de westzijde van de groeve middels een 40 meter lange mergelgang, een verbinding gemaakt
tussen de ENCI-groeve en American Memorial de Schark. Hiermee is de westrand van de groeve, via particulier
terrein, verbonden met de Mergelweg in Maastricht. Deze uitgang aan de Mergelweg wordt alleen nog als
nooduitgang gebruikt.

De verbinding tussen de ENCI-groeve en American Memorial De Schark in de vorm van een nieuwe mergelgang.
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7 | TOEKOMSTIGE VERBINDINGEN NAAR HET
ENCI-GEBIED
Een aantal verbindingen is gerealiseerd om de overgangszone en groeve beter toegankelijk te maken voor bezoekers.
Maar wat het realiseren van verbindingen betreft, staan ons nog mooie projecten te wachten!

Toekomstige verbindingen
Centrale Allée
Een van de manieren om het ENCI-gebied in de toekomst te ontsluiten, is gepland via een hoofdaansluiting aan
de Lage Kanaaldijk. In het Plan van Transformatie is afgesproken om vanuit de hoofdingang van ENCI door het
bedrijventerrein tot in het Point Sublime van de overgangszone een zogenaamde «Centrale Allée» aan te
leggen. Deze Allée wordt meegenomen in de inrichting van het bedrijventerrein en wordt door ENCI aangelegd
na 2019 wanneer de cementoven uit bedrijf is genomen.

Toegang via gangenstelsel onder of om Hoeve Lichtenberg heen
De komst van (toeristisch) autoverkeer naar het ENCI-gebied dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Een
mogelijke oplossing hiervoor is een ontsluiting naar de overgangszone vanaf de Maas en het AINSI-gebouw via
het gangenstelsel om of onder Hoeve Lichtenberg. In 2016 heeft SOME een overzicht opgesteld van alle
deelprojecten van deze ontsluiting. De verbinding wordt als alternatief in het concept-bestemmingsplan
opgenomen. Ook heeft BOEi, erfpachter AINSI, het plan omarmd. Tijdens de viering van 10 jaar AINSI op 6
september 2017 heeft BOEi aangegeven dat zij het Peutz-gebouw intern willen aanpassen aan de gevraagde
wensen om zo een goede verbinding te kunnen zijn tussen de stad Maastricht en de overgangszone.

Hoeve
Lichtenberg

AINSI

Een toekomstige verbinding betreft een ontsluiting naar de overgangszone vanaf de Maas en het AINSI-gebouw via het
gangenstelsel onder of rondom Hoeve Lichtenberg. (Foto: BOEi)
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8 | DE OMGEVING BETREKKEN BIJ DE TRANSFORMATIE

SOME hecht aan een goed contact met alle belanghebbenden rondom de Sint-Pietersberg. Ook in 2017 besteedde zij
veel aandacht aan het bespreken van de uitvoering van de transformatieplannen met de betrokkenen.

2017
Feestelijke openstelling deel groeve
12 april 2017 ging onder grote belangstelling een gloednieuw wandelpad in de groeve open voor het publiek.
ENCI organiseerde hiervoor een feestelijke happening waar ruim 200 buurtbewoners, medewerkers ENCI,
medewerkers en vrijwilligers Natuurmonumenten, vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die op
wat voor manier dan ook te maken hadden met de openstelling getuige van. Ook de jongere generatie kinderen van groep 7 en 8 van Basisschool De Vlinderboom uit Maastricht - was daarbij van de partij. Na de
oﬃciële opening was er nog een publieksdag met onder andere een mergelpracticum en een begeleide
hardloop- en wandeltocht vanuit het Natuurhistorisch Museum Maastricht naar de ENCI-groeve.

Kinderen van Basisschool De Vlinderboom die hebben deelgenomen aan het project 'Natuurlijk… Kunst', winnaar van
de Quarry Life Award Benelux 2016 van HeidelbergCement, kregen een prominente rol tijdens de opening. Van links
naar rechts: Theo Pluijmen, Technical Director Cement Operations HeidelbergCement Benelux, een leerlinge van
Basisschool De Vlinderboom en Marc van den Tweel, Algemeen Directeur Natuurmonumenten.
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De aanwezige bestuurders zetten hun handtekening met houtskool op een mergelplaquette in het gangenstelsel
onderaan de trap. Staand van links naar rechts: Marc van den Tweel (Algemeen Directeur Natuurmonumenten), Theo
Pluijmen (Technical Director Cement Operations HeidelbergCement Benelux), Hans Teunissen (Gedeputeerde Provincie
Limburg), William Gerardu (Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend) en Jan Mans (SOME). Zittend: Gerdo van
Grootheest (toentertijd wethouder Gemeente Maastricht).

De kinderen stoppen hun plannen voor de groeve in een tijdcapsule in de mergelwand.
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Tijdens de oﬃciële openstelling organiseerde het Natuurhistorisch Museum Maastricht een mergelpracticum.
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Tijdreis door de groeve
Natuurmonumenten heeft een gratis app ontwikkeld waarmee bezoekers een tijdreis kunnen maken door de
verschillende geologische aardlagen in de ENCI-groeve. Zo kunnen bezoekers als ze de trap afdalen, met hun
smartphone bij de beacons een tijdreis maken door miljoenen jaren aardgeschiedenis. Download de app
NatuurRoutes van Natuurmonumenten. Vul bij - Zoeken - de naam van de route in: Tijdreis door de groeve van
de Sint-Pietersberg'.

Wanneer je de app NatuurRoutes hebt gedownload, kun je bij deze beacons leren over de aardgeschiedenis van dit
gebied.
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Kunst- en onderzoeksproject 'Overgangszone'
In 2017 is het kunst- en onderzoeksproject 'Overgangszone' doorgegaan. Twaalf jonge kunstenaars
bestuderen de groeve en haar gebruikers. Inmiddels hebben zij al via verschillende publieksmomenten,
presentaties en rondleidingen hun werk getoond. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de partijen die
betrokken zijn bij het transformatieproces. 3 september j.l. hebben zij de resultaten tot nu toe gepresenteerd
tijdens het EAA-congres ( European Association of Archaeologists) dat in Maastricht werd georganiseerd. Meer
info op www.overgangszone.nl of www.facebook.com/overgangszone.

Op 3 september jongstleden vond een publieksmoment plaats van het kunstproject in de ENCI-groeve.
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Rondleidingen
De gidsen van het ENCI-gebied hebben in 2017 circa 1.500 bezoekers rondgeleid. Dit zijn bezoeken naar
American Memorial De Schark en rondleidingen in de groeve via de overgangszone. Natuurmonumenten
organiseert bovendien een aantal keren per jaar rondleidingen door de Oehoevallei.

Avondwandelvierdaagse Atletiek Maastricht
30 mei 2017 voerde de route van de avondwandelvierdaagse, georganiseerd door Atletiek Maastricht, voor het
eerst door de groeve.
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Midzomernachtloop
17 juni 2017 voerde de midzomernachtloop van Natuurmonumenten door de ENCI-groeve. Vanaf 22.00 uur
heeft een gids van Natuurmonumenten de deelnemers mee de groeve ingenomen en hun verteld over de
plannen, geologie en de dieren die daar leven. Een unieke beleving voor de wandelaars!

Peter Mergelsberg (links), Directeur van SOME, in gesprek met een journalist.

Media-aandacht
Het nieuwe wandelpad in de groeve heeft in 2017 veel aandacht gekregen in de lokale, regionale en landelijke
pers. Ook de pers uit Belgisch Limburg weet de groeve steeds beter te vinden. De opening van het wandelpad
kwam uitgebreid onder de aandacht in Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en Radio 2 Limburg. Talrijke
wandelaars plaatsen prachtige foto's op sociale media. Verder stond één van de uitzendingen van de
(nationale) tv-serie 'Boswachter Gezocht' in het teken van de Sint-Pietersberg en de ENCI-groeve en besteedde
het (nationale) tv-programma 'Kunstuur' ruim aandacht aan het kunst- en onderzoeksproject 'Overgangszone'.

Opnames voor het tv-programma
'Kunstuur' tijdens het publieksmoment van kunst- en onderzoeksproject 'Overgangszone'.
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9 | FINANCIËLE ONDERBOUWING VAN HET PLAN
VAN TRANSFORMATIE
Voor de ﬁnanciering van de werkzaamheden van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied heeft besluitvorming plaatsgevonden in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg van 1 maart 2011.

Er is afgesproken dat de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI de Stichting in gelijke mate adequaat
ﬁnancieren en geﬁnancierd houden. Bij de oprichting van de Stichting heeft elke partij een rentedragende
lening à 250.000 euro verstrekt (in totaal dus € 750.000) voor de duur van 10 jaar.
Het aﬂossingsschema is onderling bepaald tussen de Provincie, Gemeente, ENCI en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.

Financiering bestemmingsplan
Conform afspraak is SOME de aanvragende partij bij de Gemeente Maastricht inzake het nieuwe
bestemmingsplan. Door de gecompliceerdheid van de opgave om een goed onderbouwd bestemmingsplan te
kunnen opstellen, kwam SOME in liquiditeitsproblemen. Partijen spraken af dat met het bestemmingsplan
samenhangende kosten gezamenlijk (gemaakt t/m medio 2017) en in gelijke mate gedragen worden. Over de
kosten gemoeid met de totstandkoming van de MER/Passende Beoordeling rapportages is tussen de
Founding Fathers nog geen afspraak gemaakt.
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI-HC hebben op 16 maart 2017 besloten tot bevoorschotting
van SOME inzake de gemaakte kosten. Dit betekent dat in 2017 een bedrag ad €100.000 door elk van de
partijen zal worden overgemaakt op de rekening van SOME. In 2018 zal op basis van de dan bekende totale
bestemmingsplankosten besluitvorming over de ﬁnale afrekening plaatsvinden.
Ook vroegen de founding fathers of er duidelijkheid kon komen van alle toekomstige kosten die SOME voorziet
in de ontwikkeling van het gehele ENCI-gebied, om een herziening van de business case en om een concrete
uitwerking van het Plan van Transformatie in een visie/programma.
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10 | RAPPORTAGEVERPLICHTING

De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied rapporteert over de uitvoering van het Plan van
Transformatie aan:

Provinciale Staten van de Provincie Limburg
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg
Gemeenteraad van de Gemeente Maastricht
Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Maastricht
ENCI/HeidelbergCement Group
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

Ook dit jaar heeft het Stichtingsbestuur de heer Wim Hazeu bereid gevonden om als onafhankelijke persoon de
gehele voortgang, zowel procesmatig als inhoudelijk, te beoordelen. Zijn bevindingen voegen we toe aan deze
rapportage.
Het bestuur heeft bovendien de opdracht om te beoordelen of de uitvoering van het transformatieplan voldoet
aan de gestelde kwaliteitseisen voor dit gebied. In dit verslag vermelden we niet expliciet waar we voldoen aan
de eisen. We duiden alleen de afwijkingen aan.
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I | BIJLAGE 1: Bevindingen van de heer W. Hazeu

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

Maastricht, 26 januari 2018

Geachte heer Mans, geachte mede-bestuursleden,

Evenals voorgaande jaren ontvangt u langs deze weg mijn bevindingen met betrekking tot de
voortgang van de uitvoering van de afspraken die u in het kader van het transformatieplan voor het
Enci-gebied als Stichting met de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, de Vereniging
Natuurmonumenten, de Stichting Sint Pietersberg Adembenemend en ENCI/Heidelberg Cement
gemaakt heeft. Daartoe heb ik op verzoek van de Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied
het door uw stichting opgestelde jaarverslag 2017, zowel inhoudelijk als procesmatig, getoetst.
U treft mijn bevindingen in de bijlage aan. De inhoud daarvan spreekt voor zich.
Voor het komende jaar 2018 wens ik u langs deze weg veel succes met de verdere invulling en
uitvoering van het transformatieplan,

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu
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BIJLAGE
Beoordelingsrapportage Jaarverslag 2017
Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied

Het jaar 2017 kende in het proces van de totstandkoming van het plan van transformatie enkele memorabele
momenten. Vanaf de druk bezochte opening van de indrukwekkende trappartij tussen Luikerweg en groeve,
bent u er in geslaagd om (ondanks de vele traptreden) op een zeer laagdrempelige manier de bewoners en
bezoekers van de stad daadwerkelijk kennis te laten maken met de tot voor kort verborgen schoonheid en
imposante dimensies van de groeve. En dat heeft u en de stad geweten. Immers in zeer korte tijd, en aangewakkerd door een prachtig voorjaarsweer, hebben zeer vele bezoekers deze mogelijkheid tot kennismaking
ten volle benut. In combinatie met de aangelegde natuurplas heeft Maastricht in een mooie mix van generaties
de weg naar de groeve snel weten te vinden. Helaas was u vanuit veiligheidsoverwegingen genoodzaakt korte
tijd later in te grijpen en heeft u maatregelen genomen om de bezoekersstromen scherper te reguleren. Maar
als iets deze krachtige korte kennismaking tussen mens en groeve wel heeft duidelijk gemaakt, is dat wel het
besef welke aantrekkingskracht het Enci gebied op haar omgeving kan hebben. Een kracht welke, mits op een
verantwoorde en gestructureerde wijze benut, de potenties van zowel de groeve, van de overgangszone als van
het bedrijfsterrein, ieder vanuit hun eigen proﬁel, tot volle bloei kan laten komen.
Zover bent u echter nog niet. Sterker nog, om het proﬁel van de drie deelgebieden in hun onderlinge samenhang verder te ontwikkelen liggen er nog grote opgaven voor. Ik spreek mijn zorgen uit over de daadwerkelijke
voortgang van een aantal van deze voorname opgaven binnen het plangebied. Opgaven welke nu, bij het
naderen van de daadwerkelijke beëindiging van de kalksteenwinning medio 2018 en de spoedig daaropvolgende stopzetting van de oven, meer dan ooit gebaat zijn bij een voortvarende aanpak. Een integrale aanpak
bovendien, waarbij het uiteindelijk resultaat meer is dan de som der delen. Een aanpak waarbij een ieder der
betrokken partijen zich daadwerkelijk eigenaar toont en met volle inzet invulling geeft aan haar eigen
deelopgaven als ook, en wellicht nog belangrijker, zich mede-eigenaar toont voor het in gemeenschappelijkheid te bereiken totale eindresultaat.

Ruimtelijke planvorming
In de volle wetenschap dat we hier met een unieke maar ook complexe opgave in een zo mogelijk nog unieker
gebied van doen hebben, constateer ik desondanks dat ruim 7 jaar na dato van vaststelling van het plan van
transformatie er helaas nog altijd geen vastgesteld bestemmingsplan beschikbaar is. Een plan dat middels
ruimtelijke regelgeving ter facilitering en borging van het uiteindelijk kunnen realiseren van het plan van
transformatie, een vereiste is. Naar ik heb begrepen is inmiddels het moment nabij dat een ontwerp plan op
korte termijn ter vaststelling aan de gemeente zal worden aangeboden. Ik ga ervan uit dat u deze afrondende
fase van dit langjarig proces nu qua voortgang strikt bewaakt en spreek de hoop uit dat het lokaal bestuur de
deﬁnitieve vaststelling van dit plan met voortvarendheid vorm geeft.

De groeve
Met de naderende afronding van de kalksteenwinning nadert ook de voltooing van de basisinrichting van de
groeve zoals deze in het plan van transformatie voorzien is. Een voorname mijlpaal is in zicht. Wat niet
wegneemt dat op onderdelen de nadere detaillering van deze inrichting nog uitwerking vraagt. Met name ten
aanzien van de tijdelijke openstelling van de natuurplas heeft u ervaren welke recreatieve mogelijkheden in
potentie aanwezig zijn. Het is duidelijk dat zowel vanuit veiligheidsoverwegingen als ook vanuit een
noodzakelijke spreiding van de recreatieve druk i.r.t. aanwezige natuurwaarden, een heroverweging mbt de
inrichting en de gebruiksmogelijkheden van de plas aan de orde is. U heeft met de openstelling echter ook
verwachtingen geschapen ten aanzien van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van deze natuurplas.
De inzet dient er op korte termijn dan ook op gericht te zijn om met handhaving van de voorgenomen
recreatieve functies ter plaatse de inrichting dusdanig vorm te geven dat een duurzaam en verantwoord
evenwicht kan worden bereikt tussen de intensiteit van de zwemfunctie en het recreatief medegebruik
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enerzijds en het borgen van de veiligheid en een gewenste zonering van de recreatieve druk anderzijds.

Het bedrijfsterrein
Uiterlijk medio 2019, dus reeds over maximaal 1,5 jaar, is de daadwerkelijke buiten gebruikstelling van de oven
een feit. Daarmee komt er tevens fysiek ruimte beschikbaar om de centrale allee over het bedrijfsterrein
daadwerkelijk invulling te gaan geven. Een centrale allee welke voor de ontsluiting en daarmee ook de
daadwerkelijke invulling en doorontwikkeling van de overgangszone, een cruciale rol speelt. Maar niet alleen
voor de overgangszone. Ik ben ervan overtuigd dat de geplande koppeling tussen bedrijfsterrein en
overgangszone middels aanleg van de centrale allee ook een impuls zal geven aan de verdere doorontwikkeling
van het bedrijfsterrein zelf, daar waar afgelopen jaar juist enige stagnatie waarneembaar is mbt de gewenste
herinvulling van delen van het bedrijfsterrein.
Van eventuele voorbereidende werkzaamheden op dit punt is mij vooralsnog geen informatie bekend. Willen
we de geschetste mogelijkheden echter ten volle en op tempo gaan benutten, dan vraagt nadere planvorming
voor zowel de spoedige demontage en verwijdering (dan wel verplaatsing of hergebruik van delen) van de oven
als ook voor de inrichting van de centrale allee inmiddels hoge prioriteit. Ik roep u daar dan ook met klem toe
op.

De overgangszone
Ingeklemd tussen bedrijfsterrein en groeve ligt de overgangszone, opgedeeld in twee hoogteniveaus, als
scharnierpunt centraal in het plangebied. Met het op korte termijn verwijderen van de tijdelijke werkweg tussen
oven en groeve, komt het reeds enkele jaren geleden ontgraven en bouwrijp opgeleverde lager gelegen deel
(38+) van deze zone nu in zijn volle omvang beschikbaar. Ondanks het deels reeds in gebruik zijn van deze zone
als wandelverbinding van noord naar zuid, constateer ik een ongewenste stagnatie in de verdere
doorontwikkeling van dit 'balkon richting groeve'. Natuurlijk, er is hard gewerkt aan een geslaagd ontwerp voor
een multifunctioneel verzamelgebouw inclusief bezoekersfunctie in deze zone, echter de realisatie van dit
gebouw ligt vooralsnog niet snel binnen handbereik.
Voor het hoger gelegen (50+) deel van de overgangszone geldt dat dit deel na ontmanteling van de oveninstallatie eveneens ten volle beschikbaar komt en zijn aansluiting met het bedrijfsterrein zal maken via de eerdere
genoemde centrale allee. Met een veel hogere bebouwingsgraad dan het (38+) deel, gericht op de ontwikkeling
van creatieve bedrijvigheid, is ook hier nadere planontwikkeling op korte termijn noodzakelijk, willen we in
aansluiting op de sluiting van de oven de voortgang in de realisatie borgen.

Organisatie en ﬁnanciering
Ondanks de voortvarende stappen welke de afgelopen jaren zijn gezet en de mooie resultaten welke daarmee
in en om de groeve zijn behaald, constateer ik zoals hierboven geschetst, een dreigende stagnatie in de verdere
doorontwikkeling van zowel de hoogstnoodzakelijke planvorming als ook de daaropvolgende feitelijke
realisatie van verschillende voorname onderdelen van het plan van transformatie. Een onwenselijk perspectief
waarvoor nu echt met volle inzet van alle partners een stevige extra impuls op meerdere terreinen noodzakelijk
is. Naar mijn inzicht is het in dat licht dan ook noodzakelijk om:
Ÿ

in nauwe samenwerking en afstemming tussen de betrokken partners op korte termijn tot een ambitieus
maar realistisch en voor partijen bindend planningsdocument te komen. Een document waarin eenduidig
wordt vastgelegd in welke volgorde en onder wiens verantwoordelijkheid de noodzakelijke vervolgstappen
worden gezet. Daarmee vormt het tevens een nader gedetailleerd afsprakenkader voor een aantal
belangrijke, nog te realiseren deelopgaven uit het plan van transformatie. Doel is om op deze wijze te
voorkomen dat partijen zich in de onderlinge verhouding gegijzeld voelen in een onzeker perspectief over
wat, wanneer van wie verwacht mag worden, een gevoel van gijzeling wat naar mijn inzicht leidt tot een op dit
moment te afwachtende dan wel te vrijblijvende houding van partijen.

Ÿ

Op grond van de inzichten uit het voorgaande punt kritisch te beschouwen of een herijking/bijstelling van de
werkorganisatie dan wel de organisatievorm aan de orde dient te zijn. In het licht van de komende opgave is
met name een versterking van de projectontwikkelingskracht van de organisatie mijn inziens onmisbaar.
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ten behoeve van een krachtige doorontwikkeling van het plan van transformatie, met een zwaartepunt
daarbij op de cruciale overgangszone als scharnierpunt in de totale gebiedsontwikkeling, extra ﬁnanciële
middelen te genereren. De huidige beperkte ﬁnanciële armslag van de stichting vormt een serieuze
belemmering in deze noodzakelijke doorontwikkeling van deze zone. Terugkijkend op de ﬁnanciële inzet van
de betrokken partners gedurende de afgelopen 8 jaren, en de met dat relatief bescheiden primaire budget
extra verworven subsidiestromen, kan geconstateerd worden dat daarmee een respectabel aantal en
kwalitatief goede resultaten zijn bereikt. De omvang van de totale opgave, dit zeker ook in relatie tot de
uniciteit en complexiteit daarvan, vraagt én rechtvaardigt mijn inziens een extra ﬁnanciële impuls van de
founding fathers van het eerste uur. Om een verdere stagnatie van de realisatie te voorkomen beveel ik u
aan met de lokale overheden het gesprek over de (on)mogelijkheden daartoe actief aan te gaan.

II | BIJLAGE 2: Financiële onderbouwing

Verwachte stand van zaken 2017

Groeve

Afwerking Ruwbouw inclusief hekwerk

Nog te besteden tot 2020
Aanleg en opknappen paden in
groeve; openmaken Oehoe vallei;
vrijmaken lössrand van populieren;
hekwerken toegangstrappen,
uitzichtspunten, toegang groeve via
gangenstelsels
Architectonisch hoogwaardig

4.500.000

2.036.000

Vrijmaken D’n Observant;
uitkijktoren;
verbindingspaden maken

500.000

Uitgevoerd 2010

Aanleg zuidelijke toegangsweg
overgangszone, groeve en Observant

500.000

Uitgevoerd 2010

5.500.000

2.036.000

Aanleg tijdelijk parkeerterrein Groeve,
D’n Observant overgangszone

100.000

Uitgevoerd 2010

inbreng waarde ENCI BT 13,425m2 à €50

671.000

-

1.600.000

1.171.000

2.371.000

1.171.000

250.000

Uitgevoerd 2010

Vervanging ﬁlter cementmolen 15

550.000

Uitgevoerd 2011

Vervanging brander door low nox brander

600.000

Uitgevoerd 2011

9.271.000

3.207.000

Inrichting

Overgangszone

Bouwrijp maken overgangszone. Aanleg
ondergrondse voorzieningen; met silex
ingewalste weg en lantaarnpalen.
Aanleg infrastructuur overgangszone
(kwaliteitsimpuls inrichting)
Groenvoorzieningen (verfraaiing)
Terreininrichting (verfraaiing)
Aanleg balkons overgangszone; afzetting
overgangszone richting groeve en
bedrijventerrein

Bijdrage plankosten via renteloze lening

Balkons in afwerking ruwbouw

Ter beschikking stellen directie en kantoor
door ENCI tot 2025
Bedrijventerrein
Parkmanagement
Sloopkosten
Investeringen naar aanleiding MOB studie

Totaal
beschikbaar budget
over/tekort
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