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SPA en het Plan van Transformatie 
                       ENCI-gebied 

 
 
 

SPA is ontstaan uit het burgerinitiatief dat in 
2007-2008 de integrale problematiek rond de 
ENCI en de groeve op de politieke agenda 
wist te krijgen. 
In het Plan van Transformatie (P.v.T.), dat in 
2010 is vastgesteld, zijn de kaders vastgelegd 
die de omvorming van de groeve en het 
industrieterrein van de ENCI beschrijven.  
Naast Natuurmonumenten, ENCI, Provincie 
Limburg en de gemeente Maastricht is SPA 
een partij die meedoet in de realisatie van het 
Plan van Transformatie.  
De uitvoering van dit plan ligt in handen van 
de Stichting Ontwikkelings Maatschappij Enci-
gebied, kortweg SOME.      
Een vertegenwoordiger van SPA is daarmee lid 
van het bestuur van SOME.  
SPA vertegenwoordigt de “omgeving” en toetst  
de ontwikkelingen en initiatieven die genomen 
worden in het gebied aan het P.v.T. 
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Uit het Bestuur van Stichting Sint 
Pietersberg Adembenemend 
 
Coen van der Gugten 
 

De afgelopen jaren hebben we in SPA met een 
hecht clubje de kar getrokken: Igo Gorissen, 
Huub Keybets, ikzelf en later Klaas Westerterp. 
Behalve voorzitter was ik ook namens SPA 
bestuurslid van de stichting SOME én nam ik 
deel aan de projectgroep en diverse 
werkgroepen binnen SOME. Een heleboel 
werk dat ik met veel plezier heb gedaan. Ik 
heb de afgelopen jaren heel veel vergaderd en 
daarbij het kantoorgebouw van ENCI vaker van 
binnen gezien dan ik ooit had verwacht. 
Al dat vergaderen heeft, hoop ik, 
meegeholpen het ENCI-transformatieproces te 
brengen waar het nu is: midden in de 
uitvoeringsfase. Op dit moment staan heel 
veel onderdelen van de transformatie op het 
punt werkelijkheid te worden. De afwerking 
van de groeve wordt langzaam maar zeker 
zichtbaar, zoals de zwemvijver met 
bijbehorende waterhuishouding, de trap in het 
verlengde van de Luikerweg en de contouren 
van de overgangszone. De ontwikkeling van 
het bedrijventerrein verloopt voorspoedig. 
 



 
samenhang 
 
Ook gaan zaken soms stroever dan we 
verwacht hadden. De procedure rond het 
bestemmingsplan blijkt weerbarstig en de 
positie van de ENCI-fabriek is, met het 
aantreden van een nieuwe directie daar, aan 
het veranderen. Kortom een ingewikkeld 
proces met veel elementen die allemaal op 
een of andere manier samenhangen. 
 
 
 
politiek 
 
Een topklus zou je denken, en dat is het ook.  
Op enig moment realiseerde ik me echter dat 
ik toch al heel wat jaren mijn vrije én minder 
vrije tijd in dit project stak en dat ik mijzelf wel 
erg vaak tegenkwam. Hoe lang is je 
houdbaarheid in zo'n geval? Geen idee. 
Wat ik wél wist, was dat ik al een tijdje ook 
politieke ambities had binnen onze stad.  
Dat leidde er toe dat ik dit voorjaar werd 
verkozen tot lid van de Maastrichtse 
gemeenteraad. 
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kiezen 
 
En dan blijkt dat je zelf ook moet kiezen. 
Gewoon omdat er niet genoeg uren in een dag 
zitten om alles te blijven doen, maar ook 
omdat uit overwegingen van integriteit blijkt 
dat een raadslid op heel veel momenten toch 
maar beter niet ook nog eens betrokken kan 
zijn bij zoiets als een ENCI-transformatie.  
Na veel gesprekken heb ik dan ook de 
conclusie getrokken dat ik nu vooral als 
raadslid die transformatie af en toe wat te 
bieden heb.  
Ik ben dus geen voorzitter meer van SPA. 
Onze grootste zorg was daarnaast het vinden 
van een opvolger in het bestuur van SOME.  
En dat is gelukt, met William Gerardu krijgt 
SOME iemand in haar midden die, dat weet ik 
heel zeker, beter is dan ik.  
SPA en SOME gaan er dus op vooruit en zo 
hoort het ook. 
Ondertussen ben ik heel blij met alles wat ik 
de afgelopen jaren geleerd heb. Ik kijk vooral 
ook terug op een periode dat ik met een 
aantal mensen waar ik dat nooit bij had 
verwacht heel goed heb kunnen 
samenwerken. Dat bleek ook de basis van het 
succes van dit project: een hecht team van 
mensen die allemaal hun best doen in 
gezamenlijkheid tot iets moois te komen. 
Dat laatste trucje ga ik ook in de raad 
proberen.  
En daar mag u mij altijd op aanspreken:  
 
                info@coenvandergugten.nl 
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Crematorium in ENCI groeve? 
 
De eventuele vestiging van een crematorium 
in het ENCI-gebied heeft al flink wat stof doen 
opwaaien. Dit was zeker het geval op eerste 
infoavond van Monuta begin 2014. 
De tweede infoavond van Monuta op 24 juni   
verliep aanmerkelijk rustiger. Aan de orde 
kwamen: de historie van begraven en 
cremeren, technische aspecten zoals 
(minimale) uitstoot van kwik en stof en de 
(zeer) voorlopige ideeën van de (landschaps)-
architect over het ruwe ontwerp van het 
crematorium en inpassing in het bestaande 
landschap. Slechts weinig mensen vonden de 
weg naar het Stayokay hotel. Jammer, want 
het was een zeer informatieve avond en SPA 
vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen hierover meepraten. Naar de oorzaak 
van de geringe opkomst kan men slechts 
gissen. 
Volgens SPA is een crematorium in het ENCI 
gebied (overgangszone) een niet alledaags idee 
dat goed onderzocht moet worden. SPA hecht  
aan een open en transparante procedure,  
waarin de omgeving kan participeren.  
Met besluitvorming niet eerder dan aan  
het eind van die procedure. Monuta heeft 
onlangs haar bidbook aangeboden aan SOME. 
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Uitgangspunten SPA 
 

Bij de beoordeling van de vraag of dit initiatief 
de toets van de kritiek kan doorstaan hanteert 
SPA een aantal uitgangspunten: 
 

 Het crematorium mag de verdere 
ontwikkeling van de overgangszone  en 
het ENCI-gebied niet blokkeren. Positief 
geformuleerd: het moet deze juist 
versterken. 

 Het crematorium moet de natuur, 
toekomstige culturele en recreatieve 
waarden van het gebied versterken. 

 Overlast door verkeersbewegingen en 
luchtvervuiling door uitstoot van diverse 
stoffen moeten tot een minimum beperkt 
blijven.  

 In alle opzichten moet duurzaamheid 
voorop staan.  

 Financiële belangen dienen ondergeschikt 
te zijn aan eerder genoemde 
uitgangspunten. 

 Last but not least: het crematorium moet 
-uiteraard- passen in het bestemmingsplan 
en de functies van de overgangszone zoals 
opgenomen in het Plan van Transformatie. 
Het verdient de voorkeur dit voorafgaand 
aan besluitvorming en daarom z.s.m. te 
laten toetsen door onafhankelijke juristen.  
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voortgang in het  
Plan van Transformatie 
 
Coen van der Gugten 

 
Wat is er gebeurd tot nu toe! 
 
Het afgelopen jaar zijn we midden in de uitvoering 
van het transformatieplan terecht gekomen. Na 
alle voorbereiding beginnen nu ook dingen 
zichtbaar te worden. 
 
De trap aan het eind van de Luikerweg zal in 2015 
gebouwd worden. 
 
De zwemvijver bij ’de Olifant’ is in ruwe vorm zo'n 
beetje klaar.  
 
De zone waar kalkgrasland moet komen wordt nu 
aangelegd. 
 
De tweede ingang van de Schark is gemaakt, er 
staat zelfs een Amerikaanse vlag bij.  
 
Chalet d'n Observant is in het weekend super druk.  
 
De contouren van de overgangszone, incl. het 
‘point sublime’  zijn nu zichtbaar. 
 
Het eerste grote bedrijf dat zich vestigde, Inashco, 
is een succes. Het kantoorgebouw van ENCI zit zo'n 
beetje vol met kleine bedrijven. 
 
Recent zijn vier jonge Oehoe’s uitgevlogen en  
de vallei zelf begint een vertrouwd beeld te 
worden met de houtwallen en open gekapte 
randen.  
 
Natuurmonumenten laat de top van  
d’n Observant al weer helemaal verslonzen... 
 
….en natuurlijk heeft het pontje van en naar 
Heugem dit jaar ook weer gevaren. 
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Wat heeft er tot nu toe veel  
aandacht gevraagd! 
 

Het nieuwe bestemmingsplan blijkt weerbarstig.  
Hoe maak je verandering mogelijk in een document 
dat vooral alles in detail wil vastleggen?  
 
De sfeer bij het Chalet is een beetje teveel 
doorgeschoten met zoiets als terrasverwarming.  
Dat hoort niet thuis op een plek waar we 
duurzaamheid willen uitstralen. 
 
De pogingen om een icoon ergens in de groeve te 
realiseren liepen om allerlei reden op niets uit.  
We proberen het nu met een prijsvraag op basis 
van duidelijke uitgangspunten.  
 
De discussies rond een eventuele vestiging van een 
crematorium bij de visvijver zijn niet gemakkelijk 
en roepen veel emoties op.  
 
 
Kortom, het transformatie project begint op stoom 
te komen. Af en toe piept het en blaast het, maar 
de locomotief rijdt! 
 
 
 
 
U hoort nu van ons, horen wij ook van u? 

We zijn erg benieuwd naar uw reacties op 
deze eerste nieuwsbrief van SPA. 
 
U kunt reageren via ‘contact’  op 
www.sintpietersbergadembenemend.nl 

                 

 

SPA 
Sint Pieterberg Adembenemend 
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  Jekerweg 36  6212 GC    
  Maastricht 
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