ENCI

GEBIEDSONTWIKKELING

TOPOS en het ENCI gebied
Stichting TOPOS beoogt het
informeren en gevoelig maken van
de bevolking voor de ruimtelijke
kwaliteit in Maastricht en omgeving
in de brede zin van het woord.
TOPOS wil zich (samen met
andere partijen) in het kader van het
jaarprogramma 2022 richten op de
gebiedsontwikkeling van het
ENCI-terrein. Het gaat om een
complex transformatieproces,
waarbij veel betrokken partijen met
uiteenlopende visies en belangen
betrokken zijn.
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Plantekening Plan van Transformatie

De transformatie van het
ENCI-gebied

Uitvoering transformatie
in de afgelopen 10 jaar.

Eindplan (2019); overdracht
eigendom groeve aan Natuur
monumenten (2020).

Vanwege de geplande beëindiging

Sinds (2009) heeft SOME onderde-

Overgangszone: afwerking en

van de cementproductie in 2019,

len van het plan van transformatie

bouwrijpe oplevering/overdracht

is al in 2009 een Plan van Trans-

gerealiseerd. Daarnaast hebben

overgangszone 38+ noord in

formatie opgesteld. Hierin zijn de

er ook ontwikkelingen plaatsge-

erfpacht aan SOME, openstelling

eindafwerking van de groeve, de

vonden die niet expliciet in het

38+ (2017); realisatie tijdelijke

transformatie van het naastge-

PvT waren opgenomen, maar wel

horeca Bistro Hoffmanni (2018),

legen bedrijventerrein, de ont-

een meerwaarde vormen voor het

afwerking en bouwrijpe opleve-

wikkeling van de tussengelegen

gebied:

ring overgangszone 38+ zuid,

overgangszone en de kade aan

Groeve: aanleg en overdracht

voorbereiding afwerking over-

de Maas opgenomen. De uitvoe-

eigendom aan Natuurmonumen-

gangszone 50+ (2019), over-

ring van het transformatieproces

ten van onder andere oehoevallei

dracht overgangszone 38+ zuid

is in 2010 in handen gelegd van

(2011) en 6,5 ha. kalkgraslanden

in erfpacht aan SOME (2019);

de Stichting Ontwikkelingsmaat-

(2017); realisatie toegang noord-

overdracht eigendom overgangs-

schappij ENCI-gebied (SOME).

zijde groeve via trap, zwevend

zone 38+ aan Natuurmonumenten

Op 1 januari 2022 hebben de

uitzichtplatform (2015); eerste

(2020).

bestuurders van SOME hun taken

openstelling (beperkt gedeelte,

overgedragen aan (nieuwe) verte-

2017); in- en uitgebruik nemen

genwoordigers van de gemeente

natuur(zwem)plas (2017); einde

Maastricht, Provincie, ENCI, Spa

kalksteenwinning (2018), herin-

en Natuurmonumenten.

richting en oplevering volgens
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Bedrijventerrein: vestiging

Dit heeft er toe geleid dat er vanuit

Ook is onzeker of er nog voldoen-

nieuwe bedrijven op het bedrijf-

het Programma Aanpak Stikstof

de draagvlak is voor een aantal,

sterrein en in het hoofdkantoor

(PAS) ontwikkelingsruimte voor

nog niet gerealiseerde, ingrepen,

van ENCI (vanaf 2011); start

stikstofuitstoot werd gereserveerd

bijvoorbeeld de sloop van oven

voorbereiding sloop (vanaf 2018);

voor het gebied. Desondanks

8 c.a.

stopzetten oven, einde klinker

lukte het bij het opstellen van het

productie (2019).

ontwerp bestemmingsplan niet

De eigenaar van het ENCI-com-

om de gezamenlijke onderdelen

plex, te weten HeidelbergCement,

bruikname zuidelijke toegangsweg

uit het PvT volledig in te passen

wil op zo kort mogelijke termijn

en nabijgelegen parkeerplaats

(zowel industrie, als natuur als

het bedrijvengedeelte in de markt

(2010-2011 ), realisatie info

verkeersbewegingen naar nieu-

zetten, waarbij sloop van oven 8

centrum/Chalet D’n Observant

we functies in het gebied). Door

met bijbehorende schoorsteen en

(2013), ontwerp Centrale Allee

de uitspraak inzake het PAS in

mogelijk ook fabrieksgebouwen

door ENCI (2018)

mei 2019 kwam de op dat mo-

aan de orde zou zijn. Op het vrijko-

ment resterende gereserveerde

mende terrein zou de centrale ont-

De Schark (2012) en realisatie

ontwikkelingsruimte voor stikstof

sluitingsweg aangelegd moeten

Uitzichtplatform D’n Observant

echter te vervallen. Ook was het

worden.

(2011).

niet meer mogelijk de recent

Toegangen: aanleg en inge-

Overige: Nieuwe entree naar

opnieuw verleende Natuurwetvergunning van ENCI in een nieuw

Procedures in relatie tot
Plan van Transformatie

bestemmingsplan te vertalen. Er

Bijzonder waardevol
industrieel erfgoed?

moet voortaan nadrukkelijker rekening gehouden worden met de

Nadat de Werkgroep Industrieel

In opdracht van SOME is gestart

slechte staat van instandhouding

Erfgoed en Heemschut in 2021 het

met het opstellen van het ontwerp

van de natuur in de omliggende

initiatief genomen hadden om de

bestemmingsplan en de uitwer-

Natura2000- gebieden, met name

unieke waarden van het industri-

king van de business case voor

het direct aangrenzende gebied

eel erfgoed te beschermen (status

de overgangszone. Bij de uitwer-

Sint Pietersberg. Daarom is er, on-

monument), hebben Crinsom Ar-

king van deze twee onderdelen

danks het stoppen van de oven en

chitectural Historians, in opdracht

is gebleken dat onderdelen uit

zelfs na het volledig stoppen van

van het atelier van de Rijksbouw-

het PvT (Plan van Transformatie)

de productie van ENCI, beperkte

meester, onderzoek gedaan naar

moeilijk uitvoerbaar en soms

juridisch vergunde milieuruimte

de cultuurhistorische waarden van

onderling strijdig zijn. Partijen

beschikbaar voor nieuwe ontwik-

het totale fabriekscomplex. In zijn

werden geconfronteerd met

kelingen/voor nieuwe (intensie-

schrijven van 13 januari 2022 on-

nieuwe ontwikkelingen, inzichten

ve) industriële bedrijvigheid. Er

derschrijft de Rijksbouwmeester

en wijzigingen in beleid en wet-

is pas weer substantieel ruimte

de conclusies van het rapport:

en regelgeving. Bij het opstellen

voor nieuwe ontwikkelingen als

van het Plan van Transformatie

de omliggende natuur gezond en

in 2009 was geanticipeerd op het

veerkrachtig is.

soepeler worden van Natuur- en

De dekking van de beheerkos-

Milieuwetgeving, door de intro-

ten voor Natuurmonumenten is

ductie van de Crisis- en Herstelwet

hoogst onzeker geworden waar-

(CHw). Het PvT is als prioritair pro-

door afspraken in het PVT op

ject onder de CHw aangewezen.

onder druk staan.
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“

Ik bied u hierbij het onderzoeksrapport aan. Dit rapport vertelt

een verhaal dat millenia teruggaat: van de vorming van de aarde in het Krijt tot de
cementproductie in de 20e eeuw. Het gaat over het ontstaan van een bijzonder
landschap waarin zowel dinosaurussen hun sporen hebben achtergelaten,
als de mens. Het gaat over de sociale geschiedenis van de streek en over het
industriële erfgoed dat van grote betekenis is voor heel Nederland.
Het onderzoek toont aan hoe bijzonder gelaagd deze plek is en laat zien dat er
mogelijkheden zijn voor herontwikkeling zonder de identiteit van de plek te verliezen.
Kijkend met een frisse blik zie ik de enorme potentie van het gebied.
In het rapport zijn twee toekomstscenario’s voorgesteld, die het gesprekover de
toekomstige ontwikkelingen kunnen voeden en aansporen tot
verdere verkenningen en uitwerkingen.
Ik onderschrijf de conclusies van dit rapport en hoop dat u dezelfde mening bent
toegedaan. Het nationale belang van deze plek verdient een nationale erkenning.
Mede gezien de aanstaande verkoop van het terrein en de voorgenomen sloop,

”

raad ik u daarom aan om een aanwijzingsprocedure
conform de Erfgoedwet te starten.

Het rapport is aan betrokken
partijen aangeboden en zal na
bestudering door het Ministerie
van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap, aan de staats
secretaris voorgedragen worden
voor de monumentale status.
Door diverse partijen is aangedrongen op een spoedige uitspraak in deze.
Het gemeentebestuur van
Maastricht wil het actualiseren
van het bestemmingsplan mede
afhankelijk stellen van de plannen
van de nieuwe (markt)partijen
en is, afhankelijk van het besluit
van de gemeenteraad, bereid om
de overgangszone (50+NAP) in
eigendom te nemen totdat een
marktpartij zich met een kansrijk
initiatief meldt.
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Verbeelding overgangszone tussen groeve
en bedrijventerrein

In juni 2021 heeft de RWTH de

Nieuwe impulsen

Strategische Visie Zuid Limburg
gelanceerd. Verdere belangrij-

TOPOS ziet mogelijkheden om

ke documenten zijn het histo-

partijen onderling te verbinden

risch-geografisch onderzoek van

en gedurende het proces partij-

J. Renes (1999) en de Landschaps-

en blijvend te informeren. In het

visie Zuid Limburg (2007). Deze

voorjaar van 2021 hebben

studies/onderzoeken zijn gericht

Ernst Homburg van Werkgroep

op het inventariseren van de

Industrieel Erfgoed Limburg

uitzonderlijke landschappelijke,

(WIEL), Frits Theeven (Erfgoed

culturele en sociale kwaliteiten

vereniging Bond Heemschut), als-

van het gebied. Al deze studies en

ook Math Reneerkens en Bart Bux

documenten geven richting aan

van TOPOS, vervolgens aange-

de ruimtelijke ontwikkelingsmoge-

vuld met architect Nicole Maurer

lijkheden van het ENCI-gebied.

(Strategische Visie Zuid Limburg)
het initiatief genomen tot het leveren van bijdragen.
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‘Samen sterck’
In de tweede helft van 2021 heeft
de genoemde groep contacten gelegd met de gemeente Maastricht,
Natuurmonumenten, experts op
het gebied van duurzame energieopwekking (waterstof), bewoners,
kunstenaars en experts op het
gebied van gebiedsontwikkeling.
De inschatting is, dat de zoektocht
van het vergaren van meer kennis
en ideeën nog zeker tot en met
2022 zal plaatsvinden.

Basis voor gebiedsontwikkeling

landschappelijk perspectief lijkt
het verankeren van het ENCI-ge-

Als belangrijke basisinformatie

bied met het Zuid-Limburgse land-

voor de gebiedsontwikkeling

schap logisch en gewenst.

wordt gedacht aan de volgende
zaken:

Natuur
Natuurmonumenten heeft een

Landschap

substantieel deel van het ENCI-

Het kalklandschap is groter dan

gebied in bezit. Deze organisatie

het ENCI-gebied. Een groot deel

draagt zorg voor het beheer van

van Zuid Limburg wordt door ri-

de natuurterreinen en de toegan-

vier- en beekdalen, alsook door de

kelijkheid ervan (rondleidingen).

löss- en kalkbodem gevormd. Uit

Bijzonder zijn de groeves die van-

mergelgroeves (w.o. Valkenburg)

wege de gradiënten uitzonderlijke

en vuursteengroeves (Rijckholt)

soorten planten en dieren kennen.

zijn eeuwenlang delfstoffen ge-

Waterpeilbeheer is daarbij van

wonnen. Dit landschapstype heeft

vitaal belang. De jaarlijkse kosten

de regio een eigen identiteit ge-

zijn dermate hoog, dat deze zwaar

geven (zie: Strategische Visie Zuid

op de begroting van Natuurmonu-

Limburg 2020 en De geschiedenis

menten drukken.

Iconisch is de habitat van de Oehoe
aan de rand van het grottenstelsel
in de mergelsteilwand

het Zuid Limburgse cultuurlandschap van J. Renes 1988). Vanuit
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Cultuurhistorie

distributie, worden thans inspan-

De betekenis van de cultuurhis-

ningen geleverd om dit industri-

torie van de ENCI-terrein en de

eel erfgoed voor de toekomstige

St. Pietersberg is uitzonderlijk.

generaties te behouden. Er loopt

Wat betreft het aflezen van de

een procedure rond de aanwijzing

prehistorie (tertiair tijdperk) zijn

tot rijksmonument van het hele

we wel bekend met de landdino-

fabriekscomplex. Een belangrij-

sauriërs in de continenten van

ke opgave voor een kansrijke en

Amerika (Utah) en Azië, maar

(vooral) duurzame transformatie

minder bekend met het prehis-

van het ENCI-gebied is de (multi)

torisch leven in zee. De zachte

functionele inrichting van het

kalksteen (mergel) vertegenwoor-

gebied. Elders zijn geslaagde

digt het prehistorisch leven in

voorbeelden daarvan te vinden:

zee. Tot de verbeelding spreken

Zeche Zollverein Essen, Ruhrge-

ammoniet, zee-egel en natuurlijk

biet, Saarland, C Mine Genk, etc.

ook de Maashagedis, oftewel de

De genoemde transformaties zijn

Mosasaurus. Archeologisch kan

magneten geworden voor natuur,

deze ‘verzameling’ bijdragen aan

cultuur en bedrijvigheid van inter-

het verbeelden van de historie

nationale allure.

van het kalk- of mergellandschap,
zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in

Bedrijvigheid

het Natuurhistorisch Museum te

Nieuwe milieubelastende bedrij-

drijven die zich momenteel bezig

Maastricht. Ofschoon dit educatief

vigheid is voor het ENCI-gebied

houden met o.m. bioproduct-ont-

bijzonder interessant is, wordt

onwenselijk. Bedrijvigheid op

wikkeling en nanotechnologie.

de relatie met de oorspronke-

het gebied van innovatie en

De condities voor vestiging van

lijk vindplaats gemist. Mensen

duurzaamheid is echter welkom,

bedrijvigheid zullen wel verbeterd

hebben naast de mergelwinning,

zo mogelijk in combinatie met

moeten worden (zie energie/infra-

dankbaar gebruik gemaakt van

innovatieve woonvormen. Een

structuur).

het gangenstelsel als schuilgele-

deel van de bedrijfsgebouwen

genheid tijdens oorlogen en zij

(bulkopslag) zou gebruikt kunnen

hebben dit beeldend in de grotten

worden voor productieprocessen

De industriële archeologie biedt

vastgelegd.

elders (recycling/upcycling). De

uitzonderlijke mogelijkheden.

Stedenbouw

bedrijvenlocatie is uniek om ook

Soortgelijke bedrijventerreinen

Vanaf 1926 heeft de fabrieksmati-

autonome en duurzame ontwik-

elders hebben een transformatie

ge mergelwinning vorm gekregen

kelingen mogelijk te maken. De

doorgemaakt, die voor de regio’s

en zijn de eerste fabrieksgebou-

locatie op korte afstand van het

van grote (symbolische) waarde

wen gerealiseerd, waaronder ge-

stedelijk gebied, en de aanwezige

zijn. Naast de bestaande (karak-

bouwen ontworpen door de archi-

ruimten bieden in potentie goede

teristieke) gebouwen/bouwwer-

tecten Peutz, v.d. Bergh e.a. Een

mogelijkheden voor het huisves-

ken kan het overgangsgebied

aantal van deze gebouwen heeft

ten van innovatieve bedrijvigheid

(50+NAP) prima aansluiten op de

een monumentale status. Voor

in een ‘laboratorium setting’. Ken-

overige functies, zowel op be-

enkele karakteristieke gebouwen

nisinstellingen, w.o. UM, Science

drijvigheid als op het omringend

en installaties, w.o. bulkopslag,

& Engineering, Hogeschool Zuyd,

landschap (natuur).

oven, schoorsteen, transport- en

Brightlands en uiteraard ook be-
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Wonen
Uitgaande van nieuwe voorzieningen/bedrijvigheid en een goede
ontsluiting, zou het mogelijk zijn
om experimentele woningbouw
op het ENCI-terrein te realiseren.
Duurzaamheid in de brede zin van
het woord (ecologisch, sociaal,
milieu en economisch) zou daarbij
de leidende gedachte moeten zijn.
Recreatie
Beleving van het ENCI-gebied kan
als cruciaal worden gezien. Cul-

Silohotel Kaapstad

tuurrecreatie is (in potentie) voldoende voorhanden en kan met
een weefsel van routestructuren
in het Zuid-Limburgse landschap
verankerd worden. Verblijfsrecreatieve voorzieningen in bestaande
gebouwen kunnen, zeker voor de
‘nieuwe generatie’ gebouwen/
bouwwerken, een boeiende uitdaging zijn.

8

Infrastructuur
De doorgaande weg tot en met
het ENCI gebied, is voor een
hogere verkeersafwikkeling matig
tot redelijk (aan de Nederlandse
zijde). Toename van het autoverkeer zal kritisch moeten worden
gevolgd. Andere vormen van
wegverkeer moeten worden gestimuleerd, w.o. openbaar vervoer,
fietsen e.d. Het vervoer van personen en goederen via de Maas kan
een extra impuls gebruiken. Een
verbinding over de Maas ter hoogte van de ENCI naar de overzijde
met de UM/Randwijck en het Heuvelland, kan tot de mogelijkheden
binnen een ontwikkelscenario (watertaxi, veer, kabelbaan) behoren.
Er zou zelfs een (recreatieve) route
door de groeves kunnen worden
aangebracht. Ook zou de ontsluiting/verbinding met het achterland
van Eben-Emael (fortificatie WO1)
en Visé meer aandacht kunnen
krijgen.
Energie
Met het oog op het inzetten van
duurzame energie voor het gebied
zal de huidige aardgas afhankelijke aansluiting kritisch moeten worden bekeken. Er zal een
onderzoek moeten plaatsvinden
naar vormen van opwekking van
duurzame energie, bijvoorbeeld
geothermie, waterstof, bio-, zonne- en windenergie. Met betrekking tot waterstof (H2) als energiebron heeft een eerste verkenning

Aandacht voor de inrichting van loskade

plaatsgevonden, waarbij hooguit
opslag tot de mogelijkheden lijkt
te behoren.
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Deelnemende experts
TOPOS is voor het verkrijgen
van gegevens afhankelijk van
veel partijen, welke variëren van
marktpartijen, verenigingen, stichtingen, burgergroepen tot allerlei
(overheids-) instanties. TOPOS
heeft kennis gedeeld met de Werk-

Drieluik

groep Industrieel Erfgoed Lim-

* Stakeholders/experts
Ernst Homburg, Jon van Rooijen,
Frits Theeven, André Hassink,
Ray Lanswyer, Hans Hoorn,
Rene Daniels, Coen van der Gugten,
William Gerardu, Theo Oberndorff,
Ger Jonkergouw, Jacques Mikx,
Piet Eichholtz.

burg, Maurer United Architects als

In het Drieluik van lezingen in

participant van de Strategische

2022 wil TOPOS de betrokken des-

Visie Zuid-Limburg, Natuurmonu-

kundigen in de gelegenheid stel-

menten en diverse stakeholders

len om hun inzichten verder toe te

en experts*.

lichten. Het gaat om deskundigen

Een eerste en belangrijkste con-

van verschillend pluimage en uit-

clusie is dat een integrale aanpak

eenlopende expertise: cultuurhis-

van het gebied noodzakelijk is,

torie, ecologie, landschap, natuur,

waarbij geomorfologische,

kunst, duurzaamheid, economie

archeologische, cultuurhistori-

en vastgoedontwikkeling. TOPOS

sche, landschappelijke, natuurlijke

is van oordeel dat bij de lezingen

en stedenbouwkundig/architect-

zo veel mogelijk partijen, waaron-

onische waarden in onderlinge

der zeker ook burgergroepen, be-

samenhang tot een duurzaam

trokken moeten worden. TOPOS

perspectief voor het gebied kun-

wil dit complexe proces van harte

nen leiden.

faciliteren en op die manier bijdragen aan een duurzame toekomst
voor het ENCI-gebied.

Programmaraad TOPOS
Math Reneerkens
Bart Bux
Roland van Bussel
www.toposmaastricht.nl

Lay out
Jack Jamar | Graphic Design
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