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1.

Inleiding

Bij besluit van 10 maart 2009, kenmerk 2008/30522, hebben Gedeputeerde Staten van
Limburg aan ENCI BV onder
voorschriften een
ontgrondingvergunning verleend
voor het tot medio 2018
commercieel winnen van met
name mergel voor de
cementproductie.
De groeve dient vervolgens op
31-12-2019 afgewerkt te zijn
conform het in de voorschriften
genoemde plan van de
eindtoestand, dat gebaseerd is
op het op 15 juni 2010 door de
provincie goedgekeurde,
onherroepelijke Plan van
Transformatie (P.v.T.).
Het definitieve Plan van de
Eindtoestand is, overeenkomstig het bepaalde in
voorschrift 5 van de
ontgrondingsvergunning van 10
maart 2009, opgesteld in
overleg met ENCI, provincie
Limburg, gemeente Maastricht
en de toekomstige
eindbeheerder, de Vereniging
Natuurmonumenten. Eveneens
conform het gestelde in
voorschrift 5, heeft het plan een
detailleringschaal van tenminste
1:1000.
Fig. 1.1

Het plan- en overlegproces om te komen tot dit gedetailleerde Plan van de Eindtoestand
heeft plaatsgevonden in de periode van maart 2010 tot april 2011. In het navolgende wordt
op beknopte wijze verslag gedaan van de resultaten van dit planproces en worden essentiële
onderdelen van het plan nader toegelicht.
Belangrijk is dat de herinrichting niet pas start wanneer de mergelwinning is beëindigd: al
vanaf 2010 staat de winning van mergel in het teken van de eindsituatie. Het P.v.T. legt de
basis voor een ontwikkeling die een meerwaarde is voor de stad en de Euregio.
HeidelbergCement / ENCI dient, in het kader van het P.v.T. een pakket aan inrichtingsmaatregelen en voorzieningen opleveren:
• De vorm zoals opgenomen in dit P.v.T. en uitgewerkt in het eindplan, inclusief
elementen als silex-storten, silex-kalksubstraten, de bosaanplant in het kader van de
boscompensatie en de waterplassen;
• Een vrijgemaakte top van de Observant die bereikbaar is door een halfverharde
padenstructuur, een uitgedunde Oehoevallei en opgeschoonde groevewand
(verwijderen populieren);
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•

•
•

•
•

Van begroeiing ontdane uitzichtpunten die zijn afgevlakt en voorzien van een
halfverharde toplaag (silex). Ieder uitzichtpunt is door een halfverhard pad (of paden)
verbonden met de dichtstbijzijnde wandelstructuur buiten de groeve. Ook is een
degelijk hekwerk aangebracht waardoor het uitzichtpunt veilig is;
Halfverharde wandelpaden in de groeve;
Trappen en/of hellingbanen die de groeve ontsluiten. De trappen/hellingbanen zijn
door middel van halfverharde paden aangesloten op wandelpaden binnen en buiten
de groeve. De trappen/hellingbanen zijn voorzien van degelijk hekwerk en zijn
afgewerkt met silex en/of ruwhouten treden;
Rasters en hekwerken ten behoeve van grazers en het veilig maken van de groeve
voor bezoekers;
Overige maatregelen voor het veilig maken van de groeve zoals het afrasteren van
gevaarlijke wanden, het stabiliseren van wanden, het onbereikbaar maken van
onveilige tunnels en dergelijke.

Bij de realisatie van bovengenoemde voorzieningen wordt een sober, veilig en doelmatig
kwaliteitsniveau nagestreefd. Paden zijn bijvoorbeeld afgewerkt met ingewalste silex,
hekwerken bij trappen en uitzichtpunten zijn van ruwhout.
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2

Recreatie en Zonering

Met betrekking tot recreatie en zonering is in het P.v.T. het volgende afgesproken:
Het hoofdaccent van de groeve ligt op natuurontwikkeling. Maar vanwege de enorme
omvang van de groeve (125 ha) zijn ook andere activiteiten mogelijk die wel een relatie met
de natuur moeten hebben. De groeve is daarom in verschillende gebruikszones ingedeeld:
• Een rust- en stiltegebied bij de Oehoevallei, slechts toegankelijk voor natuurstudie en
observatie;
• Een natuurgebied met extensieve recreatiemogelijkheiden aan de west- en de
noordzijde van de groeve: beleving van natuur vanaf eenvoudige paden, wandelend
door water of struinend door een uitgegraven kloof. Op enkele punten staan
natuurobservatiehutten. Ook is in dit gebied onderzoek mogelijk naar geologische
lagen en fossielen. In de noordwesthoek van de groeve blijven ook drie imposante,
vrijstaande kalksteenzuilen overeind die zeer tot de verbeelding zullen spreken;
• Belevingsnatuur in het middengebied, binnen de grenzen van de commerciële
winning gelegen, en op (de top van) D’n Observant met mogelijkheden voor
touwbruggen, trappen, een uitkijkplatform op D’n Observant en sportieve paden;
• In de, in het middengebied gelegen centrale natuurzwemplas van enkele meters diep,
kunnen outdooractiviteiten en evenementen die gaan over natuur en natuurbeleving
een plaats krijgen.

Fig. 2.1.1: Perspectivische impressie van het P.v.T. (2009)
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3

Beschrijving Plan van Eindtoestand

Het basispakket
3.1
Het basispakket is dat deel van de transformatie waarover harde afspraken voor realisatie
zijn gemaakt tussen de partijen. Dit pakket is de grondslag voor de ontwikkelingen van de
groeve.
Voor het groevegebied omvat het basispakket ten eerste een grote, gevarieerde en
natuurlijke groeve met diverse kalkterrassen, steilwanden, kalkhellingen en een centrale
waterplas. In de ruwbouw zijn een aantal grote mergelblokken blijven staan om een visuele
afscheiding van de Oehoevallei te maken. Ook vanuit de recreatieve beleving zijn deze
mergelblokken interessant. Ze zorgen voor extra spanning en beleving in de grote ruimte.
Daarnaast heeft het een meerwaarde voor de natuur, als rustplaats voor vogels en vlinders,
als baken voor vleermuizen en als groeiplaats voor kalkrotsvegetaties. Naast deze
elementen worden er door HC-ENCI ook voorzieningen voor de recreant aangelegd in de
vorm van trappen, hellingen, paden en uitzichtplatforms. Het basispakket biedt daarmee een
gebruiksklare, aantrekkelijke groeve, voor zowel natuurontwikkeling als de recreant.
Het basispakket in essentie levert op:
- 60 hectare natuurlijke biotopen die direct aansluiten bij de voor het Europees beschermd
Natura2000-gebied Sint Pietersberg & Jekerdal geformuleerde habitattypen alsmede bij de
doeltypen in het Stimuleringsplan Zuid-Limburg-zuid (Provincie Limburg, 2012). Met name
vindt er een significante uitbreiding plaats van het areaal kalkgrasland en kalkrotsvegetaties
op de Sint Pietersberg.
- Een van overmatige bosopslag vrijgemaakte Oehoevallei waardoor de schrale en
kalkminnende, dus voor Nederland unieke, kruidenvegetaties kunnen ontstaan. De voor
vleermuizen belangrijke toegangen naar het ondergronds gangenstelsel worden behouden.
- De ter plaatse van de oehoevallei met spontane opslag en aanplant dicht gegroeide
groeverand wordt sterk uitgedund waardoor een schrale kruiden- en struweelvegetatie
ontstaat die als ecologische verbindingszone functioneert tussen de groeve en het
natuurgebied op het plateau en tussen diverse aan de rand van de groeve gelegen terreinen.
Tevens wordt hierdoor de groeve voor de recreant vanaf het plateau beter beleefbaar.
- Een goed toegankelijke groeve met spectaculaire doorzichten en uitzichtpunten.
Het is voor de verschillende groepen recreanten mogelijk om de groeve vanaf verschillende
punten te bezoeken en te genieten. Grote en kleine wandelingen met meer of minder
gradiënten zullen mogelijk zijn. De omgeving is optimaal met de groeve verknoopt. Dit alles
is een waardevolle toevoeging aan de grensoverschrijdende wandelstructuur “De Ster van
Maastricht”.
- Een Observant waarvan de top vrijgemaakt is van bos (uitzicht) en die beter toegankelijk is
gemaakt via paden. (Dit heeft reeds plaatsgevonden in het najaar van 2010).
- Een geologiewand, ten zuiden van de oehoevallei, wordt voor onderzoek, educatie en
fossielen onderzoek geschikt gemaakt.
- Een goed gezoneerd gebied waar voor vele recreatievormen ruimte is en tevens de natuur
niet verstoord wordt.
- Een centrale waterplas die zowel voor natuur als voor recreatie gebruikt kan worden
(natuurzwemplas). De omvang van deze plas kan nog aangepast worden door aanpassing
van het pompregime.
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4

Overzicht totaal plan / thematische benadering

Silexhoeveelheden
4.1
In de Enci Groeve zal uiterlijk tot medio 2018 commerciële mergelwinning plaatsvinden. Bij
deze winning komt ook silex vrij. 10 a 15 % van het ontgraven materiaal is silex. Dat zijn
hoeveelheden die niet direct kunnen worden verhandeld. Hiertoe zijn drie locaties in het plan
voorzien waar de silex kan worden verwerkt. Een klein deel van de silex kan in het plan
worden gebruikt bij de aanleg van cunetten, wegen, hellingbanen en voor het verondiepen
van waterplassen. Het grootste deel van de silex die in de loop der jaren is vrijgekomen en
nog vrijkomt zal in onderhavig eindplan worden verwerkt t.b.v. ophogingen in de groeve;
grote heuvels, van in totaal enkele honderdduizenden m3. Eén grote aanvulling is gelegen
aan de noordzijde van de groeve, en strekt zich uit vanaf de hoofdroute op 50+NAP tot een
niveau van maximaal 68+NAP. (zie hiervoor de relevante dwarsprofielen). Hierdoor ontstaat
een zuidgerichte flauwe helling, die wordt afgedekt door 0,5 meter mergel afgewerkt met een
toplaagje löss. Een ideale omstandigheid voor het ontstaan van de kalkgraslanden. Tussen
deze met kalk af te werken silex en grondheuvel en de mergelwand blijft een diepe kloof
gehandhaafd. Deze is om veiligheidsredenen niet vrij toegankelijk. Hier kunnen zich in de
schaduw struweelvegetaties ontwikkelen waardoor uiteindelijk een vochtig microklimaat kan
ontstaan waar soorten als tongvaren kunnen gedijen. (zie dwarsprofiel 18).
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Een tweede grote heuvel is voorzien aan de
zuidzijde van de groeve, tussen het lage
gedeelte (18 +NAP) en het hoofdpad op ca.
48+NAP. Deze heuvel wordt vormgegeven met
verschillende hellingshoeken. Deze heuvel
wordt ter plaatse van de te realiseren
bosaanplant voorzien van een extra laag
teelaarde (minimaal één meter dik) bijgemengd
met mergel. Dit omdat een groot deel van deze
heuvel benut zal worden voor boscompensatie.
Voor het overige deel zal de heuvel het karakter
krijgen van een kruidachtige beplanting. De
silexheuvel vormt een natuurlijke overgang
tussen het lage deel van de groeve en de
hoofdroute, waarlangs een breed silex (onderhouds)pad ook een fysieke verbinding vormt.
De exacte omvang van de heuvel is op dit moment nog onbekend. Wij gaan uit van een
omvang van ca. 400.000 m3, maar hier
dient rekening te worden gehouden met
een grote marge. Dit omdat de
hoeveelheid vrijkomende silex in de nog
niet geëxploiteerde mergellagen uiteraard
nog niet bekend is. De vorm en omvang
van deze zuidelijke heuvel zal daarom in
de loop van de verdere ontginning
duidelijker worden, en aan de
daadwerkelijke hoeveelheden
vrijkomende silex worden aangepast.
Om diepe kwel vanuit de ondergrond
tegen te gaan zal als tegendruk een
pakket bodemmateriaal van 5 a 10 meter
(silex, kalksteen) worden aangebracht.
Dit terreindeel zal zodanig worden gemodelleerd dat een voor recreatie en natuurontwikkeling bruikbare uitgangssituatie ontstaat.
4.2
Boscompensatie
In het Plan van Eindtoestand dient volgens de Boswet 5,5 hectare boscompensatie te zijn
ingepast. Deze hoeveelheid te ontwikkelen bos (mogelijk spontane ontwikkeling) vindt
hoofdzakelijk plaats op de zuidelijke silexheuvel, direct grenzend aan het reeds bestaande
bos. De hoofdsoorten van de hier aan te brengen bomen worden afgestemd op de ter
plaatse thuishorende boslevensgemeenschappen, in grote lijnen een eiken-haagbeukenbos.
In het Plan van Transformatie is vastgelegd dat bij voorkeur bosontwikkeling in de groeve tot
een minimum beperkt moet blijven.
4.3
Natuur / Flora en Fauna
In het gebied worden, conform het basispakket, 60 hectare natuurlijke biotopen ontwikkeld,
die direct aansluiten bij de voor het Europees beschermd Natura2000-gebied Sint
Pietersberg & Jekerdal geformuleerde habitattypen alsmede bij de doeltypen in het
Stimuleringsplan Zuid-Limburg-zuid (Provincie Limburg, 20012). Met name vindt er een
significante uitbreiding plaats van het areaal kalkgrasland (zowel droge, halfdroge en natte
kalkgraslanden) en kalkrotsvegetaties op de Sint Pietersberg. Tevens zijn in de lager
gelegen gedeeltes en op de zuidelijke silexstort glanshaverhooilanden, heischraalgraslanden
en doornstruwelen voorzien. Aan de westzijde van de groeve, op het niveau 36 en 39+NAP
zijn kalkmoerassen met hun bijbehorende vegetaties voorzien.
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Samengevat kan worden gesteld dat in het eindplan condities en mogelijkheden zijn
gecreëerd voor de volgende natuurdoeltypen (zie figuur 4.3.1.):
• Halfdroge en natte kalkplateau’s
• Kalkgraslanden (zowel droge, halfdroge en natte kalkgraslanden)
• Heischraalgraslanden
• Glanshaverhooilanden
• Kalkmoerassen
• Struwelen
• Natuuroevers
• Eiken-haagbeukenbos
Met uitzondering van de 5,5, hectare bos zal de groeve een open karakter krijgen.
Ten aanzien van de graslanden is het beheer gericht op een schrale kruidenrijke vegetatie.
Omvangrijke spontane opslag van struiken en bomen wordt tegengegaan door begrazing
met geiten en schapen en zo nodig aanvullend maaien en afzetten van de spontane
bosopslag.
Ook de poelen en kalkmoerassen zullen zonodig periodiek worden vrijgemaakt van
overvloedige begroeiing. Hierdoor zullen de poelen niet verlanden, en blijft het karakter van
het open water gehandhaafd.
Voor bepaalde amfibieën is een dynamisch plassenmilieu nodig voor de voortplanting.
Hiervoor zullen periodiek kleine plasjes of sporen gemaakt worden die ’s zomers droog
kunnen vallen.
4.4
Water
In het plangebied zijn verschillende watersystemen aanwezig, te weten: (zie figuur 4.4.1)
- instromend water vanuit het Jekerdal;
- Instromend Maaswater (grondwater) vanuit de Maas;
- oppervlakkig afstromend hemelwater vanuit de omgeving; en
- opkwellend Carboonwater.
Cruciaal voor het waterregime in de groeve zijn de afstromingsrichtingen, overlaten en
pomprichtingen. Deze zijn op figuur 4.1.1 weergegeven d.m.v. de rode lijnen. In het kort komt
het er op neer dat het water in de visvijver via een kunstwerkje (vaste overlaat op 45m
+NAP) afwatert op de buffers cq de waterloop in de overgangszone (38 m +NAP), die
vervolgens weer afwatert op het tussenbassin (33 m +NAP). En dat aan de andere kant
water kunstmatig omhooggepompt wordt van de centrale plas (16 m +NAP) naar het
tussenbassin (33 +NAP), en weer verder naar d'n Olifant (49 + NAP). Het is de bedoeling dat
het teveel aan water in d'n Olifant (met een vaste overlaat met kruinhoogte op ca 49 m
+NAP) weer op zwaartekracht afwatert op de Maas.
• De grote plas
In het laagste deel van de groeve bevindt zich een
grote plas, met een waterspiegel peil van ca. 16
+NAP. Afhankelijk van de water toe- of afvoer kan
het peil + of -1 meter fluctueren. De bodem van de
plas ligt op ongeveer 10+NAP, zodat de plas op het
diepste punt ca. 6 meter diep is. Het merendeel van
de plas is echter veel ondieper, maximaal 2 a 3
meter diep, en heeft flauwe oevers, die vormen van
extensieve recreatie en natuurontwikkeling toelaat.
Aan de noordzijde van de plas is een grasstrand
gepland, waar extensieve recreatie wordt
toegestaan. (pootje baden…) De overige oevers,
alsook de twee eilanden, hebben een natuurlijk
karakter, met flauwe onderwatertaluds. Hier is een
Grontmij | Groenplanning d.d. 29-04-2011
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maximale waterdiepte van 2 meter voorzien, zodat er een plas-drassituatie kan ontstaan.
De plas wordt gevoed met regenwater uit het groevegebied, en met uittredend grondwater uit
het Jekerdal en in beginsel mogelijk ook met beperkte hoeveelheden Maas-grondwateren
opkwellend Carboonwater. Doordat er constant water in de plas komt, zonder dat er een
natuurlijke afwatering is, dient er stelselmatig water uit deze plas te worden gepompt, naar
het hoger gelegen tussenbassin. Zoals reeds is aangegeven is een peilfluctuatie van + en –
1 meter t.o.v. het referentiepeil van 16 m +NAP ingebouwd. Dit is overigens geen volledig
natuurlijk verschijnsel maar mede het gevolg van het gevoerde pomp-regime.
• Tussenbassin
Tussen de plas op de bodem van de groeve
en ‘onder d’n olifant’ wordt een nieuwe plas
aangelegd: het tussenbassin. De
bodemhoogte van deze plas is ca. 28+NAP,
de waterspiegel ligt op ca. 33+NAP. Dit
tussenbassin is nodig om het opgepompte
water uit de diepste plas getrapt naar d’n
Olifant te pompen. Het bassin is gunstig
gelegen en vanaf de overgangszone
gemakkelijk bereikbaar, zodat het een
recreatieve functie kan krijgen. Het kan
eventueel als een natuurbad worden
gebruikt, Een deel van de oevers zal hierop
worden aangepast. Aan de noordzijde van
de plas is in de kalksteen een zuil uitgespaard om de plek te markeren waar Mosasaurus Bèr
is gevonden (zie ook: 4.6 Geologie). In de verticale wanden van kalksteen zijn de
verschillende formaties, horizonten te zien, waar een educatieve toelichting op zal worden
gegeven. Ook de horizont van Lichtenberg, waar de beroemde Mosasaurus Bèr is
gevonden, zal hier te zien zijn. Zodoende krijgt de plek een extra betekenis.
De plas wordt gevuld met opgepompt water uit de dieper gelegen plas, kan hier tot rust
komen, en wordt vervolgens naar de plas, genaamd ‘Onder d’n Olifant’ gepompt. Het water
is van goede kwaliteit, en zal zonder noemenswaardige fluctuaties op peil worden gehouden.
• ‘Onder d’n Olifant’
De plas genaamd ‘Onder d’n Olifant’ bestaat reeds
jaren, en heeft in de loop der tijd een hoge
landschappelijke en natuurlijke waarde gekregen. De
plas wordt na uitvoering van het plan hoofdzakelijk
gevoed met oppervlakkig afstromend regenwater, en
vooral met omhoog gepompt water uit het tussenbassin. Het gemiddeld waterpeil is 47-49+ NAP,
(fluctuatie) en de bodem ligt gemiddeld op 45+NAP.
De waterkwaliteit is goed. De plas heeft hierdoor,
naast een natuurfunctie, nog een belangrijke kwaliteit
te bieden, namelijk schoon water dat beschikbaar en
bruikbaar is voor verdere doeleinden.
• Visvijver
Deze vijver is reeds vele jaren aanwezig en is in
gebruik als visvijver. Hierin zal weinig verandering
optreden. De vijver wordt gevoed door regenwater in
het zuidelijk deel van de groeve (rond het
Poppelmondedal). De waterkwaliteit is goed.
Overtollig water kan via de buffer in de
overgangszone mogelijk worden hergebruikt als
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industrieel water. In de nabije toekomst zal de entourage van deze visvijver worden
gecompleteerd met een passende horecavoorziening.
• Poelen en plassen
Op de kalkterrassen worden op verschillende plekken ondiepe
poelen en plassen aangelegd. Deze hebben een diepte van ½
a 1 meter, en hebben flauwe oevers. De poelen worden
gevoed door oppervlakkig afstromend regenwater en
uittredend grondwater uit het Jekerdal; het waterpeil en de
drassigheid rond de plassen en poelen kan om die reden ook
sterk fluctueren. Op deze wijze ontstaan uitstekende condities
voor een waterdynamische natuur.
De poelen hebben een natuurfunctie. De natuurvriendelijke
oevers zullen begroeid raken, maar om verlanding tegen te
gaan zullen de poelen en plassen periodiek worden
vrijgemaakt van overvloedige begroeiing.
•

Kalkmoeras

Op het tussenniveau tussen de bodem van de
groeve en de hellingen van de Wijngaardsberg
zal op het grondwaterniveau een kalkmoeras
worden gecreëerd. Laagtes en ondiepe poelen
zullen gevuld worden met uittredend
grondwater, dat uit het Jekerdal afkomstig is. De
waterdiepte van de poelen en het moeras
varieert van 0 tot 0,5 meter diepte, en kan in de
wisselende omstandigheden fluctureren. De
poelen en het moeras hebben primair een
natuurfunctie, het beheer is gericht op een
natuurlijke ontwikkeling van moerasvegetaties waarbij ingrepen tot het minimum beperkt
worden. De kwaliteit van het water is goed.
•

Buffers overgangszone

In de verlaagde overgangszone zal, op ca. 38+NAP, onder de steile krijtwanden een
langgerekte buffer worden aangelegd, om het ondergronds uittredende Maaswater op te
vangen. Deze buffer heeft een lengte van ca. 600 meter, en een breedte die kan variëren
van enkele meters tot ca. 10 meter. De diepte is gemiddeld niet meer dan 1 a 1,5 meter.
Naast uittredend Maaswater kan de buffer worden gevuld met water uit de visvijver. Het
water heeft een natuurfunctie; daar worden de oevers op afgestemd, maar kan tevens dienst
doen als buffer voor industrieel water.
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4.5
Recreatie
Wanneer de groeve wordt opengesteld voor bezoekers, zijn er vormen van (extensieve)
recreatie mogelijk. In het grootste deel van de groeve is de hoofdfunctie natuur en zal er
sprake zijn van recreatief medegebruik; wandelen, natuurbeleving, pootje baden…
Er is ook een deel van het plangebied waar de recreatieve functies iets meer op de
voorgrond treden. Te denken valt allereerst aan de overgangszone, het gedeelte dat ligt op
zo’n 38+NAP. In deze ca. 60 meter brede en 600 meter lange strook is ruimte voor enkele
recreatieve voorzieningen, zoals horeca, museum, wellness etc. Ook het eerder genoemde
theehuis bij de visvijver heeft een recreatieve functie. Een plek voor natuurbeleving is de top
van de Observant, waar van het riante uitzicht kan worden genoten. Voor het overige zal de
recreatie in de groeve bestaan uit wandelen, natuurbeleving, picknick, en bij gelegenheid
eventueel pootje baden of zelfs zwemmen. In het algemeen kan worden gezegd dat de
recreatieve activiteiten in noord-westelijke richting zullen afnemen naarmate men verder van
de overgangszone en de parkeerplaatsen is verwijderd.
In dit kader is in 2010 reeds een belangrijke aanzet gegeven in de vorm van een fasegewijze
inrichting en openstelling voor het publiek ter plaatse van de zuidelijke toegangsweg, in de
richting van het Poppelmondedal en de aansluiting naar D’n Observant.
4.6
Geologie
De Groeve van de Enci heeft in de loop der jaren een schat aan geologische informatie
opgeleverd. Het Maastrichter krijt is uitvoerig beschreven, en er is zelfs een geologische
formatie naar genoemd (Maastrichtien) die wereldwijd wordt aangetroffen. Dit Maastrichter
Krijt is beroemd vanwege haar fossielen. In deze formatie is ook het Mosasaurus Ber
aangetroffen. Het is een bij uitstek interessante laag voor (amateur) geologen om te zoeken
naar fossielen. De aanwezigheid van zulk een geologisch interessante omgeving, waar 60
miljoen jaren ontstaansgeschiedenis van de aarde zichtbaar is, vraagt om uitleg en
verduidelijking. De vraag is wat bewaard kan worden als geologisch ‘monument’, maar ook
om in de toekomst nog onderzoek te kunnen doen. Hoe en wat maken we van deze
geologische geschiedenis zichtbaar?
Daarom is, in overleg met de geologische vereniging, een aantal interessante plekken in de
groeve benoemd, die extra aandacht zullen krijgen:

1

1) Vuursteenlagen (silex) in allerlei vormen,
aders, knollen zijn zichtbaar in de steile wanden
in de zuidoosthoek van de groeve. … Hier zijn
ook de tectoniek, het schuiven van aardlagen,
en breuklijnen zichtbaar. Deze kunnen worden
aangetroffen in de oksel van de overgangszone
naar de groeve in de rechte wanden. Door
voorzichtig deze wanden af te graven kunnen
deze geologisch interessante verschijnselen
zichtbaar worden gemaakt.

2) de K/T grens (dit is de overgang van het krijt
naar het tertiair, en staat symbool voor het
begin van de mensheid). Deze laag heeft een
kenmerkende kleur, en is goed zichtbaar op de
overgang naar de Oehoevallei. Hier zal een
stuk wand blijven staan dat tevens voor de
geologische vereniging interessant is om op
kleine schaal nog onderzoek kunnen blijven
doen.
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3) In het gebied onder de Schark, zijn geologisch interessante vuursteenformaties te vinden,
op een hoogte tussen ca. 40+ en 65+NAP. Door de aanleg van een, in de krijtlagen
uitgesneden ‘holle weg’ zijn deze zichtbaar te maken. De aanleg van de holle weg zal in het
kader van het eindplan ‘grof’ worden opgeleverd, waarna er, onder begeleiding van de
geologische vereniging, verder kan worden gewerkt aan het vrijhakken van de wanden, en
het speuren naar fossielen. De afwerking van dit pad is daarmee een ‘levend’ project van 60
miljoen jaar geologische geschiedenis.
4) De omgeving waar ‘Bèr’ is gevonden, zal
door middel van een kalksteenrots, als een
schiereiland, of een zuil, worden gemarkeerd.
Dit is ter plaatse van het aan te leggen
tussenbassin. Ber is gevonden in de
zogenaamde horizont van Lichtenberg, op ca.
40-45+NAP. Door middel van het aanbrengen
van een verklarende plaquette kan iedereen de
betekenis van de plek leren kennen.

4

Afwerking paden
4.7
De paden en wegen in de groeve zullen zoveel mogelijk worden aangelegd met
gebiedseigen materiaal; Dit wil zeggen silex met diverse gradaties, mergel en mogelijk stol.
De hoofdpaden hebben een breedte van 3,5 à 4,5 meter, en hebben maximale
hellingspercentages van ca. 10 %. Hierdoor zijn ze ook te gebruiken voor
onderhoudsvoertuigen en hulpdiensten. Het materiaal van deze hoofdpaden is silex in
diverse gradaties, die goed in de ondergrond is ingewalst. Aandacht zal worden besteed aan
het zijdelings afschot.
De zijpaden hebben variabele breedtes, waarbij gekeken wordt op onderhoudsvoertuigen
hier wel of geen gebruik van maken. Wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt kan de
breedte kleiner, dit wil zeggen zo’n 1,5 à 2 meter. De maximale helling is 10-12%, maar
plaatselijk kan dit iets meer zijn. Het belangrijkste materiaal is een fijne gradatie silex,
plaatselijk kan dit ook mergel of stol zijn. Incidenteel kunnen deze paden worden ingezaaid.
Struinpaden zijn smalle paadjes, vaak spontaan door recreatief gebruik ontstaan. Deze
paadjes hebben geen voorgeschreven breedte. Er worden geen rolstoelvriendelijke gebieden
ingericht.

4.8
Veiligheid
Omdat er in het recreatie- en natuurgebied aanzienlijke hoogteverschillen voorkomen, is het
van belang dat er wordt voldaan aan de essentiële veiligheidseisen, zodat calamiteiten onder
normale omstandigheden niet mogelijk zijn. Paden die aan de bovenzijde langs een afgrond
lopen zullen daarom altijd een fysieke barrière hebben tussen het pad en de afgrond. Omdat
we ons in een landschappelijk, natuurlijk terrein begeven, zal de barrière bij voorkeur met
natuurlijke, landschappelijke middelen vormgegeven worden.
Om te beginnen worden de paden steeds enkele meters van de afgrond gesitueerd. Tussen
het pad en de steilrand zal bij voorkeur een strategische richel van mergel, mergelblokken of
een combinatie van mergelblokken en hout (planken, boomstammetjes…) worden
aangebracht. Eventueel in combinatie met een kleine greppel. Op die manier wordt het ‘tot
aan de rand van de afgrond lopen’ tegengegaan. Alleen als er te weinig ruimte is voor een
mergelwand etc. en er aanvullende maatregelen nodig zijn, kan dit landschappelijk worden
opgelost. Indien mogelijk zal door middel van strategisch geplaatste lage beplanting met een
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doornachtig karakter de doorgang worden versperd. Aanvullend kan met houten palen
(boomstammetjes) in combinatie met staaldraad of een houten balustrade worden gewerkt.
Aan de onderzijde van een steilrand zal de afstand van het pad tot aan de steilrand worden
bepaald door de helft van de hoogte te nemen. Dus, bij een wand van 10 meter hoogte, zal
het pad minimaal 5 meter van de voet van de steilrand gelegen zijn, zoals dat ook
gebruikelijk is bij andere groeves.
4.9
Maakbaarheid:
In verband met de sterk variabele structuur van de mergel en de grootte van het in te zetten
materieel zijn marges bepaald voor de uitvoering van het eindplan. In principe geldt uiteraard
de belijning van het eindplan, doch afwijkingen van 2 m¹ in verticale zin en 5 m¹ in
horizontale zin worden toelaatbaar geacht. De maximaal vergunde ontginningsgrens wordt
hierbij niet overschreden. Maatwerk is hierbij leidend waarbij de toekomstige eigenaar
Natuurmonumenten intensief betrokken wordt.
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