Visie waterplan ENCI groeve Maastricht.
Zoektocht naar kringloop, balans en kernwaarden van het watersysteem.

Inleiding.
In de zoektocht naar de transformatie van de ENCI groeve zijn al vele
onderzoeken verricht en vele wegen bewandeld. Het resultaat hiervan
is samengevat in het “Plan van transformatie ENCI-gebied” het
beeldkwaliteitsplan en diverse achterliggende rapporten.
Nu de realisatie in beeld komt, komen de plannen op het kruispunt van
maakbaarheid, haalbaarheid, en beheersbaarheid te liggen. Een
complex proces waarbij vanzelfsprekend geformuleerde
inrichtingswensen de richting bepalen, maar waar de maakbaarheid ook
zijn grenzen kent.
Bij de bijzondere situatie van de ENCI groeve zal een zoektocht nodig
zijn naar de eigen kringloop en balans van dit gebied. Er is
eenvoudigweg geen andere keus.
Het onmogelijke verenigen.

Visie onderzoek en plan van aanpak watersysteem
ENCI groeve Maastricht.
Versie:
2.0 concept
Bureau aangepaste Technologie bv.
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Algemeen.
Leeswijzer, opzet en afbakening.
Leeswijzer en opzet.
Deze visie geeft een aanzet tot het onderzoeken en beschrijven van de gebiedseigen kringlopen
en kernwaarden. Deze dienen in een vervolgstap te leiden tot gerichte doelbeschrijving,
ontwerpcriteria en uitgangspunten bij uitvoering van de diverse deeltrajecten/gebieden.
Een traject van leren, ontdekken en bijstellen zal volgen. De realiteit is ook dat dit proces niet in
een keer “compleet” zal zijn. De eerste stap is echter wel richtinggevend. Nu dieper nadenken over
de kern en essentie van deze vraagstukken en deze te ordenen levert nieuwe wegen en
mogelijkheden op, doch zeker zo belangrijk, maakt het transformatieproces beter beheersbaar.
Afbakening plan:
De visie en onderzoek heeft als vertrekpunt de factor water. Belangrijke kernwaarden hierbij
vormen de samenhang van de watersystemen, bodemopbouw, de terreinhoogten, en
mogelijkheden voor gebruik en gerichte verdamping.
Het document gaat uit van het “Plan voor transformatie” uit 2009 en de hieruit voortgekomen
vervolgstappen. Ook bij de relatie tot gewenste vegetatie en gebruik wordt uitgegaan van de reeds
beschreven streefbeelden. De uitgangspunten hiervan dan ook niet verder beschreven. Daar waar
in de verdere ontwikkeling van deze rapporten afgeweken wordt zal hiervan melding worden
gemaakt
Van belang zijnde documenten hierbij:

“Plan van transformatie ENCI gebied “
(Enci transformeert nu; HeidelbergCement ENCI Maastricht, Gemeente Maastricht. Provincie
Limburg; datum: 2010 ? )
“Eindrapport werkgroep beeldkwaliteitsplan”
Werkgroep beeldkwaliteitsplan: Satijnplus architecten, 22 juli 2012.
“Plan van transformatie ENCI gebied, onderdeel ENCI-groeve Gemeente Maastricht.”
( Werkgroep groeve, opdrachtnemer Groen-planning Maastricht BV, Datum: 21 aug 2009)
“Aanvullend hydrologisch onderzoek ENCI groeve”
(HC-ENCI Maastricht, Royal Haskoning,7-10-2009.)
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Algemeen.
zoektocht naar kringlopen en kernwaarden.
Subtiele zoektocht naar kringlopen..
Het gewenste beeld, de fysieke toestand en wensen voor de toekomst
zijn geschetst. De transformatie is een weg naar een betere en stabiele
situatie voor de groeve. “Beter als nu” lijkt de huidige aanblik van de
groeve niet ver weg. Doch schijn bedriegt. Zijn we in staat diepere
waarden te ontdekken en vooral te benutten.
Als over 25 jaar de gedachte aan de huidige situatie verdwenen is en
de natuurlijke inrichting een feit is komt de diepere kwaliteitsvraag
maar ook de financiële beheersbaarheid, onvermijdelijk op de
voorgrond te staan. Kortom: duurzaamheid in beheer en kosten.
Een stabiele situatie tegen reële kosten zal uitsluitend te bereiken zijn
door aan te sluiten bij de fysieke en natuurlijke mogelijkheden van het
gebied, de kringlopen.
Op gerichte punten zijn deze processen te versterken of af te zwakken.
Niets meer, niets minder.
Doch bij deze, vaak eenvoudige, doch ook in de kern subtiele
processen, zijn op de schaal van de ENCI-groeve werelden te winnen.
De diepere kwaliteiten van het gebied komen er vanzelf achteraan.
Natuurlijke kringlopen zoeken binnen een kunstmatig en bijzondere
gebied. Geen eenvoudige opgave of vastliggend proces.

Kernwaarden en uitgangspunten
Een verdere zoektocht naar de essentie van deze kringlopen en de
onderliggende kernwaarden is onontbeerlijk om niet te verdwalen in
grote hoeveelheid details van de fysieke verschijning of reeds
bestaande en beschikbare informatie.
Maar wat zijn nu die kringlopen, wat is hun waarde onderling, wat zijn
de kernwaarden, waar valt dan te sturen, en tenslotte wat levert het op.
Water was het startpunt bij deze zoektocht en blijft binnen dit document
ook het kernthema. Binnen de groeve vriend en vijand tegelijk, en
wellicht ook de belangrijkste sturende factor.
Het landschap zal opnieuw worden ingericht en veel keuzes worden nu
gemaakt. De inrichting van een groeve welke moet leiden tot een
duurzaam en natuurlijk landschap binnen een en stabiele eindsituatie.
Bij de ontwikkeling van de groevestructuur dient de kunstmatigheid van
het landschap en het watersysteem “in de tijd” vanuit beheer- en
kostenaspecten zoveel mogelijk vermeden te worden. Het concept van
Verborgen valleien gelt hier bij tevens als inspiratiebron.
De intregrale afstemming met specifieke wensen als b.v. bij de
overgangszonevormen hierbij geen probleem.
De bovenstaande punten vormen het uitgangspunt voor de visie en
verder onderzoek. De kernwaarden zijn hierbij te gebruiken om
processen in de groeve (subtiel) te sturen.
Op de volgende pagina’s wordt rond de factor water de belangrijkste
kringlopen en kernwaarden van de groeve beschreven.
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Kringlopen en kernwaarden.
Water als sturend element.
Water in de groeve is een punt van extremen.
Bij het zien van het grote stuwmeer, de drassige gebieden, en het
dagelijks pompen is het nauwelijks voorstelbaar dat het probleem
met pompen door effectief gebruik te maken van natuurlijke
factoren grotendeels oplosbaar moet kunnen zijn. Effectieve
manieren van water inzetten voor natuur, infiltreren en/of wellicht
gericht verdampen zullen hierbij mogelijkheden bieden.
De instroom van water vanuit de omliggende gebieden is beperkt,
doch mogelijkheden om het grondwaterpeil te verhogen als in
eerdere rapporten aangegeven met levada’s (soort randsloot, min
of meer evenwijdig lopend aan de hoogtelijn.) moeten zeker
gebruikt en wellicht uitgebreid worden. Deze systemen of variaties
zijn ook in de groeve bruikbaar

Factoren:
Inzomen op de problematiek van de groeve laat zien
dat de kernwaarden van het watervraagstuk kunnen
beschreven worden rond de punten
-Watertoevoer en balans.
-De watersystemen
-De hoogtefactor
-De grondslag en bodemgebruik
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Kringlopen en kernwaarden.
Balans van het watersysteem.

Watertoevoer en balans.

De huidige groeve kent een kunstmatige waterbalans. Van het water
wat vanuit de omliggende gebieden de groeve binnentreedt, wordt een
gedeelte teruggevoerd naar de Maas en een ander gedeelte wordt in
de huidige situatie weggepompt (c.1 miljoen m3/jaar).
De toekomst verwachting is dat het water in de groeve nodig zal zijn
voor de begroeiing en maar deels ook elders ingezet kan worden.
Pompen dient te worden voorkomen. Het vraagstuk zal vooral een
kwestie worden van de natuur zijn werk laten doen, verdelen en
inzetten, en vooral dit proces vele malen herhalen.
Factoren:
Het geheel is een ingenieus samenspel van vele factoren. De meeste
fysieke factoren mbt toevoer en omgeving zijn bekend en onderzocht.
Toevoer:
-Regionaal grondwater (Plateau van Riemst.) uit op groevewand
-Diep kwelwater uit de bodem van de groeve.
-Kwel van Maaswater
-Lokaal grondwater St. Pietersberg
-Regenwater
Afvoer:
-Afvoer onder vrij verval naar de Maas (op dit moment nog niet )
-Verdamping
-gebruik als Industriewater
-Pompen (uit diepste vijver.)
Kern van verdere ontwikkeling:
- Het is bij de ontwikkeling van belang bepaalde watertypen niet bij
voorbaat te mengen. Waar mogelijk gebruiken om gradiënten te
ontwikkelen of omwille van de kwaliteit apart houden, omdat het water
van diverse kwaliteit en samenstelling is.
-Waterbalans gebruiken en verdamping bevorderen. gesloten
kringloop nastreven. (niet of weinig pompen)
-De seizoenen factor verder onderzoeken naar bruikbaarheid.
-Instroom beperken omliggend gebied door bv. levada systeem of
variatie. (levada is reeds uitgewerkt, doch testen op bruikbaarheid.
-levada’s wellicht ook op andere plaatsen en in ander vormen
toepassen.
- -Veelvoud en diversiteit van natuurlijke systemen gebruiken.
Uit Rapport hydrologisch onderzoek ENCI groeve Royal Haskoning 2009

Visie Waterplan ENCI Maastricht. BAT Sittard 2013

5

Kringlopen en kernwaarden.
Gescheiden watersystemen.
Watersystemen:
in de vele jaren van gebruik van de groeve is het huidige watersystem
met de diverse vijvers opgebouwd en steeds aan de situatie
aangepast. Effectief naar huidige industrie functie.
Naar de nieuw in te richten situatie is de behoefte de diverse
watersystemen. Maaswater en groevewater dienen niet met elkaar
gemengd te worden (kwaliteitsverschil).
Bovendien is het voor de beheersbaarheid van het watersysteem en
instandhoudingskosten van belang het groevewater onder te verdelen
in een gedeelte afwaterend op de Maas en een gedeelte welk onder
Maaspeil ligt. Dit laatste systeem dient vanuit beheersbaarheid en
kostenbesparing grote aandacht te krijgen i.v.m. het ontbreken van de
kringloop, en hiermede het voorkomen van grootschalige
pompactiviteiten.
De relatie water en hoogteligging dient dus hoge prioriteit te krijgen.
Ontwikkeling naar 3 water systemen
- Maaskwel
In de overgangszone(38 M. NAP; gebruik als industriewater.
- Watersysteem boven Maaspeil
In potentie vrij afwaterend op de Maas; boven 45 M. NAP
- Watersysteem onder Maaspeil
afwaterend op onderste bassin onder 45 M. tot 15 M. NAP
( huidig pompsysteem.)

Kern van verdere ontwikkeling:
-Kringloop binnen elk van de systemen realiseren.
-Voorkomen van af te voeren restwaarde water.
-Inzet als zwemwater, viswater, en beleving.
-Pompen voorkomen.
-Hoogtebenutting door cascade en keten systemen.
-Effectief benutten voor natuur en subtiele deelprocessen.
-Zoektocht naar diverse verdampingsystemen.
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Kringlopen en kernwaarden.
De hoogte als vriend en vijand.
Hoogtefactor als vriend en vijand
De meest bijzondere factor in de groeve zijn de vele hoogteverschillen
in en rond de groeve vaak op korte afstand.
Deze hoogteverschillen zullen bij de herinrichting nog nader ingevuld
en afgewerkt worden.
Deze hoogtefactor is van zeer groot belang en biedt vele verborgen
mogelijkheden.
Grofweg is het neutrale punt hierbij de Maas. Waterstromen boven het
Maaspeil kunnen eventueel onder vrij verval richting Maas geleid
worden, Onder het Maaspeil dient actief naar een verbruikfunctie of
verdamping gezocht te worden. De ontwikkeling dient zich te richten op
aaneenschakeling of keten van diverse systemen.
Een variatie aan eigenschappen kan de betrouwbaarheid en
robuustheid hiervan vergroten.
Factoren.
-Rapport Plan van aanpak en beeldkwaliteitsplan.
-vegetatie
-huidige hoogte van de groeve
-watertypen in de huidige groeve en scheiding ervan.
-huidige pompen en werkelijke pompwaardes.

Globale hoogteligging van enkele belangrijke locaties
in NAP:

Kern van verdere ontwikkeling:

Maas normale afvoer
Bedrijven terrein
Meer de Olifant
Bodem Ohoevallei
Bodem groeve.
Waterpeil groevemeer
groevemeer
10

-Keten systemen verder uitwerken.
-Mogelijkheden ook in gebruik van hellingen en hellingshoeken.
-Zo mogelijk verschillende deelsystemen achter elkaar schakelen.
-Passieve systemen als) doorstroom- en verdampingmoeras,en
droogval vlaktes ontwikkeling .
-Actieve of kunstmatige waterverdamping systemen onderzoeken.
-Localiseren kansrijke plekken binnen de groeve.

45
m. NAP.
50
m. NAP.
46
m. NAP.
47
m. NAP.
20
m. NAP.
15
m. NAP Bodem
m. NAP.
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Kringlopen en kernwaarden.
Bodemopbouw en verschijningsvormen.
Grondsoorten en verschijningsvormen
De bodemopbouw van de groeve is door de jaren heen al helder in
beeld gebracht. Er is veel kennis op dit gebied aanwezig. De diepere
kalksteenlagen zijn over het algemeen zeer weinig waterdoorlatend.
Ook zijn op grote schaal (rest)producten voorhanden als bv. silex of niet
gebruikte kalk en verplaatste dekgrond.
Externe grond zal bij de herinrichting in de groeve worden ingebracht.
Met het herinrichten zullen vrijwel alle oppervlaktes opnieuw worden
geprofileerd ten tijde van de afwerking Er is dus vrijwel overal sprake
van een “geroerde” bovenlaag.
Door bij de afwerking gericht met specifieke grond en kalksoorten te
werken zijn specifieke eigenschappen naar bv begroeiing en
waterdoorlatendheid te verkrijgen. Op dit gebied is reeds veel kennis en
ervaring bij HC-ENCI voorhanden.
Het van groot belang deze kennis en ervaring welke in het bedrijf
aanwezig is te gebruiken en te bundelen.
De voorkomende grondsoorten en eigenschappen zijn samengevat:
- (zandige) leemlagen (bovenste lagen) Veelal goed doorlatend
- diverse kalkgesteentes met silex lagen.
Ondiep: goed doorlatend
Diep: slecht doorlatend
_Silex storten:
Aanvankelijk goed doorlatend
- Ingebrachte deklagen (klei, veen)
Matig tot goed doorlatend

Kern van verdere ontwikkeling:
-effectief gebruik bestaande grond en reststoffen van de groeve.
-Specifieke eigenschappen in relatie tot water nader uitwerken of
onderzoeken.
-Nieuwe grondsoorten bundelen in depot en beleid.
-isolatie externe grondstoffen onderzoeken.

Factoren.
-De bodemopbouw en lagen zijn bekend en inzichtelijk.
-Er is veel kennis en ervaring met de diverse grondsoorten, ook bij de
hergebruik ervan.
-Bij de herinrichting worden grondstoffen van buiten aangevoerd. De
locaties van verwerking binnen de groeve in kaart brengen zo nodig
isoleren en ivm, waterkwaliteit en ecologische potenties.
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Ontwerpen vanuit de waterketen en deelobjecten.
Visie koppelen met ontwerp en uitvoering.
In de voorafgaande hoofdstukken is de waarde en noodzaak van
balans, kringlopen en watersystemen inzichtelijk gemaakt. Er is ook
een onderverdeling gemaakt in 4 watersystemen
Hierbij kunnen de systemen in de groeve (no 2, 3 en 4 eventueel
gekoppeld worden. Het Maaswater dient nadrukkelijk gescheiden te
worden, en vormt een eigen afgesloten keten en doel.
Ontwerp van de waterketen en deelobjecten.
Definitie:
“Een waterketen zal bij de verdere ontwikkeling bestaan uit achter
elkaar geschakelde deelobjecten welke afzonderlijk ontworpen en
aangelegd kunnen worden. Het is van essentieel belang een deel
object altijd te zien vanuit hun positie in de totale waterketen. “
Ontwikkeling van de deelobjecten dient plaats te vinden op basis van
de onderliggende schema’s. Bij in de tijd vooruitgeschoven
ontwikkeling van deelobjecten is van belang eerst de gehele
waterketen in beeld te brengen om latere afstemmingsproblemen uit te
sluiten.
De ontwikkeling van keten en deelobjecten kent de volgende fases:
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Ontwerpen vanuit de waterketen en deelobjecten.
Kringlopen en de keten benadering.
Fase 1.
-Benoemen van de diverse waterketens en de
te verwachte eigenschappen op basis van
bestaande gegevens en inzichten.
-Keuzes en uitgangspunten bij het Ketendenken (cascade) nader uitwerken en
vastleggen.
-Keuzes en uitgangspunten voor reeds
voorzien gebruik, functies, gebied-hoogtes,
levada’s, d’n olifant, zwembad, etc (voorlopig)
vastleggen. (ook de horizontale verbinding van
deelobjecten is hierbij van belang . )
-Terugkerende deelobjecten uniform
benoemen, en ontwikkelen naar functie en
uitgangspunt in schaalbaar model.
-Nadere onderzoeken voor nauwkeuriger in
beeld krijgen bovenliggende keuzes en
uitgangspunten.

Noot:
-Nadere onderzoeken, voortschrijdend inzicht,
en correcties in het transformatieplan zullen het
basisproces beïnvloeden. Een flexibele en
robuuste ketenopbouw dient nagestreefd te
worden.
-Plan correcties dienen eerst vanuit de
ketenopbouw bekeken te worden en daarna
pas op object niveau.
-Het is bovendien de verwachting dat met de
ontwerp en uitvoering van deelobjecten gestart
zal moeten worden zonder dat de keten
compleet is. Hier dient met tijdelijke
maatregelen rekening gehouden te worden.

Voorbeeld invullen en ontwikkelen keten
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Ontwerpen vanuit de waterketen en deelobjecten.
Deelobjecten, schaal, plaats en balans.
Fase 2:
De deelobjecten verzorgen een specifieke functie binnen de keten.
De ontwerpuitgangspunten komen voort uit de hierbij specifiek
benoemde taak.
Hierbij zijn naast de schaal en eigenschappen bepaald:
Gewenst beeld, functie, hoogteligging, debiet in/uit, waar naar toe,
totale weging verwerken tot schetsontwerp en variaties inzichtelijk
maken.
Randvoorwaarden en punten van aandacht bij het schetsontwerp:
-Er dient ontwikkeld te worden richting stabiele en passief werkende
(deel)systemen.
-De ketenwerking is zo sterk als de zwakste schakel. Parallel ketens of
parallel werkende objecten zijn aan te bevelen !
-Inzichtelijk krijgen zekerheid of risico’s naar de daadwerkelijke functie
en werking. (bv. wat gebeurd bij een debiet +/- 25 %)
-Welke correctiemogelijkheden zijn er als delen van de keten anders
functioneren dan gepland.
-Ketens maar ook deelobjecten bezien naar seizoen variaties.
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Ontwerpen vanuit de waterketen en deelobjecten.
van uitvoeringsontwerp naar normaal bouwproject
Fase 3
Ondanks de complexheid van het voortraject en functies dient het deelobject geleidelijk
over naar een “normaal” bouwproject.
Een aantal factoren dienen hierbij extra aandacht te krjgen:
-Ten behoeve van de exacte werking is het werken met proefprojecten voor exacte
bouwmethode en beschrijving van groot belang en aan te bevelen.
-Onderzoeken naar, en het ontwikkelen van “gestandaardiseerde” bouwmethoden en
methodieken is kostenbesparend en verhoogd de betrouwbaarheid..
-De toetsing aan de eerdere beschreven keten-uitgangspunten, ook op detailniveau, blijft
van belang.
Fase 4
Uitvoering en controle van de werking.
-Naast de correcte uitvoering naar gewenst ontwerp is de uiteindelijke functie in de
waterketen van overstijgend belang.
-Functieverschuiving in de tijd actief monitoren. (Bv dichtslibben lagen.)
-Er dient bij het ontwerp en bouwproces altijd rekening gehouden te worden met een
correctie achteraf op basis van voortschrijdend inzicht en of aangepaste ketenfunctie.
-Ervaringen tijdens het bouwproces opgedaan, actief terugkoppelen naar ketenontwerp
(Fase 1.)
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