
Jaarverslag 2018
Plan van Transformatie ENCI-gebied

Stichting 

Ontwikkelingsmaatschappij 

ENCI-gebied



Cover

Nadat ENCI in april 1979 de eerste van de vier schoorstenen had opgeblazen, werden enige weken later de overige drie 

schoorstenen gesloopt onder grote publieke belangstelling.



INHOUDSOPGAVE

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

10

I

II

VOORWOORD

DE ORGANISATIE VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE

OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

VAN CEMENTFABRIEK NAAR EEN BEDRIJVENPARK

DE INRICHTING VAN DE OVERGANGSZONE

DE TRANSFORMATIE VAN DE GROEVE

GEREALISEERDE VERBINDINGEN NAAR HET ENCI-GEBIED

TOEKOMSTIGE VERBINDINGEN NAAR HET ENCI-GEBIED

DE OMGEVING BETREKKEN BIJ DE TRANSFORMATIE

FINANCIËLE ONDERBOUWING VAN HET PLAN VAN TRANSFORMATIE 

RAPPORTAGEVERPLICHTING 

BIJLAGE 1: Bevindingen van de heer W. Hazeu

BIJLAGE 2: Financiële onderbouwing

COLOFON

3

5

11

13

17

23

29

33

35

43

45

47

49

51





VOORWOORD

3

Jan Mans,

Voorzitter Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

Voor u ligt het achtste jaarverslag van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.

We gaven het in ons vorige jaarverslag al aan. Het is geen gemakkelijke opgave om het Plan van Transformatie 

dat in 2009 is overeengekomen, één-op-één uit te voeren. Het traject naar het nieuwe bestemmingsplan toont 

aan dat er diverse knelpunten zijn die wellicht heroverwogen moeten worden: schaarse (financiële) middelen, 

functionaliteiten op de verschillende zones, verkeersbewegingen, parkeerplaatsen... Het is voor alle partijen 

duidelijk dat het Plan van Transformatie de komende jaren nog veel energie van ons allen zal vragen. Met onze 

Founding Fathers (Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en HeidelbergCement/ENCI) hebben we duidelijk 

afgesproken dat wij dat als SOME gezamenlijk verder zullen ondersteunen.

Om die reden is in 2018 op verzoek van onze «Founding Fathers» (zoals de oprichters en deelnemers aan de 

samenwerking van SOME aangeduid worden) een denktank opgericht van medewerkers en betrokkenen uit 

die organisaties. Deze denktank heeft diverse varianten in beeld gebracht die de gezamenlijk dragende ontwik-

kelingsrichting voor de Overgangszone verbeeld.

De gemeenteraad van Maastricht en de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Limburg zijn meerdere 

malen geïnformeerd over de stand van zaken en de dilemma's rondom de uitvoering van het Plan van Trans-

formatie. Ook het voorstel om van het natuurbad een waterspeelplek te maken voor jonge kinderen, kwam aan 

bod. Het stichtingsbestuur heeft ingestemd met de realisering van deze waterspeelplek door Natuurmonu-

menten als voorlopige tijdelijke oplossing vooruitlopend op een permanente oplossing. 

Stond 2017 in het teken van de overdracht van het noordelijk deel van de groeve aan Natuurmonumenten, op 1 

juli 2018 was een belangrijke mijlpaal de beëindiging van de commerciële kalksteenwinning door ENCI. De 

werkzaamheden in de groeve zijn vanzelfsprekend nog niet klaar: tot uiterlijk 1 juli 2019 is ENCI nog aan het 

afwerken en inrichten. Ook de financiën die voor onze stichting noodzakelijk zijn om de komende jaren onze 

taken uit te kunnen voeren, waren een belangrijk aandachtspunt, zowel voor de stichting als voor de 'Founding 

Fathers'. 

Tot slot zijn we verheugd met de opening van «Bistro HoffmannI» op het wandelpad in de groeve. Sinds mei 

2018 biedt dit paviljoen en terras bezoekers van de groeve een rustmoment tijdens hun wandeling.

Namens het bestuur wil ik graag alle betrokkenen bedanken die ondanks de complexe opgave waar ze voor 

staan, met zoveel enthousiasme werken aan de uitvoering. Een verslag van de werkzaamheden treft u hier aan. 
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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 voor december 2010 een 

Stichting diende te worden opgericht met het volgende statutaire doel:

a Het ontwikkelen, inrichten, exploiteren, uitgeven en beheren van de gronden gelegen in de overgangs-

zone in het ENCI-gebied, ten behoeve van het genereren van extra financiële middelen voor de inrich-

ting, 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, een projectgroep en diverse werkgroepen. 

De Founding Fathers van de Stichting (Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en ENCI) volgen enkele malen 

per jaar tijdens een regulier overleg met het SOME-bestuur de voortgang van de uitvoering.

b

c

De Founding Fathers

De Founding Fathers bestaan uit bestuurders van ENCI-HC, Gemeente Maastricht en Provincie Limburg. Dit 

gremium onderhoudt vanaf dit jaar op reguliere basis contacten met het bestuur van SOME en informeert de 

leden van de Gemeenteraad, Provinciale Staten en het bestuur van ENCI-HC over de voortgang van de uitvoe-

ring. Het overleg tussen de Founding Fathers en SOME wordt voorgezeten door de voorzitter van SOME, Jan 

Mans.

SPA
Sint Pietersberg Adembenemend

Het bestuur van de Stichting functioneert onder leiding van zijn voorzitter. Het onderhoudt nauwe contacten 

met politiek en haar Founding Fathers en neemt besluiten in het proces.

Provincie Limburg

Gemeente Maastricht

ENCI / HeidelbergCement Group 

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten

Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

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:

5



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 Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend)

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied bestaat uit de volgende personen: 

Peter Mergelsberg is als directeur van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied belast met de 

dagelijkse leiding.

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 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.

Samenstelling van de projectgroep
Peter Mergelsberg, Directeur van de Stichting en tevens voorzitter van de projectgroep

Frank Baselmans namens Natuurmonumenten

Karin Gybels namens Gemeente Maastricht

Léonce Cerfontaine-Lardinois namens Provincie Limburg

Hans Reijnders namens ENCI

William Gerardu namens SPA

De projectgroep van SOME. Van links naar rechts:

Frank Baselmans (Natuurmonumenten), 

Hans Reijnders (ENCI), 

Eduard Habets (Natuurmonumenten, lid tot 

1-2-2018), 

Nicole Rokx (SOME, lid tot 1-10-2018), 

Léonce Cerfontaine-Lardinois (Provincie Limburg),

Peter Mergelsberg (SOME), 

Karin Gybels (Gemeente Maastricht) en 

William Gerardu (SPA).
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Diverse werkgroepen in 2018

Diverse werkgroepen zijn binnen het Plan van Transformatie operationeel om de uitvoeringsafspraken voor te 

bereiden. In al deze werkgroepen participeren medewerkers van Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, 

SPA, ENCI en Natuurmonumenten. Soms doen de werkgroepen ook beroep op vertegenwoordigers van 

andere partijen omdat de werkgroep een beroep wil doen op hun expertise.

Werkgroep Bestemmingsplan overgangszone / ENCI-gebied  1

Werkgroep Communicatie  2

Werkgroep Handleiding Ondernemers overgangszone  3

Werkgroep Recreatievisie groeve / overgangszone  4

Werkgroep Scenario's Businessplan Overgangszone  5

Werkgroep Bereikbaarheid Overgangszone  6

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 met instemming van het 

Ministerie onder de werking van de Crisis- en Herstelwet geplaatst. Het bestuur van SOME hoopt het concept-

bestemmingsplan in 2019 aan te bieden aan het College van B & W van Maastricht met het verzoek het in proce-

dure te brengen. Meer info in hoofdstuk 2.   

Werkgroep Communicatie

In 2018 heeft de externe communicatie rondom het openstellen van de ENCI-groeve in mei veel aandacht gevergd 

van deze werkgroep. Ook de bebording op het terrein, de website en talrijke bezoeken waren een belangrijk punt 

van aandacht.

Werkgroep Handleiding Ondernemers overgangszone

In 2018 heeft een werkgroep onder leiding van Nicole Rokx (SOME) en Cécile Hassing een handleiding opgeleverd 

voor ondernemers in de overgangszone. Hierin zijn op hoofdlijnen alle facetten in kaart gebracht die te maken 

hebben met de inrichting en uitstraling van het noordelijk deel van de +38m 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 overgangzone en een positieve aanvulling zijn op de aanwezige kwaliteiten van het gebied.

Werkgroep Recreatievisie groeve/overgangszone

Vanaf eind 2017 heeft deze werkgroep onder leiding van Nicole Rokx en Anne Steijaert (Natuurmonumenten) een 

ambitiedocument Recreatie opgesteld waarin van zeven relevante thema's de ambities en uitgangspunten zijn 

beschreven voor de recreatieve doorontwikkeling van het ENCI-gebied. Ook heeft de werkgroep gewerkt aan een 

oplossingsrichting voor het natuurbad. 

Werkgroep Scenario's Businessplan Overgangszone (ook wel denktank genoemd)

Tijdens het reguliere overleg tussen het SOME-bestuur en de Founding Fathers (FF) van 20 juni 2018 heeft SOME 

aangegeven dat haar businessplannen zoals het Plan van Transformatie voorschrijft, wellicht zullen moeten 

worden bijgesteld. Tijdens dit overleg concludeerden de FF dat het Plan van Transformatie dat in 2010 is overeen-

gekomen, anno 2018 tot een aantal belangrijke dilemma's leidt in de uitvoering, onder andere op het gebied van 

parkeren en de verkeersaantrekkende werking. Om die reden hebben de FF gevraagd om een ‘denktank’ in te 

stellen, een werkgroep die een aantal alternatieve scenario's uitwerkt waarbij steeds de basisgedachte van het 

Plan van Transformatie gerespecteerd moet blijven. Deze werkgroep onder leiding van Peter Mergelsberg heeft 

op 22 augustus 2018 de verschillende scenario's gerapporteerd aan de FF. Op 17 november heeft een stadsronde 

plaatsgevonden in Bistro HoffmannI. De FF hebben de werkgroep gevraagd om vier van de zes scenario's nader uit 

te werken in een businessplan. Op 7 december heeft de werkgroep vier gespecialiseerde bureaus uitgenodigd 

hiervoor een offerte uit te brengen. De beste aanbieding was van Fakton uit Rotterdam. Zij zullen in 2019 samen 

met de werkgroep de businesscase voor de vier scenario's nader uitwerken ten behoeve van besluitvorming.

Werkgroep Bereikbaarheid Overgangszone

Deze werkgroep is gestart in december 2018 en zal de in het Plan van Transformatie vastgelegde ontsluiting van de 

Overgangszone en de daarbij behorende noodzakelijke afspraken in lijn brengen met de verschillende alterna-

tieve scenario's van ontwikkeling van de Overgangszone. Deze werkgroep zal aan de directie en het bestuur van 

SOME hierover in 2019 adviseren.

2

3

4

5

6
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De Werkgroep Scenario's Businessplan Overgangszone ofwel de ‘denktank’.
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2  | OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN

In 2010 ondertekenden ENCI, Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Stichting Sint-

Pietersberg Adembenemend het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. Daarin ligt vast dat de kalksteen-

winning 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 over-

gangszone. De oven krijgt een recreatieve, economisch verantwoorde toepassing of wordt gesloopt en het 

bedrijventerrein kan worden ingevuld met nieuwe bedrijven die moeten voldoen aan bepaalde criteria. De 

groeve wordt voor het publiek toegankelijk om er passief of actief de natuur te beleven. 

Om deze afspraken bestuursrechtelijk te verankeren, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Hiermee moeten 

de ogenschijnlijk conflicterende functies natuurbeleving, recreatie en zware industrie, naast elkaar kunnen 

functioneren.

In 2011 in gang gezet

Vanaf 2011 heeft SOME samen met haar partners dan ook gewerkt aan dit nieuwe 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 regulier bestemmingsplan.

Plaatsen onder de Crisis- en Herstelwet

Het Plan van Transformatie werd op 28 oktober 2016 geplaatst onder de Crisis- en herstelwet (CHW) als 

ontwikkelingsgebied. Binnen de CHW kan een bestemmingsplan met een globaal eindbeeld worden opgesteld 

met een toetsingsverplichting wanneer zich veranderingen voordoen ten opzichte van de bestaande situatie. 

In juli 2015 trad het nieuwe Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking. 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.

Omdat het ENCI-gebied grenst aan een Natura 2000-gebied is het wettelijk verplicht om een milieu-effect-

rapportage (MER) en Passende Beoordeling op te stellen.

Het opstellen van de MER en Passende Beoordeling bleek ook noodzakelijk om de vergunbaarheid van de 

ENCI-productie na 2019 binnen het kader van de PAS mogelijk te maken. 

In het eerste kwartaal van 2018 heeft de Aelmans Adviesgroep in samenwerking met Arcadis en DPA/Cauberg-

Huygen alle benodigde onderzoeken opgesteld en de concepttekst van het bestemmingsplan (regels, verbeel-

ding en toelichting) opgeleverd. In juni 2018 werd duidelijk dat door liquiditeitsproblemen van SOME de afron-

ding van het bestemmingsplan opgeschort moest worden. In december ontving SOME de financiële garantie 

van haar Founding Fathers waardoor het proces weer opgestart kon worden.

Het bestuur van de stichting SOME hoopt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende regels, verbeel-

ding en toelichting aan te bieden aan het College van B&W Maastricht met het verzoek het in procedure te 

brengen in 2019.
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Een overzicht van het ENCI-gebied in oktober 2016.



3 | VAN CEMENTFABRIEK NAAR EEN BEDRIJVENPARK

In het Plan van Transformatie is afgesproken dat het bedrijventerrein van ENCI wordt omgevormd naar een bedrijven-

park met een verscheidenheid aan functies en bedrijven.

Het bedrijfsterrein van ENCI (33 ha in totaal) is eigendom van de internationale HeidelbergCement Group waar-

van ENCI een dochteronderneming is. Sinds 2010 verhuurt ENCI delen van het terrein en/of gebouwen aan 

externe bedrijven. Randvoorwaarden hiervoor zijn in bijlagen 3 ('Kwalificerende bedrijven bij het bedrijven-

terrein') en 4 ('Toelatingscriteria bedrijventerrein) van het Plan van Transformatie opgenomen.

Nu al stelt ENCI ongeveer 6 ha beschikbaar aan de externe markt. Wanneer ENCI uiterlijk in juli 2019 stopt met 

de productie van klinker, worden de installaties en gebouwen die hiervoor nodig zijn gesloopt. Dan komt er nog 

eens 16 ha bedrijfsterrein extra ter beschikking. Na het stopzetten van de klinkerproductie blijft ENCI ongeveer 

11 ha in gebruik houden voor de cementmaalderij en alle functies die daaraan zijn gekoppeld.

De ontwikkeling van het ENCI-bedrijvenpark vindt plaats op basis van de visie bovenop de grondstoffen te 

willen zitten. ENCI zoekt dan ook zeer gericht investeerders die grondstoffen kunnen leveren voor haar 

maalbedrijf of die haar eindproduct cement in diverse producten toepassen. Voor het bedrijventerrein is 

daarom gekozen voor het profiel 'Het toekomstige bouwen'. Dit profiel gaat uit van innovatieve bedrijven 

gericht op bouwstoffen en bouwtechnieken en duurzame producten, die specifiek op zoek zijn naar de laad- en 

losfaciliteiten aan de Maas, grote hallen en/of de specifieke zware ondergrondse infrastructuur op het terrein. 

Van oost naar west zullen de bedrijfsactiviteiten een lagere milieubelasting hebben.

2018

Doorlopen tien-criteriatoets

Bedrijven die zich op het ENCI-terrein willen vestigen, moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden die 

zijn omschreven in de zogenaamde 'tien-criteriatoets'. In 2010 startte ENCI met het actief werven van bedrijven 

voor haar bedrijventerrein. Het hoofdgebouw, geprofileerd als 'ENCI Business Center', wordt op basis van 

afspraken met de gemeente, die in het concept-bestemmingsplan zullen worden vastgelegd verhuurd aan 

startende en doorstartende bedrijven wiens activiteiten zijn gericht op industriële diensten en producten 

waarbij zoveel mogelijk koppelingen worden gezocht met het bedrijventerrein. 
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Op het fabrieksterrein zelf heeft ENCI in 2018 geen nieuwe huurders kunnen verwelkomen.

Nieuwe bewegwijzering   

Om het kantoorgebouw aan de Lage Kanaaldijk beter te profileren als ENCI Business Center plaatste ENCI in 

het voorjaar van 2018 nieuwe bebording aan de buitenkant. Zo is het voor bezoekers van bedrijven in het 

kantoorgebouw duidelijker bij welke ingang ze naar binnen moeten rijden.

Nieuwe verhuurbrochure

Ook in 2018 actualiseerde ENCI haar verhuurbrochure. Hierin vinden potentiële huurders alle informatie die ze 

nodig hebben over het bedrijvenpark en de verhuurbare ruimtes.
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Sloopplan cementklinkeroven

In hoofdstuk 4 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied van 25-02-

2010 is de beëindiging van de kalksteenwinning en klinkerproductie vastgelegd. Artikel 4.5 regelt dat ENCI de 

cementklinkeroven uiterlijk 30 juni 2019 definitief uit bedrijf neemt en de oven onmiddellijk onklaar maakt voor 

het gebruik als oven. 

In artikel 4.7 wordt geregeld dat ENCI de oveninstallatie zal slopen en de restanten zal verwijderen nadat de 

oven buiten gebruik is gesteld. In afwijking daarvan kunnen partijen bepalen dat aan Oven 8 een alternatieve, 

cultuurhistorisch recreatieve bestemming wordt gegeven. 

Omdat de partners van het Plan van Transformatie deze bestemming nog niet hebben gevonden, heeft ENCI 

besloten om te starten met de sloop binnen een halfjaar na beëindiging van de klinkerproductie. Het gaat dan 

niet alleen om de ovenbuis maar ook om andere installaties die gelieerd zijn aan de klinkerproductie zoals bij-

voorbeeld opslagsilo's, het elektrofilter, het mengbed, de mergeldroger, meelmaling en de schoorsteen.

Na het stopzetten van de klinkerproductie in 2019 wordt de oveninstallatie gesloopt.

15
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4  DE INRICHTING VAN DE OVERGANGSZONE|

De zogenaamde overgangszone tussen het bedrijventerrein en de groeve bestaat uit een deel van het huidige bedrijven-

terrein en een deel van de huidige groeve. Het zijn twee langwerpige percelen op +50 m. en +38 m. NAP.

Door de aanleg van de overgangszone verloopt de overgang van het bedrijventerrein naar de groeve geleidelijk 

aan. In de overgangszone zullen wat milieubelasting betreft lichtere vormen van bedrijvigheid mogelijk zijn. Dat 

is ook zo verwoord in het Plan van Transformatie. Dit beleid is tevens opgenomen in het conceptbestem-

mingsplan dat nog in procedure moet worden 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

Door de opdeling in twee verschillende hoogtes biedt de overgangszone een ronduit spectaculair uitzicht over 

de groeve.  

 

De hoogste laag (+50 m. NAP), ligt op het niveau van het aangrenzende bedrijventerrein. Vanaf 2020 wordt dit 

een vestigingsplek voor creatieve bedrijvigheid en/of (verblijfs)recreatie. 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 bedrijven-

terrein 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. 

In het lagere deel van de overgangszone (+38 m. NAP) is ruimte voor informatie/(verblijfs)recreatie/toerisme/ wellness. 

Het heeft een oppervlakte van 600 x 60 meter en zal aansluiten op de hoofdwandelroute die ENCI in de groeve 

zal aanleggen voor bezoekers. In het concept-bestemmingsplan is aangegeven dat hier een beperkte bebou-

wing mogelijk wordt van maximaal 15 % van de oppervlakte. 

2018

Notariële overdracht

In 2018 heeft ENCI het noordelijk deel van de +38m. NAP overgangszone in erfpacht overgedragen aan SOME. 

Dat is zo afgesproken in het Plan van Transformatie. SOME neemt de ontwikkeling ervan nu voor haar rekening. 

De invulling van de overgangszone wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de 4 scenario's.
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Ambitiedocument Recreatie

Eind 2017 is een werkgroep van start gegaan om een ambitiedocument Recreatie op te stellen waarin o.a. is 

vastgelegd welke recreatievormen wenselijk zijn in de groeve en overgangszone, welke doelgroepen hiervoor 

het beste kunnen worden benaderd, welke terugverdienmodellen er vanuit recreatie zijn voor het beheer van 

de groeve en hoe de bezoekersstromen het beste gereguleerd kunnen worden. Naast dit ambitiedocument 

Recreatie stelde de werkgroep eveneens een oplossingsrichting voor het natuurbad op (zie ook 'De Transfor-

matie van de groeve').

De werkgroep heeft beide documenten in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan het bestuur van SOME. Het 

bestuur heeft deze documenten vastgesteld als basis voor de nog uit te werken roadmap om tot realisatie van 

de recreatievisie te komen.
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Duurzaamheid in de overgangszone

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 aange-

legd.

Water om te koelen en te verwarmen

In de toekomst zal SOME het water uit de groeve gebruiken als natuurlijk kapitaal om de (toekomstige) gebouw-

en in de overgangszone mee te kunnen koelen en verwarmen. Hiervoor is een warmte- en koudenet aangelegd 

in de overgangszone.

SOME heeft een intentieovereenkomst afgesloten met ENGIE om hun hierin te ondersteunen.

Laadpunten elektrische auto's en fietsen

Op de parkeerplaats bij Châlet D'n Observant staan laadpunten voor elektrische auto's en fietsen. Ook werden 

op het dak van het châlet zonnepanelen geplaatst. Ook deze maatregelen, hoe klein dan ook, dragen bij aan de 

duurzaamheid in het gebied.

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. 

De tweede fase behelst het bouwrijp opleveren van de zuidzijde van de +38 meter zone en de +50 meter 

zone. Dit staat gepland in 2019. 

2

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 (door ENCI);

de aanleg van een warmte-koudenet (door SOME - zie ook 'duurzaamheid in de overgangszone').

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.



Doorsteek weer mogelijk vanaf 1 mei

Het voor het publiek toegankelijke deel van de groeve was in mei 2018 weer vanaf beide zijden geopend. Dat 

betekende dat de groeve vanaf mei weer open was voor wandelaars en natuurliefhebbers vanaf de trap aan de 

noordzijde tot aan Châlet D'n Observant aan de zuidzijde. Via een tijdelijke voetgangersbrug konden bezoekers 

dus weer de doorsteek maken. Dat was niet mogelijk in de periode tussen 1 november 2017 en 1 mei 2018 

omdat in die periode in de zuidelijke overgangszone nog kalksteen werd gewonnen. De doorsteek ging vanaf 1 

november 2018 weer dicht in verband met het afgraven van het zuidelijke deel 38+ NAP en het bouwrijp 

opleveren door ENCI.

Tijdelijk ontvangstpaviljoen Bistro Hoffmanni

SOME heeft een partij bereid gevonden om in het noordelijk deel voor hun risico een tijdelijke voorziening te 

realiseren. HOREX Groeve Maastricht B.V. heeft in mei 2018 op de overgangszone geïnvesteerd in Bistro 

Hoffmanni. Dit is een tijdelijk ontvangstpaviljoen op het wandelpad in de overgangszone waar wandelaars en 

bezoekers kunnen uitrusten en genieten van een kop koffie. Uiteindelijk is het de ambitie van SOME om op deze 

plek een permanent verzamelgebouw te laten bouwen.

SOME en HOREX Groeve Maastricht B.V. zullen samen zorgen voor het toezicht, beheer, reiniging en klein 

onderhoud van zowel het ontvangstpaviljoen als een gedeelte van de overgangszone. In opdracht van SOME 

zorgt HOREX voor het toezicht op met name het toekomstige natuurbad. Natuurmonumenten, HOREX en 

SOME werken samen aan de ontvangst en toezicht op het gebruik van het natuurbad als waterspeelplek voor 

gezinnen met jonge kinderen.
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Het tijdelijk ontvangstpaviljoen Bistro Hoffmanni (foto’s: Peter van Horen).



Huurcontracten / intentieovereenkomsten

Om de samenwerking tussen het Natuurhistorisch Museum Maastricht, Universiteit Maastricht en SOME 

verder vorm te geven, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarbij ieder zijn intentie van samen-

werking onderschrijft.

ENGIE en SOME hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om hun intentie van samenwerking op 

energetisch vlak verder vorm te geven.

Door de komst van Bistro Hoffmanni werd de eerste verhuurovereenkomst in een huurcontract vastgelegd.

Voor Châlet D'n Observant werd een eerste concept huurcontract opgesteld dat conform afspraak in werking 

kan treden na beëindiging van de klinkerproductie in 2019.

22

Doorleefsessie veiligheid

In juni 2018 heeft de Gemeente Maastricht in samenwerking met SOME een zogenaamde 'doorleefsessie' op 

het gebied van veiligheid georganiseerd in aanwezigheid van gemeente, politie, brandweer, GHOR, Natuur-

monumenten, ENCI en exploitanten in de overgangszone. Tijdens deze sessie werden twee scenario's van cala-

miteiten in de groeve en overgangszone behandeld waarin dieper werd ingegaan op de rol van de verschil-

lende partijen. 
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2018

Toekomstig gebruik voormalige natuurbad

Het natuurbad in de groeve werd in de zomer van 2017 gesloten vanwege de enorme toeloop van bezoekers 

wat leidde tot onveilige situaties. Van juni tot oktober 2017 sloten de partners van het Plan van Transformatie 

om die reden de groeve en werd tot nader order een algeheel zwemverbod afgekondigd. Daarna spraken 

betrokken partijen af om te onderzoeken welke vormen van (water)recreatie mogelijk en wenselijk zijn. De 

gezamenlijke SOME-partners, waaronder een vertegenwoordiging van omwonenden, hebben daarop een 

ambitiedocument opgesteld voor de recreatieve doorontwikkeling van het gebied (zie ook hoofdstuk 4, 

Ambitiedocument Recreatie).

Daarbij is ook gezocht naar een mogelijke oplossing voor het natuurbad. De werkgroep recreatie heeft diverse 

scenario's besproken en afgewogen. Uiteindelijk adviseerde de werkgroep om van het natuurbad een 

'avontuurlijke waterspeelplek voor gezinnen met jonge kinderen' te maken. Alle partners binnen SOME zien dat 

deze ontwikkeling past binnen de afspraken van het Plan van Transformatie.

Maatregelen natuurbad

Vooralsnog blijft het natuurbad gesloten. Om illegaal zwemmen te voorkomen, verlaagde eigenaar Natuur-

monumenten in overleg met de SOME-partners het waterpeil en plaatste zij hekken om het natuurbad. Ook is 

het zand van het zandstrand op een hoop geplaatst, is de damwand tussen de waterbassins verlaagd en werd 

een overloopgoot geplaatst. HOREX Groeve Maastricht B.V. en beroepsmatige toezichthouders en vrijwillige 

boswachters van Natuurmonumenten houden een extra oogje in het zeil. In afwachting van positieve besluit-

vorming hoopt Natuurmonumenten de waterspeelplek in 2019 te kunnen openen voor het publiek.



24

Einde commerciële kalksteenwinning 

1 juli 2018 beëindigde ENCI conform afspraak uit het Plan van Transformatie de commerciële kalksteenwin-

ning. Een markant punt, want samen met de beëindiging van de winning door ENCI is hiermee ook een einde 

gekomen aan de eeuwenlange kalksteenwinning in de St. Pietersberg. Het is niet zo dat de activiteiten in de 

groeve nu helemaal stop liggen. Vanaf 1 juli 2018 tot uiterlijk 1 juli 2019 ligt de focus in de groeve op afwerken en 

inrichten conform het eindplan. Er komt hier nog een hoeveelheid kalksteen bij vrij. Deze mag ENCI nog gedu-

rende 90 dagen inzetten voor de klinkerproductie die uiterlijk 1 juli 2019 zal worden beëindigd. ENCI heeft in 

juni 2018 aangegeven dat de oven nog 2 perioden in bedrijf zal zijn om de kalksteen te verwerken die vrijkomt 

bij de afwerking van de groeve.

De allereerste ploeg in de ENCI-groeve omstreeks 1926.
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Inrichting en afwerking tot 1 juli 2019

Tot uiterlijk 1 juli 2019 is ENCI de groeve nog aan het afwerken en inrichten. Het gaat dan onder andere om het 

verplaatsen van grond bij de centrale waterplas en het aanleggen van hellingshoeken in de noord-westhoek. 

Daarnaast worden nog verschillende kalksteenterrassen met 1 à 2 meter verlaagd om ze op hoogte te brengen 

zoals afgesproken in het eindplan en waterplan. Zo kunnen de waterstromen optimaal stromen door de 

groeve. Ook de zuidzijde van de groeve, ongeveer ter hoogte waar nu de tijdelijke voetgangersbrug staat, moet 

nog zijn definitieve vorm gaan krijgen. De groeve wordt in januari 2020 via Provincie overgedragen aan Natuur-

monumenten.

Op 25 oktober 2018 werden de laatste vrachten kalksteen gewonnen, ten behoeve van de afwerking van de groeve.
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Ontwikkeling kalkgraslanden 

In de noordoosthoek van de ENCI-groeve is een aantal jaren geleden een nieuw kalkgrasland van circa 5 - 6 ha 

gerealiseerd op een aanvulling van silex, leem, zavel en grind. Deze aanstorting is in een hellingbaan afgewerkt 

en varieert in hoogte van +50 NAP tot +70 NAP. Op deze silex aanstort is een mengsel aangebracht van kalk-

houdende zavel, leem en mergel en geëgaliseerd in de hellingbaan. Vervolgens is er handmatig maaisel (ge-

maaid gras en kruiden met zaden) afkomstig van goed ontwikkelende kalkgraslanden in natuurgebieden in 

Riemst, Maastricht, Nijswiller, Stokhem en Noorbeek op aangebracht. Hierdoor zijn naast zaden ook insecten, 

schimmel en bacteriën meegebracht die de maagdelijke grond enten met leven. 

Door de ondergrond, het maaisel van diverse herkomstgebieden en de grote spreiding in hellinggradiënt ont-

staat een breed spectrum aan biotopen en levensgemeenschappen. Tijdens de eerste inventarisatie heeft het 

Natuurhistorisch Genootschap Limburg een grote lijst samengesteld met gevonden flora en fauna: maar liefst 

150 soorten wilde planten variërend van stijve ogentroost tot bijvoet, van bosrank tot klein warkruid. Maar ook 

echte droog schraalgraslandsoorten als bevertjes, druifkruid, gewone vleugeltjesbloem, hokjespeul en sikkel-

klaver. De vlinders zijn ook ruim vertegenwoordigd met natuurlijk de Koninginnepage, staartblauwtje, bruin 

dikkopje en het scheefbloemwitje als paradepaardjes. Veel bijzondere soorten op nieuwe natuur!
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Jonge oehoes

Even was het spannend. Want bijna een maand later dan andere oehoes in Zuid-Limburg, zijn in mei dan toch 

twee jonge oehoes geboren in de ENCI-groeve. In het najaar zullen ze uitvliegen om een eigen plek te zoeken. Al 

sinds 1997 vinden oehoes in de ENCI-groeve een broedplek. Dat was toen de eerste plek in Limburg waar weer 

oehoes broedden sinds hun verdwijning eind 19de eeuw.



Na de start van de uitvoering van het Plan van Transformatie in 2010 zijn er al een aantal verbindingen gerealiseerd. 

2018

Verbinding tussen oude Luikerweg en noordzijde groeve

Vanaf het voorjaar van 2017 kunnen wandelaars en natuurliefhebbers gebruikmaken van een 40 meter hoge 

trap die de oude Luikerweg verbindt met de ENCI-groeve. Deze verbinding is van groot belang voor de toeris-

tisch-recreatieve ontwikkeling van de overgangszone.
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6  GEREALISEERDE VERBINDINGEN NAAR HET|

ENCI-GEBIED



Vanaf het uitzichtplatform bovenop het plateau van de St.-Pietersberg kunnen bezoekers via de trap in de 

ENCI-groeve afdalen. Via een wandelpad loop je een deel van de oude weg tussen Maastricht en Luik. Onder-

aan de trap word je een stukje door een oud gangenstelsel geleid. Het pad loopt via de kalkgraslanden, natuur-

plas 'Onder D'n Olifant' en het voormalige natuurbad tot aan de overgangszone. Van hieruit is het mogelijk om 

via een tijdelijk aangelegde voetgangersbrug door te lopen tot de zuidzijde van de groeve. 

Ontsluiting via Lage Kanaaldijk

Alweer acht jaar is het ENCI-gebied via de Lage Kanaaldijk voor het publiek ontsloten via de zogenaamde 

zuidelijke toegangsweg: een weg, voet- en fietspad. D'n Observant, St.-Pietersberg, overgangszone - en in de 

toekomst ook de groeve - zijn hiermee beter bereikbaar vanaf de Lage Kanaaldijk. De weg is bovendien een 

verbinding met het Belgische deel van het plateau.
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Mergelgang De Schark / ENCI-groeve

Sinds 2012 is de westzijde van de ENCI-groeve middels een 40 meter nieuwe kalksteengang verbonden met 

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 functioneert alleen als nooduitgang.
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Het vorige hoofdstuk beschrijft een aantal verbindingen die al zijn gerealiseerd om de overgangszone en groeve beter 

toegankelijk te maken voor bezoekers en natuurliefhebbers. Om de toegankelijkheid nog verder te verbeteren, staan we 

nog voor mooie uitdagingen!

Centrale Allée

Eén van de manieren om het ENCI-gebied in de toekomst te ontsluiten, is gepland via een hoofdaansluiting aan 

de Lage Kanaaldijk. Het Plan van Transformatie beschrijft een aantrekkelijk vormgegeven en uitnodigende 'Cen-

trale Allée' vanuit de hoofdingang van ENCI aan de Lage Kanaaldijk, dwars door het bedrijventerrein tot in het 

Point Sublime van de overgangszone. 

Deze Allée wordt door ENCI aangelegd nadat de cementklinkeroven is gesloopt. In april 2018 heeft ENCI het 

concept-ontwerp van de Centrale Allée gepresenteerd aan het bestuur van SOME.

In het Plan van Transformatie is afgesproken dat de allée in de toekomst niet alleen zal worden gebruikt door de 

aanwezige bedrijven op het ENCI-bedrijvenpark, maar ook door wandelaars, fietsers en auto's die via de Cen-

trale Allée de overgangszone of groeve willen bereiken. Die combinatie brengt nadrukkelijk dilemma's met zich 

mee ten aanzien van veiligheid. Om die reden is afgesproken dat ENCI samen met alle partijen gaat bepalen 

hoe deze dilemma's opgelost kunnen worden zodat er een ontwerp ontstaat dat wordt gedragen door alle 

partijen.

Toegang via gangenstelsel onder of om Hoeve Lichtenberg heen

Om parkeerhinder voor de omwonenden van het ENCI-gebied te voorkomen, is het belangrijk om de komst van 

(toeristisch) autoverkeer naar het ENCI-gebied zoveel mogelijk te beperken. Een mogelijke oplossing hiervoor is 

een nieuwe ontsluiting naar de overgangszone vanaf de Maas en het AINSI-gebouw via het gangenstelsel om of 

onder Hoeve Lichtenberg. Al in 2016 stelde SOME een overzicht op van alle deelprojecten om deze ontsluiting 

mogelijk te maken. Deze verbinding is als alternatief opgenomen in het concept-bestemmingsplan. Ook de 

Stichting BOEi*, erfpachter van AINSI, staat positief tegenover dit plan, alhoewel daar nog wel veel (voorname-

lijk financiële) problemen overwonnen moeten worden. Zij heeft aangegeven het Peutz-gebouw intern te willen 

aanpassen aan de gevraagde wensen om zo een goede verbindingen te kunnen zijn tussen de stad Maastricht 

en de overgangszone.
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7  TOEKOMSTIGE VERBINDINGEN NAAR HET|

ENCI-GEBIED

* Stichting BOEi houdt zich bezig met het restaureren en herbestemmen van 

cultureel erfgoed (www.boei.nl).
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SOME vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met alle belanghebbenden rondom de St.-Pietersberg. Ook 

in 2018 informeerde zij veel belanghebbenden over de uitvoering van het Plan van Transformatie.

2018

Bezoek Gemeenteraad en Provinciale Staten

Op initiatief van wethouder Gert-Jan Krabbendam en Gedeputeerde Hans Teunissen bezochten in juni zo'n 30 

leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten het ENCI-gebied. Presentaties van SOME en Natuurmonu-

menten gingen in op de uitvoering van het Plan van Transformatie in het algemeen, het ambitiedocument 

recreatie en specifiek de problematiek rondom het natuurbad en de voorgestelde oplossingsrichting daar-

voor. Aansluitend stelden de raads- en statenleden tijdens de wandeling door het gebied nog vragen waardoor 

ze een goed beeld kregen van de voortgang.
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Excursie VNG-congres

Kort daarna vond - dit keer in Maastricht - het jaarlijkse tweedaagse landelijke congres plaats van de VNG: de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is een koepelorganisatie van alle Nederlandse gemeenten. Eén 

van de excursies tijdens dit congres ging naar het ENCI-gebied. Zo'n 60 burgemeesters, wethouders en 

gemeentesecretarissen bezochten de overgangszone en groeve en lieten zich informeren over het Plan van 

Transformatie. Bij deze doelgroep was er veel belangstelling voor de samenwerking tussen de partners.

Op 17 november heeft de Gemeente Maastricht, onder voorzitterschap van C. van der Guchten, een 

stadsronde georganiseerd in Bistro HoffmannI. Alle aanwezigen werden breed geïnformeerd over de zes 

scenario's en de verdere ontwikkeling van het natuurbad gebied.
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Rondleidingen

De gidsen van het ENCI-gebied hebben in 2018 circa 1.500 bezoekers rondgeleid in de groeve via de over-

gangszone. Natuurmonumenten organiseert bovendien een beperkt aantal keren per jaar rondleidingen door 

de Oehoevallei. 

Sportieve evenementen

Sporters testen hun prestaties graag in en rondom het ENCI-gebied. In 2018 organiseerde Atletiek Maastricht 

voor de 72e keer de kleinschalige «ENCI-Bergloop» rondom het ENCI-gebied: de oudste en mooiste bergcross 

van Nederland. Maar sinds enkele jaren organiseert Bearsports ook de «Technica Sint Pieters Bear Trail». Ook 

bij deze trail gaat een deel van het parcours door de groeve: een pittig maar schitterend on-Nederlands 

parcours. In juni 2018 was er in Maastricht bovendien voor het eerst de «Spartan Race». Een obstacle run over 

ruig terrein in Maastricht, de St.-Pietersberg en de overgangszone in de ENCI-groeve waarbij de deelnemers 

uithoudingsvermogen, lef en wilskracht tentoon moeten spreiden. Ook sportieve mensen die het wat rustiger 

aan willen doen, komen aan hun trekken. De groeve trok talrijke wandelaars, hardlopers en deelnemers van 

bijvoorbeeld de «Avondwandelvierdaagse».
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Media-aandacht

De media volgen de ontwikkelingen in het ENCI-gebied nauwlettend. Zo was er veel aandacht voor de idee-

vorming rondom het natuurbad en de (her)openstelling van de groeve in mei. Uiteraard zagen de regionale en 

landelijke media ook het beëindigen van de commerciële kalksteenwinning in juli 2018 als belangrijke mijlpaal.
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9  FINANCIËLE ONDERBOUWING VAN HET PLAN|

Voor de financiering van de werkzaamheden van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied heeft besluit-

vorming 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,- verstrekt (in totaal dus € 750.000,-) voor de duur van tien jaar.

Het aflossingsschema is onderling bepaald tussen de Provincie, Gemeente, ENCI en de Stichting Ontwikkelings-

maatschappij ENCI-gebied.

Financiering bestemmingsplan

Conform afspraak is SOME de aanvragende partij bij de Gemeente Maastricht inzake het nieuwe bestemmings-

plan. Door de gecompliceerdheid van de opgave om een goed onderbouwd bestemmingsplan te kunnen 

opstellen, kwam SOME in liquiditeitsproblemen.

De Founding Fathers hebben de kosten van SOME voor het opstellen van het bestemmingsplan ( € 300.000,-)  

in 2018, als correct beoordeeld. Dit bedrag hebben de Founding Fathers aanvullend bijgedragen. Hierbij wordt 

er verwacht dat het bestemmingsplan in 2019 in procedure gebracht kan gaan worden.

Ook vroegen de Founding Fathers of er duidelijkheid kon komen over alle toekomstige kosten die SOME voor-

ziet in de ontwikkeling van het gehele ENCI-gebied, met name voor de jaren 2019 en 2020. Dit is nodig om de 

business case te herzien en om een concrete uitwerking te maken van het Plan van Transformatie in een visie/ 

programma (zie werkgroep Businessplan / denktank).

Bureau- en plankosten SOME 2019 en 2020

Ook hebben de Founding Fathers gevraagd naar de bureau- en plankosten van SOME voor de jaren 2019 en 

2020. SOME leverde de onderbouwing daarvan aan tijdens het overleg tussen de Founding Fathers en het 

SOME-bestuur op 22 augustus 2018 en 7 november 2018. Op 28 november 2018 hebben de Founding Fathers 

besloten om in 2019 elk € 60.000,- te storten op de rekening van SOME ten behoeve van de bureau- en 

plankosten in 2019.
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VAN TRANSFORMATIE
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10  RAPPORTAGEVERPLICHTING|

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

Net als vorige jaren heeft het bestuur van de Stichting ook dit jaar de heer Wim Hazeu bereid gevonden om als 

onafhankelijke persoon de gehele voortgang zowel procesmatig als inhoudelijk te beoordelen. Zijn bevindin-

gen voegen we toe aan deze rapportage.

De opdracht van het bestuur is 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 wel de afwijkingen aan.
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De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied rapporteert over de uitvoering van het Plan van 

Transformatie aan:
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I  BIJLAGE 1: Bevindingen van de heer W. Hazeu|
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BIJLAGE

Beoordelingsrapportage  Jaarverslag 2018

Stichting OntwikkelingsMaatschappij ENCI-gebied 

Met de definitieve beëindiging van de mergelwinning in de ENCI-groeve kende de transformatie van het ENCI 

gebied in de loop van 2018 een, ook vanuit historisch perspectief, markant moment. Immers, met de 

beëindiging van de winning is een einde gekomen aan de eeuwenlange kalksteenwinning in de Sint Pieters-

berg. Maar deze stopzetting markeert daarnaast tevens een belangrijke stap in de realisatie van het in 2010 

opgestelde plan van transformatie: op enkele afrondende inrichtingswerkzaamheden na, is daarmee immers 

ook de fysieke 'oplevering' van het groeve-deel conform dit plan van transformatie een feit. Een prestatie om als 

partners trots op te mogen zijn, en zeker ook een prestatie die in de praktijk zijn vruchten reeds afwerpt. Zo laat 

de inmiddels op gang komende natuurontwikkeling op gronden die de afgelopen jaren ten behoeve van het 

voor Nederland spaarzame kalkgrasland zijn ingericht, een groot aantal verrassende en vanuit ecologisch 

perspectief unieke resultaten zien. En zoals reeds vorig jaar gemeld heeft de herinrichting van de groeve, onder 

meer  in combinatie met de aangelegde trappartij daarnaast de uniciteit en schoonheid van de groeve voor een 

groot aantal bezoekers en (sportieve) passanten succesvol weten te ontsluiten. 

Ondanks deze bereikte mijlpaal ligt de totale realisatie van het transformatieplan echter nog ver voor ons in de 

tijd. En liggen er op de route daar naar toe nog grote uitdagingen in het verschiet, zeker daar waar het gaat om 

de transformatie van het fabrieksterrein tot bedrijvenpark én de verdere ontwikkeling van de overgangszone 

tussen fabrieksterrein en groeve . Op beide terreinen constateer ik evenals vorig jaar een dreigende stagnatie 

van de gewenste ontwikkeling. In dat licht vraag ik specifiek aandacht voor een aantal overwegingen mijnerzijds:

Naar ik heb begrepen zal na definitieve sluiting van de oven in het eerste halfjaar van 2019 vervolgens de 

ontmanteling van de oveninstallaties daarop snel plaatsvinden. Dit is mijn inziens een noodzakelijke cruciale 

stap om potentiële investeerders in zowel het bedrijvenpark als de beide delen van de overgangszone een 

aantrekkelijk en uitdagend perspectief en dito vestigingsklimaat (als uniek 'balkon van de groeve')  te kunnen 

bieden. Daarbij vraag ik enerzijds blijvende aandacht voor een volwaardige realisatie van de in het plan van 

transformatie opgenomen centrale allee op het bedrijvenpark, welke als uitnodigende toegangspoort naar de 

overgangszone een onmisbare schakel vormt om tot een succesvolle ontwikkeling van zowel het bedrijvenpark 

zelf als de daarachter liggende overgangszone te komen.  Anderzijds blijf ik aandacht vragen voor het, ondanks 

de noodzakelijke snelle ontmanteling van de oven, waar mogelijk hergebruiken en (mogelijk elders op het 

terrein) alternatief toepassen van onderdelen van de oveninstallatie, als toekomstige waardevolle verwijzing 

naar het industrieel verleden van deze locatie. Dit juist ook in relatie tot de ontstaansgeschiedenis van de 

groeve.   

U heeft 2018 gebruikt om in samenspraak met de founding fathers een aantal te slechten dilemma's rond de 

doorontwikkeling van de overgangszone (inclusief een op te stellen businessplan) nader uit te werken. Dit 

middels het opstarten van een scenariostudie. In het licht van een transformatieplan dat inmiddels al weer 9 

jaar gelden is opgesteld, relevante actuele maatschappelijke ontwikkelingen én voortschrijdend inzicht een 

begrijpelijke keuze. Wel dient mijn inziens deze studie uiterlijk medio 2019 te leiden tot een definitieve scenario 

keuze. Zodat op basis daarvan direct daaropvolgend tot definitieve vaststelling van het bestemmingsplan kan 

worden gekomen. Een bestemmingsplan met, mijn inziens onmisbaar voor het vervolgtraject, direct daaraan 

gekoppeld een overeenkomst tussen partijen waarin eenduidig wordt vastgelegd in welke volgorde en onder 

wiens verantwoordelijkheid de noodzakelijke vervolgstappen worden gezet. Daarmee ontstaat een ruimtelijk 
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onderlegd 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. In het licht van de 

transformatieopgave in de overgangszone vraag ik daarbij evenals vorig jaar om kritisch te bezien of een 

versterking van de projectontwikkelingskracht van de organisatie aan de orde dient te zijn.

Tot slot: Ik ben blij te constateren dat u het jaar 2018 eveneens heeft gebruikt om stevig te (her)investeren in de 

relatie met de founding fathers en de daarbij betrokken politieke gremia.. Ook al leidt dat soms tot lastige 

politieke discussie over onderdelen uit het plan (zoals de natuurplas), de discussie geeft wel aan dat de 

maatschappelijke betrokkenheid en het 'mentaal eigenaarschap' van de transformatie gelukkig ook onder de 

gekozen volksvertegenwoordigers leeft. Een vorm van betrokkenheid die mijn inziens onmisbaar is, juist ook in 

het perspectief van toekomstige, deels ook financiële, uitdagingen waarvoor de transformatie nog staat. In dat 

licht ben ik verheugd dat de founding fathers afgelopen jaar bereid zijn geweest om de beperkte financiële 

armslag van de stichting te (h)erkennen en vervolgens de stichting op dat punt voor de korte termijn ook 

tegemoet te komen. Naar de voor ons liggende periode spreek ik de hoop uit dat op basis van de te maken 

scenariokeuze en een gedegen financieel business plan, alle betrokken partijen vervolgens ook hun financiële 

verantwoordelijkheid willen blijven nemen. En dat zij vanuit hun intrinsieke betrokkenheid én vanuit het geloof 

in de uniciteit en maatschappelijke meerwaarde van de transformatie van het gebied, de bereidheid zullen 

blijven uitspreken om daar waar noodzakelijk zelf financieel te participeren dan wel beschikbare (landelijke en 

regionale) fondsen en/of subsidiestromen aan te spreken en bij toekenning actief in te zetten. 



II  BIJLAGE 2: Financiële onderbouwing|

Groeve

Aanleg en opknappen paden in 

groeve; openmaken Oehoe vallei; 

vrijmaken lössrand van populieren; 

hekwerken toegangstrappen, 

uitzichtspunten, toegang groeve via 

gangenstelsels;

Architectonisch hoogwaardig

Vrijmaken D’n Observant; 

uitkijktoren; 

verbindingspaden maken

Aanleg zuidelijke toegangsweg

overgangszone, groeve en Observant

Balkons in afwerking ruwbouw

4.500.000

500.000

500.000

5.500.000

100.000

671.000

1.600.000

2.371.000

250.000

550.000

600.000

9.271.000

Nog te besteden tot 2020

Afwerking Ruwbouw inclusief hekwerk

Inrichting

Overgangszone

Aanleg tijdelijk parkeerterrein Groeve,

D’n Observant overgangszone

2inbreng waarde ENCI BT 13,425m  à €50

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

Ter beschikking stellen directie en kantoor 

door ENCI tot 2025

Bedrijventerrein

Parkmanagement

Sloopkosten

Investeringen naar aanleiding MOB studie

Vervanging filter cementmolen 15

Vervanging brander door low nox brander

Totaal

beschikbaar budget 

over/tekort

1.192.000

Uitgevoerd 2010

Uitgevoerd 2010

1.192.000

Uitgevoerd 2010

-

1.140.000

1.140.000

Uitgevoerd 2010

Uitgevoerd 2011

Uitgevoerd 2011

2.332.000

Groeve

Stand van zaken november 2018
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