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Geopark

Het gemeentebestuur van de stad Maastricht heeft samen met de Stichting Ontwikkelingsmaat-

schappij Enci-gebied de aanzet gegeven om te bezien hoe het NHMM een versterking kan realiseren 

van de toeristische en educatieve infrastructuur van de stad en daardoor een grotere rol kan spelen 

in de economie van de stad. 

Vanuit het bestaande moet gekeken moeten worden hoe de inhoud van het museum op een meer 

zintuiglijke wijze vooral ook spelenderwijs beleefd kan worden.

De Service Science Factory van de Universiteit Maastricht is gevraagd onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden van een innovatieproces van het huidige museum aan de groeverand. 

Uit het rapport van dat onderzoek (d.d. 16 nov 2011 – te vinden op www.enci-gebied.nl) wordt dui-

delijk dat het accent moet komen te liggen op een modern museaal concept, dat van een belevings-

park, gelegen op een daarvoor optimale locatie. 

Een belevingspark als belangrijk onderdeel van het Enci-transformatieproces dat uiteindelijk tot 

gevolg moet hebben dat infrastructuur, werkgelegenheid, (toeristische-) recreatie en natuur in een 

nieuwe samenhang tot ontwikkeling kunnen komen.

       In 2011 verrichtte SSF, de Service Science 

Factory van de Universiteit Maastricht, een 

onderzoek naar de mogelijkheid om een 

innovatief concept rond de natuurlijke, 

historische en culturele potenties van het 

Enci-gebied te ontwikkelen. 

Dit rapport behandelt alle belangrijke 

elementen rond inhoud en economie van 

een mogelijk Geopark aan de rand van de 

groeve in de St. Pieterberg.

Het rapport is in digitale vorm te raad-

plegen op de website van de Stichting  

Ontwikkelingsmaatschappij Enci-gebied: 

www.enci-gebied.nl.
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G R O E V E

een binationaal park van 1500 ha
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O V E R G a N G S z O N E

K a D E

B E D R I J V E N T E R R E I N

Het groeve gebied in de St. Pietersberg wordt een aantrek-

kelijke plek om te bezoeken. En niet alleen voor Maastrich-

tenaren. 

Spectaculair landschap herbergt voor Nederland en Eure-

gio unieke elementen die ieder voor zich mensen zullen 

trekken. 

De geschiedenis van de voormalige mergelindustrie. 

zichtbare én tastbare geologie op een schaal die we elders 

niet kennen. Natuur met een werkelijk bijzondere flora en 

fauna. 

De cultuurhistorie van de het grottenstelsel, de geschie-

denis van het american Memorial de Scharkgroeve, een 

prachtig wandelgebied met de Observant, sportieve recre-

atie, historische highlights zoals fort St. Pieter en fort Eben 

Emael, plaatsjes als Canne, Petite Lanaye, de Lichtenberg 

met zijn uitkijktoren, museum en Slavante. 

Het hele gebied van de sluis van Ternaaien tot Fort Sint Pie-

ter en van Château Neercanne tot de Hoge Weerth is één 

groot binationaal park van 1500 ha. 

Met Geopark als spil in het midden.



een belevenis

     Door de indrukwekkende hoofdpoort van het ENCI bedrij-

venterrein kom je via de imposante Centrale Allée met zijn 

prachtig bladerdak van platanen het terrein op, richting de 

groeve.

Rechts ligt een industriële hal over een lengte van 200 meter 

met daarin zichtbaar activiteiten die het begrip cradle-to-

cradle inhoud geven, links de immense gebouwen van wat 

ooit de slakkendroger was van de cementoven. Parallel aan 

de Centrale Allée het Geopark Experience Center Maastricht.

De entree is prominent gesitueerd en dé logische manier om 

het gebied binnen te gaan.

Binnengekomen is er een ontvangstruimte en een informatie/

ticketbalie.

Na gebadged te hebben, voert een taps toelopende tunnel-

gang je naar een hal. De hal van de teletijdmachine die je  

60 miljoen jaren terug plaatst in de tijd. Daar is het aarde-

donker. Je ziet niets. 

Het enige wat je hoort is een druppel water die met tussenpo-

zen van twee seconden hard inslaat op……..

Na een aantal minuten sluit achter je de poort.

Het is spannend. Wat gaat er gebeuren. Zintuigen zijn gedes-

oriënteerd…… maar na een poosje opent zich een andere 

poort, hetgeen al op zich een beleving is door een spel van 

licht, geluid, voelen en ruiken, en kom je in de hal van 60 mil-

joen jaren geleden. 

Hier begint een nooit te vergeten beleving van 50 minuten 

waarbij je ver terug gaat in de tijd. Een experience die je leidt 

door de geschiedenis van de diverse perioden. Maar dat niet 

alleen. 

Een van de ervaringen heeft betrekking op de flora en fauna. 

De flora en fauna die uniek is voor de mergelgroeve. Flora 

en fauna die ook in de groeve te zien, ruiken te horen en te 

voelen is. 

Kortom de experience is allemaal op een aantal zintuiglijke 

manieren te ondergaan, allemaal interactief te beleven door 

objecten vast te houden, te betasten, te besnuffelen, te horen 

en te zien. 

Uiteraard maak je in een van de hallen kennis met Bèr.  

Bèr leeft, Bèr is te aaien, Bèr is te beklimmen...

Na 50 minuten geen idee van tijd te hebben gehad,

ontwaak je plots, toch maar weer, in de huidige tijd.  

Het jaar 2020.
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     Maar dan is het in zijn geheel nog niet afgelopen. Integen-

deel. Er is een andere beleving gemaakt die uitnodigt om nog 

zeker een uur te blijven. 

De uitgang is een enorme hal. In die hal staan de baggers van 

de laatste mergelwinning door ENCI geschonken aan de stad. 

Daar mag je in het wiel gaan staan en een foto van je eigen 

nietigheid online verzenden naar al je volgers op twitter. 

Er staan ook twee quarry trucks. Daar mag je op, in en aan 

zitten. Een live webcam laat het publiek zien wie er nu achter 

het stuur zit. 

Er liggen enorme bergen mergel waarin naar fossielen ge-

zocht mag worden. Er liggen bergen vuurstenen waarin je 

vuistbijlen, speerpunten en vuursteen mag zoeken en die je 

mag houden. 

In een andere hoek is een laboratorium waar je mergel kunt 

analyseren. Er staan ook reuze microscopen waar je fossielen 

tot in de kleinste details kunt bestuderen.
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In weer een andere hoek mag je zelf beton maken. De beton 

kun je gieten in een dinosauresvorm, die vervolgens versneld 

met laserlicht wordt gedroogd. Bèrke mag in de tas mee naar 

huis. In nog weer een andere hoek mag je beeldhouwen in 

blokken  mergel.

En er is nóg veel meer……

Uiteraard is er een souvenirshop, een auditorium, een paar 

vergaderzaaltjes en is er de toegang naar de NHMM basis-

collectie. 

Het restaurant heeft een adembenemend uitzicht op de  

groeve en op het icoon waar je met verrekijkers naar kunt kij-

ken. Dat icoon wordt op enorme schaal tijdens een jarenlang  

proces in de steilwand gerealiseerd.

Het buitenterras is gevestigd op het “Point Sublième”, van 

daar kun je naar de 38 meterzone en naar de groeve.



het concept

Service Science Factory (SSF) stelt in haar rapport voor om te komen tot een breed opgezet Geo-

park, gebaseerd op een aantal pijlers, waarvan ze er 7 benoemd en er 3 in het rapport verder 

uitwerkt.

Voor een levensvatbare start van het concept is realisatie van minimaal 3 pijlers noodzakelijk, 

waarna het concept stapsgewijs kan worden uitgebouwd.

•	 De	groeve	wordt	natuurgebied	met	speciale	vegetatie	en	fauna.	

•	 De	vuursteenmijnen,	de	geschiedenis	van	vuursteen	industrie.

•	 De	Maastrichtiën	muur,	zichtbare	geologische	evolutie	tot	65	miljoen	jaar	terug	in	de	tijd.

•	 Het	industriële	complex	en	industrieel	erfgoed,	mergelwinning,	cement	industrie	en	evolutie	

in bouwmaterialen.

•	 Bèr	de	mosasaurus,	het	leven	en	sterven	van	Bèr.

•	 De	Oehoes	en	hun	leven	in	de	Oehoe-vallei.

•	 De	geschiedenis	van	het	gangenstelsel	in	de	berg.

Grondslag van alle pijlers is een educatieve filosofie, waarbij bezoekers hun eigen programma 

kunnen samenstellen.

De gemeenschappelijke deler bestaat uit aanspreken van de ‘zeven zintuigen’: kijken, ruiken, 

aanraken, proeven, horen, aanvoelen (intuïtie) en balanceren (evenwicht) om daarmee een alles 

omvattende beleving te scheppen.

Dit concept dient tot realisatie te worden gebracht door een projectteam dat is samengesteld 

uit	externe	deskundigen,	mensen	van	het	NHMM	en	betrokken	partijen	uit	de	inhoudelijke	en	

fysieke omgeving, w.o. spelers uit de particuliere markt.

de inhoud

Wat Geopark uniek maakt is de combinatie van “hands-on” elementen op eenzelfde locatie: na-

tuur, geologie, natuurlijke geschiedenis, cultureel erfgoed en industrie. 

Binnen Europa bestaat een netwerk van zo’n 50 Geoparken waarbinnen Geopark Maastricht zal 

opvallen: de combinatie tussen natuur, geologie, cultureel erfgoed en industrie blijkt een bijzon-

dere.	De	bezoeker	kan	zijn	“experience”	samenstellen	uit	zeer	verschillende,	maar	 feitelijk	ook	

zeer verbonden thema-peilers. Juist die combinatie van bv. industrieel verleden, de techniek van 

bouwmaterialen en de wel zeer aanschouwelijke geologie, ingebed in een spectaculair recreatief 

natuurgebied levert een meerwaarde op die elders niet of alleen kunstmatig voorhanden is. 

Het begrip “Genis Loci” zou aan deze plek ontsproten kunnen zijn.

Dit unieke sellingpoint levert de bouwstenen voor het Geopark. 

Het is niet bedacht, het ís er gewoon.

Geopark wordt vooral ook een eigentijds concept. Het NHMM krijgt aan de groeverand letterlijk 

de kans om zich opnieuw uit te vinden. De komende eeuw zal een snelle evolutie te zien geven 

van museale concepten. De groeve is dé plek om in die ontwikkeling te stappen en daarmee het 

bestaan van het NHMM toekomstvast te maken. 

Een	zintuiglijke	“Experience”,	die	zó	wordt	aangeboden	dat	bezoekers	zelf	hun	menu	van	de	dag	

samenstellen. We zijn ook niet anders meer gewend: passieve en vooraf gestructureerde con-

sumptie	van	informatie	maakt	plaats	voor	actieve	exploratie	door	mensen	die	zelf	bepalen	wat	

ze wel en niet interessant vinden en die hun eigen verbanden leggen. Dankzij het internet we-

reldwijd. De muren van het traditionele museum zijn daardoor transparant geworden, ze hou-

den de boel alleen nog maar droog.

Elke peiler biedt rond een thema een uitdagend samenstel van activiteiten aan.
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(vrij vertaald en samengevat uit het rapport van SSF)

De groeve is letterlijk Bèr’s huiskamer: op deze plek was de zee waar hij in 

rondzwom. Hier is hij gestorven en door ons gevonden. We zijn eigenlijk 

op bezoek. Bezoek loopt niet keurig gestructureerd van A naar B, maar 

dwaalt wat rond in het vreemde huis waar het te gast is. Bèr zijn huis be-

staat uit 5 kamers waar de bezoeker 5 belangrijke onderdelen van zijn 

leven kan leren kennen.

als voorbeeld het thema Bèr, de Mosasaurus
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Bèrs woonkaMer

Hier leert u de geschiedenis van Bèr verder kennen door zijn leefomge-

ving en soortgenoten digitaal te verkennen. Net als in elke woonkamer 

staan hier bekende objecten die iets vertellen over de bewoner. 

Op Bèr’s TV ziet u b.v. de film over de ontdekking van Bèr in de groeve. 

Bèr’s kalender laat zien hoe relatief het begrip tijd is als u over zijn tijd 

nadenkt. En als u uit het raam kijkt, ziet u Bèr’s buitenwereld. 

Horen, zien en voelen.

Bèrs keuken

Hoe kwam het dat de Mosasaurus evolueerde van een prooi 

in een jager. Stap in Bèr’s schoenen en ervaar in een interactief 

spel hoe het was om te eten en gegeten te worden in de toen-

malige voedselketen. 

Zien, aanraken en intuïtie.

Bèrs laBoratoriuM

Waarom kwam er een eind aan Bèr zijn leefwereld? Door ex-

perimenten in spelvorm ervaart u zelf waardoor de leefwe-

reld van Bèr veranderde. Zozeer veranderde, dat hij er zelf niet 

meer in kon overleven. Welke verandering gaf uiteindelijk de 

doorslag? 

Ervaar het zelf door te luisteren, kijken, aanraken, ruiken en 

intuïtie.

Bèrs achtertuin

Hier gaat u weer naar buiten, naar de plek waar Bèr en Carlo 

zijn gevonden. Ervaar de sensatie van dat moment door voor-

al ook zelf te zoeken. Met moderne GPS-gestuurde middelen. 

Een echt koud/warm/bingo! spel.

Bèrs salon

Hier maakt u kennis met Bèr en kunt u zich proberen voor te 

stellen hoe hij eruit zag. Bèr vertelt het verhaal van zijn leven. 

Ter plekke kunt u met allerlei aangeboden materialen én uitleg 

uw voorstelling van Bèr in elkaar zetten. 

Horen, zien en intuïtie.
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de stand van zaken ter plaatse

Groeve  In de groeve wordt tot 1 juli 2018 mergel ge-

wonnen, daarna wordt de groeve ingericht als natuur - 

gebied.

vuursteen	 	 Silex	is	een	restproduct	bij	het	winnen	van	

mergel. Het wordt deels gebruikt bij de wegenbouw en 

deels in de groeve opgeslagen. Bij Rijckholt bevinden zich 

vuursteenmijnen uit de prehistorie.

De Maastrichtiën Muur  zij is onderdeel van de 

groeve	en	wordt	bij	het	beëindigen	van	de	afgraving	pro-

minent zichtbaar gemaakt in een 40 meter hoge verticale 

wand van 50+ NaP tot 10+ NaP.

het inDustrieel coMplex  Enci heeft nu 3 kernactivi-

teiten, mergelwinning, productie van klinker in de oven en 

de cementmaling. De cementmaling blijft na 2018 actief, 

de overige activiteiten worden geschiedenis.

Bèr	 	De	 vindplaats	 van	 Bèr	 is	 gemarkeerd	 en	 kan	 in	 de	

toekomst bezocht worden. Hetzelfde geldt voor vindplaat-

sen van fossielen die later gevonden worden, zoals Carlo in 

2012.

oehoevallei  De Oehoe broedt en fourageert in het 

noordelijk deel van de groeve, de Ohoevallei. Dit gedeelte 

van de groeve wordt een bijzonder stiltegebied.

het GanGenstelsel  Deze grootste toeristische attrac-

tie van Maastricht trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoe-

kers en biedt naast de geschiedenis van het blokbreken 

ook veel cultuurhistorie. VVV-Maastricht verzorgt op dit 

moment	 de	 exploitatie.	 Het	 is	 Nederlands	 belangrijkste	

overwinteringsgebied van vleermuizen.

katalysator en economische motor

Het rapport van SSF geeft aan dat de “belevingsattractie” 

Geopark aan de groeverand de kwaliteiten van het gebied 

in een totaal concept aanbiedt en daardoor de publieks-

trekker van het gehele gebied wordt. Het aantal bezoekers 

kan toenemen van nu plm20.000 naar minimaal 70.000 en 

wellicht	maximaal	200.000	per	jaar.	De	kracht	van	het	Geo-

park is dat door de vormgeving van het concept het bezoek 

kwantitatief én kwalitatief gestuurd kan worden. Geopark 

realiseert op een positieve wijze de regie op het bezoek aan 

het gehele gebied.

Door SSF is op hoofdlijnen een model gemaakt waarin de kas-

stroom, de economische motor, berekend is.

Deze kasstroom varieert van € 840.000,- bij 70.000 bezoekers tot  

€ 2.400.000,- bij 200.000 bezoekers.

Een	dergelijke	ontwikkeling	maakt	het	museum	niet	meer	exclu-

sief afhankelijk van financiering door de gemeente en dat past bij 

de huidige inzichten daarover.

SSF heeft ook een marktanalyse gemaakt en daarbij vastgesteld 

dat de voornaamste doelgroepen ouders met kinderen en seni-

oren zijn. Een kleine, maar niet onbelangrijke, doelgroep zijn de 

amateur geologen en amateur paleontologen uit de gehele  

wereld	die	afkomen	op	het	hier	zichtbare	Maastrichtiën.

Een zorgvuldige analyse van andere concepten in de gro-

tere	regio	leert	dat	qua	schaalgrootte	in	relatie	tot	exploita-

tie, aantallen bezoekers, inbedding in de bestaande situatie 

en directe werkgelegenheid Geopark een haalbare kaart is.

Geopark legt de verbinding tussen natuur, geologie, indus-

trie en recreatie en is daardoor een belangrijke factor in het 

ontstaan van een juist “bedrijven-biotoop” waarin het “onver-

enigbare verenigd wordt”.
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infrastructuur

De kwaliteit en omvang van het aanbod voegt wezenlijk 

toe aan het totale aanbod van de regio Maastricht.

Bezoekers zullen op allerlei manieren naar het gebied ko-

men, per (openbare-)bus, per boot, per auto, op de fiets 

en te voet. al die verschillende vervoersmiddelen hebben 

hun eigen toegang tot het gebied. Op dit moment vervoert 

de firma Stiphout per jaar zo’n 100.000 bezoekers per boot 

naar Slavante en het gangenstelsel. Het ligt voor de hand 

ook voor het bezoek aan Geopark de nadruk op vervoer 

over water te leggen. Hiertoe kunnen de bestaande voor-

zieningen, waaronder ook het pontje over de Maas, verder 

uitgebouwd en met elkaar in verband gebracht worden.

Een structureel vervoer over water vanuit de stad hoeft zich 

niet te beperken tot Geopark en kan verschillende locaties 

langs de Maas in de regio met elkaar verbinden. zo’n “natte 

hoofdas” zal een stimulans zijn voor de gehele toeristische 

infrastructuur van de regio. 

als gevolg daarvan valt ook te verwachten dat het percen-

den en de VVV, die allemaal een bijdrage gaan leveren aan 

een nieuwe toekomst voor het transformatie gebied.

Tal van regionale ondernemers zullen hiervan profiteren, 

zoals fietsenverhuur, campings, hotels, restaurants, cam-

perplaats,	 botenexploitanten	 en	 b.v.	 organisatoren	 van	

sportieve en toeristische activiteiten.

tage meerdaagse bezoeken aan de stad zal toenemen, een ont-

wikkeling waar de stad al langer aan werkt.

Het NHMM als Geopark bij de groeve zal een forse impuls voor 

de regio blijken te zijn en bovendien de enige in deze hoek van 

Limburg die een zeer positieve uitstraling heeft en structuurver-

sterking bewerkstelligt in vele sectoren. 

Om te beginnen biedt het perspectief aan lokale stakeholders, zo-

als het NHMM zelf, het CNME, het IVN, Natuur Monumenten, Enci, 

de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij Enci gebied, de overhe-

       Petit Lanaye, een Belgisch achter-

achterhoekje in diepe rust? Wellicht 

een slapende kikker die wakker gekust 

moet worden door een nieuwe tijd. 

Samen met Eijsden kan zij een mooi 

sluitstuk vormen van de recrea tieve 

infrastructuur van onze regio. Hoewel, 

als de tijd hebt, vaart de boot mis-

schien nog wel verder naar Visé. Vooral 

op woensdag is dat leuk, want dan is 

daar markt.
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       Het Bonnefantenmuseum trekt 

nu vooral bezoek dat daar speciaal 

voor komt. Het museum ligt excen-

trisch, waardoor het geen onderdeel is 

van een “logische toeristische route” 

door de stad, je moet er ook nog eens 

speciaal heen. Wanneer het Bon-

nefantenmuseum een stop is in een 

langere vaarroute tussen bv. het Bas-

sin en Eijsden, ligt het ineens aan een 

voor toeristen aantrekkelijke hoofdas 

langs belangrijke punten in de regio. 

Regie op vervoer versterkt zo de ge-

hele infrastructuur. Het Bonnefanten 

zal daardoor ook ander soort bezoek 

aantrekken.

‘
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Voor	 de	 ontwikkeling	 en	 realisatie	 van	 de	 Experience	 en	

de inrichting van het gebouw moet uiteindelijk uitgegaan 

worden van eenzelfde bedrag.

In de aanloop zal dus over een aantal jaren in totaal een 

bedrag van € 36 mln gevonden moeten worden. 

Inclusief 21% BTW is de investeringsraming € 43,560.000.

Om	de	exploitatiekosten	te	drukken	en	de	uitgangspunten	

van duurzaamheid inhoud te geven moet het gebouw zeer 

goed geïsoleerd zijn en zal via de toepassing van de tech-

niek van warmte/koude opslag er gedurende het gehele 

jaar sprake zijn van een constante temperatuur van 21°C. 

Perfecte omstandigheden  overigens ook voor de realisatie 

van een collectie depot (erfgoed).

 

aanwenDinG BestaanDe GeBouwen nhMM

Met de integrale verplaatsing en het inpassen van de hui-

dige museale presentatie van het NHMM in het Geopark 

komen de bestaande gebouwen aan het Bosquetplein en 

Jekerstraat vrij.

Eigenaar is de gemeente Maastricht die zelf kan kiezen voor 

een nieuwe functietoewijzing en/of vermarkting.

Uit eerdere berekeningen blijkt dat verkoop plm EU 2,795 

miljoen kan opleveren, terwijl de actuele huurprijs van deze 

huidige huisvesting aan het Bosquetplein plm EU 100.000,- 

per jaar bedraagt.

Een	experience	center	 is	bedrijfseconomisch	én	 inhoude-

lijk niet rendabel te krijgen wanneer de beleving en het 

gebouw niet in één keer in een minimale omvang gereali-

seerd worden. 

Het Geopark in eerste aanleg dient daarom à fonds perdue 

gefinancierd worden.

Wordt dit vertrekpunt niet omarmd, dan maakt dit project 

geen kans van slagen. 

Door	initiële	realisatie	van	voldoende	onderdelen	van	het	

concept dient een kritische massa te ontstaan, waardoor de 

regie-functie van het project kans van slagen maakt en het 

bedrijfseconomisch aanjager kan worden voor het gehele 

gebied. Daarna kan het Geopark, bijgestuurd door de wer-

kelijkheid van haar realisaties, verder uitgroeien.

kostenraMinG huisvestinG

Uitgegaan moet worden van een bestaande of nieuw te bou-

wen hal van plm 6000m² BVO. In dit gebouw moeten worden 

ondergebracht	 de	 experience,	 het	 museum,	 de	 beleefhal,	

het restaurant, de magazijnen en kantoren. Door te kiezen 

voor	een	industriële	hal,	bv.	het	spiegelbeeld	van	ovenhal	5/6	

kan de bouwkundige investering worden begroot op € 3000 

per m². Bij nieuwbouw zou dat een investering van totaal  

€ 18 mln betekenen, waarbij overigens het werkelijk beno-

digd aantal m2 nader bepaald dient te worden.
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financiering

       Excedent vermogen is het vermogen dat een organisa-

tie of bedrijf niet nodig heeft voor zijn continuïteit.

Het excedent vermogen van de provincie Limburg is door 

de verkoop van de aandelen van het nutsbedrijf Essent 

enorm toegenomen. Het gaat om een bedrag van meer 

dan één miljard euro.

In 2011 is hier nog een toegift bijgekomen door de verkoop 

van onderdelen van Essent die in tweede termijn verkocht 

zijn. Het gaat hier om een bedrag van 148 mln. Euro.

Het is aan Provinciale Staten van Limburg nu een besluit 

te nemen over de aanwending van haar enorme excedent 

vermogen, temeer omdat inmiddels duidelijk is dat gelden 

die niet worden ingezet om de regio te verstersterken, door 

de rijksoverheid in beheer worden genomen.

investerinG

Een	belangrijke	 aanzet	 voor	de	 investering	van	36	mln.	 euro	 (excl.	 BTW)	 in	de	gebouwen	en	

het	concept	van	het	NHMM	Experience	Center	kan	komen	uit	het	excedente	vermogen	van	de	

provincie Limburg, de reserveringen t.b.v. “Maastricht Culturele Hoofdstad” en eerdere reserve-

ringen t.b.v. het NHMM. 

In een tijd van economische crises vraagt de samenleving om impulsen die een regio versterken. 

Het Geopark is een dergelijke impuls en als zodanig een van de weinige in z-W Limburg.

aangezien het huidige museum in zijn geheel wordt opgenomen in het Geopark, wordt er van-

uit gegaan dat in ieder geval ook de huidige (gemeentelijke) financiering van het museum on-

derdeel wordt van de financiering van het Geopark. Belangrijk strategisch doel is daarbij dat 

Geopark uiteindelijk niet meer (alleen) van financiering door de overheid afhankelijk is. Om dat 

strategische doel te kunnen verwezenlijken dient ook voor de eerste aanzet aanvullende finan-

ciering uit andere bronnen gezocht te worden.

Daarbij wordt gekeken naar private bronnen en dienen de mogelijkheden van Europese gelden 

te worden onderzocht.

Provincie en een aantal cultuurfondsen gaven al eerder hun bereidheid aan om aan een nieuwe 

toekomst van het NHMM mee te werken.

exploitatie

Het	NHMM	is	nu	een	zaak	van	de	gemeente	Maastricht.	De	exploitatie	drukt	jaarlijks	op	de	begro-

ting in de orde van € 800.000. Wanneer het NHMM verplaatst wordt, mag verwacht worden dat 

de	gemeente	de	verantwoordelijkheid	voor	deze	bijdrage	aan	de	exploitatiekosten	gedurende	

een periode van minimaal 15 jaar verzekert. Deze bijdrage kan geschieden door financieel bij te 

dragen, door personeel te detacheren of een combinatie van beide. 

Door	de	gemeentelijke	bijdrage	is	een	deel	van	de	exploitatie	kosten	structureel	gedekt.	

Extra	middelen	komen	voort	uit	de	verkoop	van	entreekaarten.	In	het	Final	Report	van	SSF	wordt	

uitgegaan	van	een	minimaal	aantal	bezoekers	van	70.000	oplopend	tot	maximaal	200.000	per	

jaar.	De	opbrengsten	hiervan	variëren	van	€	840.000	tot	€	2.400.000	per	jaar.

BijDraGe enci en stichtinG soMe

ENCI Holding NV is bereid om de gronden op haar industrieterrein tegen een symbolische erf-

pacht gedurende 50 jaren ter beschikking te stellen onder de conditie dat de termijn ingaat op 

het	moment	dat	de	financiering	van	de	investering	in	gebouw	en	concept	van	het	NHMM	Expe-

rience	Center	rond	is	en	er	expliciete	helderheid	bestaat	wie	de	eigenaresse	wordt	van	de	ge-

bouwen	en	wie	verantwoordelijk	is	voor	de	exploitatie.	Indien	het	NHMM	direct	op	de	rand	van	

de groeve komt, zal het gevestigd zijn op het terrein dat eigendom is van de Stichting Ontwikke-

lingsmaatschappij ENCI-gebied. Het bestuur van deze stichting wil evenals ENCI BV meewerken 

om het NHMM onder gunstige condities ruimte aan te bieden.
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zen voor een inhoudelijk concept. Het gebouw is slechts instru-

ment om dat concept mogelijk te maken. Een aantal elementen 

van het concept zal als vrijstaande “objecten” in het gebied een 

plek vinden. andere elementen en de centrale functies hebben 

een gebouw nodig. Indachtig de integratie gedachte met het be-

drijventerrein, kan dat gebouw b.v. een spiegelbeeld zijn van de 

huidige ovenhal 5/6. Een lang, hoog en eenvoudig uitgevoerd in-

dustriebouw. Een gebouw dat past in het toekomstbeeld dat we 

van het bedrijventerrein en overgangszone voor ogen hebben. 

In het Plan van Transformatie worden hoge eisen gesteld 

aan duurzaamheid. Het dak kan fungeren als zonnecentrale 

en mogelijk kan het water uit de groeve, dat weggepompt 

moet worden, fungeren als bron voor de WKO installa-

tie. Het hoeft dus qua architectuur en techniek geen lelijk 

eendje te worden, maar staat wel in dienst van de functies 

die het zal herbergen en het gewenste kwaliteitsbeeld op 

het bedrijventerrein.

Bèr Moet teruG naar De Groeve

Onze visualisatie is daarom een geheel andere: de essentie 

van dit plan is om de belangrijkste bewoner aan het Bos-

quetplein terug te brengen naar waar hij thuis hoort: 

Bèr	moet	terug	naar	de	groeve.	

Bèr	staat	model	voor	de	 logica	van	het	Geopark:	concept	

en plek horen bij elkaar en leveren zo de meerwaarde op 

waar iedereen mee gediend is.

Meestal wordt hiermee begonnen. Bestuurders en inves-

teerders worden lekker gemaakt met een artist-impression, 

vaak van een zeer beroemde architect. Deze impressie en 

de naam van de architect moet het gevoel oproepen dat 

men het gebouw wil realiseren. Uit ervaring weten we dat 

realisatie van dat soort gebouwen budgettair volledig uit 

de hand kan lopen en waar het allemaal om begonnen was 

doen vergeten. 

Bij de realisatie van het Geopark wordt zeer bewust geko-

visualisatie
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