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Voorwoord 

04 1 

Afstuderen doe je doorgaans maar één keer in je leven. Althans, als je maar één studie 
hebt gevolgd. Voor mij is dit, na mijn studie HBO Bouwkunde aan de Hogeschool Zuyd 
te Heerlen, echter de tweede keer dat ik afstudeer, nu aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Alle vergaarde kennis van de afgelopen jaren toepassen en verwerken tot een 
mooie eindopdracht blijft een uitdagende en leerzame ervaring. 

Gedurende mijn Masterperiode Architecture, Building & Planning aan de Technische 
Universiteit Eindhoven heb ik mij op een aantal nieuwe gebieden verder ontwikkeld. 
Bijvoorbeeld het uitwerken van concepten, conceptueel en vernieuwend denken, het 
opdoen van ontwerpervaring met betrekking tot herbestemming en duurzaam bouwen. 
Daarnaast heb ik de integrale ontwerpmethode, waarin ik in mijn afstuderen op de 
Hogeschool Zuyd al kennisgemaakt heb verder uitgediept, en heb ik ervaring opgedaan 
in het maken van ontwerpen en analyses op verschillende schaalniveaus: van kleine 
paviljoens tot grootschalige projecten, zoals herontwikkeling van het stationsgebied in 
Maastricht en herbestemming van het aanwezige monumentale stationsgebouw. 

Vooral kennis en ervaring van herbestemming, duurzaamheid en integraal ontwerpen zijn 
naar mijn mening de ingrediênten om als architect in de toekomst meerwaarde te kunnen 
leveren aan de samenleving. 

In dit afstudeerwerk heb ik mij verder verdiept in de combinatie architectuur, bouwtechniek 
en de meer intuïtieve aspecten van het ontwerpen: het Poêtisch lngenieurschap. Dit heeft 
geleid tot het ontwerp van een nieuw bad- en gebouwconcept aan de rand van de ENCl
groeve in Maastricht. Ik heb dit ervaren als een interessante ontdekkingstocht en zoektocht 
naar het ideale en passende thermaalbad voor deze unieke plek. De reis begon met het 
verrichten van een leerzaam vooronderzoek naar verschillende thema's die zich richten 
tot het baden. Dit resulteerde in het lijvige boekwerk 'BADEN', dat we met verschillende 
ontwerpdisciplines uit het afstudeeratelier 'Poêtisch lngenieurschap' van prof. ir. Jeanne 
Dekkers, hebben gerealiseerd. Een mooi referentiewerk, dat in de toekomst zeker nog 
gebruikt zal worden! 

Daarnaast hebben we met het afstudeeratelier een aantal excursies georganiseerd: o.a. 
een bezoek aan Therme Vals' van architect Peter Zumthor in Zwitserland en 'Gellert' en 
'Rudas' badhuizen in Boedapest. Dit heeft goede inspiratie en ideeên opgeleverd voor 
het ontwikkelen van het nieuwe badhuisconcept. Tot slot heb ik ook veel geleerd van het 
ontwerpproces zelf. De feedback van de afstudeerbegeleiders heeft mij mede geholpen 
om tot de voor u liggende scriptie te komen. 

Graag wil ik in dit voorwoord van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te 
bedanken. Allereerst gaat mijn dank uit naar de afstudeerbegeleiders prof.ir. J. P. T. Dekkers, 
dr.ir. S.P.G. Moonen en A.J.M. Walraven arch. AvB, voor de prettige en inspirerende 
begeleiding tijdens de atelier-bijeenkomsten. Verder alle mede-afstudeerders, voor het 
ontwikkelen van het mooie boekwerk in het vooronderzoek, de fantastische excursies en 
voor de inspirerende discussies en fijne samenwerking die we gehad hebben. Daarnaast 
wil ik mijn ouders en tweelingbroer Jeroen bedanken voor hun commentaar op mijn scriptie 
en hun ondersteuning tijdens mijn afstuderen. 

Tot slot wens ik u nog veel leesplezier toe. 

Velden, 21 februari 2012 

Maurice Houben 



003. De ENCI fabrieken en de kalksteengroeve. 

05 



Samenvatting 
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'HET PLATEAUBAD' 
Het verbindende thermaalbad voor een 
unieke badbeleving aan de rand van de 
ENCl-groeve in Maastricht. 

Tegenwoordig vormt leegstand van 
voormalige industriepanden, cultureel 
erfgoed en oude kantoorgebouwen een 
groot probleem. Niet alleen in Nederland, 
maar ook in andere Europese landen en 
ver daarbuiten doet zich dit probleem voor. 
Het behoud van dit soort bouwwerken 
en terreinen is van belang voor de 
culturele waarde en kan in tijden van 
economische onzekerheid een manier zijn 
om toch beweging in de markt te krijgen. 
Herbestemming is hiertoe een interessante 
mogelijkheid. 

In Maastricht komen in 2018 de voormalige 
ENCl-groeve en de omliggende bebouwing 
vrij, ten gevolge van het stoppen van de 
kalksteenwinning. Deze unieke locatie is 
uitermate geschikt voor herbestemming en 
herontwikkeling. De gemeente Maastricht 
en ENCI hebben dan ook al studies laten 
verrichten naar toekomstige ontwikkeling 
van het gebied. 

Nederland kent van ongme geen echte 
badcultuur, zoals in Islamitische landen, 
Duitsland of bijvoorbeeld Hongarije. Sinds 
het einde van de twintigste eeuw is deze 
branche pas in Nederland tot ontwikkeling 
gekomen en heeft er een sterke groei 
plaatsgevonden in de wellness markt. De 
veranderende behoefte van de consument, 
de steeds kritischer wordende consument 
en het langzaam verzadigen van de markt, 
vraagt om een onderscheidend bad- en 
wellness concept. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het 
ontwikkelen van een innovatief badhuis 
concept, dat in het vrijkomende ENCl
terrein gebouwd kan worden. Daartoe 
is op basis van diverse analyses van de 
stad Maastricht, de ENCl-groeve en een 
literatuurstudie naarwellness en badhuizen 
een visie geformuleerd met betrekking 
tot het vernieuwend badconcept en haar 
stedenbouwkundige inpassing. 

Het nieuw ontwikkelde badconcept is 
genaamd 'Plateaubad' en het nieuwe 
badhuis zal verrijzen aan de rand van 
de imponerende kalksteengroeve, waar 
het uit zal groeien tot een aangenaam 
toevluchtsoord ('Badrefuge') voor toeristen, 
inwoners van Maastricht en badgangers 
die deze unieke locatie bezoeken. Het 
nieuwe badhuis voorziet niet alleen in een 
ontspanningsfunctie op het terrein, maar 
zal ook diverse recreatieve wandelroutes 
(Pieterpad) en de verschillende losstaande 
attracties weer met elkaar in verbinding 
brengen. Het Plateaubad concept kent de 
volgende karakteristieken: 

·Baden op 
(plateaus) in 
omgeving, 
unieke baden, 
mergelzuilen; 

verschillende niveau's 
een kalksteenachtige 
met verschillende 
badvoorzieningen en 

• Een verrassende, dwalende badgang met 
bijzondere en indrukwekkende uitzichten; 

• Een sterke referentie met de vroegere 
kalksteenwinning komt terug in de 
architectuur; 

• Een badbeleving, waarbij alle zintuigen 
geprikkeld en gestimuleerd worden; 

• Interactie tussen de verschillende 
plateaus en aandacht voor het sociale 
aspect tijdens de badgang. 

In deze afstudeerscriptie is het concept 
vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp, 
waarin naast de architectonische 
aspecten ook aandacht is besteed aan 
de stedenbouwkundige inpassing en de 
vernieuwende prikkeling van de zintuigen. 
Het resultaat is een badhuis dat versmelt 
in het landschap van de voormalige ENCl
groeve, waarin men op een verrassende 
en vernieuwende wijze kan ontspannen 
en genieten. Laat u inspireren door deze 
vernieuwende vorm van ontspanning! 



004. De verschillende plateaus van de ENCl-groeve en op de voorgrond de bouwlocatie voor het nieuwe thennaalbad. 
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Transformatie en herontwikkeling 
In veel steden hebben historische gebouwen 
en/of terreinen hun oorspronkelijke functie 
verloren. De gebouwen voldoen niet 
meer aan de huidige eisen, zijn te duur in 
onderhoud of de oorspronkelijke activiteiten 
die in het gebouw gehuisvest werden zijn 
op basis van economische overwegingen 
overgeheveld naar lage lonen landen of 
vanwege technologische ontwikkelingen 
overbodig gewordenA. Het gevolg: oude 
fabriekspanden, pakhuizen, watertorens, 
silo's maar ook kerken, kloosters en 
voormalige industriegebieden staan 
leeg. Sprekende voorbeelden hiervan 
zijn Strijp-S in Eindhoven, het ENCl
terrein in Maastricht en de voormalige 
steenkolenmijn te Beringen (België). 

De zojuist beschreven industrieterreinen en 
historische panden bieden mogelijkheden 
voor een stedenbouwkundige en 
architectonische herontwikkeling. Hierin 
kunnen verschillende gebruiksfuncties 
opgenomen worden die een verrijking 
zijn voor omgeving, stad en regio. 
Dat multifunctionaliteit, meervoudig 
ruimtegebuik en herbestemming goed 
samengaan is al in vele projecten 
aangetoond. Een sprekend voorbeeld 
is 'Hart van Zuid' te Hengelo, waar 
de gebruiksfuncties wonen, werken, 
infrastructuur en vervoer en openbare 
voorzieningen worden ondergebracht 
in een 50 hectare groot plangebied, 
waar voorheen fabrieken van Stork 
gehuisvest waren. Zo worden bijvoorbeeld 
woningen, bedrijfsgebouwen maar ook 
een winkelcentrum en verschillende 
culturele gebouwen gerealiseerd, tussen 
al bestaande herbestemmingen, zoals het 
techniekmuseum en het Twents ROC, dat 
gehuisvest is in de voormalige gieterij van 
Stork8

. Herontwikkeling biedt dus kansen 
en mogelijkheden om verdere leegstand 
en uiteindelijke sloop van historische 
industrieterreinen en industrieel erfgoed te 
voorkomen. 

Omdat er in 2018 een einde komt aan de 
mergel- en kalksteenwinning in de Sint
Pietersberg te Maastricht, komt er een 
uniek gebied vrij waar een herontwikkeling 
plaats kan vinden: het ENCl-terrein. Het 
terrein van de ENCI (Eerste Nederlandse 
Cement Industrie) is gebouwd rondom 
een kalksteengroeve. De kalk vormt een 
van de belangrijkste grondstoffen van 
cement, dat in de fabrieken van ENCI 
wordt geproduceerd. In het omringende 
gebied is het rijke verleden van de Sint
Pietersberg nog steeds voelbaar door 
aanwezigheid van monumentale hoeves, 
de indrukwekkende verdedigingswerken, 
het cultuurhistorische heuvellandschap 
met o.a. verborgen mergelgrotten en 
natuurlijk de industriële bebouwing van 
de ENCI. Voor het betreffende gebied 
hebben ENCI en de gemeente Maastricht 
inmiddels enkele voorstudies laten doen 
naar mogelijke transformaties van het 
gebiedc. 

Wellness 
Wellness, met name baden en kuren is 
pas sinds enkele tientallen jaren sterk 
in ontwikkeling in ons land. Dit komt 
omdat Nederland geen echte badcultuur 
kent0 . Een bezoek aan een thermaalbad 
valt binnen deze categorieën. Er zijn 
slechts vijf erkende thermaalbaden in 
ons land waarvan sommige verouderd 
zijn of eenzelfde standaard badconcept 
hanteren en op beperkte schaal de 
zintuigen stimuleren. De mogelijkheden 
voor een nieuw thermaalbad in Nederland 
zijn vanwege dit beperkte aanbod dan 
ook positief te noemen, maar er zijn 
ook regio's waar meerdere badhuizen 
gevestigd zijn. Een dergelijke sitatie komt 
voor in Zuid-Limburg waar in de regio 
enkele thermaalbaden zijn gevestig. Bij 
de realisatie van een nieuw thermaalbad is 
het onderscheidend karakter dan ook van 
cruciaal belang. Een unieke plek en een 
vernieuwend bad- en gebouwconcept! 

Uit het M3 vooronderzoek en diverse 
andere bronnen blijkt dat er nog volop 
groeipotentie is in de wellnessbranche 
in Nederlando.e,F. Ook marktresearch 
van NPTC-NIPO toont dit fenomeen 
aan. Momenteel ondernemen 430.000 
Nederlanders een wellness vakantie, de 
potentiële omvang van deze markt wordt 
echter geraamd op 890.000 bezoekers. 
Wellnessactiviteiten worden het liefst 
gecombineerd met culinaire activiteiten, 
zonnebaden en zwemmen maar ook 
fietsen en natuurwandelingen zijn in trek. 
Nederland zelf is een geliefd land voor 
dit type vakantie, waarbij de provincies 
Limburg en Gelderland de voorkeur 
genieten F. 

Deze sterke groei zal ervoor zorgen dat 
de markt verzadigt en de concurrentie 
toeneemt. Het aanbieden van wellness
diensten die passen bij de huidige vraag 
van de klant en zich onderscheiden 
van de concurrentie, wordt dan ook 
steeds belangrijker. De veranderende 
markt is onder andere af te leiden uit de 
constatering dat de consument voor kortere 
periodes wil onthaasten en de markt van 
de preventieve wellness groeiend ise.F. 
Daarnaast valt het op, dat een bezoek af!n 
een wellnesscentrum vaker gecombineerd 
wordt met een korte vakantieF. 
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Probleemstelling en motivatie 
In voorgaande inleiding zijn een drietal zaken geconstateerd: 

1. Zo is er in de eerste plaats veel leegstand van historische panden en voormalige 
industriegebieden. Om behoud van dit cultureel erfgoed te bewerkstelligen is 
herbestemming en transformatie een reële optie; 

2. Daarnaast is er de ENCI groeve in Maastricht die in 2018 vrijkomt, een zeer geschikte 
locatie voor natuurrecreatie en een interessante plek voor de realisatie van een 
thermaalbad; 

3. Tot slot is er een veranderende wellnessmarkt die vraagt om een vernieuwend 
badhuisconcept dat past bij de behoeftes, eisen en wensen van de moderne mens. 

Persoonlijke fascinatie en interesse voor badhuizen die ontstaan is tijdens het 
vooronderzoek0 van dit afstudeeratelier heeft mij geleid naar dit afstudeeronderwerp 
en de zojuist geformuleerde probleemstelling. Uit het vooronderzoek is mij duidelijk 
geworden, dat overzicht en samenhang vaak ontbreken in bestaande ontwerpen van 
thermen en badhuizen. Ook het aspect zintuiglijke ontwerpen, een soort zijstap van 
integraal ontwerpen is iets wat ik in de huidige badhuisontwerpen mis of in zeer beperkte 
mate terug zie komen. Het is daarom mijn persoonlijke overtuig ing dat door op integrale 
manier en vanuit het perspectief van de gebruiker te ontwerpen, een beter badhuis kan 
worden verkregen wat in al haar aspecten leidt tot de badbeleving waar de gebruiker van 
deze tijd naar vraagt! 

Doelstelling en onderzoeksvragen 
De bovenstaande probleemstelling is vertaald in de volgende doelstelling: 

"Het ontwikkelen van een nieuw badhuisconcept, dat past binnen de geplande 
herontwikkelingen voor het vrijkomende ENCl-terrein aan de Sint-Pietersberg te 
Maastricht en voldoet aan de eisen en wensen van de moderne badgast." 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, dienen echter eerst een aantal deelvragen 
beantwoord te worden: 

• Hoe kan wellness worden gedefinieerd en hoe is dit te vertalen naar architectonische en 
stedenbouwkundige waarde? 

• Hoe en waarom heeft het ENCl-terrein en de omringende stad Maastricht zich in de 
loop der decennia zo ontwikkeld? En wat zijn de knelpunten en kwaliteiten in het ENCl
gebied? 

• Op welke wijze kan het nieuwe badhuis 'versmelten' met het landschap en hoe ontstaat 
een gewenste verbinding met de unieke context? 
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Methode 
Om een antwoord te vinden op 
bovenstaande onderzoeksvragen is een 
combinatie van onderzoekstechnieken 
toegepast: literatuuronderzoek, schetsen 
en technische tekeningen, 3D modellen 
en visualisaties en fysische modellen, in 
de vorm van maquettes. Het onderzoek is 
daarbij verdeeld in drie delen: 

1. Theoretische beschouwing 
2. Ontwerp 
3. Reflectie 

In onderstaande illustratie is de opzet van 
de onderzoeksaanpak weergegeven. 
Hieronder zal kort worden toegelicht 
welke stappen en bijbehorende 
onderzoeksmethoden zijn gebruikt om tot 
beantwoording van de onderzoeksvragen 
te komen. 

A. THEORETISCHE BESCHOUWING 

1. Definities en toepassingen 
2. Analyse 

B. ONTWERP 

3. Stedenbouwkundig ontwerp 
4. Architectonisch ontwerp 
5. Bouwtechnisch detaillering 

C. REFLECTIE 

6. Conclusie en een terugblik 

Stap 1: Definities en toepassing 
Alvorens in het ontwerp van het badhuis en omgeving te stappen, is het van belang om te 
begrijpen wat wellness en een badhuis precies inhoudt. Met behulp van M3 vooronderzoek 
en een aanvullend onderzoek is daarom een passende definitie van wellness gedefinieerd. 
Ook wordt nog kort ingegaan op de prikkeling van de zintuigen. Het doel hiervan is om 
hulpmiddelen te hebben die in een latere fase gebruikt kunnen worden bij ontwikkeling van 
de visie en het daaruit volgende concept. 

Stap 2: Analyse 
Na een theoretische beschouwing van de onderwerpen wellness, badhuizen en de 
zintuigen is gestart met een analyse, waarbij vanuit het stedenbouwkundige stadsniveau 
wordt ingezoomd tot het projectgebied. Met behulp van literatuuronderzoek is op 
systematische wijze inzicht verkregen in de ontwikkeling van stad, gebied en kavel. Met 
analysekaarten (gebaseerd op landkaarten uit stadsarchieven en digitale bronnen,) zijn 
de knelpunten en kwaliteiten van de regio, stad, gebied en projectkavel in kaart gebracht. 
Deze kaarten zijn vervolgens gebruikt voor de ontwikkeling van de stedenbouwkundige en 
architectonische visies en de daarop volgende ontwerpen. 

Stap 3: Stedenbouwkundig ontwerp 
Ontwikkeling van een stedenbouwkundig ontwerp was de volgende stap. Daartoe zijn 
allereerst de uitgangspunten voor het ontwerp geformuleerd. Deze zijn onder andere 
gebaseerd op de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten zoals gedefinieerd in de 
plannen van ENCI en de gemeente Maastrichtc G H. Daarna is een analyse van het zojuist 
genoemde plan van de gemeente uitwerkt en op basis van eerder verkregen inzichten 
is een persoonlijke visie ontwikkeld over een mogelijke toekomstige stedenbouwkundige 
ontwikkeling van het ENCl-terrein. Daarbij is rekening gehouden met de inpassing van het 
nieuwe badhuis en de randvoorwaarden en stedenbouwkundig ontwerp zoals voorgesteld 
door de gemeente. De visie is vervolgens uitgewerkt in een globaal stedenbouwkundig 
ontwerp. Het stedenbouwkundig ontwerp is alleen op hoofdlijnen uitgewerkt, omdat 
dit afstudeerwerk zich grotendeels richt op het architectonisch gebouwontwerp. be 
stedenbouwkundige onderbouwing is echter wel noodzakelijk om de locatiekeuze van het 
badhuis in relatie tot haar omgeving te rechtvaardigen en geeft daarnaast inzicht in het 
functioneren van het gebied. 

Stap 4: Architectonisch ontwerp 
Net als bij het stedenbouwkundig ontwerp is voor het architectonisch ontwerp begonnen 
met het opstellen van ontwerpuitgangspunten. Een visie ontwikkeld over hoe het nieuwe 
badhuis eruit dient te zien en welke kwaliteiten en eigenschappen het dient te bezitten 
om voor de badgast een verfrissende beleving te kunnen vormen. De inzichten uit de 
literatuurstudie van stap 1, de analyse van stap 2 en de resultaten van het vooronderzo~k 
zijn bij de conceptontwikkeling gebruikt. De architectonische visie is vervolgens uitgewerkt 
in een ontwerp, ondersteund met tekeningen, doorsneden, 30 modellen en visualisaties. 
Ook is een maquette gemaakt van het gebouwontwerp waarin indeling, massa, materialen, 
structuren, hoogteverschil en lichtinval nog beter tot uiting komen. 

Stap 5: Technisch ontwerp 
In de vijfde stap is de belangrijkste gebouwdoorsnede technisch uitgewerkt, aangevuld 
met enkele bouwkundige details die het architectonisch ontwerp ondersteunen. 

Stap 6: Conclusies 
Tot slot worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot beantwoording van de 
onderzoeksvragen. 



Leeswijzer 

Theoretische 
beschouwing 

Leeswijzer 
Het eerste hoofdstuk van deze thesis behandelt de theoretische beschouwing van dit 
afstudeerwerk: hier worden begrippen en definities gegeven die in het werk van belang 
zijn. In hoofdstuk 1 komt vervolgens de analyse van de stad Maastricht tot en met het 
ENCl-terrein aan bod. Daarnaast worden de analysekaarten gegeven en toegelicht. 
Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan het stedenbouwkundig ontwerp. Eerst worden de 
uitgangspunten behandeld, gevolgd door de visie en het ontwerp. 

Het derde hoofdstuk is het belangrijkste gedeelte waarin het architectonisch ontwerp van 
het nieuwe thermaalbad ter sprake komt. Na de uitgangspunten volgt de architectonische 
visie en het concept. Daarna volgt een beschrijving van het architectonisch ontwerp dat 
ondersteund wordt door plattegronden, doorsneden en een groot aantal visualisaties. 

In hoofdstuk 4 is een belangrijke doorsnede technisch uitgewerkt en enkele bouwtechnische 
details zijn ter ondersteuning van het ontwerp 1: 10 weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de 
conclusie van dit onderzoek. Hier wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag en 
deelvragen. In het laatste hoofdstuk is de literatuurlijst opgenomen. 

Historische ontwikkeling en functie van wellness en de badcultuur 
Wellness kent vele invalshoeken en heeft in de loop der tijd een wisselende betekenis 
gekregen. Wellness is subjectief van aard en daardoor moeilijk in één definitie te vangen. 
We zullen hier kort de historie van interpretaties en functionele betekenis van wellness en 
badhuizen nader toelichten, om zodoende haar ontstaan en de oorzaken van moderne 
definities te begrijpen. De eerste aanwijzingen tot wellness en badculturen gaan terug 
tot in de prehistorie; uit opgravingen zijn allerlei voorwerpen met mogelijke magnetische 
werking uit de Bronstijd gevonden'. Ook het gebruik van massages, oliên en magnetische 
amuletten uit de Egyptische geschiedenis verwijzen daarnaar. Ook in andere culturen, 
zoals die van de Grieken, Maya's, Germanen, Turken, Japanners en Romeinen zijn vele 
spraakmakende voorbeelden van het ontstaan van wellness te zien: geneeskrachtige 
kruiden, kuurbaden, modderbaden, massages, apotheken, baden, badhuizen en bronnen, 
die blijken uit gedane opgravingen en documenten uit de vroege historie . Voor een 
uitgebreid historisch overzicht van de verschillende badculturen wordt ook verwezen naar 
het M3 boekwerk 'BADEN', dat het resultaat is van het literatuuronderzoek, dat is verricht 
voorafgaand aan dit onderzoek0

. 

Sinds de Romeinen zijn thermen en thermaalbaden pas gemeengoed geworden 
en doorgegroeid tot een echte badcultuur. Zij hebben dan ook voor een belangrijk 
deel bijgedragen aan de ontwikkeling van de West-Europese badcultuur, waarvan 
we tegenwoordig nog veel aspecten terug zien1• In de Romeinse tijd had het badhuis 
verschillende functies: 

• Medisch: het gebruik van heilzaam bronwater en bijvoorbeeld het gebruik ván sauna's 
om afvalstoffen uit te zweten of speciale behandelingen ter voorkoming van ziektes als 
cholera en tyfus; 

• Sociaal: mensen kwamen naar het badhuis voor ontmoeting; 
• Hygiênisch: reiniging van het lichaam en het voorkomen van ziektes; 
• Lichaamsbeweging: badhuizen waren vaak voorzien van sportruimtes, waarbij het 

baden vooraf werd gegaan aan lichamelijke inspanning. 
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In de veertiende eeuw is de badcultuur in het slop geraakt onder invloed van het 
christendom. In die tijd had men enkel aandacht voor de geest en de ziel, het lichaam 
speelde een ondergeschikte rol. Medische behandeling werd zelfs gezien als een taboe: 
ziekte had te maken met de geest, behandelingen van het lichaam waren dus uit den boze'. 
In de Middeleeuwen en Renaissance werd wellness en de badcultuur weer geaccepteerd. 
Overal in Europa werden kuuroorden gebouwd, langs plekken waar bronnen met heilzaam 
water waren gevonden. Baden had met name een helende, geneeskrachtige functie, maar 
ook een sociale functie, vergelijkbaar als in de Romeinse tijd'. Mensen kwamen samen 
om elkaar te ontmoeten, om te ontspannen, te eten en drinken, maar ook om te bewegen. 
Kuuroorden uit die tijd bevatten dan ook vaak verschillende badhuizen en faciliteiten voor 
vertier, zoals casino's en theaters. 

In het begin van de 20e eeuw nam de ontwikkeling van badhuizen een verdere 
vlucht, met name in Duitsland, waar zelfs bepaalde kuren vergoed werden door 
ziektekostenverzekeraars. De functie van badhuizen was daarmee in die tijd sterker 
geënt op de geneeskrachtige werking en preventie van ziekten en kwaaltjes. Onder 
andere de toestroom van migranten, na de Tweede Wereldoorlog, heeft ervoor gezorgd 
dat in de tweede helft van de 20e eeuw verschillende culturen, en daarmee ook hun 
badculturen naar Europa zijn gebracht0

. Behandelmethoden uit islamitische landen, maar 
ook het verre oosten en Japan zijn daar voorbeelden van. Sinds de laatste 30 jaar hebben 
wellnesscentra ook in Nederland hun intrede gedaan'. Dit uit zich met name aan de 
verschillende grote thermaalbaden in ons land. Doordat tegenwoordig iedereen een eigen 
badkamer in huis heeft, worden wellnesscentra met name gebruikt voor ontspanning en 
bewuste omgang met lichaam en geest. De sociale, hygiênische en spirituele functie van 
badhuizen is daarmee op de achtergrond getreden. 

Wisselende definitie van wellness 
Uit de zojuist beschreven historie van wellness is af te leiden dat de functie ervan in de 
loop der tijd een verschuiving heeft gekend. Definities van de term wellness, waarin zowel 
de fysische gesteldheid, geestelijke gesteldheid, sociale context als spirituele aspecten 
voorkomen, zijn pas sinds 1950 in ontwikkelingJ. Vóór deze tijd, werden de aspecten 
lichaam, geest en ziel strikt van elkaar gescheiden. Het was Dr. Dunn, die in de jaren 'SOK 
het samenspel tussen deze drie aspecten erkende en een eerste definitie van het concept 
'wellness' ontwikkelde. Hij noemde het 'High Level Wellness' en beschreef het als volgt: 

·an mtegrated met/10d of funct1onmg wh1c/1 1s onented toward max1m1zmg the pote11t1a/ 
of wh1ch the 111d1v1dual 1s capable Jt requ"es that the mdiv1dual mamtam a continuum of 
ba/ance and purposeful d1rect1on w1t/1m the enwonment where l1e 1s funct1on111g ~ 

Aan de basis stond de definitie van welbevinden of gezondheid, zoals door de World 
Health Organization: 

Health is a state of complete phys1ca/, mental and soc1al well-bemg and 
not merely the absence of d1sease or mfmnity L 

Dr. Halbert Dunn zag deze zogenaamde 'High Level Wellness' als een 'lifestyle benadering' 
waarin men een verhoogde staat van het lichamelijke en psychische welzijn probeert na 
te streven. Dunn's definitie is gebaseerd op een aantal demografische veranderingen die 
sinds de jaren 50 eigenlijk steeds sterker spelen: 
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019. 'Six dimensions of Wellness'. 

• Het verkleinen van de wereld door 
snellere communicatie en versnelde 
reismethodes, toenemende 
bevolkingsgroei die zorgt voor nieuwe 
ziektes: welvaartsziektes met een 
veel sterkere mentale dan lichamelijke 
component, 

• De toenemende vergnizmg door 
steeds betere gezondheidszorg en 
voorzieningen die zorgt voor sterkere 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen. 

• Steeds drukker, stressvoller bestaan 
door de hogere eisen die consumenten 
stellen aan producten en diensten en 
de verwachte snelheid waarmee deze 
geleverd worden. 

De getoonde veranderingen zijn 
tegenwoordig nog steeds sterk 
vertegenwoordigd in onze samenleving. 
Om de definitie verder te concretiseren, 
vatte Dunn het samen in een zogenoemd 
'Health Grid', bestaande uit twee assen: 
'gezondheid' en 'omgeving', fig. 018: 

Wellness wordt volgens Dunn, dus 
beïnvloed door omgevingsaspecten 
(verticale as) - sociaal en cultureel - maar 
ook door fysieke gezondheid (horizontale 
as). Optimale wellness is daarmee te 
interpreteren als de optimale balans tussen 
mentale, fysieke en spirituele aspecten, die 
eigenlijk nooit constant is. Dit is het directe 
gevolg van continue veranderingen in onze 
fysieke, biologische, sociale en culturele 
omgevingK. 

Dunn's definitie is naderhand verder 
verfijnd door verschillende groeperingen 
en onderzoekersJ. Sindsdien zijn 
eigenlijk zoveel verschillende definities 
en onderverdelingen ontwikkeld dat, 
'wellness' alleen goed te definiëren is voor 
de context waarin zij bestudeerd wordt. De 
verschillende onderdelen die daarbij een 
rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld die uit 
het 'Six Dimensions of Wellness Model' 
van Dr. Hettler, een van de opvolgers van 
DunnM. 

Persoonlijk 
De eerste dimensie is van persoonlijke aard 
en heeft betrekking op de werkhouding die 
iemand gedurende zijn leven inneemt. 
Het niveau van persoonlijk welbevinden is 
daarbij gekoppeld aan de betrokkenheid 
die iemand in zijn werk heeft en op welke 
wijze men zijn talenten en skills inzet in het 
werk. Dit vertaalt zich dan in tevredenheid 
en voldoening in het gedane werkM. 

Lichamelijk 
Lichamelijk welbevinden houdt verband 
met voldoende beweging en gezonde 
eetgewoontes. Voldoende beweging zorgt 
voor een fysiek sterker lichaam, gezond 
eten draagt daar uiteraard aan bij. Ook 
gematigd gebruik van alcohol, · roken en 
verdovende middelen heeft haar invloed 
op de lichamelijke wellness. 

Sociaal 
Sociale wellness heeft alles te maken met 
de mens in relatie tot zijn omgeving en 
de maatschappij. De mate waarin je een 
nuttige bijdrage levert aan de maatschappij, 
zorgt voor een milieubewuste leefstijl en 
vriendschappen sluiten in je omgeving, 
resulteren in geluk en sociaal welbevindenM. 

Intellectueel 
Intellectueel welbevinden is ook een 
onderdeel van Hettler's model. Dit 
betekent dat men zijn kennisniveau en 
competenties vergroot en deelt met 
zijn omgeving door bijvoorbeeld studie, 
bijeenkomsten voor informatie-uitwisseling 
en creatieve bezigheden. Actief en creatief 
bezig zijn om nieuwe ideeën te bedenken 
en oplossingen te bedenken, zorgt voor 
voldoening en daarmee verhoging van het 
welbevinden. 

Spirituele aspect 
Hettler beschrijft de spirituele dimensie 
van wellness als de zoektocht naar de 
zin van het leven en ons bestaan. Door 
te ontdekken wat voor jouw persoonlijk 
het leven inhoudt en waardevol is en daar 
naar te handelen, blijf je beter bij je eigen 
waarden. 

Emotioneel 
Het laatste door Hettler gedefinieerde 
aspect is emotionele wellness. Het 
erkennen en accepteren van gevoelens 
valt hieronder. Emotionele wellness 
wordt verkregen door vriendschappen 
met anderen en het nemen van 
(persoonlijke) beslissingen op basis 
van gevoel, verstand en gedrag. Hoe 
beter je je gevoelens daarin op een 
voor jouw gepaste wijze kwijt kunt, 
hoe hoger je niveau van emotioneel 
welbevinden. 

HettlerM benadrukt dat totale wellness 
wordt veroorzaakt door een combinatie 
van bovenstaande aspecten. 
Herkenning en begrip van de onderlinge 
verbanden en toepassing van de 
het model leidt tot een beter begrip 
van gezond leven. Hoewel Hettler's 
model oorspronkelijk ontwikkeld is 
voor medische toepassingen, zijn 
de verschillende aspecten ook naar 
andere toepassingen te vertalen. We 
zullen dan ook onderdelen hiervan 
gebruiken voor definitie van wellness in 
dit werk. 

Het model van Hettler is door vele 
andere onderzoekers in vergelijkbare 
vormen te vinden in de literatuur. 
Zo worden in het boek van1 de vijf 
dimensies van vitaliteit, samengesteld 
uit diverse bronnen, gegeven als: 
mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal en 
spiritueel. ' definieert Wellness als: 

"Wellness en spa is een manier van 
leven waarbij gezondheid van lichaam 
en geest met behulp van faciliteiten 
en lichaamsbehandelingen bevorderd 
wordt. met als co-effect dat men zich 
vertroeteld voelt en rust krijgt. " 1 

In de specifieke context is de betekenis 
van wellness wellicht anders, 
de essentie blijft in alle gevallen 
gelijkwaardig: zorgen voor welbevinden 
op alle denkbare vlakken. 

17 
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Definitie van wellness 
Op basis van de voorgaande beschouwing is een passende definitie van wellness te 
definiêren. De definitie luidt als volgt: 

"Wel/ness is een menselijke toestand van volledige lichamelijk, mentaal en sociaal 
welbevinden. welke voor een belangrijk deel van de omgeving, waarin men zich bevindt 
afhankelijk is. Middels behandelingen, faciliteiten en voorzieningen kan de omgeving en 
daarmee de toestand van welbevinden bemvloed worden.· 

Bovenstaande definitie heeft betrekking op de vorm van welbevinden waarnaar gestreefd 
wordt in een thermaalbad of badhuis, het artefact dat in dit afstudeeronderzoek is 
ontworpen. In de volgende paragraaf zal deze definitie verder worden vertaald naar een 
praktische toepassing voor het ontwerp 

Zintuiglijke waarneming In de architectuur 
Zoals in de vorige paragraaf is behandeld definiêren we wellness als een toestand met 
een lichamelijke, mentale en sociale component. De omgeving waarin men zich bevindt 
verandert continu en heeft daarmee invloed op het welbevinden van de persoon die zich 
in de betreffende omgeving bevindt. Wellness is ook te beschrijven als behaaglijkheid 
en betekent een allesomvattende vorm van welbevinden in de ruimte. Een belangrijke 
voorwaarde daarbij is dat architectuur en techniek gezamenlijk en op integrale wijze met 
elkaar gecombineerd worden, om zo de behaaglijkheid en beleving van ruimte en gebouw 
te beïnvloedenN. 

Als architect hebben we dus, middels het ontwerp een belangrijke invloed op het ontwerp 
van de ruimte en daarmee de beleving van een ruimte. De zintuigen vormen daarbij de 
schakel tussen de veranderende omgeving en de door onze hersenen waargenomen 
toestand van welbevinden: de zintuigen zijn de voelsprieten die uiteindelijk voor een groot 
deel de wellnessbeleving bepalen. Om op effectieve wijze de wellnessbeleving te kunnen 
beinvloeden met het gebouwontwerp, moeten we daartoe eerst begrijpen welke zintuigen 
er zijn en welke prikkels door onze zintuigen kunnen worden waargenomen. 

De Finse architect en onderzoeker Pallasmaa beschrijft in zijn boek 'the eyes of the skin 
- The Architecture and the senses' de betekenis van de verschillende zintuigen in de 
architectuur°. Het zogenaamde ocularcentrisme, oftewel het fenomeen dat architectuur 
vooral gedomineerd wordt door het visuele aspect, is volgens hem het gevolg van de 
overgang van de gesproken, naar de geschreven cultuur (denk aan het ontstaan van 
de boekdrukkunst en fotografie) en de technologische ontwikkelingen. Tegenwoordig 
wordt architectonisch ontwerp vaak mede tot stand gebracht door veelvuldig gebruik van 
computertekeningen en digitale ontwerphulpmiddelen°. Het gevolg is dat in hedendaagse 
architectuur, de stimulering van de overige zintuigen naar de achtergrond verdwijnt. 

Desalniettemin lijkt er een bewustwording te ontstaan dat de prikkeling van meerdere 
zintuigen belangrijk is voor de totaalbeleving. Dit uit zich in het ontstaan van zogenoemde 
methodes en ontwerpfilosofiên als 'Sensory Design'P.a en ontwikkeling van de 'Multi
Sensory Design Method'R,s. Deze stroming vindt haar oorsprong in Product Design, maar 
komt tegenwoordig ook voor in de architectuurwereld a.r. 



020. Thennaalbad in Zurich. 
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Sensory architecture 
Volgens Pallasmaa meten we terug naar de 'sensory architecture' , ofwel de architectuur 
van de zintuigen: 

'The mlwmanity of contemporary arch1tecture and c1t1es can be understood as a 
consequence of the neg/1gence of the body and the senses and an 11nbalance m our 
sensory system "<> 

Daarbij stelt Pallasmaa het menselijk lichaam centraal, het lichaam verbindt de zintuiglijke 
waarnemingen. Er is sprake van een vijftal zintuigen die allen interactie met elkaar hebben. 
Volgens Gibson's interpret;:itie0 kunnen we daarbij onderscheid maken in zogenoemde 
zintuigsystemen ('sensory systems'): 

• zien (v1sual system), 
• horen (aud1tory system) , 
• ruiken en proeven (taste-smell system) 
• onenteren (bas1c-orienting system) 
• voelen (hapt1c system) 

In een diepgaandere zoektocht naar de oorsprong van zintuiglijke waarneming, komt de 
auteur tot het inzicht dat alle zintuigen, behalve tast, een uitbreiding van het tastzintuig 
zijnL. Zonder een drie-dimensionaal object te voelen, zou men bijvoorbeeld de associatie 
van de ruimtelijkheid en diepte, na een driedimensionaal object enkel gezien te hebben, 
niet kunnen maken. Het waarnemen en interpreteren van waarnemingen is dus sterk 
gekoppeld met associaties en het verbeeldingsvermogen van individuen. Het besef dat de 
verschillende zintuiglijke waarnemingen gezamelijk tot een betere, completere beleving 
zorgen wordt hiermee nogmaals benadrukt. 

Nu we het belang van de verschillende zintuigen en hun onderlinge samenhang hebben 
onderzocht, zullen we de mogelijkheden vanuit het perspectief van de ontwerper 
beschouwen. Middels brainstorming en bestudering van literatuur is daartoe een mindmap 
ontwikkeld. 

Het schema is opgezet om de verschillende aspecten per zintuig te verkennen, maar ook 
om associaties en ideeên op te roepen. Dit geeft een vrije weergave van de mogelijkheden 
die de architect of ontwerper heeft om de verschillende zintuiglijke waarnemingen te 
beïnvloeden. Hieronder zijn per zintuig kort beïnvloedingsmogelijkheden en associaties 
beschreven. 
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Zien 
Het menselijk oog neemt onder andere kleur weer, contrastverschillen, schaduw en 
reflecties en bestaat uit een bepaald zichtveld. Met behulp van schaduw kan diepte worden 
geaccentueerd, maar ook een open of gesloten beleving van een ruimte. Schaduw geeft 
ook iets mistieks en nodigt uit om de fantasie de vrije loop te laten°. Denk bijvoorbeeld 
aan de mistieke sfeer die onstaat in een grote kerk of cathedraal door het binnenvallend 
daglicht dat strijkt langs de massieve steunberen. Vanuit ontwerptechnisch oogpunt zijn 
er verschillende aspecten waarmee de visuele beleving van een ruimte of gebouw kan 
worden beïnvloed: variatie van de lichtsterkte , gebruik van reflecterende of spiegelende 
materialen, het gebruik van kleur om bepaalde associaties op te roepen of om een ruimte 
groter of kleiner te laten lijken en bijvoorbeeld het gebruik van objecten en ramen om 
zichtlijnen te beïnvloeden. Al deze facetten kan de ontwerper inzetten om de visuele 
beleving van een ruimte te manipuleren. 

Proeven en ruiken 
Geur en reuk zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer men een bepaalde 
maaltijd eet, proeft men of een bepaald ingredient bijvoorbeeld zout, zuur, zoet of bitter 
is, maar men ruikt ook direct de geur die vrijkom . Geur is ook een van de zintuiglijke 
waarnemingen die de meest blijvende herinnering, associatie aan een ruimte achterlaatL. 
Het zorgt ook voor emotie, mede door deze sterke associaties. Zorgvuldige keuze van 
geurstoffen en materialen is dan ook van belang om een goedbedoelde associatie bij de 
gebruiker van een ruimte op te roepen. De ontwerper kan onder andere door gebruik van 
vegetatie, planten, bloemen en materiaalkeuze de geurbeleving van een ruimte bepalen, 
maar ook door toe- en afvoer van ruimte lucht. De kwaliteit of geur van toevoerlucht 
bepaalt bijvoorbeeld mede de uiteindelijke ruimtegeur, de luchtstromingen in de ruimte 
bijvoorbeeld hoe snel of langzaam een geur de neus bereikt. 

Horen 
Het menselijk oor bevat eigenlijk twee functiesN: 

• Het waarnemen van geluidsgolven; 
• Het verzorgen van evenwicht en balans. 

Met het oor kan men trillingen en geluidsgolven waarnemen. Akoestiek of het gehoor 
wekt een gevoel van introvertheid op: geluid komt naar je toe, kaatst terug. Geluid is 
omnidirectioneel van aard, het komt van alle kanten. Zicht, daarentegen is rechtlijnig , 
directioneel; je kijkt altijd in een bepaalde richting0

. Door dit ruimtelijke karakter van geluid 
is het mogelijk om het volume van een ruimte in te schatten. Aan de hand van de nagalmtijd 
is dit mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het schreeuwen in een diepe put of lange tunnel , 
waarbij de stem nog lang nagalmt. De vorm van de ruimte en afwerking van de wanden 
bepalen daarbij mede ook de akoestische gewaarwording van een ruimte. Zo worden in 
een ruimte met veel 'harde' materialen, zoals glas of beton, geluidgolven goed weerkaatst, 
waardoor de ruimte ook groter lijkt. In een ruimte met poreuze materialen (poriên) wordt 
geluid weer geabsorbeerd, waardoor de ruimte kleiner, stiller en daarmee intiemer lijkt°. 
De ontwerper kan dus door materiaalkeuze, vorm en afmetingen van de ruimte, maar ook 
door introductie van obstakels met afwijkende afwerking de akoestische beleving van een 
ruimte manipuleren. 

In het menselijk oor, bevindt zich ook het evenwichtsorgaanu. Met het evenwichtsorgaan 



kan de mens versnelling en rotatie waarnemen. We gebruiken het met name om in balans 
te blijven, maar ook om onze positie (boven of onder) te bepalen. Als ontwerper kunnen 
we bijvoorbeeld het evenwichtsorgaan prikkelen door de helling van vloeren te wijzigen, of 
bijvoorbeeld door watergolven (zeeziekte). 

Voelen 
Het laatste zintuig betreft de tast en vindt plaats via miljoenen receptoren in onze huid. De 
mens kan met de huid temperatuurverschillen, warmte of koude, pijn en druk waarnemenK. 
Warmte en koude worden daarbij me name beïnvloed door de ruimtecondities, maar ook 
door de kledingweerstand, het activiteitenniveau van een persoon en materiaalkeuze. 
Druk en pijn worden beïnvloedt door textuur, reliêf en afwerking van oppervlaktes, maar 
ook door temperatuur. 

De ruimtelijke condities kunnen op zeer vele manieren beïnvloed worden, onder andere 
door wijziging van de luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur, straling, luchtsnelheid, 
luchtvochtigheid, zontoetreding door glasvlakken, verschillen in oppervlaktetemperatuur, 
verticaal en horizontaalN. Met behulp van technische installaties en bouwkundige 
maatregelen kan dit bewerkstelligd worden. Voor meer informatie betreffende zintuigen 
wordt verwezen naaro.N.o.s. 
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1.1. HISTORIE 
1.1.1. MAASTRICHT 

Inleiding 
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Europese stad met allure 
Cultureel gezien ligt Maastricht in het 
centrum van Europa en maakt onderdeel 
uit van de Euregio Maas Rijn, een 
samenwerkingsverband tussen steden als 
Heerlen, Sittard, Aken, Luik en Hasselt. 
Een regio waarin mediterrane, continentale 
en Angelsaksische invloedsferen elkaar 
ontmoeten1. De stad met internationale 
uitstraling ligt in een landschappelijk 
interessant overgangsgebied tussen de 
Kempische laagvlakte die in het zuiden 
overgaat in de Ardense hoogvlakte. Deze 
overgang maakte zo'n tweeduizend jaar 
geleden onderdeel uit van een belangrijke 
Romeinse heerbaan die vanuit Noord
Frankrijk richting Rijnstad Keulen liep en 
hierbij de Maas kruiste. Deze gunstige 
ligging van Maastricht was de reden 
voor de Romeinen om hier een vaste 
oeververbinding over de Maas aan te 
leggen, de 'Pons Mosae'1• 

Na de Romeinse periode werd de stad op 
strategisch gebied steeds belangrijker. De 
toenmalige machthebbers zochten vaak 
toevlucht in het aanwezige castrum dat 
later zou uitgroeien tot een belangrijke 
vesting- en handelsstad. Ter bescherming 
werden in verschillende periodes 
verdedigingsmuren aangelegd. De stad is 
meerdere malen door onder andere Spanje 
en Frankrijk veroverd waarvan nog sporen 
zichtbaar aanwezig zijn. 

Naast de aanwezigheid van Europese 
grootmachten kent de stad ook een 
religieuze periode, waarin de stad een 
lange tijd bisschopszetel was van de 
Lage Landen. De aanwezigheid van 
het graf van Servatius zorgde voor de 
aantrekkingskracht van vele gelovigen en 
de ontwikkeling van vele andere kerken en 
kloosters die eeuwenlang het stadsbeeld 
bepaalden en nog steeds bepalen. 

De afschaffing van de vestingwet in 
1867 zorgde ervoor dat de stad zich 
kon ontwikkelen als eerste belangrijke 

industriestad van Nederland. Het huidige 
Maastricht profileert zich nu als diensten-, 
kennis- en culturele stad. Een stad waarin 
de verschillende historische periodes nog 
duidelijk aanwezig zijn en daardoor een 
aantrekkingskracht uitoefent op toeristen 
en dagjesmensen, die in grote getale het 
straatbeeld bepalen. 

De vijf periodes van Maastricht 
Maastricht is 2000 jaar geleden ontstaan als 
nederzetting bij een oversteekplaats over 
de Maas, als onderdeel van een Romeinse 
weg 'Via Belgica'. Deze nederzetting 
was het begin van een ontwikkeling die 
geleid heeft tot het ontstaan van het 
huidige Maastricht. Een vijftal belangrijke 
historische periodes zijn te onderscheiden; 
het Romeinse Maastricht, het religieuze 
Maastricht, de vestingstad, industriestad en 
de huidige moderne stad. In de volgende 
hoofdstukken zullen deze periodes verder 
toegelicht worden om zo inzicht te krijgen 
in de historie van de stad. Begonnen wordt 
met de Romeinse periode die start vanaf 
het begin van onze jaartelling. 

024. Romeinsestad. 

025. Vestingstad. 

026. Religieuze stad. 



028. Moderne stad Maastricht. 
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Romeinse stad 
3000 v. Chr. - 500 n. Chr. 
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Eerste eeuw 
Maastricht {'Mosae Trajectum') is 
ongeveer tweeduizend jaar geleden onder 
Romeins bewind opgericht en ontstaan als 
nederzetting waarbij een oversteek over 
de Maas gerealiseerd kon worden door 
de gunstige geografische locatie. Deze 
nederzetting maakte onderdeel uit van een 
opgerichte Romeinse hoofdweg {heerbaan) 
vanuit BoUlogne-sur-mère via Bavay en 
Tongeren richting Keulen. Deze route 
was zo belangrijk voor handel- en militaire 
activiteiten, dat in de eerste eeuw een vaste 
houten brug werd aangelegd die later in 
steen herbouwd werd. Deze oversteek lag 
ongeveer honderdvijftig meter ten zuiden 
van de huidige Sint Servaasbrug door de 
aanwezigheid van een doorwaadbaar en 
verhoogd landschap1

• 

Il> De Latijnse naam voor Maastricht is 
Trajectum ad Mosam of Mosae Trajectum dat 
doorwaadbare plaats m de Maas betekent". 

Aan beide zijden van deze doorwaadbare 
plaatst ontstond een nederzetting die zich in 
de loop van de Romeinse tijd sterk uitbreide 
langs de hoofdweg richting het huidige 
Vrijthof. Ook langs de gehele maasoever 
zijn sporen gevonden van bebouwing 
{woningen, herbergen en werkplaatsen). 
De weg en de brug garandeerden een 
constante stroom bezoekers en maakten 
de kleine nederzetting tot een gunstige 
vestigingsplaats. 

_,. 
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Thermen- & tempelcomplex 
Begin tweede eeuw werden aan de 
westzijde van de brug twee openbare 
gebouwen gerealiseerd. Een badgebouw 
en een tempelcomplex die het kleine 
dorpje aan de Maas een stedelijk karakter 
gaven. De resten van beide gebouwen zijn 
teruggevonden in het Stokstraatgebied. 
Rondom en in de omgeving van deze twee 
openbare gebouwen stonden de huizen 
van de inwoners van de nederzetting. In 
de buitengebieden werden verder enkele 
Romeinse villa's {boerderijen) op hoger 
gelegen terrassen gebouwd2• 

Vanuit een opgraving was het mogelijk het 
badgebouw gedeeltelijk in kaart te brengen. 
Het ommuurde badcomplex was voorzien 
van lauwwarme baden {tepidarium) en hete 
baden {caldarium) die aangesloten waren 
op een centraal verwarmingssysteem 
{hypocaust). Verder waren de Romeinse 
badgebouwen altijd voorzien van een 
kleedruimte {apodyterium) en een 
koudwaterbad {frigidarium)1 . 

Romeinse badhuizen waren populaire 
ontmoetingsplaatsen voor de inwoners van 
de nederzetting. Men ging er niet alleen 
heen om schoon te worden, maar vooral 
voor de gezondheid en de gezelligheid. 
Vrouwen konden er 's morgens en in de 
vroege middag terecht; mannen in de late 
namiddag en 's avonds. Een dagelijks 
bezoek was zeker niet uitzonderlijk' . 

029. De eerste bebouwing in de eerste eeuw. 030. Het castellum van Maastricht eind vierde eeuw. 

Derde eeuw 
Tijdens de eerste drie eeuwen van de 
Romeinse overheersing bestond de 
militaire strategie uit het aanleggen van 
een hele reeks forten langs de Rijngrens. 
Deze grensverdediging {'limes') werkte 
uitstekend tegen invallen van Germaanse 
of Frankische stammen tot de ineenstorting 
van het systeem omstreeks 270 na Christus. 
Vanaf die tijd drongen vijandelijke troepen 
regelmatig diep door in het achterland, dat 
het zwaar te verduren kreeg. Maastricht 
werd hierbij niet gespaard. 

Vierde eeuw 
Om een herhaling van de verwoestingen te 
voorkomen ontwikkelde keizer Constantijn 
de Grote begin vierde eeuw het' 
zogenaamde diepte verdedigingssysteem. 
Vanwege de strategisch gelegen 
Maasovergang bij Maastricht werd tevens 
op beide rivieroevers begonnen met de 
bouw van een vesting. De bestaande 
hoofdweg liep dwars door het castellum 
en boog aan beide maasoevers af i ~ 
noordelijke richting. Dit opmerkelijke tracé 
met haakse bochten had wellicht te maken 
met de aanwezigheid van het drassige 
landschap in het zuiden2

• 

Nog lang nadat de Romeinen waren 
verdreven, bleef het castrum de omgeving 
domineren. Pas rond het jaar 1000 werden 
de muren en torens ontmanteld om plaats 
te maken voor woningen. De grootste 
steenblokken werden gebruikt bij de bou~ 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk1

• 

031 . Doorsnede van het aanwezige !hermengebouw. 



Via Belgica 
Een van de belangrijkste wegen in 
Noordwest-Europa was de Vis Belgica. 
Deze Romeinse heerbaan liep van 
Boulogne-sur-Mer (Franse zeekust) naar 
de Gennaanse stad Keulen langs de Rijn. 
De aangelegde weg had een lengte van 
ongeveer 440 kilometer en doorkruiste de 
huidige landen Frankrijk. Belgiê, Nederland 
en Duitsland. Op onderstaande afbeelding 
zijn de verschillende Romeinse wegen 
weergegeven en een gedeelte van Via 
Belgica. 

re Frisicum 

W<lal 

Limes 
De Limes (Latijn = 'grens') is de aanduiding 
van de grens van het Romeinse Rijk die 
liep vanaf de Noordzee langs de Rijn 
en Donau richting de Zwarte Zee. Een 
verdedigingsgordel met verschillende 
torens, kampen voor hulptroepen 
(Gaste/la) en legioensbases (Castra) . 
Naast de 'Rijngrens', hadden de Romeinen 
ook verdediging in het achterland in de 
omgeving van Maas en Waal. In de Late 
Oudheid werden deze diepteverdedigingen 
uitgebreid met ~ruggen zoals in Maastricht. 

Maas 

Toxat:driers 

Germania lnferior 

Schelde 

Belgica 

Tonge,:re)nL --------

Legenda 
A. Romeinse brug 
B. Vermoedelijke bisschopskerk 
C. Romeinse thermen 
D. Graf Sint-Servaas 

E. Sint-Servaaskerk 
F. Onze-Lieve-Vrouwekerk 
G. Sint-Martinuskerk 
H. Graanmarkt 
1. Houtmarkt 
J. Vissersmarkt 

IJssel 

Chamaven 

Germania Manga 

Uppe 

Rvhr 

Rijn 

Rvhr 

~ Castella A Castra & Mogelijke Castra _-... Romeinse weg 032. Romeinse Heerbanen en de verdedigingslinie ('Limes'). 
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033. Maastricht omstreeks 400 na Chr. 

034. Maastricht omstreeks 1000 na Chr. 
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Religieuze stad 
401 - 800 n. Chr. 
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Bisschoppen In Maastricht 
Na de val van het Romeinse Rijk in 476 
volgde een donkere periode waarover 
weinig bekend is. Toch kan er gesproken 
worden van een continuïteit waarin vanuit 
het Romeinse Rijk een begin is gemaakt 
met de bekering van de bevolking tot het 
christendom. Al omstreeks 150 na Christus 
vonden de eerste ontwikkelingen plaats 
in stedelijke centra's zoals Tongeren 
en Maastricht3. De uitbreiding van de 
godsdienst kwam pas echt tot ontwikkeling 
toen Keizer Constantijn de Grote begin 
vierde eeuw aan de macht kwam. 

De eerste Bisschop die zijn toevlucht zocht 
in Maastricht was Bisschop Servatius van 
Tongeren. Deze verplaatste in de vierde 
eeuw de bisschopszetel van Tongeren naar 
Maastricht. De oude Romeinse tempel 
in het kleine castellum werd omgedoopt 
tot kathedrale kerk. Servaas overleed 
omstreeks 384 na Christus en werd, naar 
Romeins gebruik langs de grote weg 
begraven, ter hoogte van het Vrijthof . 

Op het graf werd een kapel gebouwd, 
die de basis vormde voor de latere Sint
Servaasbasiliek. Deze kerk werd de grote 
concurrent van de bisschopskerk, de 
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. 

Voor vele gelovigen sprak Sint-Servaas het 
meest tot de verbeelding. Pelgrims kwamen 
van verre om zijn graf te eren. Daardoor 
groeide Maastricht in de Middeleeuwen uit 
tot een religieus centrum2

• Een religieuze 

035. Beeld van Heilige Sint Servaas. 

'toeristenplaats' waarop de stedelijke 
economie en samenleving zich oprichtte. 

Of er na Sint Servaas direct een opvolger 
kwam is niet bekend. Pas in de zesde 
eeuw zijn er enkele vermeldingen van 
opvolgende bisschoppen die zich 'Bisschop 
der Tongeren' bleven vernoemen, 
residerend in Maastricht. Volgens latere 
bronnen heeft de Maasstad eenentwintig 
heilige bisschoppen gekend2

• 

Het einde van de bisschopszetel in 
Maastricht ontstond omstreeks 705 na 
Christus, doordat bisschop Hubertus 
zich definitief in de Belgische stad Luik 
vestigde en de stoffelijke resten van zijn 
voorganger Lambertus liet overbrengen 
naar een nieuwe rustplek in Luik waar 
later de kathedraal van Saint Lambert 
zou verrijzen' . De heiligverklaring van 
Lambertus betekende het definitieve einde 
van 'bisschopsstad' Maastricht. 

Handelsstad 
Na het vertrek van de bisschop wordt 
Maastricht in verschillende bronnen 
aangeduid als 'castrum' of 'civitas'. 
De eerste benaming gaat uit van een 
versterking terwijl de tweede naam uitgaat 
van een meer stedelijk nederzetting. In 
de periode 768-781 werden in Maastricht 
zilverstukken geslagen op naam van Karel 
de Grote en was de stad een belangrijke 
tolplaats in het Frankische Rijk2 . Doordat 
de stad Aken het centrum vormde van dit 
Rijk in de achtste eeuw verhoogde dit de 

036. Instorting van de houten brug over de Maas. 

economische belangen van Maastricht. 
Door de gunstige ligging aan de Maas 
kon Maastricht zich verder ontwikkelen als 
belangrijke handelsplaats waarbij goederen 
richting Aken doorgevoerd werden. 

Omstreeks 850 worden weer munten 
gebruikt onder leiding van keizer Lotharius 
(869-877) en Franse koningen Karel de 
Kale (877-882). Munten met het opschrift 
'portus' (handelsplaats). 

Noonnannen 
Tijdens de negende eeuw kreeg Maastricht 
te maken met de plundertochten van 
de Noormannen. Deze bevolkingsgroep 
vanuit het Scandinavisch gebied trok 
al begin achtste eeuw erop uit richting 
Britse eilanden en al snel daarop naar het 
Europese vasteland. De plundertochten 
drongen steeds verder het Frankische 
Rijk binnen richting Nijmegen langs de 
Maas naar het zuiden. Maastricht en Aken 
werden in 881 getroffen door invallen vanuit 
opgerichte kampen (Haslon of Ascloha) 
aan de Maas. 

Met een groot leger werd geprobeerd 
de indringers te verdrijven, maar dit kon 
uiteindelijk slechts bereikt worden met df!! 
schenking van grote hoeveelheden goud 
en zilver afkomstig vanuit kerkschatten. 
Een einde aan de plaag kwam toen df 
Noormannen in Leuven werden verslagen 
door Arnulf van Karinthie, de koning van 
Oost-Franciê en Lotharingen' . 



038. Sint Servaaskerk in Maastricht. 
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ondergingen. Er was een harde concurrentie 
strijd gaande tussen beide kerken waarbij 
met imposante nieuwbouw geprobeerd 
werd hun macht uit te drukken. Dergelijke 
ontwikkelingen vonden ook plaatst tussen 
de toenmalige machthebbers in de wereld. 
Deze vernieuwingsdrang heeft vergaande 
consequenties gehad voor het huidige 
stadsbeeld waarin geen gebouw meer 
voorkomt dat ouder is dan duizend jaar!1. 
Aan het einde van deze periode (vroege 
Middeleeuwen) is de huidige stadskern 
ontwikkeld. 

Het ging de kerken voor de wind, maar ook 
met de stad ging het goed. Er was sprake 
van rijkdom die te danken was aan de 
aanwezige handelsroute tussen Bruggen 
en Leuven en een verbinding met het 
Rijnland. Ook als havenstad en handels
en nijverheidsstad had de Maasstad iets te 
bieden. Tijdens periodes waarbij landwegen 
onbegaanbaar waren kon gebruik worden 
gemaakt van de Maas waarbij de stad een 
ideale overslagplaats was. De levendige 
handelsactiviteiten zijn te herleiden door 
aanwezigheid van verschillende markten 

039. Onze Lieve Vrouwenbasiliek. 

deze rechten ten opzichte van elkaar 
afgebakend2• De aanwezigheid van de 
twee heren zou nog duren tot de Franse 
bezetting in 1794. 

Eerste stadswal - 13• eeuw 
Toekenning van stadsrecht in de vorm 
van een stadsbrief heeft Maastricht nooit 
gekend. In 1229 gaf hertog Hendrik 1 
daarentegen wel het recht om de stadstaat 
te versterken door de aanleg van een 
stadswal. Echter kan het recht op muntslag, 
tolheffing en recht op versterking gezien 
worden als complexe onderdelen die horen 
bij stadsrecht. 

Deze eerste versterking vond plaats in de 
vorm van een aarden wal waar later een 
stenen muur werd gebouwd. Doordat een 
gebied van 36 hectare voorzien werd van 
een omwalling nam het bouwproces een 
lange periode in beslag. Naast de aanleg 
van deze versterking bood de Grote Gracht 
en Kleine Gracht extra bescherming. 

De latere ommuring was voorzien van 
verschillende toegangspoorten waarvan de 

040. St. Nicolaaskerk en de O.L.V. kerk, 1649. 

Sint-Servaaskapitel die met behulp 
van tolgelden moest zorgen voor het 
onderhoud van de brug. Doordat dit slecht 
werd geregeld en de brug in slechte staat 
verkeerde volgde tijdens een processie del 
instorting van de brug in 1275. Een nieuwe 
brug werd in noordelijke richting gebouw,] 
de huidige Sint-Servaasburg. 

Tweede stadsmuur - 14• eeuw 
Na voltooiing van de eerste stadswal, 
ontstonden aan het einde van de 
dertiende eeuw buiten de stad al snel 
nieuwe woonwijken langs de belangrijkste 
uitvalswegen. Door de aanleg van een 
aarden wal in combinatie met palissade 
werden deze gebieden beveiligd. 

Een nieuwe stenen omwalling wordt 
in het midden van de veertiende eeuw 
aangelegd, de tweede stadsmuur met vijf 
grote poorten. Zo was er de Sint-Pieters-, 
Tongerse-, Brusselse-, Lindenkruis- er 
Boschpoort. Rondom de nieuwe stenen 
muur lag een watergracht en aan de 
Maaszijde boden twee waterpoorten 
toegang tot de stad. 

041 . St. Servaaskerk en de St. Janskerk, 1649. 
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In het zuiden van Maastricht was in eerste 
instantie geen mogelijkheid tot uitbreiding 
vanwege de aanwezigheid van de Jeker 
die de grens van de stad vormde. In 1486 
vond een kleine uitbreiding (Nieuwstad) 
plaats op de Sint-Pietersberg dat onderdeel 
vormde van de heerschap Sint-Pieter. 

Ook aan de andere zijde van de Maas 
kreeg de Wyck in deze eeuw een eigen 
stadsmuur in opdracht van Hertog Jan 
111 van Brabant. In de volgende eeuw 
zou al weer een nieuwe muur worden 
opgetrokken waardoor de functie van de 
oude muur langzaam afnam. 

Er was nu veel ruimte voor nieuwe 
bebouwing. Vooral langs de uitvalswegen 
was er sprake van dichte bebouwing door 
de vestiging van vele leerlooierijen. Naast 
de vele bedrijven die werden opgericht 
,kende de stad nu vier parochies. De drie 
parochies op de westelijke maasoever 
kregen allen een nieuwe kerk. Ook in 
Wyck werd de oude Sint-Martinusparochie 
voorzien van een nieuw kerkgebouw2• 

Een groot gedeelte dat overbleef binnen 
de vesting werd in loop van de veertiende 
en vijftiende eeuw ingenomen door 
de bouw van nieuwe kloosters waarbij 
grote gotische kerken werden gebouwd. 
Deze bouwactiviteiten zorgden voor een 
bloeiperiode voor de kunstnijverheid. 
Naast de bouw van religieuze bouwwerken 
werden ook overheidsgebouwen en 
gildehuizen gebouwd. 

044. Stadsgezicht Maastricht omstreeks 1574. 

Garnizoensstad -16• -18• eeuw 
In de zestiende eeuw veranderde het 
karakter van de stad snel. Was er in het 
midden van deze eeuw nog sprake van 
een bloeiende handel, kort hierop ging 
de handel ten grond door verschillende 
oorzaken. Belangrijkste factoren waren 
de geldontwaarding, veranderende 
graanprijzen en de achteruitgang van de 
leer- en lakennijverheid. Ook werd handel 
bemoeilijkt door verschillende opstanden 
in Nederland. 

Nieuwe inkomsten werden snel verkregen 
doordat in opdracht van koning Filips Il van 
Spanje een militair garnizoen in de stad 
werd gelegerd. Op deze manier konden 
opstanden en onrust worden bestreden. 
Driehonderd jaar bleef Maastricht een 
garnizoensstad dat duidelijk zichtbaar is in 
de ontwikkeling. De aanwezigheid van het 
leger heeft geleid tot het berucht beleg van 
Maastricht door Parma in 1579, waarbij na 
drie maanden de stad werd bestormd met 
veel schade en doden als gevolg. 

Ook in 1673 vindt er in Maastricht een 
grote belegering plaats onder leiding van 
koning Lodewijk XIV. Een beroemd beleg 
dat op vele schilderijen terug komt. 

Zo ook op een schilderij van Jean Paul 
waarop de gehele stad te zien is met de 
opvallende vestingwerken, de tweede 
stadswal met bastions, het stadhuis en de 
vele kerken en kloosters. Verder valt op dat 
de Sint-Servaasbrug ontbreekt. 

045. Het beleg van juni 1673 in Maastricht. 

De bebouwing achter de eerste omwalling 
is erg dicht, terwijl er veel groene gebieden 
aanwezig waren in het gebied achter de 
tweede stadsmuur. Het ommuurde Wyck 
bevat ook verdedigingswerken en is ook 
dicht bebouwd. Buiten de stad liggen tot 
slot verschillende aanvalswerken van 
de Fransen waarbij omwallingen werden 
aangelegd. 

In 1748 wordt Maastricht nogmaals door 
het Franse leger belegerd en veroverd 
waarbij na negen maanden de stad weer 
werd overgedragen aan de Republiek. De 
stad werd grondig in kaart gebracht en een 
stadsmaquette werd vervaardigd. 

Er is weinig veranderd met de vorige 
omschreven belegering. Er zijn ongeveer 
20.000 inwoners en vele gebouwen zijn nu 
opgebouwd uit steen. Wat opvalt is dat de 
militaire bebouwing is toegenomen zoals 
de Hoofdwacht, kruithuizen, barakken enl 
op de Sint-Pietersberg is in 1701 het Fort 
opgericht. Ook de vestingwerken hebben 
een transformatie ondergaan. 

Eind achttiende eeuw worden vele 
kloosters opgeheven en komt Maastrich~ 
in 1795 onder Frans bewind te staan. Di~ 
had als gevolg dat ook de kerken werden 
gesloten en zelfs enkele kloostergebouwen 
verdwenen of kregen een nieuwe functie. 
In deze tijd werd ook de basis gelegd voor 
de aanleg van belangrijke aanvoerwegen 
die in de huidige tijd nog een belangrijke rol 
spelen in de afhandeling van het verkeer. 

046. Fort Sint-Pieter opgericht omstreeks 1701 . 
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Infrastructuur 
In de loop van de negentiende eeuw vinden 
er veranderingen plaats in de infrastructuur 
van Maastricht. Er komen verharde wegen, 
de Zuid-Willemsvaart (van Maastricht naar 
Den Bosch)wordt aangelegd en vanaf 1853 
zijn de spoorlijnen in gebruik genomen. 
De aanleg van al deze infrastructurele 
projecten had vertraging opgelopen door 
de aanwezigheid van de vestingwerken. 
Tot 1867 mocht hieraan weinig veranderd 
worden. 

Eerste industriële ontwikkelingen 
De eerste ontwikkelingen van industrie in 
Maastricht word mogelijk, doordat er in 
1830 een einde kwam aan handels- en 
politieke macht van Willem 1. Kanalen 
werden aan gelegd en het bassin in 
de stad diende als overslagplaats. 
Omstreeks 1846 telde de Maasstad 
vele kleine bedrijven en enkele grotere 
zoals een lakenfabriek, geweermakerij 
en ijzergieterijen. Vele bedrijven waren 
mogelijk door de aanwezigheid van het 
omvangrijke garnizoen. 

Nieuwe industrieên werden opgericht 
door onder andere Pierre Regout met als 
gevolg dat Maastricht in de negentiende 
eeuw zich ontwikkelde als vooraanstaande 
industriestad. Een glasblazerij , kristalfabriek 
en de eerste aardewerkfabriek van de stad 
werden in 1836 opgericht door Regout. 

Nieuwe bedrijven en fabrieken vonden 
onderdak in de opgeheven kloosters in 

de directe omgeving van het bassin. Ook 
werden bedrijfsonderdelen ondergebracht 
in de Jekermolens van Sint-Pieter2 . 

Van vestingstad naar industriestad 
Vanaf 29 mei 1867 verloor de stad 
zijn vestingstatus en al snel werden 
diverse stadspoorten gesloopt om een 
betere toegang te realiseren2

• Door de 
gedeeltelijke afbraak van de vestingwerken 
werd ook de toegang tot stations verbeterd 
en kwamen er vele gebieden vrij waarop 
nieuwe functies ondergebracht konden 
worden. Een nieuwe ontwerp voor deze 
invullingen werd gemaakt door architect 
F.W. Gendt. Een uitbreidingsplan met een 
boulevard aan de westkant en aan de 
oostzijde van de Maas een singel, waardoor 
een goede ontsluiting ontstond en nieuwe 
stadsuitbreiding kon plaats vinden. 

Fabrieken, woningen en een station 
Vele fabrieken zoals de Mosa, Stella, 
Rema en Sphinx werden opgericht aan de 
noordzijde van de stad omstreeks 1827. In 
Wyck werd op een aangekocht terrein in 
het zuiden een tweede aardewerkfabriek 
gebouwd. Naast de bouw van nieuwe 
fabrieken werd er in het zuiden een luxe 
woonwijk gerealiseerd en werden diverse 
wegen verbreed. Een belangrijke uitvoering 
is het plan 'De Perceé' uit 1882, waarin 
de Wycker Brugstraat en Stationsstraat 
werden verbreed en doorgetrokken 
tot de spoorlijn. Een ontwerp met een 
stedenbouwkundige as die uitkomt op de 
villa van Regout. In 1915 is het huidige 

049. Statig herenhuis en fabrieken van Petrus Regout. 050. Het eerste station van Maastricht 1846. 

station gebouwd precies in het verlengde 
van de Stationsstraat. 

Arbeiderswoningen 
In de negentiende eeuw nam de oppervlakte 
van de stad nauwelijks toe en van een 
sterke groei van het aantal inwoners was 
geen sprake. Doordat de industrie in de 
stad wel toenam werden arbeiders uit 
omliggende steden aangetrokken. Zo 
kwamen geschoolde arbeiders uit de 
Belgische stad Luik naar Maastricht om te 
werken in onder andere de wapenfabriek2

• 

Met de komst van deze arbeiders werden in 
de nabijheid van de fabrieken huurkazernes 
en wooncomplexen gebouwd. De 
woonomstandigheden in deze gebouwen 
voor arbeiders liet vaak te wensen over. 
Slechte en overbevolkte woonsituaties 
waarin weinig aandacht was voor hygiêne, 
watervoorzieningen, daglichttoetreding en 
privacy2

• 

Woningwet 1902 
Begin twintigste eeuw waren de 
woonomstandigheden in Maastricht ergl 
slecht2. Metde introductie van de Woningwet 
in 1902 werden gemeentes verplicht de 
woonsituaties te verbeteren. Al snel werden 
de eerste woningbouwverenigingen 
opgericht en ontwierp de gemeente een 
uitbreidingsplan. Een uitbreiding van 
arbeiderswoningen volgde in het weste~ 
en langs het spoor werd een tuindorp I 
tuinwijk aangelegd. Echter bleef er nog tot 
1949 sprake van een trage groei van de 
woningbouw in de stad. 

051. lndustriêle bebouwing van de firma Regou11865. 
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Cultuur, wetenschap en politiek 
In de laatste decennia heeft Maastricht 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
De voormalige industriestad heeft zich 
door een dalende werkgelegenheid (in 
industrie en mijnbouw) in de jaren zeventig 
getransformeerd tot een diensten- en 
kennisstad. Dit werd mogelijk door de 
komst van de Rijksuniversiteit Limburg in 
1975 waarin de Medische faculteit werd 
ondergebracht. Later volgden nog vele 
andere faculteiten. In de jaren tachtig 
profileerde de stad zich als congresstad 
waarna er diverse Europese bijeenkomsten 
plaatsvonden. Ter ondersteuning werd een 
congrescentrum (Mecc) gebouwd. 

Centre Céramique 
Metde afronding in 1969 van de naoorlogse 
wederopbouwworden erin de jaren zeventig 
nog grote bouwprojecten gerealiseerd in 
de stad. Door de samenvoeging van de 
kleinere randgemeenten als Heer, Amby 
en Borgharen werd het mogelijk om nieuwe 
wijken te realiseren aan de Oostzijde van 
de Maas. In de jaren tachtig en negentig 
werd onder supervisie van Jo Coenen het 
voormalig terrein van de aardewerkfabriek 
getransformeerd tot een modern woon- en 
werkgebied genaamd Centre Céramique. 
Een wijk waarin een brede avenue is 
aangelegd die de verbinding legt tussen 
Wyck en Randwyck en een nieuwe fietsbrug 
zorgt voor een relatie met de binnenstad. 
In het Masterplan van Coenen worden 
verschillende gebouwen ontworpen door 
bekende toparchitecten, waaronder Aldo 
Rossi die het Bonnefantenmuseum heeft 
ontworpen. Centraal in het plan is de 
bibliotheek gelegen aan Plein 1992, die 
verwijst naar het Verdrag van Maastricht 
(invoering Euro). 

Binnenstad 
Ook de binnenstad heeft een vernieuwing 
ondergaan met restauratie van vele 
gebouwen, aanleg van de Maasboulevard, 
het nieuwe stadskantoor en vele nieuwe 
winkels. Naast kennis- en congresstad 
profileert de stad zich op het gebied van 
toerisme (stad met vele hotels, winkels 
en toeristische attracties) en belangrijk is 
de kunst en cultuur in aanloop naar 2018 
waarin Maastricht zich graag als Culturele 
Hoofdstad wilt tonen richting Nederland en 
de Euregio. 

055. Universitair Ziekenhuis Maastricht. 

056. Dominicanenkerk herbestemd tot boekenwinkel. 

057. Vernieuwd centrum in Maastricht. 
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1.1.2. SINT-PIETERSBERG 

De ontwikkeling van het gebied 
1777- 2011 
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Het Plateau 
De Sint-Pietersberg kan worden gezien als 
een deelgebied van een heuvelplateau dat 
zich vanuit Belgiê acht kilometer uitstrekt 
richting de stad Maastricht gekaderd tussen 
de Maasvallei en Jekerdal. Het heuvelachtig 
gebied op Belgische grond wordt ook wel 
'Het Plateau van Caestert' genoemd en 
wordt in het zuiden door het aangelegde 
Albert Kanaal doorsneden. De gehele 
heuvel vormde vroeger van Maastricht tot 
Wezet (Visé) één geheel en is ontstaan 
tijdens de Krijtperiode {65 miljoen jaar 
geleden). Het plateau wordt door de ligging 
begrensd door drie gewesten, Walloniê, 
Vlaanderen en Limburg. Het hoogste punt 
van het gebied is D'n Observant, een door 
mensen gemaakte stortberg van zand, 
grind en loss op Nederlands grondgebied. 
De bovenzijde van de Sint-Pietersberg is 
relatief vlak en bevindt zich op een hoogte 
van honderdzeven meter boven NAP. 

De rivieren de Maas en de Jeker hebben 
dalen uitgeslepen in dit grote plateau. Wat 
tussen deze twee rivieren is blijven staan, 
is de Sint-Pietersberg5 . 

In het noordoosten ligt het dorp Sint
Pieter gebouwd tegen de berghelling. Aan 
de zuidwestkant bevindt zich verder de 
Belgische plaats Kanne en in het zuidoosten 
Temaaie (Lanaye) met daarboven, richting 
de Nederlandse grens het gehucht Klein
Ternaaie {Petit-Lanaye). 

De Sint-Pietersberg kent een rijk historisch 

verleden dat op sommige plaatsen nog 
zichtbaar aanwezig is. Zo zijn er een aantal 
{kasteel)ruïnes, karakteristieke hoeves, 
een watermolen en in het noorden is Fort 
Sint-Pieter gebouwd ter verdediging van 
de stad Maastricht. Daarnaast vindt er al 
eeuwenlang mergelontginning plaats dat 
zich heeft ontwikkeld van kleinschalige 
mergelwinning aan de randen van de 
heuvel tot een indrukwekkend ondergronds 
netwerk van kalksteengroeves. Heden 
~n ~~ ~ M ~ ENCI d~ ~ e~ 
indrukwekkende dagbouwgroeve tot 
2018 bezig zal zijn met de afgraving van 
kalksteen. 

Door de dagbouwexploitatie van de ENCI 
is een groot deel van het ondergrondse 
gangenstelsel verloren gegaan. Vanuit 
natuurhistorisch en cultuurhistorisch 
oogpunt is er een hoge tol betaald voor de 
handhaving van de werkgelegenheid en de 
productie van cement. Van de andere kant 
heeft het geleid tot een bewustwording en 
erkenning van de waardevolle elementen 
van deze voor Nederland unieke berg. 

Sint Pieter 
Het dorp Sint-Pieter kan worden gezien 
als één van de oude woonkernen van de 
huidige gemeente Maastricht. Sint-Pieter 
bevindt zich ten zuiden van Maastricht en 
wordt begrenst door de wijken Wolder, 
Campagne, Biesland, Jekerdal en 
Villapark en door de aanwezige Maas en 
landgrens. Sint-Pieter ontleend zijn naam 
aan de patroon van de kerk, apostel Petrus 

060. Maashelling met ingangen tot de mergelgroeves. 061. Zicht op Sint-Pieter en Maastricht. 

{Sint Petrus = Sint Pieter) waarna arde 1 

aanwezige kerk is vernoemd. Vandaar uit 
is de plaatsnaam Sint-Pieter ontstaan die 
in de 13e eeuw bekend is. Sinds 1701 
is de naamgeving van het plateau 'Sint
Pietersberg' volledig ingeburgerd. 

Sint-Pieter stond tijdens de 'religieuze 
periode' van Maastricht onder het gezag 
van de bisschop van Luik waarbij het 
grondgebied liep tot aan de Jeker. Ook 
is bekend dat de vermoorde bisschop 
Lambertus op het kerkhof van Sint-Pieter 
begraven ligt. Deze begraafplaats uit 
de Merovingische periode werd tijdens 
de aanleg van het kanaal richting Luik 
aangetroffen. Tijdens de aanleg van deze 
waterweg wordt ook de Sint-Lambertus 
kapel gebouwd in 1847 op de plek waar ook 
funderingsresten van eerdere bouwwerken 
{750-1000) werden gevonden. 

Met de aanleg van de Nieuwstad in 1486 
kwam een gedeelte van Sint-Pieter binnen 
de aanwezige vestingwerken te liggen. 
Inwoners konden binnen de stadsmuren 
de verbouwde groente en fruit verhandelen 
en ten tijde van belegering vond men hier 
bescherming. 

Doordat een groot gedeelte buiten de 
vesting viel en niet beschermd was 
ondervond men tijdens belegeringen vaak 
grote schade. De buitenwijk moest vaak 
herbouwd worden en het is voorgekomen 
dat afbraak plaats vond op last van de 
Staten-Generaal, omdat het dorp in hetJ 



1777 
Romeinse veldweg bovenop het plateau. 

1959 
Uitbreiding groeve en aanleg van D'n Observant. 

. . . 

1926 
Start dagbouwgroeve ENCI aan de Maas en het kanaal. 

2011 
Maximale afgravingsgebied bereikt. 

. 
' . 

063. Ontwikkeling van de Sint-Pietersberg vanaf 1777 tot 2011 . 
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schootveld stond van de vesting. Ook in 
17 47 vond een massale sloop plaats tijdens 
de belegering van het Franse leger2• Vanaf 
deze tijd heeft men een nieuwe kerk even 
verderop gebouwd. Op de voormalige plek 
van de kerk werd een kapel gebouwd die 
omstreeks 1847 ook weer verplaats werd. 
De woningen bleven voor het grootste 
gedeelte wel nog in het dal liggen2

. 

De (lint)bebouwing van het dorp breidde 
zich na de annexatie in 1920 langzaam 
uit in noordelijke richting. Eind jaren dertig 
werd een nieuwe kerk gebouwd, Sint
Pieter Beneden, ter vervanging van de 
excentrisch gelegen achttiende-eeuwse 
kerk 'Boven'. De woonwijken om deze kerk 
sloten naadloos aan op de Villawijk'. 

Kanne 
Aan de zuidwestzijde in het dal van het 
Caestert Plateau en Muizenberg ligt de 
Belgisch-Limburgse plaats Kanne, dat 
behoort tot de deelgemeente van Riemst. 
Het dorpje ligt aan de Jeker en is bij de 
ingebruikname van hetAlbertkanaal in 1946 
in tweeên gedeeld. De delen Neerkanne 
en Opkanne zijn op deze manier ontstaan. 
De aanwezige brug vormt een belangrijke 
verbinding tussen de twee delen en tussen 
Nederland en Belgiê. 

Klein-Ternaaie 
Het gehucht Klein-Ternaaie (Petit-Lanaye) 
bestaat uit een concentratie huizen 
(lintbebouwing) aan de voet van de 
Maasdalhelling pal onder het voormalige 

064. Neerkanne en Opkanne en het Albertkanaal. 

kasteel Caestert. Het gebruik van de 
naamgeving 'Klein-Ternaaie' is vrij recent. 
De naam duikt voor het eerst op in 1839 
waarbij de burgemeester de naam gebruikt 
om de tweedeling van het dorp Ternaaie 
aan te geven. Een splitsing die ontstaan is 
door de aanleg van het kanaal tussen Luik 
en Maastricht. 

Luikerweg en Mergelweg 
De Luikerweg en Mergelweg zijn een van 
de eerste wegen die zijn aangelegd in dit 
grensgebied. De Luikerweg was vroeger 
een onverharde weg die over het plateau 
van de Sint-Pietersberg van Maastricht 
in verbinding stond met Luik. Het was 
een belangrijke hooggelegen route 
voor zowel militairen als burgers. Deze 
verbinding die duidelijk terug komt op de 
ontwikkelingskaarten is in de negentiende 
eeuw in onbruik geraakt door aanleg van 
nieuwe wegen en later onderbroken door 
de uitbreiding van de kalksteengroeve6

• 

De Mergelweg is een verbinding op een 
lager niveau aan de voet van de Sint
Pietersberg. Deze weg aan de westzijde 
van de heuvel is nog steeds in gebruik en 
loopt richting Belgiê naar het dorpje Kanne. 

Buitengoed Slavante 
Naast het dorp Sint-Pieter lag er omstreeks 
1455 op de Maasdalhelling van de Sint
Pietersberg klooster Lichtenberg, het 
onderkomen van de streng gelovige 
Franciscanenobservanten. De naam van 
deze kloosterorde (Observanten) werd 

065. Maasvallei bij Klein-Temaaie. 

later verbasterd tot 'Slavante'2• Van 1638 
tot 1673 was het klooster een onderkomen 
van de Maastrichtse Minderbroeders die 
verbannen waren uit de stad vanwege het 
zogenaamde 'Verraad van Maastricht" . 
Omstreeks 1796 werd het klooster voor 
een gedeelte afgebroken en herbouwd tot 
herberg. De Groote Sociëteit van Maastricht 
bouwde er later 'Casino Slavante', een 
uitgaansgelegenheid voor de gegoede 
burgerij van Maastricht. Van dit voormalig 
kloostercomplex rest alleen nog een 
kapelletje, een bijgebouw en een deel van 
de in mergel opgetrokken omsluitingsmuur 
van de toenmalige terrastuinen is nog 
zichtbaar aanwezig. In het monumentale 
pand van de vroegere sociëteit is nu een 
horecagelegenheid gevestigd en vanaf 
deze locatie starten de rondleidingen door 
de kalksteengroeves van Lichtenberg. 

Lichtenberg 
Kasteel Lichten berg is momenteel een ruïne 
gelegen op de Sint Pietersberg ten zuiden 
van 'Buitengoed Slavante' aan de rand 
van het ENCl-terrein. Het was één van de 
eerste hoogteburchten van de Noordelijke 
Nederlanden. In 1212 is men begonnen 
met de bouw op de fundamenten van een 
voormalige verdedigingstoren ('donjon' 
afgeleid van Latijnse dominium = 'Huis van 
de heer'). De bouw was in opdracht van de 
prins-bisschop Hugo Il van Pierrepont. Het 
kasteel is pas in 1400 gebouwd waarna later 
nog enkele uitbreidingen plaatsvonden. In 
1672 tot 1678 is het kasteel voor een groot 
gedeelte verwoest tijdens de Hollandse 

066. Klein-Ternaaie en het voormalig kasteel Caestert. 



Oorlog. Na een brand in 1747 kwam het 
bouwwerk volledig in verval. Later volgde 
de bouw van de huidige gesloten hoeve 
'Hoeve Lichtenberg' met de aanwezigheid 
van een poortgebouw, stallen en een 
opvallend schilddak. Enig overblijfsel van 
het kasteel is de ruïnetoren die nu dient 
als 'belvedère' (uitzichttoren) waar men 
prachtig uitzicht heeft op de omgeving. 
Door de kalksteenafgravingen zijn de 
bouwwerken geïsoleerd geraakt op de 
randen van de Lichtenberg. 

Carréhoeves 
Naast de aanwezigheid van Hoeve 
Lichtenberg waren er vroeger nog 
verschillende karakteristieke hoeves 
aanwezig op het bergplateau zoals 
Zonneberg, Caestert en Le Sart. 

Le Sart 
Pachthoeve 'Le Sart' lag toen op het 
hoogste punt van het plateau, gelegen 
aan de oude Luikerweg waar de Sint
Pietersberg het smalst aan de zijde van het 
Jekerdal. Volgens de Ferrariskaart ('Cense 
et Carabet Le Sart', carabet = herberg) 
diende deze hoeve in de tweede helft 
van de achttiende eeuw ook als herberg. 
Omstreeks 1964 werd echter gesproken 
over 'de ruïne van de boerderijen Sart' . 

Caestert 
Net voorbij de grens op Belgisch 
grondgebied, ligt op het bergplateau het 
domein van Caestert. Er zijn aanwijzingen 
dat Caestert in vroegere tijden een 

067. Buitengoed Slavante met uitzicht op de Maas. 

Romeinse nederzetting was in de vorm 
van een kampement (Castra). Het oudste 
gebouw van het domein was het aanwezige 
kasteel dat rond 1713 is gebouwd. Naast dit 
gebouw was er ook in de directe nabijheid 
de aanwezigheid van hoeve Caestert, twee 
herengebouwen en een watertoren. Deze 
karakteristieke hoeve uit 1686 lag aan de 
oude Luikerweg en het gebouw valt op 
door de opvallende speksteenlagen die 
verwerkt zijn in de gevel van mergel. 

In 1825 besloeg het kasteel met 
bijbehorende (terras)tuinen, hagen, bos 
en boomgaarden zo'n tien hectare. De 
boerderij met weilanden en bouwlanden 
was 112 hectare groot. Het aangelegde 
park in de omgeving van het kasteel moet 
in de · eerste helft van de negentiende 
eeuw bijzonder zijn geweest met de 
aanwezigheid van circa zeshonderdvijftig 
hoogstammige bomen (Notenbomn, 
Linden, Eiken, Populieren en Essen) en 
aanwezigheid van een rozentuin 7• 

Door de Onafhankelijksoorlog van Belgiê 
en diverse incidenten is het landgoed en 
kasteel verwoest en in verval geraakt. 
Grote schade aan het kasteel ontstaat in 
1972 na een brand. Kort daarna wordt het 
volledig gesloopt. De carréboerderij is het 
enige bouwwerk dat nog over is gebleven 
maar verkeert momenteel in slechte staat. 
Enkele gebouwdelen zijn ingestort en 
renovatie van dit gebouw is noodzakelijk. 

Zonneberg 

068. lichtenberg en de terrastuinen van Slavante. 

Hoeve Zonneberg is gelegen aan de 
Zonnebergweg net buiten de lintbebouwing 
van Sint-Pieter. Onder deze hoeve is 
men eind negentiende eeuw gestart met 
de exploitatie van een ondergrondse 
steengroeve 'Stelsel Zonneberg'. Doordat 
deze groeve steeds dieper de Zonneberg 
ingedreven werd ontstond op een bepaald 
moment een verbinding met 'Stelsel 
Slavante' en het 'Noordelijk Gangenstelsel'. 
De Zonneberg bestaat dus uit meerdere 
ondergrondse gangen. 

Fort Sint-Pieter 
Op de noordelijke flank van de Sint
Pietersberg is in de jaren 1701-1792, in 
opdracht van generaal baron Daniel Wolf 
Dopff het vijfhoekige gebouw Fort Sint
Pieter gebouwd2 • Een verdedigingscomplex 
om beschietingen vanuit zuidelijke richting 
op de stad te voorkomen. Uiteindelijk 
verloor het met de opheffing van de 
vesting in 1867 zijn functie. Vanaf 1938 
kreeg het een toeristische bestemming en 
werd er een restaurant in ondergebracht. 
Sinds 2008 werkt de gemeente samen 
met Natuurmonumenten aan een 
kwaliteitsimpuls in de omgeving van het 
Fort. Naast de veranderingen van de 
openbare ruimte wordt momenteel ook het 
fort gerestaureerd en krijgt het haar oude 
allure terug. 

069. Fort Sint-Pieter en de grote ingang. 
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Ondergrondse Kalksteenwinning 
Net als vele heuvels in Zuid-Limburg, 
bestaat de Sint-Pietersberg voornamelijk 
uit kalkgesteente, bedekt met een 
dikke laag van zand, kiezel en leem. 
De zogenaamde kalk- of kruitlagen van 
Zuid-Limburg en een deel van Belgiê 
zijn ontstaan in een binnenzee, waarin 
zich resten van afgestorven dieren op de 
bodem hebben afgezet. Horizontale lagen 
zijn te onderscheiden waarbij sommige 
aanwezig zijn die al in de tijd van de 
Romeinen door hun gelijkmatigheid en 
gemakkelijkheid van bewerking konden 
worden ontgonnen8• Eeuwen lang hebben 
zogenaamde 'blokbrekers ' er gezwoegd 
om met houweel en mergelzagen 
kalksteen blokken eruit te krijgen. Deze 
kalksteenblokken werden gebruikt voor 
de bouw van huizen, fundamenten en de 
vestingwerken. Door deze ontginning zijn 
in de 'zachte' kalksteenlagen onderaardse 
gangen ontstaan8. Naast de vele 
ondergrondse groeves zijn er ook open 
steengroeven in het gebied aanwezig die 
al eerder in gebruik waren. 

Door de tijd heen zijn deze gangen verder 
uitgebreid met als gevolg een enorm 
doolhof waarbij verschillende stelsels met 
elkaar in verbinding kwamen of op enkele 
meters naderden. Een groot gedeelte van 
de Sint-Pietersberg rust hierdoor op een 
groot aantal 'kolommen'8• Nadat de gehele 
berg doorzeefd was met gangen en de 
'blokbrekers' in horizontale richting niet 
verder konden breken, werden de gangen 
verdiept. Sporen van de transportkarren en 
steigergaten zijn vaak nog in wanden en 
het plafond zichtbaar. 

Cultuurhistorische waarde 
De 'mergelexploitatie' heeft gezorgd 
voor het ontstaan van een belangrijk 
cultuurhistorisch monument 'De grotten van 
Sint Pietersberg'. Een van de belangrijkste 
en oudste mijnbouw vormen in Nederland'. 
Naast de mergel als bouwmateriaal 
kunnen de vele aantekeningen, opschriften 

op de mergelwanden gezien worden 
als belangrijke historische relicten. Ook 
zijn in de loop der tijd vele fossielen in 
het gebied gevonden die opgenomen 
zijn in collecties van musea. Belangrijke 
vondsten door natuurwetenschappers 
zijn de overblijfselen van verschillende 
Mosasaurussen. 

Het begrip 'mergelgrotten' is inmiddels een 
ingeburgerde naam en iedereen weet wat 
ermee bedoeld wordt. Het is echter een 
onjuiste benaming. Mergel bestaat officieel 
slechts voor 35% - 65% uit kalk terwijl het 
gesteente dat in Maastricht voorkomt een 
kalkgehalte heeft van ca. 98%. Ook de 
term 'grot' wordt vaak onjuist toegepast. 

• Een grot 1s een natuurlijke holte in de 
aardbodem. De 'grotten' van de Sint Pietersberg 
zijn daarentegen door mensen handen gemaakt. 
Een betere benaming ts 'kalksteengroeve•. 

Kalksteengroeve tijdens belegeringen 
In latere periodes tijdens de Franse 
bezetting werden tekeningen gemaakt van 
de ondergrondse gangen. Een legerofficier 
genaamd Bory de St. Vincent was erg 
geïnteresseerd in de Sint-Pietersberg en 
bracht de heuvel in kaart. Men probeerde 
zo inzicht te krijgen op het gebied met als 
doel de verovering van Fort Sint-Pieter en 
de achterliggende stad. Een gedeelte van 
het gangenstelsel is bij een ondergrondse 
ontploffing ingestort8. Tijdens belegeringen 
waren de uitgebreide onderaardse groeves 
belangrijk voor de inwoners van het gebied. 
Men vond er een schuilplaats en was op 
deze manier beschermd tegen de vijand. 

Monument uit het verleden 
De ondergrondse ontginning van steen 
uit de Sint-Pietersberg behoort reeds 
geruime tijd tot de geschiedenis. De 
onderaardse wereld van de berg is een 
monument uit het verleden geworden, 
waarvan sommige delen nog toegankelijk 
zijn. De onderaardse winning heeft vanaf 
1928 definitief plaats gemaakt voor een 

moderne dagbouwgroeve geêxploiteerd 
door de ENCI. 

In het volgende hoofdstuk zal worden 
ingegaan op deze nieuwe wijze waarop 
de mergel wordt gewonnen. Ook zal de 
ontwikkeling van de ENCI weergegeven 
worden. 



070. Wandtekening in een van de ondergrondse gangenstelsels. 
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Historie van het 'blokbreken' 
Het blokbreken & methodes van ontginning 

Legenda 
1. Zand, loss en grondlaag 
2. Vuursteenlaag 
3. Houten opvangconstructie 
4. Topdeel van de pijler 
5. Trapeziumvormige pijler 
6. Peilervoet 
7. Vloer van de groeve 800 mm 
8. Overige grondlagen 
9. Kalksteen 'mergelsteen' 
10. Mergelontginning I blokbreken 

071 . Exploitatie van een ondergrondse mergelgroeve met uitkragende pijlers. 
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Blokbrekers 
Het ontginnen van kalksteen in de 
onderaardse groeves werd verricht door de 
zogenaamde 'blokbrekers'. De werklieden 
moesten met zeer primitieve middelen 
hun werk doen. Het was dan ook bijna 
onmogelijk om op grote schaal in dagbouw 
te ontginnen, omdat men niet in staat was 
de deklagen te verwijderen5

• De ingangen 
van de ondergrondse gangenstelsels zijn 
dan ook vaak ontstaan waar de mergel aan 
de buitenkant vrij kwam. Het labyrint van 
gangen had in Nederland, toen het nog 
geheel intact was, een oppervlakte van 
ongeveer 88 hectare en er waren ongeveer 
22.000 gangen5• 

Hulpmiddelen 
Bij het blokbreken werden de mergelblokken 
gedeeltelijk losgehakt met een houweel. 
Dit is nog duidelijk te zien op de wand en 
aan het plafond waarbij waaiervormige 
sporen van het houweel zijn achtergelaten. 
Soms gebruikte de blokbrekers beitels die 
rechte sporen achterlieten. De mergelzaag 
werd ingezet om de zijkanten los te 
zagen. Deze zaagvlakken zijn ook goed 
waar te nemen in de groeves5 • Andere 
gereedschappen die men ondergronds 
nodig had waren breekijzers, tandzetters, 
wiggen, loodlijnen, hamers en lampen. 

Om de verkregen blokken uit de 
ondergrondse groeve te krijgen werd vaak 
gebruik gemaakt van een wagen met een 
aangespannen paard. Bij een levering in de 
stad werd meteen met dit transportmiddel 
doorgereden naar de bouwplaats5• Voor 
bestemmingen die verder weg waren 
werden schepen ingezet voor het transport. 

De werkwijze 
Bij het begin van een nieuwe 'breking' werd 
gestart met het breken van een vierkant in 
een bovenhoek. Door deze vrijgekomen 
ruimte was het voor de blokbreker mogelijk 
om in horizontale en in verticale richting 
verder te werken en mergelblokken uit de 
wand te halen. Deze trapsgewijze methode 

072. Eerste fase open steengroeve. 

073. Tweede fase open steengroeve. 

074. Ondergrondse groeve met pijlers / kolommen. 

~ 

075. Ondergrondse groeve met een verticale schacht. 
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die men in de Sint-Pietersberg toepaste, 
noemt men ook wel de 'Canner werkwijze'. 
Naast de grote mergelblokken kwam losse 
mergel vrij die als bijproduct verkocht werd 
aan onder andere boeren uit de omgeving. 
Deze konden hun akkers 'mergelen'. Bij 
grote vraag naar het losse mergelgruis 
werd de gehele gang uitgehouwen. Tot 
ongeveer 1900 heeft men ondergronds 
blokken kalksteen gezaagd in de Sint
Pietersberg. Daarna ging men over op de 
grootschalige dagbouwmethode. 

Ondergrondse ontginning 
Bij gesloten mijnbouw vindt de ontginning 
van de delfstof ondergronds plaats waar 
bij drie types te onderscheiden zijn: 
schachtbouw, diepbouw en stollenbouw. 

Bij schachtbouw is er een verticale schacht 
aanwezig waarbij van het centrale punt 
onder de grond gangen worden aangelegd. 
Bij deze methode worden de ondergrondse 
gangen op een gelijk niveau gegraven terwijl 
bij diepbouw op meerdere lagen ontginning 
van de gewenste delfstoffen plaatsvindt. 
Dat betekent dus dat de verticale koker bij 
schachtbouw tot in de bovenste laag dringt 
en ze bij diepbouw door verschillende 
te ontginnen lagen boren. Veel van de 
aangelegde schachtmijnen worden in een 
latere periode getransformeerd tot diepte 
bouwmijnen. Vaak vanwege het feit dat 
horizontale uitbreiding niet meer mogelijk 
is en door verticale expansie wordt weer 
genoeg nieuwe delfstof verkregen. 

De eerste ontginning van delfstoffen door 
middel van schachten waren de vuursteen
en kleimijnen die een diepte hadden 
van ongeveer twintig meter. Belangrijke 
vuursteenmijnen zijn gevonden in Rijckholt, 
ten zuiden van Maastricht. In latere periodes 
worden ook in de mergelbouw schachten 
gebruikt om gesteente om hoog te krijgen. 
Deze methode werd toegepast indien 
horizontale toegang tot de ondergrondse 
delflocatie niet mogelijk was. Tijdens de 
Industriële Revolutie zijn de technieken 
verbeterd en kon men schachten 
aanleggen van enkele honderden meters 
diep. Ook de aangelegde gangen waren 
veel langer. 

Tot slot is er de stollenbouw waarbij 
alleen horizontale gangenstelsels worden 
aangelegd. Verticale schachten zijn alleen 
aanwezig voor de benodigde ventilatie. 

Bovengrondse ontginning 
Bij open mijnbouw worden de gewenste 
delfstoffen afgegraven aan het oppervlakte. 
De ongewenste lagen moeten eerst 
verwijderd worden waardoor aantasting 
van het landschap bij deze winmethode 
erg groot is. Bij open mijnbouw zijn 
twee methodes te onderscheiden: open 
dagbouw en open groevebouw. 

Bij dagbouw wordt het materiaal van 
het oppervlakte afgeschraapt. Bij deze 
methode zitten de delfstoffen vaak 
relatief dicht onder het oppervlakte. De 
dagbouwmethode wordt vaak ingezet bij 

de winning van bijvoorbeeld mergel, grind, 
klei, zand, ijzererts, zilverzand en bij ondiep 
liggende steenkoollagen. Ook kan op deze 
manier bruinkool of vuursteen worden 
ontgonnen. De schaalgrootte van dagbouw 
varieert van een kleine tot een enorme 
grote dagbouwgroeve. De dagbouwgroeve 
die de ENCI exploiteert kan worden gezien 
als een middelgrote winninglocatie van 
kalksteen. Delfstoffen worden afgegraven 
met shovels en draglines en grote 
kiepwagens brengen de delfstoffen naar 
de verwerkingsfabriek. 

Bij een groeve worden de gesteentes 
(delfstoffen) weggesneden in de vorm 
van blokken. Dergelijke groeves kunnen 
horizontaal of verticaal worden gegraven, 
afhankelijk van de dikte van de gewenste 
laag. 

Aard pijpen 
Een geologisch verschijnsel dat aanwezig is 
in de Sint-Pietersberg zijn de zogenaamde 
'orgelpijpen' of 'aardpijpen'. Dit zijn ronde 
verticale schachten die in verschillende 
diktes voorkomen en ontstaan zijn door 
het regenwater dat zich een weg naar 
beneden heeft gezocht. Deze sleuven zijn 
door de eeuwen heen bedekt geraakt met · 
verschillende lagen materiaal. Wanneer 
een blokbreker onder een aardpijp een 
gang aanlegde, kon het gebeuren dat bij 
voldoende draagkracht een gedeelte van 
het gangenstelsel instortte. Grote ronde 
kuilen 'dolines' (X.) waren het gevolg. 

1. Vuursteengroeve ll. Open mergelgroeve 111. Ondergrondse pijlergroeve IV. Ondergrondse pijlergroeve met transporthelling V. Verticale mergelgroeve 076. Verschillende type groeves. 
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'Kamers' van de Sint-Pietersberg 
Verlaten gangen van de 'blokbrekers' 

50 1 

'Myn Kamer' 
Een 'kamer' is een verlaten werkfront van 
blokbrekers in een mergelgroeve. Het is 
een besloten plek die gevormd wordt aan 
het einde van een doodlopende gang. Deze 
kamers worden vaak door 'berglopers' 
(tijdens een lange wandeling opgezocht 
om er even te pauzeren of om tot rust te 
komen. Meegebrachte spijs en drank wordt 
hier genuttigd. 

Veel van deze ruimtes zijn door de 
eeuwen heen door verschillende mensen 
gebruikt. Vaak zijn er verschillende 
oude handschriften terug te vinden. Een 
ongestructureerd samenraapsel van 
opschriften uit verschillende tijden. 

Soms wordt een bepaalde kamer een 
vaste stek voor een of meer berglopers. 
De kamer wordt dan ingericht naar de 
smaak van de gebruiker(s). Dit kan een 
eenvoudige aankleding zijn; een opschrift 
op de muur, of een nisje voor de lamp. 
Maar er zijn ook kamers die van voor tot 
achter versierd zijn'. 

Rechters kamer 
In het Noordelijk Gangenstelsel van de 
Sint Pietersberg, alleen bereikbaar via 
een instortingsgebied, ligt de zogenoemde 
Rechterskamer. Deze kamer is in 1932 
ontdekt door ir. D.C. van Schaïk die op 
dat moment een doorgang door de Sint 
Pietersberg zocht. Het is het einde van 
een klein stukje gang waarop aan drie 
zijden tekst en tekeningen staan. Volgens 
het jaartal wat eronder vermeld staat, 
komt het uit 1806 en is het geschreven/ 
getekend door Gerardus Rosier. Hij zou 
deze tekening hebben gemaakt, toen hij 
zat onder gedoken op deze loactie - op 
de vlucht voor zijn veroordeling. Aan beide 
zijkanten staan diverse rechters die in die 
tijd ook werkzaam waren als rechter10• 

077. Een 'kamer' met twee nissen voor de verlichting. 

078. Samenkomst van berglopers in een 'kamer' . 

079. Einde van een doodlopende ingestorte gang. 



081 . Muurtekeningen van de Rechterskamer in de Sint-Pietersberg. 
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1.1.3. DE ENCI 

De ontwikkeling en historie 
1926-2018 
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Portlandcement 
Het gebruik van cement is bijna net zo 
oud als het bouwen in steen. De Grieken 
en Romeinen maakte al gebruik van dit 
bindmiddel. Dankzij deze natuurcementen 
waarin de bindende elementen al aanwezig 
waren konden grote constructies worden 
gebouwd zoals arena's, amfitheaters, 
aquaducten en badhuizen waarvan 
sommige zelfs twintig eeuwen later nog 
bewaard zijn gebleven. 

De cement die wij nu kennen wordt op 
industriêle wijze vervaardigd en kent 
zijn oorsprong in de tweede helft van 
de achttiende eeuw, in de tijd van de 
industriële revolutie. De Engelse metselaar 
Joseph Aspdin geeft omstreeks 1824 de 
naam portlandcement aan zijn gemaakte 
kunstcement, een product dat ontstaat 
na branden van kalksteen en klei in 
steenkoolovens. Tussen 1820-1850 vindt 
de voltooiing plaats van de ontwikkeling 
van deze cement. Vanaf deze tijd is de 
betontechniek tot ontwikkeling gekomen11

• 

In vele landen worden cementfabrieken 
opgericht waarbij Nederland achterblijft. 

Kalksteenmaatschappij 'St. Pietersberg' 
In 1916 start de Kalksteenmaatschappij 
Sint-Pietersberg (voorheen NAKAM)) in 
Maastricht met de winning van mergel 
aan de westzijde van de heuvel. Het 
wordt de omvangrijkste ontginning van 
de Sint-Pietersberg voor de komst van 
de ENCl 11

• De mergel wordt vanaf deze 
tijd in een open groeve via een kabelbaan 
over de berg getransporteerd. In 1928 
wordt de van Schaïktunnel aangelegd 
voor de transport van de kalksteen. De 
mergel kan nu in rechte lijn van west naar 
oost getransporteerd worden richting het 
kanaal. Exploitatie van deze groeve wordt 
doorgezet tot midden jaren zestig 11

• Een 
echte cementfabriek aan de Mergelweg 
wordt nooit gerealiseerd. 

Groeve Sint-Pieter 
Naast een kalksteengroeve aan de 
westkant van de berg is er aan de oostzijde 
groeve Sint-Pieter. Deze wordt in 1916 
verkocht aan de N.V. Maatschappij uit 
Rotterdam. Vanaf 1918 vinden er diverse 
investeringen plaats en gaat men over 
op volledige dagbouw. Een dubbele 
spoorbaan wordt aangelegd en kranen en 
losinstallaties worden geïnstalleerd, met 
als gevolg een zevenvoudige verdubbeling 
van de productie van mergel. Door het 
einde van de oorlog daalt de vraag naar 
mergel en wordt de groeve na overname 
van het Belgische CBR stilgelegd. De 
mergelvoorraden in Nederland die vanwege 
hun ligging aan een waterweg geschikt zijn 
voor cementfabricage zijn in Belgische 
handen, waardoor de kansen voor een 
uitsluitende Nederlandse cementindustrie 
zijn verkeken 11 • 

ENCI geschiedenis in het kort 
Tussen 1927-1928 verschenen de 
eerste fabrieksgebouwen van de ENCI 
bij Lichtenberg. De Eerste Nederlandse 
Cement Industrie werd gesticht nadat CBR 
samenwerkende partners had gevonden 
en nadat het een bouwvergunning van de 
Gemeente Maastricht had gekregen. Men 
is aan de oostzijde van de Sint-Pietersberg 
begonnen met een industrie van een 
geheel andere orde dan eerdere pogingen 
in Nederlandse cementsector. 

Een hoofdgebouw werd opgericht 
gevolgd door een naast gelegen 
molengebouw van architect Peutz en 
achterliggende ovengebouw met een 
viertal opvallende schoorstenen. Verder 
werden transportbanden, opslagsilo's, 
laadkades, bassins en andere installaties 
aangelegd om een fabriek te realiseren 
met een jaarlijkse capaciteit van 300.000 
ton portlandcement! 

Tijdens de oprichting en verdere uitbreiding! 
(na de Tweede Wereldoorlog) van de 
fabriek en groeve krijgt het bedrijf te maken 
met vele protesten die tot vandaag de dag 
voortduren. Ook nadat bekend werd dat 
een gedeelte van de fabriek en groeve 
zal sluiten in 2018 zijn de discussies 
weer opgelaaid. In deze discussie ove 
de afgravingen van de Sint-Pietersberg 
staan de economische voordelen van een 
Nederlandse cementfabriek tegenover de 
grote cultuurhistorische waarde van de 
berg 11

• Op welke manier het industriele 
gebied van de ENCI en de aanwezige 
kalksteengroeve na 2018 invulling 
zal krijgen wordt in volgend hoofdstuk 
samengevat. 

ENCl-groep 
Na de oprichting van de cementfabriek 
in Maastricht wordt er de tweede 
Nederlandse cementfabriek in IJmuiden 
gestart in 1931. Een fabriek waarbij klinke~ 
en hoogovenslak worden gemalen en 
vervolgens hoogovencement gemaakt 
kan worden. ENCI levert aan deze fabriek 
de benodigde klinker en de aanwezige 
Hoogovens leveren de slak1

'. In 1964 is 
in Rotterdam een derde fabriek gebouwd 
waar ook het verwerkingsproces plaats 
vindt. In 1993 is de ENCI overgenome~ 
door de multinational Heidelberg Cemen 
Group. Na 2018 is het de bedoeling da 
op een kleiner gedeelte de productie van 
cement zal doorgaan. De gebieden die 
vrijkomen worden door het opgerichte 
ontwikkelingsbedrijf herontwikkeld. 



082. Zicht op de Sint-Pietersberg met de aanwezigheid van ENCl-complex met op de voorgrond de Maas en het kanaal naar Luik. 
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083. Totaaloverzicht van het architectonisch- en industrieellandschap van de ENCI in Maastricht. 
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Productieproces van de ENCI 

084. Kalksteen afgraving in de opengroeve. 088. Voorverhitting. 092. Dosering. 

085. Breken van kalksteen. 089. Draaioven. 

086. Homogenisering. 090. Koelinstallatie. 094. Opslag cementpoeder. 

087. Malen en drogen. 091 . Opslag klinker. 095. Verpakking en transport cement. 
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Productieproces cement13 

1. Groeve 
Kalksteen is de basisgrondstof voor de 
fabricage van cement. Hij wordt in de 
groeve uitgegraven. 

2. Breker 
De kalksteen wordt gebroken en gezeefd 
in de breker. Dankzij deze behandeling 
wordt een groot aantal silexstenen uit de 
kalksteen verwijderd. 

3. Homogenisering 
De mergel wordt naar een eerste 
homogeniseringzone in de fabriek gevoerd 
via een transportband. Hij wordt er in 
de lengte op hopen gestort en daarna 
afgeschraapt haaks op de lengteas van de 
hoop. Hierdoor wordt voorgemengd tot een 
homogene kwaliteit. 

4. Malen en drogen 
De vier bestanddelen van klinker 
(mergel, leem, vliegas en ijzerhoudende 

grondstoffen) worden gemalen en 
gedroogd om een meel te verkrijgen. 

5. Voorverhitten 
Het meel wordt naar een 
voorverwarmingstoren gevoerd, die uit 
cyclonen bestaat. Tijdens het vallen 
absorbeert het meel opstijgende 
gascalorieên en bereikt het een 
temperatuur van 800°C. Ter hoogte van 
de precalcinator ondergaat de materie het 
decarbonatatie- en deshydratatieproces. 

6. Draaiovens 
Vervolgens komt het meel in een hellende 
draaioven terecht die wordt verhit door een 
vlam met een temperatuur van ongeveer 
2.000°c. Hier voltrekt zich de sintering bij 
een temperatuur van 1.450°C. 

7. Koelinstallatie 
Bij het verlaten van de oven wordt de 
klinker naar een luchtkoelinstallatie 
geleid waardoor zijn temperatuur daalt tot 

ongeveer 100°C. De opgewarmde lucht die 
hierdoor ontstaat, wordt enerzijds terug in 
de oven geblazen en anderzijds gebruikt 
voor het drogen van grondstoffen. 

8. Opslag klinkers 
De klinker wordt opgeslagen in silo's. 

9. Dosering 
Klinker, calciumsulfaat, vliegas, kalksteen 
en hoogoven slak zijn de grondstoffen voor 
de fabricage van cement. De dosering 
van die grondstoffen bepaalt de gewenste 
cementsoorten. 

10. Vermaling 
Na dosering worden de elementen in een 
kogelmolen gebracht waar ze tot poeder 
worden vermalen. In een afscheider 
worden de korrels van elkaar gescheiden 
naargelang hun fijnheid. Te grove korrels 
worden opnieuw naar de molen gebracht. 
De fijnheid van het cement bepaalt de 
sterkteklasse ervan. De kogelmolen kan 

vervangen worden door (of gecombineerd 
worden met) een rollen pers. In de rollenpers 
wordt het materiaal fijngemaakt tussen 
twee rollen die in tegengestelde richting 
draaien en grote druk op het materiaal 
uitoefenen. De pers werkt in gesloten 
kringloop met een zeer krachtige afscheider 
waardoor een groot luchtdebiet stroomt 
die het afgewerkte cement extraheert en 
naar een doekfilter voert, waar het wordt 
opgevangen. De te grote deeltjes worden 
naar de rollenpers teruggevoerd. 

11. Opslag cement 
Het cement wordt afgekoeld voordat het 
wordt opgeslagen in grote silo's. Elke 
silo krijgt een wel bepaalde cementsoort 
toegewezen. 

12. Verzending 
Het cement in bulk wordt verzonden in 
wagens, wagons of schepen. Het wordt 
verpakt verzonden of in zakken van 50 
of 25 kg, in pakketten al dan niet op een 
pallet. 

096. Schematische weergave van het productieproces. 



1.2. ANALYSEKAARTEN 
1.2.1. REGIO 

Overzichtskaart regio 
Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn 

58 1 

Inleiding 
Om inzicht te krijgen in het projectgebied 
en tot goede conclusies te komen is het 
naast historisch onderzoek ook belangrijk 
de huidige situatie te analyseren. Op 
verschillende niveaus zullen onderwerpen 
worden belicht. Hierbij wordt gestart op 
regionaal niveau gevolgd door analyses op 
stads-, gebied- en kavelniveau. Kaarten, 
foto's, literatuur en eventueel bestaande 
plannen zullen als hulpmiddel gebruikt 
worden. Aan het einde wordt het onderzoek 
samengevat in zogenaamde kwaliteiten- en 
knelpuntenkaart waarmee in het volgende 
hoofdstuk een visie geformuleerd kan 
worden. 

Regio Zuid-Limburg 
Zuid-Limburg is een complete stad in een 
wijds landschap. In deze regio wonen 
maar liefs 600.000 inwoners verdeeld 
over een viertal 'stadsdelen' (Parkstad, 
Sittard-Geleen, Maastricht en als centrum 
het fantastische nationaal landschapspark 
Heuvelland) met elk een eigen karakter. 
Naast deze stadsdelen maakt het gebied 
deel uit van de Euregio Maas-Rijn. Een 
samenwerkingsverband met kernsteden 
Maastricht, Aken, Luik en Hasselt op het 
gebied van economie, arbeid, verkeer, 
milieu, gezondheid en cultuur. Zuid
Limburg is verder goed bereikbaar via weg, 
water en lucht en heeft een sterk ontwikkeld 
stedelijk netwerk voor openbaar vervoer. 

Luchtvaartnetwerk 
Er zijn maar liefst acht vliegvelden aanwezig 

N 

t 

097. De Euregio Maas-Rijn. 

die vanuit Zuid-Limburg binnen een uur 
bereikbaar zijn. Belangrijkste vliegveld 
is Maastricht Aachen Airport met zowel 
continentale als internationale vluchten. 
Dit vliegveld is centraal gelegen in Zuid
Limburg en vanuit alle grote plaatsen in de 
buurt snel bereikbaar. De luchthaven van 
Luik (B) is sterk gericht op vrachtvervoer. 
Aachen Airport daarentegen biedt zowel 
continentale als internationale vluchten 
aan en is daardoor ook erg belangrijk voor 
de regio. 

De vliegvelden van Eindhoven, Charleroi 
(B), Keulen, Weeze zijn ideaal om 
binnen Europa te reizen, maar liggen 
op een grotere afstand van deze regio. 
Düsseldorf of Brussel zijn geschikt voor 
intercontinentale vluchten. 

Treinnetwerk 
Tussen de verschillende regiosteden 
(Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen) 
rijden om het kwartier treinen. Naast 
stoptreinen en intercity's rijden er dagelijks 
(internationale) sneltreinen waardoor 
steden als Amsterdam, Luik, Brussel, Parijs 
en Frankfurt in korte tijd te bereiken zijn. 

Auto netwerk 
Met de auto zijn alle stedelijke centra 
goed bereikbaar. Door aanleg van een 
nieuwe snelweg vanuit Venlo richting het 
zuiden, realisatie van extra spitsstroken 
en goedkeuring van de A2-tunnel 
("Groene Loper') in Maastricht, wordt de 
bereikbaarheid steeds sneller en beter. 

098. Optimale verkeersnetwerken in de regio. 

Waternetwerk 
Belangrijk kenmerk van deze regio is de 
aanwezigheid van de rivier de Maas die 
vanouds al een belangrijke scheepsroute 
vormt. Kanalen zoals het Albertkanaal en 
Juliana kanaal zijn later aangelegd voor 1 

een betere bereikbaarheid. 

Deze waterwegen zijn erg belangrijk voor 
de scheepvaart, maar ook de watersport 
maakt er gebruik van. Zo zijn op vele 
plaatsen waterplassen (Pietersplas, 
Maasplassen) ontstaan door de winning 
van o.a. grind dat gedurende de tijd door de 
Maas is afgezet. In de zomer zijn dit ideale 
gebieden voor de water- en recreatiesport. 

Wellness in de regio 
Zoals te zien is op de analysekaart zijn er 
meerdere wellness-centra in deze regio 
zoals Thermae 2000, Thermen Born en 
Corolus Thermen Aachen (D). Daarnaast 
zijn er kleine mogelijkheden op het gebied 
van wellness in een klassieke setting bij 
Chäteau St. Gerlach. Verder is er nog 
Thermaalbad Arcen en was vroeger dei 
Belgische stad Spa een belangrijke stad 
op het gebied van wellness. Uit verricht 
onderzoekt blijkt dat de meeste van deze 
ontspanningsoorden verouderd zijn o 
uitgaan van een standaard badconcept10

• 

Een vernieuwend thermaalbad zou 
een mooie aanvulling zijn voor de stadl 
Maastricht en de regio die zich op deze 
manier sterker kan profileren op het gebied 
van wellness! 

099. Wellness in de regio. 
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1.2.2. STAD 

Overzichtskaart stad 
Maastricht 

60 1 

Maastricht 
Deze hoofdstad van de provincie Limburg 
ligt in het uiterste zuiden van Nederland. 
De stad ligt op de samenkomst van 
het Jekerdal en Maasdal. Tussen het 
zogenaamde Plateau van Margraten en 
het Belgische Haspengouw. Belangrijk is 
de aanwezigheid van de rivier de Maas, 
die tegelijkertijd ook weer gezien kan 
worden als een 'belemmering'. De stad 
wordt als het ware in tweeën gedeeld en 
met de komst van het spoornet en aanleg 
van de A2 zijn nog twee knelpunten op 
stedenbouwkundig niveau ontstaan die in 
de toekomst verbeterd zullen worden. 

Duidelijk is de ontwikkeling van de stad 
(dichte bebouwing) te zien die aan beide 
kanten van de Maasoever is begonnen. 
Het oostelijk deel van de oude stad heet 
Wyck. Aan de westkant bevindt zich het 
echte centrum met vele winkels, pleinen, 
parken en bezienswaardigheden uit het 
verleden. 

- Sint-Pieter - Zuidwest 

Historisch centrum c:::::::::J Zuidoost 

- Noordwest c:::::::::J Noordoost 

Stadsdeel en de stadswijken 
Door de samenvoeging van verschillende 
voormalige afzonderlijke dorpen (zoals 
Amby, Heer, Heugem, Limmel, Scharn, 
Sint Pieter, Oud-Caberg en Wolder) zijn 
een vijftal stadsdelen ontstaan. Deze 
stadsdelen zijn weergegeven op de kaart. 
Elk stadsdeel bestaat weer uit een groot 
aantal kleinere stadswijken. Het ENCl
complex bevindt zich in het zuidwestelijke 
stadsdeel in de wijk Sint-Pieter. Deze 
wijk sluit aan op het Villapark, Jekerdal, 
Biesland, Campagne en de wijk Wolder. 

1. Villapark 4. Campagne 

2. Jekerdal 5. Wolder 

3. Biesland 

101. Stadsdelen en wijken van Maastricht. 
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Verkeerssystemen 
Watemetwerk 
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103. Maas 

104. Jeker. 

105. Albertkanaal. 

106. Onder d'n Olifant. 

107. Grindafgraving Oost-Maart and. 

108. Pieterplas. 

109. Bassin 

110. Zuid-Willemsvaart. 



c::::::::::J Water 111 . Waternetwerk. 
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Verkeerssystemen 
Treinnetwerk 

• Op de analysekaart van het treinnetwerk 
m de stad Maastricht 1s te zien dat er twee 
treinstations aanwezig zijn Het Centraal 
Station Maastricht aan de oostzijde van de 
Maas in Wyck. Daarnaast is er een tweede 
station m Randwyck. Een gebied waar het 
Universitair Ziekenhuis Maastricht. het MECC 
en diverse andere kantoren zijn gevestigd. 
De projectlocatie wordt via het treinnetwerk 
niet bereikt. Een extra treinstation ter hoogte 
van 'De Hoge Weerd' m combinatie met 
een verbinding over de Maas verhoogt de 
bereikbaarheid, maar een dergelijke oplossing 
is niet realistisch. 
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112. Centraal Station Maastricht. 

113. Station Randwyck. 

114. Logo van de Nederlandse Spoorwegen. 

115. Veoliatrein bij station Randwyck. 
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- Spoorlijn 116. Treinnetwerk. 
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Verkeerssystemen 
Busnetwern 

~ Op de analysekaart van het busnetwerk m de 
stad Maastricht zijn de buslijnen weergegeven 
die het meest in de buurt van de projectlocatie 
liggen. Buslijn 4 komt als dichtste bij het ENG/
gebied. maar van een ideale verbinding is geen 
sprake. Vanaf het zuidelijkste deel van de 
Sint-Pietersberg waar deze buslijn loopt is het 
nog een kwartier lopen richting de groeve en 
het industriegebied van de ENG/. Een nieuwe 
busverbinding is noodzakelijk! 
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117. Busstation bij het Centraal Station Maastricht. 

118. Busstation nabij treinstation Randwyck. 

119. Haltepaal Veolia. 

\IEOUA 
1~ 

120. Logo van Veolia. 



Buslijnen 4 - Buslijnen 10 - Buslijnen 34 121. Busnetwerk. 
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Verkeerssystemen 
Autonetwerk 

• Op de analysekaart op stadsniveau komt 
duidelijk de structuur naar voren van het 
autonetwerk. Vanuit verschillende richtingen 
komen auto(snel)wegen net buiten de kern van 
de stad bij elkaar en worden hier aangesloten 
op een verkeersring die rondom de stad is 
gelegd. waardoor optimale bereikbaarheid met 
de auto wordt gerealiseerd. De projectlocatie is 
met de auto goed te bereiken, echter zijn enkele 
parkeergelegenheden lastig te bereiken door 
slecht onderhoud van wegen of door smalle 
wegprofielen. Met de aanleg van de A2 tunnels 
worden de grootste fileproblemen verholpen en 
wordt de bereikbaarheid verbeterd. 
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122. President RoosevelUaan. 

123. Noorderbrug. 

124. Tongerseplein. 

125. Via Regia. 

126. Tongerseweg. 130. A2 I E25 autosnelweg. 

127. Cannerweg. 131 . John F. Kennedybrug N278. 

128. Hoge Kanaaldijk. 132. Knooppunt Europaplein. 

129. Oosterweg. 133. Bergerstraat N590. 



- Autonetwerk 
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Verkeerssystemen 
Fietsnetwerk 
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Fietsnetwerk 
Rondom en in Maastricht bestaat een 
groot aanbod aan fietsroutes die zoals te 
zien is op de kaart, vanuit alle richtingen 
samenkomen in het midden van de stad 
waar de oversteek plaatsvindt via de 
fietsbrug in Centre Céramique. Zowel 
aan de oostzijde als westzijde van de 
rivier lopen verschillende fietsnetwerken 
door het Limburgse Heuvelland. Zo zijn 
er de Maasdal-, Groeve-, Raarveld-, 
Plateau- en Gerendalroute ieder met 
eigen karakteristieke landschappen en 
bezienswaardigheden. 

De routes in de omgeving van de 
projectlocatie (ENCl-gebied) maken 
onderdeel uit van zogenaamde 
grensoverschrijdende fietsroutes met een 
langere afstand. Een ideaal fietsgebied 
dat in potentie een uitstekende verbinding 
met het fietsnetwerk vormt in Belgisch
Limburg en natuurlijk de routes in het Zuid
Limburgse Heuvelland. De aanwezige 
langeafstandsroutes in dit gebied zijn 
de Maasroute, Verbindingsroute en 
Oeverlandroute. 

Wat opvalt op de analyse kaart is, dat 
de fietsroutes om het ENCl-gebied heen 
lopen en direct contact op dit moment niet 
aanwezig is. Het terrein met industrieel 
erfgoed en de indrukwekkende groeve 
wordt per fiets in mindere mate ervaren. 
Tijdens een fietstocht door het Jekerdal 
heeft men uitzicht op de stad Maastricht en 
voor een klein deel op het indrukwekkende 

135. Fietsen door het Heuvellandschap. 

ENCl-terrein. Het terrein en omgeving 
bieden een bijzonder decor voor een begin
of eindpunt van een fietstocht door de 
Limburgse heuvels en/of een tussenstop 
op een langere route. 

Met de toekomstige ontwikkelingen met 
betrekking tot het ENCl-terrein zou een 
nieuwe fietsroute zeer wenselijk zijn. 
Aansluiting van het industriêle gebied en 
aangrenzende groeve op het fietsnetwerk 
zou een meerwaarde betekenen voor 
zowel fietser als toekomstige bedrijven 
(horecafaciliteiten en wellness). 

Variatie 
Voor de fietsroutes is variatie van 
minder belang dan voor wandelroutes. 
Wandelaars zoeken soms graag hun 
eigen weg, terwijl een fietstocht meestal 
verloopt via een vastgestelde route of 
een concreet einddoel. Door de omgeving 
goed in te richten voor de fietser (routes, 
horeca, parkeerfaciliteiten, etc.), wordt 
het voor de fietser (zowel toerist als 
eigen regiobevolking) interessant om de 
omgeving van het ENCl-terrein in een 
fietstocht op te nemen. 

Bereikbaarheid 
Het ENCl-gebied is voor toeristen en de 
Maastrichtenaren vanuit het noorden goed 
te bereiken per fiets. Toegang tot deze 
omgeving is mogelijk via de Maasboulevard 
richting de Lage Kanaaldijk of via de 
Luikerweg. Opvallend is de korte afstand 
en reistijd die nodig is voor het bereiken 

136. Mountainbike. 

van dit gedeelte van Maastricht! Het komt 
in Nederlandse steden weinig voor dat 
men binnen een kwartier kan recreêren in 
een dergelijk natuurgebied. 

Op de analysekaarten valt op, dat er 
een groot aantal parkeervoorzieningen 
zijn rondom de Sint-Pietersberg. Aan 
de westzijde van het plateau zouden 
extra parkeerfaciliteiten voor recreanten 
en fietsers wenselijk en logisch zijn. 
Op deze manier zijn er voldoende 
parkeergelegenheden die vanuit alle 
toegangswegen optimaal te bereiken. 

Daarnaast is op de kaart te zien dat slechts 
ten zuiden en in het noorden van de Sint
Pietersberg een oversteek gemaakt kan 
worden, waarvan de oversteek (John 
F. Kennedy brug) in het noorden niet 
opgenomen is in het fietsnetwerk. Voor 
een betere bereikbaarheid van het ENCl
terrein en beter functioneren van het 
fietsnetwerk is een (water)verbinding over 
de Maas noodzakelijk. De verbinding 
tussen de Hoge Weerden de ENCl-kade 
is een goede optie. Ook zouden aan deze 
aanwezige kade een op- en/of opstapplaats 
voor fietsers gerealiseerd kunnen worden 
,die een gedeelte van de route op hetwater1 
doorbrengen. Dergelijke initiatieven zijn al 
aanwezig in het Noordelijk deel van de 
provincie met de 'Maashopper'. 

137. Fietsroutes door het stedehJk gebied. 
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1.2.3. GEBIED 

1.2.3.1. Overzichtskaart gebied 
Smt-P1etersberg 

72 1 



- ENCI 
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1.2.3.2. Ruimtelijke ordening 
Bebouwde gebieden 

""' De meeste bewoning vinden we in de 
bebouwingslinten van de Lage Kanaaldijk en 
de Mergelweg. Langs de Jeker vinden nog twee 
zeer kleinschalige bebouwingsconcentraties 
met woonhuizen bij de molen van Lombok en 
Hoeve Nekum. Verder liggen in het plangebied 
een aantal verspreide woonhuizen. Veel 
woningen zijn karakteristiek. 

74 1 

140. Arbeiderswoningen aan de Lage Kanaaldijk. 

141 . Observantenweg met vele villa's. 

142. Tuindersstraat met opvallende witte woningen. 

143. Athoslaan. 

144. Mergetweg met woningen op een verhoging. 148. Industrieterrein ter hoogte van de Oosterbroekweg. 

145. Huize Poswick In Kanne. 149. Vrijstaande woningen in de Violabeemd. 

146. Kasteelwoning Kanne. 150. Terrnileslaan in Heugem. 

147. Rijckholterweg in Oost-Maartand 151 . Academisch Ziekenhuis van Maastricht. 
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1.2.3.2. Ruimtelijke ordening 
Karakten·stieke bebouwing 

"' Verschillende carréboerderijen liggen verspreid 
op het plateau. Verbindingen tussen deze 
opvallende gebouwen en het creeren van een 
relatie met de projectlocatie kan zorgen voor 
een positieve ontwikkeling van het gehele 
gebied. Enkele boerderijen kunnen bijvoorbeeld 
dienen als hotel voor de gasten die een bezoek 
brengen aan onder andere het toekomstige 
thermaalbad. Op de afbeeldingen zijn de 
karakteristieke gebouwen weergegeven en valt 
op dat aan Hoeve Caestert dringend herstel 
en renovatiewerkzaamheden verricht moeten 
worden. 
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153. Fort Sint-Pieter. 

154. Hoeve Zonneberg. 

155. Hoeve Lichtenberg. 

156. Hoeve Caestert. 

157. Kasteel Caestert. 161. Kasteel de Hoogeweert. 

158. Hoeve Nekum. 162. Chäteau Neercanne. 

159. Apostelhoeve. 163. Jekermolen. 

160. Kerk Sint-Pieter. 164. Molen van Lombok. 
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1.2.3.2. Ruimtelijke ordening 
Functies 

~ Een twaalftal belangrijke functies zijn op 
de analysekaart weergegeven. Uit het 
onderzoek blijkt dat het gebied rijk is aan 
interessante historische bezienswaardigheden. 
De mogelijkheden voor overnachting zijn 
In het gebied beperkt en is er nog ruimte 
voor horecafaciliteiten. Opvallend en uniek 
zijn de carrèboerderijen waar streekwijnen 
worden verbouwd en waar bezoekers kunnen 
deelnemen aan rondleidingen en workshops. 
Grootste en belangrijkste functie is de natuur
en waterrecreatie. 
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166. Camping de Oosterdriessen in Oost-Maarland. 

169. Restaurant 'Buitengoed Slavante'. 

172. Industriegebied. 

175. Fort Sint Pieter. 

167. Kasteel de Hoogeweert. 168. Wijngaard Slavante. 

170. Uitkijktoren Lichtenberg en museum. 171 . D'n Observant. 

173. Mergelwand met zichtbare gangenstelsels. 174. AINSI theater. 

176. Recreatieveld Sint Pieter. 177. Apostelhoeve met de wijngaarden. 
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1.2.3.3. Verkeerssystemen 
Watemetwerk 

"" Grote en kleine meanderende rivieren, 
Maasplassen. grindgaten. natuurwateren en 
door de mens aangelegde kanalen en wateren 
zijn in deze omgeving aanwezig. Verschil/ende 
doelgroepen maken gebruik van deze wateren 
en in de nieuwe ontwikkelingen van het ENG/
gebied kan met deze diversiteit rekening 
worden gehouden. Er kan bijvoorbeeld een 
verbinding met gemaakt worden met de Maas 
door de aanleg van een kleine binnenhaven 
voor de pleziervaart. 
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179. Boothuis van de Maastrichtsche VIJatersportclub. 

180. Veerpontje tussen Hoge Weerd en Sint Pieter. 

181. Jachthaven van de Pietersplas. 

182. Grindgat Oost-Maarland. 

183. Albertkanaal ter hoogte van de Verloren Vallei. 187. Albertkanaal aangelegd dwars door het plateau. 

184. Scheepvaart op de Maas. 188. Albertkanaal ter hoogte van Kanne. 

185. Natuurgebied Eijsder Beemden. 189. ENCl-visvijver met op de achtergrond de groeve. 

186. De sluis van Ternaaien. 190. De Jeker en een van de watermolens. 
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1.2.3.3. Verkeerssystemen 
Autonetwerk 

~ De wegen in het plangebied zijn globaal 
noord - zuid gericht en lopen evenwijdig aan 
het Jekerdal en de hoogtelijnen. Omdat het 
plangebied ligt ingesloten tussen de Maas 
en het Albertkanaal hebben de wegen geen 
doorgaand karakter. Alleen de Cannerweg 
kruist het Albertkanaalen loopt door m zuidelijke 
richting. 

~ De belangrijkste wegen zijn de Cannerweg en 
Mergelweg aan weerszijden van de Jeker die 
beide van Maastricht naar het Belgische dorpje 
Kanne voeren. Omdat vroeger het Jekerdal erg 
nat was liep de belangrijkste verbindingsweg 
tussen Maastricht en Kanne over het plateau. 

82 1 

192. Toegang via Maasboulevard. 196. Parkeerplaats ter hoogte van de jachthaven. 

193. Hoge Kanaaldijk met rechts de Lage Kanaaldijk. 197. Parkeerplaats aan de voet van de Lichtenberg. 

194. Hoge Kanaaldijk met rechts het ENCl-terrein. 198. Parkeervoorzieningen van hetAINSl-gebouw. 

195. Hoge Kanaaldijk met links Hal 1. 199. Beperkte parkeermogelijkheden Ursulinenweg. 203. Parkeerterrein op de Sint-Pietersberg. 
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1.2.3.3. Verkeerssystemen 
Fietsnetwerk 

.,. Rondom de projectlocatie zijn diverse 
fietsroutes aanwezig die in verbinding staan 
met het Belgische fietsnetwerk. Ook 1s ter 
hoogte van de Hoge Weerd een fietspontje 
over de Maas aanwezig Een verbeterpunt 
is de toegankelijkheid tot de aanlegsteiger. 
Voor het toekomstig ENCl-gebied is deze 
waterverbinding erg belangrijk. Fietsers en 
wande/aren hoeven niet over de John F. 
Kennedybrug te rijden om bij de projectlocatie 
te komen. 
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205. Toegang tot Jekerdal via de Wijngaardstraat. 

206. Meesenbroekweg en de Jeker. 

207. Mergelweg met in de verte Chateau Neercanne. 

208. Uitzicht vanaf de brug richting de Sint-Pietersberg. 

209. Fietsroute langs het Albertkanaal. 213. D'n Observant gezien vanaf de Kobbesweg. 

210. Fietsnetwerk bij Klein Ternaaien. 214. Hoge Weerd, Pieterplas en Sint Pieter in de verte. 

211 . Oosterweg rechts een perceel met fruitbomen . 215. Lage Weerd en het provinciehuis van Limburg_ 

212. Uitzicht richting de ENCI vanaf de Oosterweg. 216. Fietsroute ter hoogte van Sint Pieter. 
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1.2.3.3. Verkeerssystemen 
Wandelnetwerk 
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Wandelnetwerk 
Op de afgebeelde analysekaart is te 
zien dat er een groot wandelnetwerk 
aanwezig is die rondom de ENCl-groeve, 
Jekerdal en Maasvallei loopt. In dit 
unieke Heuvellandschap zijn nog vele 
historische elementen te ontdekken wat 
de verschillende wandelroutes interessant 
maakt. Het Jekerdal kan worden gezien 
als een dal met een beperkte omvang 
waarin de rivier de Jeker vanuit België 
al meanderend richting de stad stroomt 
en terecht komt in de Maas. Naast dit 
dal met mooie vergezichten is er aan 
de oostzijde de aanwezigheid van D'n 
Observant waar men kan genieten van 
panoramische uitzichten. Ook rondom de 
ENCl-groeve zijn op verschillende plaatsen 
in wandelroutes mogelijkheden gemaakt 
waar men het indrukwekkend landschap 
kan aanschouwen. Het wandelnetwerk 
ligt daarnaast op slechts twee kilometer 
van de historische kern van Maastricht. 
Hierdoor wordt het voor de inwoners en 
toeristen aantrekkelijk om deze 'achtertuin' 
van Maastricht te bezoeken. 

Routestructuur 
Het wandelnetwerk in het gebied staat in 
verbinding met lange afstand wandelroutes 
en streekroutes. In het gebied loopt een 
Pelgrimspad richting Den Bosch en het 
bekende Pieterspad heeft hier zijn eindpunt. 
Een extra lus in het Pelgrimspad ten zuiden 
van Maastricht maakt een aansluiting in 
Visé mogelijk, naar de historische wegen/ 
route naar Santiago de Compostela in 

218. Picknick- en recreatievoorzieningen. 

het noordwesten van Spanje. Ook liggen 
er verscheidene routes aan de overzijde 
van de Maas en even over de Belgische 
grens lopen ook interessante routes 
waarmee verbinding gemaakt kan worden. 
Wanneer deze netwerken/gebieden 
met elkaar verbonden worden heeft de 
wandelaar nog meer mogelijkheden. 
Ook oprichting van mogelijke 
themaroutes kunnen in de toekomst 
interessant zijn. Het wandelnetwerk 
wordt zo versterkt en 'spannender'. 
Ook kunnen de bezienswaardigheden 
(zoals de ondergrondse gangenstelsels, 
horecavoorzieningen, Apostelhoeve, 
Cannerbos, Fort Sint-Pieter, etc.) beter 
bereikt worden. Goede bewegwijzering is 
hierbij wel noodzakelijk! 

Variatie 
Op de analysekaart zijn verschillende routes 
in kaart gebracht waarop duidelijk te zien is 
dat er diversiteit aanwezig is in afstanden. 
Variatie in afstand is erg belangrijk. 
Op deze manier worden verschillende 
doelgroepen aangetrokken die het gebied 
bezoeken en gebruik gaan maken van het 
wandelnetwerk. Elke wandeldoelgroep 
heeft eigen wensen ten aanzien van 
de afstand, bezienswaardigheid, 
voorzieningen en moeilijkheidsgraad. Zo 
zijn er de inwoners van Maastricht die het 
heuvelgebied gebruiken als 'uitloopgebied' 
en waarschijnlijk vaker korte afstanden 
doorlopen. De recreatieve wandelaar 
daarentegen legt langere afstanden af. De 
variatie in het gebied zou vergroot kunnen 

219. Overgang van D'n Observant naar het Jekerdal. 

worden door routes op bepaalde punten te 
verbinden en de wandelaar tijdens de tocht 
ook over kunnen gaan op een andere route 
en kan zo gedeeltelijk een eigen traject 
bepalen. 

Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid van het gebied voor 
wandelaars is redelijk goed te noemen. 
Net zoals bij het fietsnetwerk is een extra 
parkeerfaciliteit gewenst ten westen van 
de heuvel. Ook een betere bereikbaarheid 
van de bus tot dit gebied is gewenst. 
Met de toekomstige ontwikkelingen 
van het ENCl-gebied kunnen nieuwe 
routes die hiermee in verbinding staan 
een waardevolle aanvulling zijn voor het 
functioneren van deze zone. Nieuwe 
wandelroutes die erg interessant zullen 
zijn voor een grote doelgroep en wellicht 
een nieuwe wandelgroep aanspreken. 
Belangrijk aspect bij nieuwe routes is 
hierbij de aandacht voor het comfortniveau 
(gewenste faciliteiten) dat per doelgroep 
verschilt. 
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1.2.3.4. Groensystemen 
Bosgebieden 

88 1 

D'n Observant 
Het hoogste punt van de Sint-Pietersberg 
vormt de kunstmatig aangelegde berg 
d'n Observant in de zuidwesthoek van 
het projectgebied. Deze heuvel met een 
hoogte van 170,8 meter is ontstaan (vanaf 
1939 tot 1967) doordat men hier overtollige 
dekgronden vanuit eerdere winningen 
bovenop het maaiveld heeft gestort. 
Onder d'n Observant ligt een grotendeels 
ingestorte kalksteengroeve, het zuidelijk 
gangenstelsel, maar door het gewicht 
van de opgeworpen grond hebben de 
steunpilaren het begeven. Ooit liep door 
dit gebied een ondergrondse smokkelroute 
tussen Nederland en Belgiê. Tegenwoordig 
heeft de berg een recreatieve bestemming 
met een panoramisch uitzicht en is het 
gebied sinds 2010 eigendom van Stichting 
Natuurmonumenten. 

ENCl-vallei 
Deze vallei aan de zuidzijde van de 
groeve is ontstaan nadat men in dit gebied 
kalksteen heeft ontgonnen en vervolgens 
onbruikbare dekgronden hier heeft gestort. 
Op het laagste punt is een visvijver 
aangelegd. 

Grote Pruis 
De 'Grote Pruis' is het hoogste punt van 
een grasvallei die na de kalksteenwinning 
in de jaren zeventig is aangelegd. Grote 
hoeveelheden dekgrond zijn hier tegen de 
wanden gedeponeerd. Deze bergtop gaat 
over in het Popelmondedal en grenst aan 
de Wijngaardsberg. 

Popelmondedal 
Het is Popelmondedal is een droogdal. 
Dit dal met aanwezig kalkgrasland wordt 
begraasd door schapen waardoor hier 
veel zeldzame kalkminnende planten en 
dieren kunnen gedijen. De vallei staat in 
verbinding met het Jekerdal en de ingang 
van de Duivelsgrot is in het Popelmondedal 
te vinden. 

Wijngaardsberg 
Gelegen aan de 'Grote Pruis' ligt de 
Wijngaardsberg. Een talud die in dezelfde 
tijd is aangelegd en beplant is met bomen. 
Het Wijngaardsbos is zo ontstaan. 

EN Cl-bos 
Het ENCl-bos is gelegen aan de westzijde 
van de groeve en kon worden aangelegd 
doordat hier dekgrond werd gestort. Door 
verder afgraving van kalksteen is een 
gedeelte van dit bos weer verdwenen. 

DeWestwand 
De Westwand is een van de laatste 
gebieden in de groeve waar momenteel 
nog kalksteen wordt gewonnen. Daarnaast 
vindt er in het midden van de groeve nog 
mergelwinning plaats tot 2018. 

Oehoe-vallei 
In het noordelijkste deel van de groeve 
bevindt zich een vallei genaamd de 
Oehoe-vallei. Ook hier heeft men na de 
afgravingen dekgrond gestort waarna een 
leembodem is ontstaan met als gevolg 
dat natuurlijke waterpoelen ontstaan na 
regenbuien. In dit unieke gebied zijn verder 
bijzondere flora en fauna te vinden zoals 
de Oehoe die hier zijn broedgebied heeft. 
Vanwege de aanwezigheid van deze vogel 
is de stort van dekgrond gestaakt en heeft 
de vallei een beperkte omvang gekregen. 
Onbruikbare silex werd vervolgens gestort 
op de locatie genaamd 'Onder d'n Olifant'. 

Onder d'n Olifant 
In noordoostelijke richting op de rand van de 
groeve en industriegebied bevindt zich het 
aangelegde talud 'Onder d'n Olifant. Een 
helling opgebouwd met resten onbruikbare 
kalksteen, zanden en vuursteen met 
bovenop een waterplas die in westelijke 
richting langs de noordwand verder loopt 
in kleinere 'waterterassen'. Rondom deze 
wateren zijn spontaan struiken ontstaan. 

Cannerbos 
Aan de achterzijde van het enige 
terrassenkasteel van Nederland, 
Chateau Neercanne, bevindt zich een 
oud hellingbos genaamd 'Cannerbos. In 
dit bos laat men de natuur de vrije loop 
gaan waardoor zich hier fraaie flora kan 
ontwikkelen. In dit oude bos komen verder 
enkele dassenfamilies voor. Het gebied 
staat bekend om de aanwezigheid van vele 
grotten. De grotten van de Cannerberg zijn 
niet toegankelijk, met uitzondering van het 
deel van de Jezuïetenberg. In de directe 
omgeving stroom verder de Jeker waar 
regelmatig de ijsvogel gesignaleerd wordt. 

Hellingbossen Plateau van Caestert 
Op Belgisch grondgebied bevindt zich het 
'Plateau van Caestert' met waardevolle 
graslanden en hellingbossen. Onder 
deze bossen en graslanden bevinden 
zich oude mergelgroeves die een waar 
paradijs vormen voor een tiental soorten 
vleermuizen. Bos, weide en akkers zorgen 
samen met het ondergrondse gangenstelsel 
en het reliêf voor een grote variatie aan 
biotopen. Een ideale leefomgeving voor 
zoogdieren, vogels, amfibieên, reptielen 
en insecten, waaronder heel wat zeldzame 
vlinders. 
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1.2.3.4. Groensystemen 
Grasgebieden 

.,. Het grootste gedeelte van het natuurgebied 
dat aanwezig is op de Sint-Pietersberg is 
volgens de Natuurbeschermingswet van 1998 
beschermd gebied. Ook een klein gedeelte van 
de groeve heeft deze status . 

.,. Een groot gedeelte van het plateau valt onder 
het Natura 2000 gebied. doordat de natuur- en 
landschapswaarden erg hoog zijn . 

.,. Het bijzondere karakter van de Sint Pietersberg 
wordt bepaald door een complexe geologische 
en geomorfologische opbouw in samenhang 
met een eeuwenoud landbouwkundig gebruik. 
Een landschap met bossen. struwelen, zomen, 
graslanden, heide vlaktes. kalkgraslanden 
en rotsbegroeiing aan de rand van de 
kalksteengroeve is hierdoor onstaan16• Ook zijn 
er vele akkerlanden en boomgaarden . 

.,. Ten westen van het plangebied ligt het Jekerdal 
met hellingen waar verschillende gewassen 
worden verbouwd. Het is een weerspiegeling 
van het Zuid-Limburgse Heuvelland. 
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223. D'n Observant. 

224. De Grote Pruis. 

225. Popelmondedal . 

226. Wijngaardsberg. 

, 

-~ . 

227. ENCl-bosgebied. 231 . Onder d'n Olifant. 

228. De Tombe . 

229. Grasweide Sint-Pietersberg. 233. Cannerbos. 

.... ~ ' • • l' ~ • • --. 
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230. Oehoe-vallei. 234. Hellinhbossen Plateau van Caestert. 
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1.2.3.5. Bodemsystemen 
Ondergrondse kalksteengroeve voor 1926 

92 1 

Grottenstelsels 
De kalksteengrotten van de Sint
Pietersberg vertegenwoordigen een 
grote cultuurhistorische waarde. Al in de 
Romeinse tijd werd op kleine schaal door 
middel van schachtbouw losse kalksteen 
gewonnen die diende voor land- en 
wegenbouw. Het ondergrondse netwerk van 
gangen onder de Sint-Pietersberg is tijdens 
de Middeleeuwen ontstaan. De ontgonnen 
mergel werd gebruikt voor de huizenbouw 
in de stad. De eerste schriftelijke bewijzen 
dateren uit het begin van de 15e eeuw16

• 

De prins-bisschop van Luik doet echter 
al een beroep op de Paters Observanten 
om de winning ter hand te nemen. In de 
12e eeuw was de stad Luik al heerser 
van dit gebied. De mergelwinning moet 
dus al eerder hebben plaats gevonden. 
Rond de 17e en 18e eeuw bereikte de 
ondergrondse kalksteenwinning in de berg 
het hoogtepunt. Rond 1900 werden de 
blokbreekactiviteiten beêindigd en vond 
vanaf 1926 op grotere en modernere schaal 
dagbouwwinning plaats door de ENCI. 
Een groot gedeelte van het ondergrondse 
gangenstelsel is hierdoor verloren gegaan. 

Plateau Caestert 
Het plateau van Caestert bevindt zich op 
Belgisch grondgebied. De naam wordt 
in verband gebracht met de legerplaats 
van Julius Caesar die zich nabij kasteel 
Caestert bevond. Het plateau van Caestert 
start ten zuiden van de kunstmatige 
stortheuvel D'n Observant. Doordat geen 
mergelafgravingen plaats zullen vinden 
ter plaase van D'n Observant blijven de 
cultuurhistorische waarden van het Plateau 
behouden. 

Schark 
Binnen de grenzen van het ENCl-terrein 
bevindt zich de Scharkgroeve. Deze groeve 
is niet meer in gebruik, maar herbergt een 
oorlogsmonument. De mergelwanden 
bevatten houtskooltekeningen die door 
Amerikaanse militairen zijn aangebracht 
en een uitgehakte plaquette is aanwezig. 

Oude Maarendalgroeve 
Onder het huidige ENCl-bos bevindt 
zich de oude Maarendalgroeve. Deze 
is tussen 1925 en 1935 bedekt met 
stortgrond en uit het zicht onttrokken. 
Bij graafwerkzaamheden is in 2008 een 
onbekende gang gevonden. 

De Tombe 
Deze mergelgroeve is in eerste instantie 
aangelegd als en traditionele ondergrondse 
groeve met gangen. In latere periode heeft 
men er losse mergel gewonnen door de 
helling af te graven. Enkele jaren geleden 
is deze groeve ontdaan van bebossing en 
is nu weer zichtbaar. De Tombe ligt buiten 
het ENCl-terrein en heeft de monumenten 
status verkregen. 

Droge grachten 
Aan de zuidoost zijde van de Tombe lagen 
in vroegere tijden zogenaamde 'droge 
Grachten' in L-vormige samenstelling. Deze 
verdedigingsstelsels houden waarschijnlijk 
verband met de kampementen (Franse 
Batterij) en militairenactiviteiten die op de 
Sint-Pietersberg hebben plaats gevonden. 
Tijdens de 17e en 18e eeuw was de berg 
namelijk een goede locatie uitvalbasis. 

236. Noordelijke gangenstelsel. 

238. Zonneberg. 

239. Slavante I Lichtenberg. 
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1.2.3.5. Bodemsystemen 
Ondergrondse kalksteengroeve na 1926 

"" Een groot aantal ondergrondse 
kalksteengroeves 1s aanwezig in de nabijheid 
van de projectlocatie. Verschillende door 
blokbrekers uitgebouwen groeves met elk een 
eigen karakter. Door de komst van de dagbouw 
groeve van de ENCI is een groot deel verloren 
gegaan van dit ondergrondse doolhof Ook 
vinden er geregeld instortingen plaats waardoor 
bepaalde delen onbereikbaar worden. 
Een aantal stelsels zijn onder begeleiding 
toegankelijk. 
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241. Groeve Feij & ENCl-springstofdepot. 

242. Zuidelijk gangenstelsel. 

243. Caestert groeve. 

244. Ternaaien Boven (Aardappelberg) 

245. Ternaaien Onder (De Vallei). 249. Groeve de Schark. 

246. Duivelsgrot. 250. Ingang Schaiktunnel aan de westzijde. 

247. Maarendalgroeve. 251 . Voormalige Grote Ingang. 

248. De Tombe 252. Put Fort Sint-Pieter. 
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1.2.3.5. Bodemsystemen 
Hoogte en re//ef 

96 1 
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1.2.3.5. Bodemsystemen 
Geologische bodemsamenstelling 

98 1 

Lithostratigrafie 
Lithostratigrafie (v. Gr. lithos = steen; Lat. 
stratum= het gespreide, laag; Gr. graphoo = 
schrijven), een vorm van stratigrafie die zich 
bezig houdt met de lithologische kenmerken 
van sedimentaire opeenvolgingen en op 
grond daarvan indelingen maakt, namen 
geeft en de ruimtelijke betrekkingen 
nagaat. De zichtbare kenmerken, zoals de 
gesteentesoort (zandsteen, kalksteen, klei, 
veen, enz.) en details daarvan, zoals kleur, 
hardheid, gelaagdheid, de aanwezigheid 
van fossielen, de korrelgrootte e.d. worden 
in kaart gebracht17

• 

Binnenzee 
In Zuid-Limburg drong de zee ongeveer 65 
miljoen jaar geleden door als gevolg van 
oppervlakteverlaging en de stijging van de 
zeespiegel5 . Continentale opeenvolgingen 
van kustnabije en mariene afzettingen 
zijn daarom in dit gebied te vinden. De 
kustlijn schoof geleidelijk aan verder 
naar het zuiden. Dit is te verklaren uit de 
aanwezigheid van glauconiet, een mineraal 
dat in een warme zee kan ontstaan. 
Deze mineraal is gevonden in de Vaalser 
Formatie18

• Naast deze formatie is er de 
Gulpen Formatie en Maastricht Formatie. 
Deze hoofdformaties zijn vervolgens weer 
opgebouwd uit diverse deellagen. 

Formatie van Vaals 
De Vaalser Formatie is gevormd in 
het tijdvlak genaamd 'Campanien' en 
bestaat uit een geel- tot groengrijze, fijne, 
glauconiet houdende zanden en siltige tot 
mergelige zanden. Men spreekt ook over 
'Vaalser groenzand" 8

• 

Formatie van Gulpen 
Door de landinwaartse verschuiving van 
de zeegrens is de Vaalser Formatie bedekt 
geraakt met kalkzand, klei, kalkmergel, kalk 
en met de vuursteenlagen. Deze formatie 
noemt men de Gulpen Formatie met een 
ouderdom van Laat-Campanien tot Laat
Maastrichtien. In de kalklagen komen 
'kalkplaatjes' (eencellige wieren) voor. 

Formatie van Maastricht 
De bovenste Etage van het krijt wordt 
het Maastrichtien genoemd en is in 1849 
gedefinieerd in de ENCI groeve in de 
Sint-Pietersberg net buiten Maastricht18

• 

In deze groeve zijn afzettingen aanwezig 
van de Maastricht Formatie, bestaande uit 
grondlagen met mariene kalksteen die vlak 
onder het maaiveld voorkomen. In deze 
omgeving zijn een tweetal type kalkstenen 
aanwezig die verschillen in samenstelling. 
De Maastrichtse Kalksteen in het westen 
bestaat uit zachte, grofkorrelige geelwitte 
kalksteen. En de Kunrader Kalksteen in het 
oostelijk gebied is opgebouwd uit harde en 
zachte kalksteen en heeft een lichtgrijze 
kleurstelling. 

Een belangrijk kenmerk van De Maastricht 
Formatie is dat er vele fossielen aanwezig 
zijn van o.a. verkalkte resten van zee
egels, schelpen, slakken, krabben, vissen, 
schilpadden en zelfs Mosasaurussen. 
Boven en in de Maastricht Formatie komen 
ook lagen voor met vuursteenconcentratie 
s('vuursteeneluvium'). 

Kwartaire- en tertiaire Formaties 
De Maastricht Formatie met de 
kalksteenlagen is vervolgens weer bedekt 
geraakt door het zogenaamde kwartaire 
löss (kleilaag), kwartaire grindlaag, tertiaire 
zandlaag. 
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255. Lithostratigrafie Maastrichtien, St. Pietersberg. 
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261 . Noordzuid doorsnede van de grondlagen van de ENCl-groeve. 
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Geothermie 
Aardwarmte of geothermie is de 
warmte die de aardkorst bevat. Deze 
aardwarmte kan gebruikt worden 
voor de winning van geothermische 
energie, indien op relatief geringe 
diepte hoge temperaturen voorkomen. 
Deze bodemtemperaturen verschillen 
per gebied. De temperatuurstoename 
van de bodem wordt uitgedrukt met de 
geothermische gradiënt. Deze waarde 
bedraagt in Nederland ongeveer 31°C/ 
km' 9• Dus op twee kilometer diepte is een 
gemiddelde temperatuur van zestig tot 
zeventig graden. In Nederland spreken 
we van lage enthalpie (lage aardwarmte), 
waarbij de aardwarmte op duizend meter 
minder dan honderdvijftig graden is. In 
IJsland daarentegen is er sprake van 
hoge enthalpie waar temperaturen op 
deze zelfde hoogte kunnen oplopen tot 
driehonderd graden Celsius. In dergelijke 
omstandigheden kan op rendabele 
wijze elektriciteit worden opgewekt! De 
elektrische efficiëntie stijgt naarmate de 
temperatuur toeneemt. De temperatuur 
van het water bepaalt dus hoeveel warmte 
onttrokken kan worden en voor welke 
energetische doeleinden het vervolgens 
gebruikt kan worden. 

Duurzaamheid 
Aardwarmte is een hernieuwbare 
energiebron en is erg duurzaam voor het 
milieu doordat nauwelijks C02 emissies 
vrijkomen19• Verder vraagt de bron weinig 
ruimte en is er geen geluids- of visuele 
hinder. Wel is onderhoud aan de bron en 
installaties noodzakelijk. Dit is afhankelijk 
van de kwaliteit van het aanwezige water. 
Water met veel mineralen zorgt voor een 
kortere levensduur van de installaties in 
verband met corrosie. Een warmwaterbron 
heeft daarnaast ongeveer een levensduur 
van dertig jaren, daarna treed regeneratie 
op waarbij de bron na een groot aantal 
jaren weer op temperatuur zal komen19

• 

Technieken en toepassingen 
In Nederland zijn de technieken waarbij 
aardwarmte als energiebron wordt gebruikt 
in opkomst en in ontwikkeling. Aardwarmte 
omzetten in elektriciteit zal slechts op 
enkele locaties in Nederland mogelijk 
zijn. Wel kan op grotere schaal het warme 
bodemwater na behandeling gebruikt 
worden voor de warmwatervoorziening. Uit 
ondiep gelegen aquifers wordt water van 
20-30 °C gewonnen en na gebruik weer 
teruggepompt2°. Dergelijke opslag is alleen 
mogelijk bij bodemlagen met een goede 
warmte-isolerende werking. In zomerse 
periode wordt warm water opgeslagen 
om het in de winter weer omhoog te 
pompen voor de warmwatervoorziening. 
Het omgekeerde proces om bijvoorbeeld 
gebouwen te koelen in de zomer is ook 
mogelijk. 

Winning en opslag 
De winning van geothermaal water gebeurt 
normaal gesproken met behulp van twee 
putten. Via de eerste put wordt het warme 
water opgepompt en langs bovengrondse 
warmtewisselaars geleid. Vervolgens komt 
het via een tweede put op enige afstand van 
de eerste weer terug in dezelfde aquifer. 
Winning van diepe aardwarmte vindt in 
Nederland nog niet plaats. Met name de 
hoge kosten van de diepe boringen laten 
een commerciële toepassing niet toe20

• 

Een hogere aardgasprijs en/of subsidie 
op investeringen in schone energie maakt 
winning wellicht op termijn economisch 
interessant. 

Tijdelijke winning en opslag van ondiep, 
koud water gebeurt inmiddels steeds vaker. 
In 2002 was dit op tweehonderd locaties in 
Nederland het geval. In zeventig procent van 
de gevallen bedraagt de terugverdientijd 
minder dan zes jaar20

. De verwachting 
is dat deze vorm van energiewinning of 
besparing de komende jaren sterk zal 
toenemen. Dit is met name interessant voor 
bedrijven met een hoge energiebehoefte, 
bijvoorbeeld in de glastuinbouw of in de 

industriële sector. Vooral wanneer deze 
gecombineerd zou kunnen worden met 
tijdelijke ondergrondse opslag en productie 
van het groeibevorderende co220

. 

Type geothermie 
De verschillende soorten geothermie: 

• Bodemwarmtepompen voor de 
woningbouw; 

• Warmte Kracht Koppeling Systemen 
voor grote kantoren of grote 
woningbouwprojecten; 

• Diepe geothermie met direct gebruik, 
waarbij geen warmtepomp wordt 
toegepast; 

• Zeer diepe geothermie voor de opwekking 
van elektriciteit, in Nederland nog in 
ontwikkeling niet rendabel. 



Geothermische kaart van Nederland 
Op de aardwarmte kaart van Nederland 
is te zien dat op tweeduizend meter 
diepte in Oost-Friesland een hoge 
bodemtemperatuur aanwezig is van 
meer dan 95°C. Ook in de westelijke 
Waddenzee, Zuidoost-Drenthe, Noord
Groningen, de Achterhoek, Veluwe en in 
Noord-Limburg komen hoge temperaturen 
voor van 90°C. Naast de temperatuur is de 
bodemsamenstelling (permeabiliteit) van 
belang, deze is slecht in enkele gebieden 
optimaal. 

Geothermie in Maastricht 
Op de temperatuurverdeling kaart op 
tweeduizend meter diepte is te zien dat 
de temperatuur ongeveer 60-65°C is. 
Op dergelijke diepte is het momenteel 
nog onrendabel en erg kostbaar warmte 
te onttrekken uit de bodem. Op duizend 
meter bedraagt de temperatuur ongeveer 
25-30°C. Dit betekend dat wanneer 
een thermaalbad wordt gebouwd een 
natuurlijke waterbron gecertifceerd kan 
worden als thermalebron. Dit is mogelijk 
omdat het bodemwater van de bron een 
minimale temperatuur moet bevatten van 
2o·c21

• 

Temperatuur in 'C op 2000 mtr. diepte. 

- 95 - 100 75 - 80 

- 90 - 95 - 70 - 75 

c=:=l 85 - 90 - 65 - 70 

c=:=l 80 - 85 - 60 - 65 

N 

t 

262. Temperatuurverdeling in de Nederlandse ondergrond op 2000 meter diepte, TNO-NITG . 
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263. Afglijden van stukken mergel. 

Aardverschuivingen en solifluctie 
Op plaatsen waar een hoogteverschil 
aanwezig is zoals in de kalksteengroeve 
van de ENCI, kunnen aardverschuivingen 
optreden. Aardverschuivingen zijn vormen 
van plotselinge erosie, waarbij de löss, 
zand en grind in de deklaag bovenop 
de mergel tientallen meters de diepte in 
zakken langs de steile kalkwanden. Dit 
komt door toenemende spanningen in de 
bodem. Aardverschuivingen in Nederland 
ontstaan meestal als gevolg van menselijk 
ingrijpen. Ook komen deze processen voor 
op plekken waar grondwaterstromen actief 
zijn en verzadiging van de bodem met 
water optreedt. 

Solifluctie of bodemvloeiing is een 
natuurlijk proces waarbij bodemmassa's 
hellingafwaarts glijden over een slecht 
doordringbare ondergrond. Het kan in elk 
klimaat voorkomen waarbij de grond door 
water is verzadigd. olifluctie treedt met name 
op door het ontdooien van een bevroren 
toplaag in de hellingwandpakketten. 
Afschuiving vindt plaats waarbij 
spectaculaire droogdalvorming kan 
plaatsvinden waar nieuwe planten en 
dieren kunnen terugkeren in gevormde 
breuken, nissen, oneffenheden of hellingen 
in de kalkwanden. 

264. Schematisering van de puinwaaiervorming. 

Puinwaaiervorming 
Als gevolg van afschuiving van de 
zandpakketten ontstaan onder aan de 
voet van de groevewand zogenaamde 
'puinwaaiers'. Dergelijke puinkegels 
dragen bij aan een grotere morfologische 
en ecologische variatie in het gebied. 
Interessante beekjes, stroompjes en kleine 
waterbronnen kunnen onderaan de voet 
ontstaan. Na verloop van tijd kunnen zich 
hier permanente wateren vormen ideaal 
voor amfibieên en insecten. Maar ook 
bepaalde grassen zouden op dergelijke 
zandwaaiers kunnen ontstaan. 

a. Aan de voet van steile berghellingen 
gaan riviertjes langzamer stromen en 
kunnen ze steeds minder grote stenen 
meevoeren. 

b. Onderaan de berg blijft een 
waaiervormige hoop stenen liggen. 

265. Afbrokkeling van de helling door flora. 

Hellingval 
Met de aanwezigheid van bomen aan de 
randen van de kalksteen is het mogelijk 
dat het verschijnsel hellingval plaats kan 
vinden. Door de diepe wortelgroei van 
de vegetatie in de steile groevewanden, 
ontstaan interne spanningen die kunnen 
leiden tot afbrokkeling van de mergelwand. 
De bomen verliezen aangrijpingspunten 
en vallen om, waarbij nieuwe situaties 
ontstaan voor erosie (afvoer van los 
bodemmateriaal). 

a. Gesteenten vallen uit elkaar. 
b. Planten, (bodem)dieren, schimmels 

en bacterien tasten het gesteente aan 
(chemische verwering door organismen. 

c. Planten drukken het gesteente met 
hun wortels uit elkaar (mechanische 
verwering door organismen). 



266. Ondoordringbare grondlaag in de groeve. 

Grondwater 
Van de kalksteengroeve is bekend dat 
deze weinig grondwater doorlaat. Op een 
aantal plekken zijn er breuken of holtes 
in de kalksteenlagen waardoor water 
in de groeve kan stromen. Natuurlijke 
waterpoelen van grondwater ontstaan 
en tijdens regenbuien ontstaan kleine 
watervalletjes. Het uittreden van grondwater 
is te herkennen aan de roestige plekken in 
de kalksteen lagen of op de groeveplateaus 
waar krijtminnende mossen groeien. 

a. Natuurlijke waterpoel. 
b. Volgelopen breuken I holtes. 

267. Sleuven ontstaan doordat cohesie ontbreekt. 

Verslemping 
Verslemping ontstaat wanneer sprake is 
van te weinig binding tussen verschillende 
bodemdelen. Na afgraving kunnen aan 
de voet van de mergelwanden grote 
hoeveelheden deklagen naar beneden 
stromen tijdens een regenval. Gaten, 
sleuven en oneffenheden in de bodem 
worden opgevuld met bijvoorbeeld leem. 
Op deze lagen kan water blijven staan en 
kunnen permanente poelen op natuurlijke 
wijze ontstaan. 

a. Regenwater loopt in barsten. Daarin 
opgeloste stoffen lossen het gesteente op 
(chemische verwering door oplossing). 

b. Water dat in barsten bevriest, zet 
uit en duwt het gesteente uit elkaar 
(mechanische verwering door vorst). 

268. Afbrokkeling en afvoer van materiaal. 

Regenerosie 
Erosie kent vele vormen. Het is een 
proces waarbij los materiaal door een 
transporterend media zoals water, ijs en 
wind wordt afgevoerd. Bij regenerosie 
wordt het materiaal tijdens en na de 
regelval verplaatst wat leidt tot verlaging 
van het landoppervlakte en afname van 
de bodemkwaliteit en -productiviteit. Ook 
leidt regenerosie vaak tot grote schade 
van gebieden door modderstromen. Grote 
hoeveelheden regenwater en · materiaal 
stromen over de randen van de groeve. 
Kleine beekjes, bronnen en watervallen 
ontstaan. Door deze afvoer kunnen ook 
geulen in de wanden ontstaan. Wanneer 
leemlagen worden afgevoerd die zich 
op diepe delen verzamelen kunnen 
permanente wateren ontstaan. 

a. Regenerosie bovenaan de groeve. 
b. Watererosie aan de randen van de 

waterpoelen. 

269. Natte en droge perioden in de groeve. 

Afwisseling van nat en droog 
Doordat de kalksteen het water niet 
doorlaat kan regenwater lange tijd blijven 
staan in de groeve. Periodieke wateren 
die begroeid raken met moerasvegetatie 
kunnen zo ontstaan. Kleinere waterpoelen 
zullen in droge periode uitdrogen. Wanneer 
deze afwisseling van nat en droog vaak 
kan optreden is de mogelijkheid voor een 
gesloten begroeiing onmogelijk en behoudt 
de kalksteengroeve een open karakter. 
Pioniersoorten zijn in deze situatie in het 
voordeel. 

a. Gesteente breekt door druk- en 
trekkrachten in de aarde. 
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270. Ondergrondse grotten. 

Grotvorming 
Grotten zijn meestal zogenaamde 
karstverschijnselen. Een natuurlijkproces 
dat ontstaat doordat licht zuur water 
het aanwezige kalksteen oplost. 
Karstgebieden worden gekenmerkt door 
een grillig landschap, dat ontstaat doordat 
kalksteen door regen- en oppervlaktewater 
gedeeltel ijk wordt opgelost. Dergelijke 
verschijnselen werden het eerst bestudeerd 
op het Adriatische Karstplateau, dat 
genoemd is naar het Sloveense woord 
voor steen/rots (Kras of Krs). 

Fantastische door water gebeeldhouwde 
(grillige) grotten ontstaan op deze manier. 
In Nederland komen karstgebieden 
alleen voor in Zuid-Limburg. Ook de 
Sint-Pietersberg is een gebied waar 
karstverschijnselen voorkomen in de vorm 
van dolines, geologische orgelpijpen, 
verdwijngaten en ondergrondse bronnen. 

De mergelgrotten in Maastricht zijn niet 
echte natuurlijke karstgrotten. Deze 
ondergrondse grotten zijn door de 
mensen aangelegd. Voor de winning 
van kalksteen zijn deze ondergrondse 
groeves door blokbrekers uitgekapt. Door 
de mergelwinning kunnen verschillende 
karstverschijnselen optreden. 

a. Water dringt in gesteentelagen en het 
lost kalksteen op (chemische verwering), 
waardoor holtes of grotten ontstaan. 

271 . Dolines en orgelpijpen. 

Dolinen en Orgelpijpen 
Eén van de bekendste karstverschijnselen 
is de doline. Dit is een kuil die ontstaat 
doordat water een deel van de kalk oplost, 
of doordat een ondergrondse ruimte instort. 
Dolinen kunnen in doorsnede variëren van 
10 tot 1500 meter en zijn tussen de 2 en 
300 meter diep. In Nederland vinden we 
dolinen alleen in Limburg. Als meerdere 
dolinen aaneengroeien, spreken we van 
uvala's. 

Een ander geologisch verschijnsel dat 
we in Limburg kunnen waarnemen, zijn 
de orgelpijpen. Als door oplossing in 
kalksteen een gat ontstaat, kan dit door 
allerlei verweringsmateriaal worden 
opgevuld. Die opvulling heeft dan in 
de regel een donkerder kleur dan het 
omliggende gesteente. Dit is met name 
goed te zien als zo'n opgevulde karstpijp 
wordt doorsneden door een groevewand. 
Vanwege de gelijkenis met orgelpijpen 
worden dergelijke doorsneden geologische 
orgelpijpen genoemd. Ze zijn met name 
te zien in de groevewanden van de ENCI 
groeve in de St. Pietersberg. 

a. Dolines 

272. Polje's. 

Polje's 
In karstgebieden vinden we ook vaak 
polje's. Dat zijn kleine bekkens met steile 
wanden, die dikwijls door allerlei riviertjes 
worden doorkruist. Die rivieren verdwijnen 
vaak door gaten in de grond en stromen 
dan ondergronds verder. Bij hevige 
regenval kunnen polje's tijdelijk onder 
water komen te staan. Het water krijgt dan 
de kans de kalk uit de wanden van de polje 
op te lossen, zodat het bekken in de loop 
van de tijd steeds groter wordt. 

Door het instorten van grotten kan 
uiteindelijk een karstrestgebergte ontstaan. 
Dit landschapstype vinden we met name in 
de tropen . Er zijn dan zoveel instortingen 
geweest, dat alleen maar een aantal losse 
torens of kegels van kalksteen overeind 
zijn blijven staan. Deze zijn ook weer met 
allerlei grotten doorsneden en zullen in de 
loop van de tijd eveneens instorten. 

a. Polje's 



273. Doorsnede plateau van Sint-Pieter omstreeks 1819. 
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1.2.4.1 . Overzichtskaart kavel 
ENC/-geb1ed 
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- ENCI = Groeve = Woongebied - Bebouwing = Water - Bos - Gras - Landbouw 274. Huidige situatie. Schaal 1:7500 
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Inleiding 
Vanuit de verrichte analyse op de 
verschillende stedenbouwkundige niveaus 
is inzicht verkregen in het functioneren 
van het gebied en kunnen conclusies 
worden getrokken. Met het benoemen van 
zogenaamde kwaliteiten en knelpunten 
ontstaan er uitgangspunten voor het 
stedenbouwkundige- en architectonisch 
ontwerp. De ontwerpkeuzes kunnen 
zo beargumenteerd worden. Als eerste 
komen de kwaliteiten van de regio aan 
bod gevolgd door de kwaliteiten van de 
stad en het projectgebied. Daarna volgen 
de knelpunten van de verschillende 
stedenbouwkundige niveaus. 

Kwaliteiten 
01 . Aanwezigheid van een goede 

infrastructuur in de regio zorgt voor een 
optimale bereikbaarheid per vliegtuig, 
per trein en via het waternetwerk; 

02. De centrale ligging van Zuid-Limburg 
binnen de Euregio Maas-Rijn met 
3,7 miljoen inwoners (toekomstige 
bezoekers) kan gezien worden als 
kwaliteit; 

03. lnderegioissprakevanvergrijzing.19% 
van de bevolking is 65+ en zou gebruik 
kunnen maken van het thermaalbad 
vanuit gezondheidsaspecten; 

04. Grote kwaliteit van deze regio 
is de aanwezigheid van het 
Heuvellandschap, een uniek gebied 
dat jaarlijk vele wandelaars, fietsers, 
natuurliefhebbers en rustzoekers trekt; 

05. Door de aanwezigheid van enkele 
thermaalbaden in de omgeving kan de 
regio zich profileren op het gebied van 
wellness (wellness regio) . Met de komst 
van een uniek thermencomplex op het 
ENCl-terrein kan men zich nog beter 
profileren op regionaal-, landelijk-, en 
wellicht op Europees niveau; 

06. Regio staat ook hoog aangeschreven 
op het gebied van toerisme; 

07. De regio bestaat uit een aantal steden 
met elk hun eigen karakter; 

08. Kwaliteit van deze regio zijn de 
streekproducten die afkomstig zijn uit 
deze unieke regio en ook ter plaatse 
verwerkt worden. Er is een groot aanbod 
en men onderscheidt zich verder in de 
beleving waarmee streekproducten met 
de regio worden verbonden. Betrekken 
van streekgebonden producten zou 
een waardevolle aanvulling zijn en een 
manier waarop een ontwerp (voor een 
badhuis) zich kan onderscheiden van 
de concurrentie. 

275. Goede bereikbaarheid in de regio. 

276. Limburgse Heuvellandschap als kwaliteit. 

278. Streekproducten van de regio. 



279. Een van de grootste kwaliteit van Zuid-Limburg: het Heuvellandschap. 
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Kwaliteiten 
01 . De ligging van de stad aan de grens 

en in het centrum van de Euregio is 
erg gunstig. Vanuit belangrijke steden 
(Amsterdam, Brussel, Parijs en 
Frankfurt) is de stad zeer goed en snel 
bereikbaar door middel van vliegtuig, 
trein of met de auto; 

02. Aanwezigheid van een rijk historisch 
verleden dat nog duidelijk zichtbaar is 
in de openbare ruimte of tentoongesteld 
in vele musea die de stad kent; 

03. Het historisch centrum bevat vele 
winkels, pleinen, parken en toeristische 
attracties; 

04. De oude stadsmuren en de 
verdedigingswerken (Kazematten) 
rondom de stadskern kunnen worden 
gezien als kwaliteit. Evenals de vele 
kloosters en kerken; 

05. Stadskern wordt op korte afstand 
omringd door het Limburgse 
Heuvellandschap wat een unieke 
situatie is in Nederland; 

06. Aanwezigheid van vele regionale fiets
en wandelroutes die zowel het centrum 
als in de buitengebieden lopen; 

07. De overnachtingsmogelijkheden in de 
stad en in de directe omgeving kunnen 
als positief worden ervaren. Ook is er 
een grote diversiteit (luxe design hotels, 
kasteelhotels, karakteristieke pensions 
of een camping) die het aantrekkelijk 
maakt voor een grote doelgroep om in 
deze stad te overnachten; 

08. Met 15 musea, 17 muziekpodia, 14 
theaters, 3 filmhuizen is de kunst en 
cultuursector een belangrijk kenmerk 
en kwaliteit van de stad. Maastricht 
is verder in de race als kandidaat 
Culturele Hoofdstad 2018; 

09. De Bourgondische levensstijl trekt veel 
mensen naar de stad met maar liefst 
8 restaurants die een Michelinster 
hebben; 

10. Aanwezigheid van interessante 
architectuur zowel modern als 
historisch. Ook zijn er een aantal 
opvallende herbestemmingen van 
kloosters tot bijvoorbeeld hotel of 
boekwinkel; 

11 . De aanwezigheid van de Maas biedt 
vele mogelijkheden voor de recreatie
en watersport. Ook zijn er vele havens 
en zijn er toeristische rondvaarten; 

12. De Pietersplas met de 
aanwezige dag stranden en 
kampeermogelijkheden; 

13. Het Mecc in Maastricht voorziet in 
belangrijke evenementen zoals de 
TEFAF, de grootste kunstbeurs van de 
wereld. Erg belangrijk evenement voor 
de stad; 

14. Vestiging van de Universiteit Maastricht 
zorgt naast de komst van vele studenten 
voor kennis, werkgelegenheid en een 
universitair ziekenhuis (AMC). 

15. Een stad met (Europese) 'Allure' 
door de ligging, vele voorzieningen, 
evenementen, gebouwen en vele 
verschillende mensen die de stad 
bezoeken. 

16. Tot slot is de locatie van het ENCl
gebied gunstig, aan de Maas en relatief 
dichtbij het centrum, maar toch net in 
het groene buitengebied. 

280. De maas en stadsdeel Wyck. 

281 . De oude stadsmuur van Maastricht. 

282. Kruisherenhotel. 

283. Bonnefanten museum Maastricht. 
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Kwaliteiten 
01 . De Sint-Pietersberg is in eerste 

instantie de grootste kwaliteit van 
het gebied. Een natuurgebied met 
een indrukwekkend bovengronds
en ondergronds landschap dat een 
rijke historie kent en door middel 
van rondleidingen voor het publiek 
toegankelijk is; 

02. In de ondergronds aangelegde 
gangenstelsels zijn vele 
muurschilderingen aanwezig die 
gemaakt zijn door 'blokbrekers', 
vroegere bewoners uit de buurt of door 
berglopers. Erg interessante elementen 
voor onder andere de bezoekers van 
de kalksteengrotten. 

03. Zeldzame kalkgraslanden zijn op 
verschillende plaatsen op de Sint
Pietersberg aanwezig, naast vele 
andere unieke flora en fauna. Deze 
unieke natuur trekt jaarlijks vele 
toeristen; 

04. De vele karakteristieke monumenten 
zoals de hoeves, het fort, kastelen en 
watermolens rondom het ENCl-complex 
zijn interessante bezienswaardigheden 
voor bezoekers en kunnen door middel 
van wandel- en fietsroutes aan het 
toekomstige getransformeerde gebied 
gekoppeld worden; 

05. Net als op stadniveau zijn op dit lagere 
stedenbouwkundig .niveau voldoende 
wandel- en fietsroutes aanwezig die 
zorgen voor vele bezoekers op en 
rondom de Sint-Pietersberg; 

06. De Maas en het Maasdal is een kwaliteit 
op elk stedenbouwkundig niveau en 
voorziet in (water)recreatie en via 
deze waterweg is verbinding met de 
projectlocatie mogelijk. Verschillende 
aanlegkades zijn aanwezig en in de 
directe nabijheid zorgt een fietspontje 
voor een waterverbinding naar het 
projectgebied; 

07. Aan de westzijde is de aanwezigheid 
van het Jekerdal en de rivier de 
Jeker een kwaliteit. In dit gebied zijn 
karakteristieke watermolens, Chäteau 
Neercanne en de Apostelhoeve met 
wijngaard aanwezig; 

08. De imposante kalksteengroeve die 
door afgravingen is ontstaan kan een 
kwaliteit worden wanneer deze na 2018 
op een juiste en aantrekkelijke manier 
wordt getransformeerd tot onder 
andere natuur- en recreatiegebied dat 
volledig toegankelijk zal zijn; 

09. De kalksteengroeve bevat zogenaamde 
'terrassen' die gezien kunnen worden 
als een belangrijk karakter van de 
groeve en die tevens als kwaliteit 
kunnen worden gezien; 

10. Ook de verschillende valleien zijn 
kwaliteiten van deze groeve, zoals 
de Oehoevallei waar een bijzondere 
leefomgeving is voor plant en dier; 

11 . De zichtbare geologie (samenstelling 
van de bodem) en onbedekte groeve 
wanden zijn kwaliteiten van het 
ontginningsgebied; 

12. Hydrologische processen die 
voorkomen in en rondom de groeve 
zijn aan te merken als positief en 
kenmerkend voor het gebied; 

13. De oostwand in de groeve kan worden 
gezien als een 'Unique Selling Point' 
met een waanzinnig uitzicht. Deze 
zone heeft in de toekomst veel 
ontwikkelingspotentie; 

14. Natuurplassen in het groevegebied 
zijn ook unieke elementen die in een 
nieuw ontwerp op een positieve manier 
gebruikt kunnen worden; 

15. Het industriecomplex van de ENCI kan 
ook gezien worden als toekomstige 
kwaliteit voor dit gebied. De combinatie 
van een industriêle hoogwaardige 
Campus en een natuurgebied waar 
recreatie en ontspanning mogelijk is, 
kan gezien worden als een zeer grote 
kwaliteit. Een situatie die uniek is voor 
Nederland en omringende landen; 

16. Karakteristieke industriêle gebouwen 
die leeg komen te staan zijn ideaal voor 
herbestemming. Het in stand houden 
van deze gebouwen zorgt voor het 
behoud van het industriêle karakter en 
draagt bij aan een duurzaam milieu. 
Daarnaast is er een aantal gebouwen 
met een architectonisch hoge 
esthetische waarde, die bijdraagt aan 
de typische industriêle uitstraling van 
het gebied (ontworpen door Peutz); 

17. Ook aanwezige kraanbanen, 
transportbanden en los- en laadkranen 
zijn karakteristieken van het ENCl
terrein en dienen behouden te blijven; 

18. De kunstmatig aangelegde (stort) 
heuvel d'n Observant aan de zuidoost 
zijde van de projectlocatie, biedt 
wandelaars een panoramisch uitzicht 
op de omgeving. 
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285. Kwaliteitenkaart op gebiedsniveau. 
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1.3.4. KNELPUNTEN VAN DE REGIO 

1141 

Knelpunten 
01 . Vergrijzing van deze regio kan in de 

toekomst problemen opleveren, maar 
ook kansen bieden. Deze doelgroep 
vraagt andere en nieuwe voorzieningen. 
Dit deel van de bevolking heeft tijd en 
bestedingsruimte voor bezoek aan 
wellnesscomplexen; 

02. Door de aanwezigheid van 
verschillende thermaalbaden in deze 
regio is een uniek wellnessconcept 
gewenst en noodzakelijk; 

03. Enkele thermencomplexen zijn 
verouderd, vernieuwing is gewenst! 
Deze situatie biedt mogelijkheden 
voor een nieuw thermaalbad op de 
projectlocatie; 

04. De aanwezige thermaalbaden hanteren 
eenzelfde soort badconcept en zijn 
niet uniek in zijn soort. Een innovatief 
gebouw en wellnessconcept is 
gewenst bij de realisatie van een nieuw 
thermaalbad op het ENCl-terrein. 

286. Vergrijzing in de provincie en regio Zuid-Limburg. 

288. Hot stone massage in Chäteau St. Gerlach. 



290. De vergrijzing heeft nadelen maar ook voordelen voor de provincie en regio. 
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1.3.5. KNELPUNTEN VAN DE STAD 

1161 

Knelpunten 
01 . De A2 die aan de oostzijde van de 

stad is gesitueerd zorgt momenteel 
nog voor de nodige vertragingen. 
Met de realisatie van de A2 Avenue 
(ondergrondse tunnels) wordt dit 
probleem verholpen; 

02. Momenteel zijn er op het gebied van 
wellness en ontspanning weinig tot 
geen faciliteiten in de stad Maastricht. 
Slechts de luxe kasteelhotels zoals 
Chateau St. Gerlach hebben kleine 
zwembad- en wellnessfaciliteiten 
voor hotelbezoekers. Maastricht kan 
zich momenteel op het gebied van 
wellness nog niet optimaal profileren. 
De komst van een thermaalbad op het 
ENCl-terrein brengt hierin positieve 
veranderingen. Het knelpunt zal met de 
komst van een uniek badgebouw aan 
de rand van de groeve verdwenen zijn 
en veranderd zijn in een groot pluspunt 
voor het toekomstige te ontwikkelen 
gebied! 

292. Nieuwe tunnels verhelpen de fileproblemen. 

293. De A2 maakt plaats voor de 'Groene Loper'. 
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1.3.6. KNELPUNTEN VAN HET GEBIED 

118 I 

Knelpunten 
01. Doordat na 2018 het gebied wordt 

herontwikkeld en toegankelijk zal 
worden voor het publiek is het voorzien 
in een 'versmelting' met de context I St. 
Pietersberg gewenst. 

02. De lange afstandsroute 'Het Pieterpad' 
stopt/start aan de rand van de 
kalksteengroeve. Verplaatsing van dit 
punt richting de 'overgangszone' zou 
een grote verbetering zijn. 

03. Met de auto is het natuurgebied aan de 
westzijde moeilijk te bereiken. Aan deze 
kant zijn geen parkeervoorzieningen. 

04. Ook zijn de toegangswegen naar 
parkeerplaatsen op en rondom de 
Sint-Pietersberg in het algemeen van 
slechte kwaliteit; 

05. Er zijn op en rondom de Sint-Pietersberg 
geen goede informatiepunten 
aanwezig voor de bezoekers van 
het gebied. Ontwikkeling van een 
informatiepaviljoen met faciliteiten 
zoals toiletten op een gunstige locatie 
is wenselijk; 

06. Parkeergelegenheden dienen 
beter ingericht te worden met 
informatieborden, picknickbankjes, 
afvalbakken, fietsenstalling en met 
natuurlijke aankleding met bijvoorbeeld 
mergelblokken en bomen. 

07. Het hoogste punt van D'n Observant 
is bereikbaar d.m.v. een toegangsweg. 
Toevoeging van een korte (trap) 
verbinding zou gewenst zijn; 

08. Weinig horecafaciliteiten ten westen en 
ten zuiden van de Sint-Pietersberg; 

09. Geen goede busverbinding aanwezig 
in de nabijheid van de projectlocatie; 

10. In de huidige situatie is het nog niet 
mogelijk de groeve te betreden. Op 
verschillende plaatsen rondom deze 
afgraving zou het in de toekomst voor 
publiek mogelijk moeten zijn, toegang 
te krijgen tot dit uniek gebied; 

11. De aangelegde dam van 'stol' tussen 
industrieterrein en de groeve vormt 
een obstakel. Vanaf het fabrieksterrein 
is momenteel geen direct zicht op de 
groeve. 

12. Er is op dit moment nog geen 
samenhang ('versmelting') tussen 
groeve en de industriêle zone; 

13. Ook zal op een juiste wijze verbinding 
met de Maas gemaakt moeten 
worden. Dit waternetwerk biedt vele 
mogelijkheden voor het aantrekken van 
bezoekers, die op een andere manier 
het gebied betreden; 

14. Knelpunt van het projectgebied is de 
ontsluiting van het industriegebied 
en de groeve, het zogenaamde 
'overgangsgebied'. Een goede 
verbinding is cruciaal voor een optimale 
ontwikkeling en werking van dit gebied; 

15. Bereikbaarheid tot de kalksteengroeve 
vanaf Hoeve Lichtenberg en ter hoogte 
van de Westwand en Oostwand is in de 
toekomst belangrijk. Vanaf de zuidkant 
is toegang tot het gebied (onder 
begeleiding) al mogelijk; 

16. Momenteelzijnergeenhorecafaciliteiten 
ten zuiden van de projectlocatie. Ook 
zou een horecagelegenheid passen 
binnen de 'overgangszone'; 

17. Muurschilderingen in de ondergrondse 
grotten zijn verloren gegaan door de 
aanleg van de kalksteengroeve van 
de ENCI. Historisch- en cultureel 
erfgoed is verloren gegaan. Verloren 
tekeningen 'terugbrengen' in het 
nieuwe ontwerp van het gebouw zou 
interessant kunnen zijn en een relatie 
tot stand brengen met het historisch 
verleden van de plek. 

296. Geen pa!Keermogelijkheden aan de westkant. 

297. Geen faciliteiten bij de meeste parkeerplaatsen. 

298. Ontsluiting van de overgangszone is niet optimaal. 

299. Relatie tussen de hoeve en ENCl-terrein gewenst 
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300. Knelpuntenkaart op gebiedsniveau. 
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301 . Opvallend industrieel gebouw in het stedenbouwkundig gebied. 

121 



2.1. UITGANGSPUNTEN 
2.1.1. INDUSTRIËLE ZONE 

1221 

Inleiding 
Vanuit het onderzoek uit het vorige 
hoofdstuk en met behulp van de kwaliteiten
en knelpuntenkaart is het mogelijk een 
stedenbouwkundige visie te formuleren 
die zal leiden tot een gefundeerd 
ontwerp voor het gebied en gebouw. 
Bij deze totstandkoming van een visie 
en ontwerp van het ENCl-gebied wordt 
rekening gehouden met de plannen en 
uitgangspunten die reeds door de HC-ENCI 
(HeidelbergCement-ENCI) zijn vastgesteld. 
De uitgangspunten richten zich, tot de 
industriêle zone, kalksteengroeve en de 
overgangszone. Per gebied worden in het 
kort de zienswijze/uitgangspunten vermeld 
en wordt ingegaan op de voorgestelde 
ontwerpen. Tot slot volgt een persoonlijke 
visie die zal aansluiten op uitgangspunten 
en ontwerpen, maar bevat daarnaast ook 
enkele aanbevelingen en toevoegingen. 

Bedrijventerrein 
Door de beêindiging van de 
kalksteenwinning in 2018 verliest een groot 
gedeelte van de industriêle gebouwen hun 
functie. De ENCI zal in eerste instantie 
op een kleinere schaal cement blijven 
produceren aan de noordoost zijde van 
de industriële zone. Productie, handel, 
distributie en ondersteunende faciliteiten 
blijven bestaan. Voor het overige 
industriegebied dat vrijkomt, heeft de ENCI 
het visie 'Silicon Quarry' van Ronald Wall 
ter hand genomen20

• 

'Silicon Quarry' 
Het industriegebied dat vrijkomt zal een 
geleidelijke transformatie en diversificatie 
ondergaan met als einddoel een 
hoogwaardige en innovatieve campus met 
kennisgestuurde industrie en services, 
die passen binnen het opgestelde thema 
'toekomstig bouwen'. 

Het voormalige industrieterrein leent 
zich voor een bijzondere Research 
& Development. Een samenwerking 
tussen de Maastrichtse Universiteit en de 

veredelde R&D bedrijvigheid die uit de 
ENCI zelf voortkomt. Een evolutie van een 
Low-Tech naar een gevarieerd High-Tech 
bedrijventerrein, waarin ook bestaande 
bedrijven of nieuwe bedrijven in een latere 
fase functioneel kunnen diversifiêren of 
transformeren naar een hoogwaardige 
sector2°. 

Vijf profielen 
Om tot deze hoogwaardige campus 
te komen en inzicht te geven in het 
ontwikkelingsproces, zijn een vijftal 
economische profielen opgesteld, 
gekoppeld met bedrijfstypologieên die 
goede aansluiting vinden op het thema 
'toekomstig bouwen'. De profielen zijn: 
Basic Materials, Manufacturing, Trade, 
Producer Services en Consumer Services. 
Doordat verschillende typen bedrijven zich 
zullen vestingen op de campus ontstaat 
variatie en is de plaatselijke economie 
niet meer afhankelijk van één type 
sector, wat ten goede zal komen aan de 
werkgelegenheid en ontwikkeling van de 
stad Maastricht. 

'Transitie' 
Het nieuwe bedrijfsterrein zal in de 
toekomst plaats bieden aan innovatieve 
bedrijven die een affiniteit hebben met 
het toekomstig (duurzame) bouwen. 
Ondernemingen die zich richten op 
bouwstoffen, nieuwe bouwtechnieken 
en duurzame producties. 'Transitie' zal 
moeten plaatsvinden, een structurele 
verandering die het resultaat is van op 
elkaar inwerkende en elkaar versterkende 
ontwikkelingen op hetgebied van economie, 
cultuur, technologie, natuur en milieu. 
Men gaat geleidelijk over van cement- en 
bulkproductie naar een kennisgestuurde 
(bouw)productontwikkeling Campus met 
behoud van het industriële verleden20

• 

Een inspirerende groene omgeving waar 
men aandacht heeft voor innovatie, 
duurzaamheid, energieneutraal bouwen en 
produceren! 

302. De productie van cement zal geleidelijk stoppen_ 

303. Op een kleiner terrein vind de productie plaats. 

Transformatie en diversificatie van de 
reeds aanwezige industrie op termijn: 

• Cement productie. 



304. Productie van onderdelen voor windmolens. 

305. Productie van prefab bouwelementen. 

Uitbreiding met cement gelieerde 
bedrijven: 

• Prefab bouwmaterialen; 
• Alternatieve cement industrie; 
·Productie onderdelen 'green energy'. 

306. Productie van keramische Duecobricks. 

307. Productie gefreesde betongevels. 

Diversificatie van industrie en handel in 
goederen: 

• Prefab bouwmaterialen; 
• Alternatieve cementindustrie; 
• Productie onderdelen 'green energy'; 
• Andere bulk industrie; 
• Energie opwekkers; 
• Recyclingbedrijven; 
• Glas- en keramiekindustrie. 

308. Advies op het gebied van 'duurzaam bouwen'. 

309. Kennis- en onderzoekscampus. 

Hoogwaardige handelsplek in product 
en kennis: 

• Prefab bouwmaterialen; 
• Alternatieve cementindustrie; 
• Productie onderdelen 'green energy'; 
• Andere bulk industrie; 
• Energie opwekkers; 
• Recyclingbedrijven; 
•Glas- en keramiekindustrie; 
• Consultancy; 
• Biotechnology. 

310. Transformatie naar kennis- en dienstenindustrie. 

311. Recreatie en industrie een unieke combinatie. 

Hoogwaardige 
recreatie: 

dienstverlening 

• Energie opwekkers; 
• Recyclingbedrijven; 
• Glas- en keramiekindustrie; 
• Consultancy; 
• Biotechnology; 
• lngenieursbureau's; 
• Architectuur en designbureau's; 
• Recreatie en wellness; 
• Educatiecentrum. 

1 123 
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ZONERING 
'Zonering voor een optimale ontwikkeling' 

1241 

Zonering 
Door het terrein te zoneren, wordt 
geprobeerd de eventuele aanwezige 
negatieve invloeden op de omgeving 
tot een aanvaardbaar niveau te 
beperken. Ook zorgt het voor optimale 
ontwikkelingskansen voor de toekomstige 
bedrijven die zich hier vestigen. De 
volgende zones zijn toegepast voor het 
industriêle gebied van de ENCI: 

Zonel 
Deze zone zal na 2018 bestemd blijven 
voor de productie van cement door de 
ENCI. Grondstoffen worden vanaf deze 
periode via water of weg naar deze locatie 
getransporteerd voor verwerking. Naast 
het maalbedrijf ENCI worden op dit gebied 
van 11 hectare alle bijbehorende functies 
ondergebracht zoals de technische 
dienst, distributie, handelsactiviteiten. Een 
gedeelte van het ENCI kantoorgebouw 
komt vrij voor verhuur en HC-ENCI 
(ontwikkelingsmaatschappij van het 
nieuwe gebied) krijgt onderdak in een 
kantoorpand. 

Zone Il 
Het tweede gebied is bedoeld voor 
de vestiging van bedrijven met 
'cementgerelateerde' activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld de productie van prefab 
bouwmaterialen. Verder is er ruimte voor 
de zogenaamde 'groene maakindustrie'. 
Bedrijven . die zich bezighouden met de 
ontwikkeling en fabricage van producten, 
waarbij duurzaamheid en C2C centraal 
staan. 

Zone 111 
Een zone bestemd voor handelsactiviteiten 
in minerale grondstoffen. 

Zone IV 
Momenteel de zone waar zich de oven 
bevindt waar klinker gemaakt wordt. Deze 
zone zal herontwikkeld worden en in de 
toekomst plaats bieden voor bedrijven en 
activiteiten die passen in het thema 'het 

toekomstig bouwen'. Een toekomstige 
zone met economische- en creatieve 
functies, van maak- en denkfuncties. Het 
gebied dat direct aan de groeve grenst 
biedt mogelijkheden voor recreatieve- en 
ontspanningsfuncties (wellness). 

ZoneV 
Door de komst van nieuwe bedrijven blijft 
het functioneren van de verschillende 
kades aan de rivier de Maas van belang. 
Laad- en losfaciliteiten blijven van belang 
en dragen bij aan het behoud van het 
industriêle karakter van het gebied. 

Zone VI 
Begin van deze eeuw is door de ENCI en de 
gemeente Maastricht het initiatief genomen 
om het Verpakkingsgebouw dat leeg stond 
aan de noordzijde van de cementfabriek, 
te transformeren tot een complex (AINSI) 
waar culturele en economische functies 
aan creatief ondernemerschap worden 
gekoppeld. Het gebouw biedt vele 
werkruimtes voor startende ondernemers 
in het creatieve vak. Naast studio's, 
werkplaatsen en ateliers is er een theater 
aanwezig met de nodige ondersteunende 
functies zoals een foyer, kleedkamers 
en horeca. Dit gebouw staat los van de 
ontwikkelingen die op het ENCl-terrein 
zullen gaan plaatsvinden vanaf 2018. 

313. Zone Il 

314. Zone 111 

315. Zone lV 
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Zone V - Zone VI 316. Zonering van het ENCl-terrein. 
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GRIDSTRUCTUUR 
'Behoud van het bestaande grid' 

1261 

Grid van het industriegebied 
In het onderzoek 'Plan van Transformatie' 
staat vernield dat men voor de toekomstige 
gebiedsontwikkeling de aanwezige 
gridstructuur op het industrieterrein zal 
blijven aanhouden. Deze grid is op de 
rechterpagina weergegeven en bepaalt 
de indeling van het gebied en daardoor 
de toekomstige mogelijkheden. De 
verkeersstructuur en wijze van verkaveling 
staat daardoor in hoofdzaak al vast. 

Wanneer er gekozen wordt voor een 
andere (grid)structuur, ontstaan enorme 
kostenposten doordat het speciale kabel
en leidingnetwerk, dat aanwezig is, 
omgelegd moet worden. 

Op de analysekaart is te zien, dat de 
hoofdontsluiting plaats zal vinden via de 
Lage Kanaaldijk aan de Maaszijde. Entree 
tot het terrein vindt in het midden plaats 
op de plek waar nu ook de hoofdentree 
is. Via een groene Allee bereikt men 
vervolgens de overgangszone waar 
kleinere bedrijfsgebouwen zullen komen 
en recreatie en ontspanning mogelijk is. 

317. Lage Kanaaldijk. 

318. Hoofdentree van het ENCl-terrein. 

319. Cementopslag en rechts het hoofdgebouw. 

320. Centraal gelegen hoofdweg. 



~ Gridstructuur 

. . . . _."-·----· 

......... " .. " ............ " ......•....••.... " .... " ...... -· 
\. 

- ENCI na 2018 c===i Groeve c=::::i Water 

• 

321. Aanwezige gridstructuur op het industriele complex van de ENCI. 
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INDUSTRIEEL ERFGOED 
'Behoud van het industrie/e karakter' 

128 1 

Herbestemming 
Door de aanwezigheid van verschillende 
industriële gebouwen die in de 
toekomst hun functie zullen verliezen, 
is herbestemming een goede optie. 
Opvallende en functionele gebouwen 
die nog in goede bouwtechnische staat 
verkeren bieden in de toekomst onderdak 
aan nieuwe bedrijven. Het behoud van een 
groot aantal van deze bedrijfsgebouwen 
zorgt ervoor dat de kenmerkende uitstraling 
van het terrein behouden blijft. Ook is 
herbestemming beter voor het milieu en 
past het binnen de opgestelde visie voor 
de toekomstige hoogwaardige Campus. 
Daarnaast wordt een wandeling voor 
de toekomstige bezoekers in dit gebied 
richting de groeve erg interessant en een 
ware beleving! 

Nieuwbouw 
Naast het industriële erfgoed zal er 
ook nieuwbouw plaatsvinden die 
architectonisch op een goede wijze 
aansluiting vindt op deze unieke omgeving. 
Oude en nieuwe architectuur versterken 
elkaar en zijn omringd door een groene 
openbare ruimte die in verbinding staat 
met de groeve. Op deze manier ontstaat 
een aangename en inspirerende omgeving 
waar werken, ontspannen en recreëren 
hand in hand gaan. 

Behoud en sloop 
De afbeelding op deze pagina geeft een 
overzicht van het enorme industriële 
complex. Op de volgende pagina's 
worden de belangrijkste gebouwen 
weergegeven, die herbestemd zullen 
worden of sloop tegemoet zien. Op de 
herbestemmingskaart zijn de locaties van 
deze industriële gebouwen gemarkeerd. 
De gebouwen blijven eigendom van de 
ENCI, maar worden voor een bepaald 
aantal jaren verhuurd. De gebouwen die de 
ENCI zelf na 2018 blijft gebruiken zijn licht 
bruin gekleurd. Deze liggen voornamelijk 
aan de noordoostzijde van het terrein. Het 
AINSI complex blijft buiten beschouwing. 

322. Herbestemming van verschillende gebouwen. 

323. Oud en nieuwe architectuur in harmonie. 

324. Betonstructuur in de gevel. 

325. Gebruik van beton en ruwe steen. 



326. Overzicht van het ENCl-terrein met de aangrenzende kalksteengroeve en op de heuvel gelegen Hoeve Lichtenberg. 
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327. Overdekt mengbed voor de kalksteen. 331. Het karakteristieke ketelhuis wordt herbestemd. 335. Voormalige kantine. 

328. Stoffiltertoren. 332. Brandstofvoorbereidingsloods. 336. Slibtanks op het ENCl-terrein 

329. Verwerkingstoren. 333. Productie- en opslaghal aan de Maaszijde. 337. Ronddraaiende oven en overige installaties. 

330. Verwerkingstoren. 334. Voonnalige hal van oven 516. 338. Opslaghal voor het halffabrikaat klinker. 

1301 
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2.1.2. OVERGANGSZONE 
Een van de 'Unique Selling Points' van het gebied. 

1321 

De overgangszone 
Deze zone met een breedte van 85 meter 
en lengte van ongeveer 500 meter bevindt 
zich tussen het industriegebied en de 
spectaculaire groeve. Deze overgangszone 
die gelegen is aan de oostrand van de 
kalksteengroeve is een 'Unique Selling 
Point' van het gebied. Vanaf hier heeft het 
publiek in de toekomst een fantastisch zicht 
op de voormalige mergelgroeve. Vanuit 
het 'Plan van Transformatie' is dit terrein 
verdeeld in drie verschillende zones; een 
overgangszone vanaf het industrieterrein 
(±50m +NAP), een overgangszone aan 
de rand van de groeve (±38m +NAP) en 
uitgespaarde platformen (±30m +NAP) in 
de groevewand21

. Elke zone is op een ander 
niveau geplaatst zodat het kenmer1<ende 
'terraslandschap' ook aan deze zijde terug 
komt. 

Functies 
Naast de transformatie van deze twee 
zones (die direct aan de oostwand van 
de groeve liggen) tot natuurgebied met 
wandelroutes, is hier ruimte voor de 
ontwikkeling van recreatieve-, culturele
en educatieve functies. Voorzieningen 
zoals wellnesscentrum, horeca, 
informatiecentrum, scoutinggebouw en 
ruimtes voor culturele functies zijn mogelijk. 
Deze functies, in combinatie met een 
uitzichtplatform en wandelroutes zorgen 
ervoor dat de waarde van dit gebied alleen 
maar toeneemt en vele bezoekers zullen 
worden aangetrokken! Belangrijk voor de 
ontwikkeling van dit gebied is het voorzien 
van een optimale verbinding met de groeve 
en het achterliggende industriegebied. 

Naast de genoemde functies die aan de 
zijde van de groeve worden gesitueerd 
is er in de overgangszone richting 
industrieterrein plaats voor creatieve 
bedrijvigheid die een relatie heeft met 
de activiteiten en toekomstige bedrijven 
die zich op de Campus gaan vestigen. 
Hierbij kan gedacht worden aan industriêle 
businesscentra, R&D-activiteiten, ateliers 

en werkruimtes voor creatieve- en 
ambachtelijke beroepen. Ook biedt deze 
zone ruimte voor hotels en restaurants 
indien deze een aanvulling zijn op het 
bestaande aanbod van de stad. 

Afwerking van de overgangszone 
De overgangszone vormt de verbinding 
tussen groeven en de toekomstige campus. 
Volgens het 'Plan van Transformatie' 
wordt het een aangenaam gebied, waarbij 
hoge eisen gesteld worden aan de 
architectonische uitstraling van de nieuwe 
gebouwen 21

. Gebouwen moeten in de 
omgeving passen en een 'groene' uitstraling 
krijgen. Door deze groene omgeving 
ontstaat er een prettig verblijfsgebied, 
waarbij men het bedrijventerrein bijna als 
natuurlijk ervaart. Men moet zich het beeld 
voorstellen van een (industrieel) stadspark 
in een natuurpark21

. 

Een belangrijk aspect is de afwerking van 
het gebied en de nieuwe gebouwen. Grote 
aandacht gaat uit naar het architectonisch 
beeld, duurzaamheid en energiezuinigheid. 
Gebouwen zijn energiezuinig en waar 
mogelijk zijn het de energieleveranciers 
voor andere gebouwen/bedrijven. 

Hydrologie 
In de overgangszone is sprake van 
kwelwater dat zich vanuit de rivier de Maas 
een weg zoekt richting de groeve. Deze 
waterstroom wordt door middel van een 
watergeul aan de randen opgevangen en 
kan een attractieve eigenschap van dit 
gebied worden. 

Toegankelijkheid en veiligheid 
Voor een optimale toegang tot dit 
gedeelte van het projectgebied worden 
in het voorgestelde ontwerp nieuwe 
toegangswegen gerealiseerd voor 
voetgangers, fietsers en automobilisten 
met de benodigde parkeerfaciliteiten. 
Daarnaast wordt in het centrum van het 
bestaande grid vanaf de hoofdentree 
een groene promenade aangelegd, die 

doorloopt tot het unieke uitzichtpunt van 
de groeve 'Point Subliem'. De beveiliging 
ter plaatsen van de randen van de steile 
oostwand wordt door middel van houten 
hekwer1<en verkregen. 
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BEELDKWALITEITSPLAN 
'Maximale verkaveling en een groene overgang' 

1341 

Beeldkwaliteitsplan 
Met behulp van de randvoorwaarden 
vanuit het 'Plan van Transformatie' die op 
de voorafgaande pagina's in het kort zijn 
vermeld, is door de ENCI werkgroep een 
beknopt Beeldkwaliteitsplan opgesteld 
voor het industrieterrein. Een rapport met 
een stedenbouwkundige plattegrond van 
Satijnplus Architecten, die de mogelijke 
verkaveling en invulling van de toekomstige 
Campus weergeeft en bijbehorende 
referentiebeelden en enkele principe 
doorsneden22

• 

Verkaveling en indeling 
Op de rechterpagina is te zien dat men een 
maximale verkaveling hanteert die binnen 
het bestaande grid past. In het midden 
loopt een groene verbinding die in contact 
staat met het overgangsgebied. 

De aanwezige installaties en 
transportbanden zijn niet meer aanwezig 
en een groot aantal industriële gebouwen 

346. Architectonische uitstraling op de campus. 

wordt in dit plan gesloopt. Verder valt 348. centrale allée in het gebied met bomen. 
op, dat vooral in de overgangszone veel 
groen aanwezig is en in het midden heeft 
het uitkijkplatform 'Point Subliem' vorm 
gekregen. Een locatie waar de bezoeker 
een fantastisch overzicht krijgt over de 
groeve. 

Architectuur 
Vanuit de referentiebeelden kan worden 
geconcludeerd, dateen robuuste, massieve 
en sculpturale vormgeving gewenst is. 
Gebouwen hebben verder gevels die 
opgebouwd zijn uit beton en glas met soms 350. Karakter van de overgangszone. 

houten delen. Vooral de diversiteit waarin 
het beton wordt toegepast, zal kenmerkend 
zijn voor het gebied. Daarnaast worden 
ook beton, mergelblokken en natuursteen 
in de openbare ruimte toegepast, waardoor 
eenheid ontstaat met de bestaande 
bebouwing en de nieuwbouw. 

352. Minimalistische architectuur. 

347. Robuuste architectuur met veel beton en glas. 

349. Open betontegel met doorkomende vegetatie. 

351 . Behoud van de onregelmatige groevewand. 

353. Massief ogende 'monolitische' betonvolumes. 
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2.1.3. KALKSTEENGROEVE 
'Bestaande transformatieplannen' 

1361 

'Verborgen valleien' 
Voor de eindafwerking van de 
kalksteengroeve heeft de HC-ENCI 
gekozen voor het ontwerp 'Verborgen 
Valleien' . Een plan, waarbij men de groeve 
transformeert naar natuurgebied en de 
natuurlijke processen zoveel mogelijk 
worden toegelaten, waardoor zich een rijke 
natuur kan ontwikkelen 23

• Men richt zich 
niet op het herstel van het oude ('bekende') 
Limburgse Heuvellandschap, maar gaat uit 
van de mogelijkheden om tot een uniek 
kalkrotslandschap te komen dat voor het 
publiek toegankelijk zal zijn. 

Aardverschuivingen, solifluctie, (droog) 
dalvorming, hellingval, bronvorming, 
puinwaaiervorming, verslemping, beek- en 
moerasvorming zijn mogelijke natuurlijke 
verschijnselen die al aanwezig zijn in de 
groeve of in latere periodes op de hellingen 
kunnen ontstaan. Deze natuurlijke 
processen worden in de voorafgaande 
analyse kort beschreven. 

Afwerking van de groeve 
Door de grote hoeveelheid kalksteen 
die in de loop der jaren is afgegraven 
zijn 'mergelterrassen' ontstaan en zeer 
hoge kalkwanden. In het ontwerp worden 
deze onregelmatige groevewanden 
niet weggestopt achter onbruikbare 
dekgrond, maar blijven in het zicht van de 
toekomstige bezoeker. Hellingprocessen 
worden op deze manier mogelijk gemaakt. 
De silex die bij de winning is vrijgekomen, 
wordt voor een gedeelte aan de voet van 
de noordoostwand gestort, waarbij een 
besloten vallei tussen heuvel en wand 
ontstaat. In latere fases is het de bedoeling 
dat het centrale wingebied in het midden 
van de groeve opgevuld wordt in de richting 
van de voet van de Wijngaardsberg. 

Naast het behoud van een gedeelte van de 
mergelterrassen laat men lokaal kalkkliffen 
in het landschap staan. Dit is het geval in 
het noordwesten van de groeven. In de 
noordelijke hoek bevindt zich de Oehoe-

vallei die in beperkte mate toegankelijk is, 
omdat er geen toegang vanaf het plateau 
wordt gerealiseerd. Op deze manier blijft 
het een besloten gebied. 

Op de tekening is verder te zien dat de 
rechte steile wand tussen groeve en 
industrieterrein nog aanwezig is en niet 
is aangepast om een goede versmelting 
te realiseren tussen de verschillende 
gebieden. Het industriêle gebied wordt 
als een 'vierkant' in het natuurgebied 
geschoven. 

Hydrologie in de groeve 
In de huidige situatie van de groeve 
ontstaan op de laag gelegen gebieden 
natuurlijke waterpoelen, doordat er sprake 
is van een kalkbodem die nauwelijks water 
doorlaat. In het voorgestelde ontwerp 
'Verborgen Valleien' wordt hiermee 
rekening gehouden met het ontstaan van 
deze tijdelijke waterzones. 

Een groot gedeelte van de groeve bevindt 
zich onder het grondwaterniveau waardoor 
ook in de toekomst het wegpompen van 
water noodzakelijk zal blijven. Grondwater 
stroomt namelijk vanuit de wanden en 
hogere delen de groeve in. 

Volledige onderloop van de groeve is 
niet wenselijk. In de eindsituatie is het 
de bedoeling dat er in het midden een 
grote waterplas ontstaat en enkele 
kleinere waterpoelen op de hoger gelegen 
kalkterrassen. Op de tekening is verder 
te zien dat het natuurwater van Onder d'n 
Olifant een andere vorm heeft gekregen 
en dat op een lager niveau een tweede 
waterzone is voorzien. De langgerekte 
kwelwateren richting westelijke richting 
zijn verdwenen. Ook het wateroppervlakte 
richting de Oehoe-vallei is afgenomen in 
het ontwerp. Dit heeft te maken met de 
silex stort tegen de noordwand. 

Onderhoud 
Om het rotsachtige uiterlijk van de groeve 

in de toekomst te behouden in combinatie 
met de aanwezigheid van kalkgrassen i,s 
begrazing van het gebied noodzakelijk. 
Het is een belangrijk landschapvormend 
proces dat zorgt voor een aantrekkelijk 
half open landschap op en zal het niet vol 
groeien met bomen en struiken. Begrazing 
zal plaats vinden met schaapskuddes of 
wilde Konikpaarden die het gehele jaar in 
de groeve aanwezig zijn. 

Toegankelijkheid en veiligheid 
Na de winning van kalksteen wordt de 
groeve getransformeerd en dient het 
toegankelijk te worden voor het publiek. 
Vanwege de hoogteverschillen, steile 
hellingen en rotswanden die kunnen 
instorten zullen er altijd risicovolle situaties 
aanwezig zijn. Ook ontstaan risico's 
doordat natuurlijke processen vrij baan 
hebben in het plan. 

Drie opties komen in het plan naar voren 
met betrekking tot de toegankelijkheid van 
de groeve: 

• Toegang onder begeleiding; 
• Vrije toegang, waar nodig onder de 

voorwaarde van eigen risico; 
• Vrije toegang nadat 'gevaarlijke' delen 

van de groeve fysiek (afrastering) zijn 
afgesloten, waardoor alleen 'veilige' 
delen vrij toegankelijk zijn; 

Vrije toegang heeft de voorkeur, waarbij 
voldoende veilige paden met balustrades 
aanwezig zijn die wel op eigen risico 
worden betreden. Een risico dat ook 
aanwezig is in bergachtige gebieden in 
het buitenland. Ook zullen wandelroutes 
worden georganiseerd onder begeleiding' 4

• 
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VARIANTEN 
Welke varianten zijn mogelijk? 

1381 

VariantA 
Geen opvulling kalksteen groeve 

+ Lage realisatiekosten 
+ Geen bronbemalingskosten meer; 
+ Weinig onderhoud; 

- Historisch verleden van ENCI wordt 
onzichtbaar gemaakt; 

- Dekgronden moet afgevoerd worden; 
- Een saai en standaard landschap zal 

zich ontwikkelen; 
- Groeve vult zich langzaam met water; 
- Minder diversiteit in de ontwikkeling van 

unieke planten en dieren. 

Variant B 
Gedeeltelijk opvulling kalksteen groeve 

+ Uniek en gevarieerde robuuste kalksteen 
landschap kan behouden blijven; 

+ Minder dekgrond nodig; 
+ Lagere investerings- en minder 

onderhoudskosten; 

+ Historisch verleden ENCI blijft zichtbaar; 
+ Historisch verleden 'blokbrekers' kan op 

unieke wijze worden teruggebracht in 
een nieuw ondergronds gebouw; 

+ Het gebied wordt voor een grote 
doelgroep interessant. Educatie, 
recreatie en wellness I ontspanning. 

- Bronbemaling noodzakelijk; 
- Aandacht voor de veiligheid. 

Variant C 
Volledige opvulling kalksteengroeve 

+ Bijna volledig herstel van het oude 
landschap; 

+ Herstel grondwaterstanden richting het 
Jekerdal; 

+ Extra uitbreidingsmogelijkheden van de 
Campus; 

+ Herstel oude Romeinse veldweg boven 
op het plateau; 

+ Optimale verbinding en geleidelijke 
overgang tussen oost- en westzijde van 
het plateau; 

+ Geen bronbemaling meer nodig; 
+ lndustriele zone komt volledig in een 

groene omgeving te liggen. 

- Zeer hoge realisatiekosten; 
- Historisch verleden ENCI onzichtbaar; 
- Steile kalksteenwanden met zichtbare 

gangen worden afgedekt; 
- Oehoevallei en andere bijzondere natuur 

gaat verloren; 
- Heel veel extra dekgrond nodig. 
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2.2. OVERZICHT 
UITGANGSPUNTEN 
'Belangrijkste uitgangspunten in een ov~icht' 

1401 

Bedrijfsterrein I Campus 

• Ontwikkelmaatschappij HC-ENCI zal 
fungeren als motor van de transformaties 
van het bedrijventerrein, overgangszone 
en groeve; 

·Transformatie van een 
cementproducerende gebied naar een 
hoogwaardige kennisgestuurde (bouw) 
productontwikkeling Campus, 'Silicon 
Quarry'; 

• De productie van cement wordt op het 
noordoostelijk deel van het terrein 
doorgezet door de ENCI; 

• Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen 
op de Campus moeten affiniteit hebben 
met 'het toekomstig bouwen'; 

• Een vijftal economische profielen met 
gekoppelde bedrijfstypologieën zijn 
opgesteld voor dit gebied; 

• Een aantal industriële gebouwen die leeg 
komen te staan worden verhuurd en 
krijgen een nieuwe functie; 

• Het bestaande grid op het terrein wordt 
gehanteerd bij de transformatie; 

• Zonering moet bijdragen aan een 
positieve ontwikkeling van het gebied; 

• Een groene alleé die kwaliteit 
uitstraalt, wordt vanaf de hoofdtoegang 
gerealiseerd; 

• Naast de nieuwe invulling van industrieel 
erfgoed is er ruimte voor hoogwaardige 
nieuwbouw; 

• Aan deze nieuwbouw zijn strenge eisen 
gesteld en architectonisch moeten de 
gebouwen aansluiten op de bestaande 
bebouwing. Eenheid in het gebied is van 
belang; 

• Gebouwen op de Campus zullen 
energiezuinig zijn en waar mogelijk een 
'groene uitstraling' krijgen; 

• Naast energie zijn de thema's innovatie 
en duurzaamheid belangrijk; 

• Beperking van mil ieuhinder zal plaats 
vinden; 

• Aanwezige kades aan de Maas blijven 
gehandhaafd en zijn voor verschillende 
functies te gebruiken. 

Overgangszone 

• Het gebied zal worden getransformeerd 
tot een natuurlijke zone waar ruimte is 
voor recreatie, cultuur en educatie; 

• De overgangszone is verdeeld in drie 
gebieden gesitueerd op verschillende 
niveaus ('groevebanken' of 
'groeveterrassen'); · 

• Deze zone van overgang is één van de 
'Unique Selling Point'; 

• Naast deze drie functies is er een 
zone voor kennis en service gerichte 
bedrijvigheid (Consumer Services en 
Producer Services); 

·Een goede ontsluiting met de groeve en 
de nieuwe Campus is noodzakelijk; 

• De recreatie voorzieningen dienen 
aangesloten te worden op het 
recreatienetwerk van wandelroutes en 
fietsroutes; 

• Aanleg van een opvallend uitzichtplatform 
'Point Subliem' in het midden van de 
'Oostwand'; 

• Hoeves en andere historische bebouwing 
in het aangrenzende gebied worden 
opgenomen in de nieuwe ontwikkelingen. 
Door middel van wandel- en fietsroutes 
wordt aansluiting met alle drie de zones 
gerealiseerd; 

• Aanwezigheid van voldoende 
parkeergelegenheid met bijbehorende 
voorzieningen. 

Groeve 

• Erkenning van de groeve 
kalkrotslandschap; 

• Zoveel mogelijk toelaten van natuurlijke 
dynamiek en processen in de groeve; 

• Het optimaal benutten van grond- en 
regenwater; 

• Spontane ontwikkeling van flora en fauna 
is mogelijk; 

• Geologische historie wordt zichtbaar 
gelaten door behoud van de steile 
wanden en reliêf; 

• Recreatie aan de randen, geen actieve 
recreatie in de groeve. In de groeve 
vooral natuurgerichte recreatie en 
landschapsbeleving; 

• Minimum aan actief beheer, vooral passief 
beheer door bijvoorbeeld schapen of 
Konikpaarden; 

• De kalksteengroeve maatschappelijke 
meerwaarde geven, ook na de 
afgravingen van de kalksteen; 

• Aansluiting op de omgeving en de historie 
van het gebied is wenselijk; 

• Het gebied zal volledig toegankelijk zijn 
voor het publiek, 'op eigen risico'; 

• De groeve zal worden ontsloten met 
diverse toegangswegen, trappen en 
halfverharde paden; 

• Oehoe-vallei wordt stiltegebied; 
• Versterking van de relatie van de 

groeve met de Sint-Pietersberg en 
andere belangrijke gebouwen zoals de 
verschillende hoeves; 

• Behoud stabiliteit van de Westwand; 
• Realisatie en behoud van enkele 

natuurplassen I kalkgras moerassen; 



356. ENCI hoofdkantoor. 360. Overzicht van de oostwand. 364. Zicht op het industrie-gebied vanuit de groeve. 

357. ENCl-fabriek en Hoeve Lichtenberg erboven. 361. Stijle oostwand van de kalksteengroeve. 365. West-wand van de kalksteengroeve. 

358. Industriegebouw. 362. Uitzicht richting de groeve wordt belemmerd. 366. De zichtbare gangenstelsels in de mergelwand. 

359. Groene Alee . 363. Natuurlijke waterpoel. 367. Oehoevallei 
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2.3. BESTAANDE 
ONlWERPEN 
'Alle bestaande transformat1eplanen in een kaart 

1421 

Totaaloverzicht 
De bestaande ontwerpen van alle 
drie de zones zijn op de rechter kaart 
weergegeven. Hierbij is te zien dat de 
volledige gridstructuur bebouwd is en 
het unieke karakter/vormgeving van de 
kalksteengroeve aangetast is. 



- ENCI c=:::::J Groeve c=:::::J Nieuwbouw 1 Nieuwbouw Il Water - Gras 366. Optimale benutting van het grid en volledige bebouwing. Schaal 1 :7500 
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2.4. VISIE & ONlWERP 
'Stedenbouwkundige visie en ontwerpbeschrijving' 

1441 

Inleiding 
Met de uitgangspunten vanuit het 
opgestelde 'Plan van Transformatie'21 

en 'Verborgen Valleien'2' zijn 
ontwikkelingsplannen en ontwerpen 
gemaakt door Grontmij-Groenplanning 
en Satijnplus Architecten2' . Naar mijn 
mening zouden enkele aanpassingen 
en toevoegingen een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan deze ontwerpen 
en aan de ontwikkeling van dit unieke 
gebied in de periferie van Maastricht. 
Het nieuw stedenbouwkundig ontwerp 
is op pagina 144-145 weergegeven. 
Bij dit stedenbouwkundig plan is voor 
een gedeelte uitgegaan van de reeds 
bestaande ontwerpen. Aanvullingen zijn 
verricht naar aanleiding van de uitgevoerde 
analyse. 

Op basis van deze analyses en 
vastgestelde uitgangspunten wordt in 
deze paragraaf de stedenbouwkundige 
visie voorgelegd en een korte 
ontwerpbeschrijving. Dit onderdeel heeft 
als doel om een oplossingrichting voor 
de eerder geconstateerde knelpunten 
te geven en vormt een aanvulling op de 
bestaande plannen20·

21
·
22

•
23

• 

Naast de visie en ontwerpbeschrijving 
zijn op deze pagina de belangrijkste 
knelpunten geformuleerd met bijbehorende 
uitgangspunten die voorzien in de 
oplossing van de opgemerkte problemen 
en in een samenhangend, nieuw gebied. 
Een omgeving waarin werken, produceren, 
onderzoeken en recreêren mogelijk is 
en een brede doelgroep kan worden 
aangetrokken. 

Belangrijkste knelpunten: 
1. Er is beperkte bereikbaarhejd van het 

gebied, met name de toegankelijkheid 
van de groeve, overgangszone 
en koppeling met de Maas zijn 
aandachtspunten; 

2. Het historische en robuuste karakter 
van de groeve en bebouwing moeten 
zoveel mogelijk behouden worden. 
Door de aanleg van de groeve en de 
kalksteenwinning zijn immers al vele 
waardevolle resten uit het verleden 
verloren gegaan. 

3. Er is in de huidige plannen van de 
gemeente een beperkte hoeveelheid 
openbare ruimte aanwezig. Het 
aanwezige bouwgrid wordt volledig 
volgebouwd met te weinig groene 
gebieden. Een betere 'versmelting' 
is daarbij gewenst tussen de groeve 
overgangszone en de toekomstige 
groene Campus. 

Belangrijkste uitgangspunten: 
• Voorzien in een optimale verbinding 

tussen St-Pietersberg en projectlocatie; 
• Versmelting tussen de verschillende 

zones op de projectlocatie; 
• Toevoeging van ondersteunende 

faciliteiten en functies zoals horeca, 
informatiepaviljoen, museum, 
thermaalbad, die bijdragen aan de 
ontwikkeling van het gebied; 

• Behoud robuuste karakter van de open 
kalksteengroeve; 

• Behoud van het industriêle karakter op 
het industriegebied. Herbestemming en 
renovatie van enkele unieke gebouwen 
gewenst; 

• Geen volledige bebouwing van de 
industriële zone maar meer openbare 
zones; 

• Voorzien in een beter start- of eindpunt 
van het Pieterpad; 

• Realistatie van een binnenhaven zorgt 
voor extra levendigheid. 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het thema verbinding houdt in dat een 
verbeterde cohesie tussen de projectlocatie 
en de Sint-Pietersberg gerealiseerd 
wordt, anderzijds, dat een optimale 
verbinding tussen de drie zones (werker)/ 
industrie, overgangszone en groeve) 
binnen het projectgebied tot stand komt. 
De doelstelling van het thema verbinding 
is tweeledig: enerzijds het creëren van 
verbeterde bereikbaarheid en routing in 
het gebied, zodat het toegankelijker wordt 
voor een breed publiek, anderzijds de 
momenteel versplinterde functies weer met 
elkaar in harmonie brengen. 

Samensmelting van de drie, zojuist 
beschreven zones is cruciaal voor de 
ontwikkeling, het functioneren en de 
beleving van dit gebied. Hieronder zullen 
enkele concrete oplossingsrichtingen 
gegeven worden, die verder uitgewerkt zijn 
in het stedenbouwkundige ontwerp. 

Een van de onderdelen van de 
verbinding betreft het toegankelijker 
maken van de groeve. Dit wordt 
gerealiseerd door voldoende aanvullende 
toegangsmogelijkheden te creëren bij 
de groeve. Toegang vindt bijvoorbeeld 
plaats via de 'Mergel Allee', die overgaat 
in een uitkijkplatform met naast gelegeh 
mergeltrappen. Vanuit het zuiden betreedt 
men het gebied via de vallei of langs een 
zigzaggend bospad dat reeds aanwezig 
is op de Wijngaardberg. Wat te denken 
van hellingbanen, een panoramalift 
langs de bergwand, een ondergrondse 
tunnel of steigerachtige trapverbindingen 
langs de steile groevewanden? Voor d~ 
echte waaghals is er de mogelijkheid om 
vanaf een steile mergelwand af te dalen 
('abseilen'). Het idee is om op gevarieerde 
wijze bezoekers toe te laten tot het terrein. 

Het tweede ontwerponderdeel is het 
koppelen van de projectlocatie met 
wandelroutes en het realiseren van nieuwe 
routes. Belangrijk is de uitbreiding van hét 



aantal themaroutes waarbij de typische 
kenmerken van het gebied worden 
belicht. Door de aanleg van bijvoorbeeld 
een 'groeve route' waarbij de wandelaar 
verschillende voormalige mergelexploitatie 
locaties in de omgeving bezoekt en 
natuurlijk de ENCl-fabriek, ontstaat een 
nieuw netwerk tussen projectlocatie 
en context. Andere mogelijke thema's 
zijn bijvoorbeeld een pelgrimsroute, 
streekproductenroute of een wellness 
route voor rust en ontspanning. 

Vanaf de Maas dienen ook betere 
verbindingen tot stand worden gebracht 
richting de zogenaamde overgangszone. 
Een recreatieve verbinding, educatieve en 
culturele connectie en tot slot een wellness 
en ontspanningsverbinding richting het 
nieuw te ontwerpen thermaalbad. Deze 
connecties zijn makkelijk te realiseren door 
de aanwezigheid van transportbanden 
en enkele industriële voorzieningen en 
constructies. Ideale elementen die gebruikt 
kunnen worden als loopbruggen waarbij 
men van bovenaf zicht heeft op het 
industriële terrein en de diverse openbare 
zones. 

Tot slot moeten er betere voorzieningen 
komen in de vorm van meer 
parkeergelegenheden en betere 
busverbinding in en om het terrein. 
Zoals uit de analyse van het gebied is 
gebleken, zijn met name aan de westkant 
van het terrein weinig mogelijkheden om 
te parkeren. Het daarom zaak om hier 
parkeervoorzieningen aan de leggen, bij 
voorkeur aan de rand van het terrein, zodat 
zowel het natuurgebied als het terrein goed 
bereikbaar zijn en de verkeersdrukte op 
het terrein gematigd blijft. 

Behoud van historie en het natuurlijke 
(robuuste) karakter 
Het tweede thema heeft als doel de 
historische elementen en kenmerken 
van het ENCl-terrein en het robuuste 
karakter van de groeve zo veel mogelijk te 

behouden en optimaal tot zijn recht te laten 
komen in het landschap. 

De komst van een 'Mergelmuseum 
'of (natuur)historisch museum op de 
toekomstige Campus zou een verrijking 
voor de omgeving en projectlocatie zijn 
en een koppeling naar het verleden van 
de Sint-Pietersberg expliciet maken. De 
voormalige fabriekshal van oven 5/6 
zou een geschikte locatie kunnen zijn. 
Toegang tot dit museum en andere delen 
van het terrein kan ook plaatsvinden via 
de zogenaamde aanwezige 'industriële 
relicten'. Transportbanden en vakwerkligger 
constructies worden gemodificeerd tot 
industriële loopbruggen. Dit is een van 
de manieren om het historisch karakter te 
waarborgen. 

Ook zijn een groot aantal voormalige ENCl
gebouwen geschikt voor het onderbrengen 
van nieuwe functies. Herbestemming van 
deze industriële gebouwen voorziet hierbij 
ook in het behoud van de uistraling van dit 
gebied. 

Het betrekken van de karakteristieke 
carréhoeves in het plan behoort ook tot de 
mogelijkheden. Deze gebouwen kunnen 
geschikt gemaakt worden als kleinschalige 
hotelfunctie voor de toeristen die op 
zoek zijn naar rust, cultuur en natuurlijk 
ontspanning en beleving dat op een 
'steenworp' afstand van de groeve en het 
natuurgebied ervaren kan worden. 

Het uitgangspunt in de plannen van 
de gemeente, waarbij men natuurlijke 
processen toelaat kan als zeer positief 
worden ervaren, maar botst in deze situatie 
met de onnatuurlijke vormgeving van het 
nieuwe ontwerp dat men heeft gemaakt. 
In het nieuwe (aangepaste) ontwerp is 
geprobeerd het typische karakter met o.a. 
de kalksteengroevebanken in stand te 
houden. Ook kunnen natuurlijke processen 
(zoals hellingval, droogdal vorming, erosie, 
etc.) spontaan plaatsvinden. 

In het bestaande ontwerp voor de 
groeve wordt het centraal gelegen 
exploitatiegebied gedeeltelijk opgevuld en 
zullen er diverse natuurplassen ontstaan. In 
het zuiden en tegen de noordoost wand is 
ruimte aanwezig waar grote hoeveelheden 
dekgrond gestort zullen worden, 
waardoor zachte/natuurlijke vormen in het 
groevelandschap ontstaan. De storting van 
deze deklagen zorgt voor de aantasting 
van het krachtige, robuuste en rotsachtige 
groevelandschap. Het voorstel is dan 
ook om de storting te beperken op deze 
plekken de natuur te laten, zoals die nu is. 

'Versmelting' 
Het laatste thema betreft het realiseren 
van meer openbare ruimte en verbeterde 
infrastructurele mogelijkheden voor 
het vestigen van horeca en recreatie. 
Doelstelling hierbij is om een breder 
publiek, met name de recreatieve toerist, 
naar het gebied aan te kunnen trekken. In 
het bestaande stedenbouwkundig ontwerp 
is te zien, dat men is uitgegaan van de 
aanwezige gridstructuur die volledig 
bebouwd is. De keuze voor maximale 
bebouwing is economisch voordelig, maar 
dit sluit niet aan bij de doelstelling om 
de (recreatieve) toerist naar het gebied 
te trekken. In dit kader is het dan ook 
belangrijk om meer openbare ruimtes 
(met gebruik van mergel) te creëren. 
Een binnenhaven met een aangrenzend 
'Havenplein', een centrale 'Mergel Allee' 
of de aanleg van een 'Mergelpark' zou het 
gebied interessanter, toegankelijker en 
levendiger maken. 

De binnenhaven zorgt namelijk voor 
een verbinding met de Maas en biedt 
daarbij de mogelijkheid voor een andere 
doelgroep (waterrecreatie- en pleziervaart) 
dit gebied te bezoeken. De recreatieve 
mogelijkheden van het gebied worden 
in dit ontwerp hierbij verbonden vanaf 
de Maas richting de overgangszone met 
behoud van het aanwezige gridstructuur. 
Direct aan het einde van deze haven is 

een plein gesitueerd. Op dit 'Havenplein' 
kunnen diverse activiteiten plaatsvinden 
die in relatie staan met het voormalig 
mengbedgebouw. Dit gigantische 
opslaggebouw kan bijvoorbeeld dienen als 
evenementenhal met horecavoorziening. 
Transformatie tot bijvoorbeeld een manege 
zou ook nog een goede optie kunnen zijn, 
waarbij vanaf deze locatie paardentochten 
door de omgeving kunnen starten. 

Met de komst van toeristen zal er in 
de toekomst ook vraag zijn naar meer 
overnachtingsmogelijkheden. Enkele 
boerderijen kunnen zoals gezegd 
worden omgebouwd tot kleinschalige 
overnachtingvoorzieningen, maar hebben 
minimale capaciteit. Op de overgangszone 
zouden meer voorzieningen moeten 
komen waar bezoekers kunnen 
overnachten. Het idee is om hier een 
'réfugedorp' van mergel te bouwen. Kleine 
overnachtinggebouwen die geplaatst zijn 
op verschillende mergelplateaus en met 
mergeltrappen met elkaar verbonden zijn 
en een samenhangend geheel vormen. 
Een uitgehakt mergeldorp dat iets weg 
heeft van Griekse bergdorpen tegen steile 
hellingen. 
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2.5. NIEUW ONlWERP 
2.5.1. OVERZICHTSKAART 
'Versmefting van de verschillende zones' 

Algemeen 

!J Campus - toekomstig bouwen 

iJ Overgangszone - recreatie 

111 Kalksteengroeve - natuurgebied 

IJ Bouwlocatie thermaalbad 

Loopbruggen 

Trap 

1461 

369. Lange wandeltrap naar het hoogste punt. 372. Horecafaciliteit aan de visvijver. 375. Mergelhal herbestemd tot evenementenhal. 

370. Havenplein. 373. Voonnalig ketelhuis. 376. Point Subliem. 

371 . lndustriele verbindingsbruggen. 374. Locatie van het nieuwe thermaalbad. 377. Mergeltrappen en Oehoevallei. 



Nieuwbouw - Museum - Paviljoens - Gras - Bos 378. Stedenbouwkundig ontwerp. Schaal 1 :7500 
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2.5.2. FUNCTIES EN VOORZIENINGEN 
Overzichtskaart 

Algemeen 

r!J Campus - toekomstig bouwen 

0 Overgangszone - recreatie 

Il Kalksteengroeve - natuurgebied 

a Bouwlocatie thermaalbad 

• Paviljoens / landschapselementen 

Loopbruggen 

Trap 

Verkeernetwerk 

Il Fietspad 

g Mountainbike 

~ Ruiterroute 

El Wandelroute 

D Helling banen 

Il Mergeltunnel 

Il Zigzag pad 

Il Mergeltrappen 

~ Panoramalift 

Voorzieningen 

Cl Archeologie 

Il Kamperen 

m Picknick 

li1 Uitkijkpunt Observant 

Il Panoramapunt 

fil Uitkijktoren 

1481 

Openbare ruimte Functies 

9 Aanleg kade H Informatie paviljoen 

= Binnenhaven [ij Museum 

m Parkeren f!J Manege 

IJ Havenplein 111 Hotel 

[!) ENCl-Bosgebied m Restaurant 

lli Mergel Allee el Visrestaurant 

• Flora I Fauna vallei a Waterrecreatie 

~ Oehoevallei IJ Tennisbaan 

~ Viswater 

Il Speelveld 



Nieuwbouw - Museum - Paviljoens 
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2.5.3. TOTAAL OVERZICHT 
Vogelvluchtperspectieven 

380. Visualiisatie van de groeve, overgangszone en de 'Groene Campus'. 
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381. Totaaloverzicht Sint-Pietersberg en het ENCl-terrein. 
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2.6. VISUALISATIES 
2.6.1. GROENE CAMPUS 
'Cam us van het toekomstige bouwen' 

382. De 'Groene Campus' waar bedrijven zullen vestigen die affiniteit hebben met het toekomstig bouwen. 
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383. Groene Campus. 
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2.6.2. OVERGANGSZONE 
Recreatie, ontspanning, educatie en wellness 

384. Overgangszone voorzien van verschillende mergelterrassen en in het midden een gigantische mergeltrap. 
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- Paviljoen Nieuwbouw Gras - Bomen A. Point Subliem · . B Mergeltrap 385. Overgangszone. 
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2.6.3. KALKSTEENGROEVE 
'Transformatie tot uniek natuurgebied' 

386. Kalksteengroeve getransformeerd tot uniek natuurgebied. 
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- Paviljoen Gras - Bos c::::::=:i Kalksteengras 387. Kalksteengroeve. 
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2.6.4. ENCI NA 2018 
'Van zware industrie naar een duurzame toekomst' 

388. De ENCI blijft op kleinere schaal actief waarbij geleidelijk wordt overgegaan naar een milieuvriendelijke activiteiten en producten. 
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- ENCI 389. ENCl-terrein na 2018. 
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390. Versmelting tussen de verschillende zones word verkregen door toevoeging van openbare zones met aanwezigheid van groen en mergel-achtige bestrating. 
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c:==::::J Kalksteen - Gras - Bomen cz.::= Water A. Haven B. Havenplein C. Mergel Allee D. Mergelplein 391 . Openbare zones als hulpmiddel voor de 'versmelting'. 
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2.6.6. UITGEHAKT MERGELDORP 
'Toevluchtsoorden (refuges) ' voor overnachting' 

392. Paviljoens en bestaande industriêle gebouwen bieden plaats voor nieuwe functies die bijdragen aan de ontwikkeling en functioneren van het gebied. 
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- Paviljoens i:::=::J Refuges I ovemachtingspav11oe ustriële herbestemming T ns - lnd lïke elementen. Pavil'oens en landschappe J 
393. 1 1 163 



394. Het Mergelmuseum zal een van de trekpleisters zijn van dit gebied. Toegang wordt verkregen via een loopbrug en door middel van een opvallende mergeltrap. 
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- Museum c:==i Toegang het gebied. Is een van de trekpleisters van 
395. Museum a 1 165 



2.6.8. AUTOVERKEER 
'Behoud van de bestaande verkeersstructuur' 

396. Visualisatie van de grootste parlleervoorziening en in het midden de hoofdtoegang van het terrein. 
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!!!.:....J - Uitgang - Ingang 397. Autoverkeer. 
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2.6.9. WATERVERKEER 
Binnenhaven en verschil/ende aan/egkades 

398. Aanwezigheid van een binnenhaven en openstelling van bestaande aanlegkades aan de Maas verhogen de toegankelijkheid. 
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c=.:::::J Water Verbindingen - Aanleg steiger -

'- ... -- .......... " 
399. Waterverkeer. 
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2.6.10. FIETSVERKEER 
Overgangszone gekoppeld met het fietsnetwerk 

400. De overgangszone is met de fiets te bereiken. Een verbinding met afwisseling tussen industrie, groen en diverse openbare zones zoals het Havenplein. 
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" ... 
... -------- .... 

toekomstige verbinding - Mountainbike - Fietspootje 401 . Openbare zones als hulpmiddel voor de 'versmelting'. 
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2.6.11 . VOETGANGERVERKEER 
'Groeve wordt toegankelijk voor het publiek' 

402. De kalksteengroeve zal volledig toegankelijk worden gemaakt en toegang vind plaats op diverse manieren. Mergeltrappen, hellingbanen, rotstrappen, ondergrondse gangen en bospaden zijn mogelijkheden. 
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Bergwandlift - Hellingbaan - Platfonnen - Bospad - Loopbruggen 403. Diversiteit in de ontsluiting. 
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2.6.13. LOCATIE THERMAALBAD 
'U ·eke locatie met uitzicht op alle zones' 

" 
,-.. 

404. De bouwlocatie van het nieuwe thermaalbad bevind zich op een unieke punt in het projectgebied. Een overgangszone tussen groeve en de toekomstige groene campus en recreatiezone. 
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40s. Bouwlocatie van het thennaalbad. 
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406. Kalksteengroeve met op de voorgrond de projectlocatie voor het thermaalbad. 
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3.1. ONlWERPVISIE 

3.3.1. ALGEMENE VISIE 
Wat zijn de algemene veranderingen die nodig 
zijn in het architectonisch ontwerp van de huidige 
badhuizen? 

Hieronder staan de algemene knelpunten 
en uitgangspunten vermeld die behoren tot 
de naastgelegen tekst: 

Algemene knelpunten: 
• Weinig vernieuwing en onderscheid in 

de huidige wellnessbranche. Standaard 
bad- en gebouwconcepten; 

• Drukker en stressvol/er leven 
vraagt om hoogwaardige rust en 
ontspanningsoorden; 

• Ontbreken van contextuele verbinding en 
passende architectuur; 

• Overaanbod aan badfuncties en 
badculturen en een chaotische mix van 
architectuurstijlen; 

• Weinig aandacht voor zintuiglijke 
prikkeling; 

• Sociale aspect is verloren gegaan. 

Algemene uitgangspunten: 
• Zorgvuldig uitgekozen bouwlocatie is 

noodzakelijk t.b. v. verkrijgen van een 
onderscheidend karakter en contextuele 
verbinding; 

• Een onderscheidend concept, waarbij het 
gebouwontwerp het unieke badconcept 
ondersteunt; 

• Aandacht voor de prikkeling van de 
zintuigen, waardoor het baden een 
ware beleving wordt. Prikkeling van de 
verschillende zintuigen tegelijkertijd is 
daarbij het kernbegrip. 

• Het badhuis moet weer een sociale 
ontmoetingsplek worden; 

• Een zorgvuldig gekozen programma met 
juiste badcombinaties en een duidelijke 
architectuur die hierbij aansluiting vindt 
is benodigd. Geen chaotische mix van 
stijlen. 
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THERMAALBAD ENCl-GROEVE 
Deze paragraaf behandelt de 
architectonische visie van het nieuw te 
realiseren badhuis in de ENCl-groeve, 
te Maastricht. De visie bestaat uit twee 
componenten: een algemeen deel en een 
specifiek deel. Allereerst zal, na een korte 
introductie over de belangrijkste behoeftes 
en oorzaken daarvoor, de algemene visie 
betreffende de badcultuur en badhuizen 
in Nederland worden besproken. Het doel 
van de algemene visie is het geven van 
oplossingsrichtingen met betrekking tot de 
badhuizen van de toekomst. Vervolgens zal 
de visie voor het nieuwe badhuis in relatie 
tot het ENCl-terrein worden toegelicht. 

Weinig vernieuwing en onderscheid 
Al in de Griekse en Romeinse oudheid was 
men gewend om het menselijke lichaam te 
verzorgen. Thermen en badhuizen werden 
bezocht vanwege de positieve werking van 
het water .op de gezondheid. Men kon er 
het lichaam reinigen en ontspannen, maar 
ook als sociale ontmoetingsplek waren 
badhuizen belangrijk. De Romeinen hebben 
de grootste invloed gehad op het baden, 
andere badculturen, zoals de Islamitische, 
Finse, Japanse en West-Europese zijn 
van geringere, maar betekenisvolle 
invloed geweest. Hun invloed is terug 
de vinden in gebouwontwerpen en ook 
behandelmethodes van de huidige 
wellnesscentra. 

In Nederland is het baden pas aan het eind 
van de 20ste eeuw tot bloei gekomen. Door 
de late ontwikkeling is er nauwelijks sprake 
van een badcultuur zoals in bovenstaande 
landen het geval is. De wellnessbranche in 
Nederland heeft de afgelopen tien jaar dan 
ook een explosieve groei doorgemaakt, 
waardoor er een groot aanbod aan 
wellnesscentra, sauna's en thermaalbaden 
is, velen van gelijkwaardige opzet. Volgens 
Rabobank Cijfers & Trends - Thema 
update Wellness van april 2011 dreigt er 
in de branche zelfs een overaanbod en 
daarmee grotere concurrentie2• . De vraag 
naar een vernieuwend en onderscheidend 
badconcept wordt hiermee benadrukt. 

Vraag naar hoogwaardige wellness 
De hedendaagse mens leidt een steeds 
drukker en stressvoller bestaan en heeft 

de behoefte om lichaam en geest te 
ontspannen. Zoals in de theoretische 
beschouwing van dit afstudeerrapport 
al is behandeld, hebben er dan ook 
belangrijke demografische verschuivingen 
plaatsgevonden, waaronder die van 
het ontstaan van welvaartsziekten en 
vergrijzing. Daarnaast is er erkenning 
ontstaan voor het feit dat wellness 
bestaat uit een balans tussen lichaam en 
geest en het besef dat wellness uit vele 
verschillende aspecten bestaat25•26·

27
•
28

• 

De behoefte aan kwalitatief hoogwaardige 
wellnessvoorzieningen en badhuizen, 
die passen bij de wensen en eisen van 
de huidige en toekomstige badgast, is 
daarmee gerechtvaardigd. 

Gigantisch aanbod 
Veel van de grote wellnesscentra volgen 
vaak de nieuwste badtrends en bieden vele 
baden en faciliteiten aan. Men introduceert 
allerlei badfuncties uit verre landen. Dit 
resulteert meestal in een chaotische mix 
van badfuncties en badvoorzieningen, 
waardoor de badgast het overzicht 
verliest en niet optimaal tot rust kan 
komen. Bovendien zijn er vele separate 
behandelingen en arrangementen uit 
verschillende badculturen, waarvoor veel 
betaald moet worden. De badgast geeft 
van de voren aan welke behandelingen 
verricht moeten worden waardoor 
het verrassende effect en beleving in 
mindere mate aanwezig zullen zijn. Totale 
behandeling en verzorging van het lichaam 
en een optimale 'wellnessbeleving' is door 
het aanbieden van arrangementen haast 
onmogelijk of erg prijzig. Tot slot spelen 
gebouwontwerp en architectuur vaak in een 
ondergeschikte rol in het beïnvloeden van 
de badbeleving en is er weinig aandacht 
voor de stimulering van de zintuigen. 

In dit eerste gedeelte zijn enkele 
belangrijke knelpunten omschreven die 
de wellnessbranche kent. Knelpunten die 
vertaald zijn naar uitgangspunten voor het 
nieuwe ontwerp van het thermaalbad. 

De oplossingsrichtingen voor de 
omschreven problemen van de badsector 
worden in het volgende gedeelte 
behandeld. 

Vernieuwende 'badarchitectuur' 
Zoals zojuist aangegeven zijn veel 
badgebouwen in Nederland verouderd en 
voldoen ze niet meer aan de wensen van de 
hedendaagse badgast. Men hanteert vaak 
een standaard bad- en gebouwconcept en 
een contextloze architectuur. Het baden 
vindt plaats op één niveau en de bekende 
witte badtegel is nog vaak aanwezig. Het 
gebruik van deze standaardmaterialen 
is functioneel en draagt bij aan 
hygiênische omstandigheden, maar de 
wellnessbeleving blijft daardoor eenzijdig 
van aard. 

Bij het ontwerpen van een badgebouw 
zou men meer rekening moeten houden 
met hoe de badgast het gebouw ervaart 
en moet het baden op een andere 
vernieuwende manier gaan plaats vinden. 
Niet op één zelfde niveau baden, maar op 
diverse etages. Hierdoor ontstaat interactie 
tussen de verschillende badverdiepingen 
en een interessant thermaalbad. 

Ook zou er meer aandacht moeten zijn 
voor de omgeving waarin het gebouw 
komt te staan. Een interactie tussen buiten 
en binnen. Daarnaast is het een goed 
uitgangspunt om vernieuwende materialen 
toe te passen of materialen uit de context 
in het ontwerp op te nemen. 

Stimulatie van de zintuigen 
In de meeste thermaalbaden is er geen 
optimale aandacht voor de prikkeling van 
de zintuigen. De 'badbeleving' ontbrer.kt 
terwijl het juist de plek zou moeten 21ijn 
waarbij naast lichamelijke en geestelijke 
verfrissing de mogelijkheid wordt geboden 
om tot rust te komen in een omgeving 
die stimulerend werkt op de zintuigen. 
Vooral deze prikkeling van de zintuigen 
is een belangrijk onderdeel tijdens de 
badgang. In het vooronderzoek hebben we 
immers vastgesteld dat wellness uit een 
groot aantal facetten bestaat. De meeste 
thermaalbaden en wellnesscentra voorzien 
niet in een volledige stimulatie van de 
zintuigen. 

Door in het nieuwe badconcept unieke 
baden en badfuncties op te nemen en 
elementen en voorzieningen toe te passen 
die de vijf zintuigen (tast, zicht, sm13ak, 



geur, gehoor) op verschillende wijzen 
kunnen prikkelen, wordt de badbezoeker 
steeds opnieuw verrast. Het baden wordt 
zo een ware beleving! Vanuit het oogpunt 
van de architect/ontwerp betekent dit 
een bewustwording van de verschillende 
knoppen waaraan hij/zij kan draaien om het 
ontwerp en daarmee de wellnessbeleving 
te beïnvloeden. Hieronder zullen we enkele 
ideeên en oplossingen geven. 

De wellnessbeleving kan bijvoorbeeld 
beïnvloedt worden door water op 
diverse wijzen in het ontwerp te 
gebruiken. Denk hierbij aan verschillende 
watertemperaturen, watervallen, 
stroomversnellingen, waterspuwers, ijs, 
regen, nevel, mist of stoom, waardoor 
verrassende prikkelingen van de zintuigen 
zicht en tast/gevoel kunnen ontstaan. 

Deze elementen en voorzieningen moeten 
op een juiste wijze samengebracht worden 
met een vernieuwende en passende 
architectuur. Er moet ook sprake zijn van 
een juiste balans tussen de materialen, 
texturen, kleuren en vormgeving. 
Verschillende materiaaleigenschappen 
kunnen worden benut, zoals de warm 
aandoende en geurende eigenschap van 
hout, het koude, harde en gladde gevoel 
van staal of de ruwheid en massiviteit van 
steen. 

Daarnaast kan gespeeld worden met 
de andere fysische elementen, zoals de 
toevoer van droge, vochtige, koude of 
warme lucht eventueel voorzien van een 
geur die een bepaalde gemoedstoestand 
opwekt. Door aandacht te hebben voor 
deze zintuiglijke ontwerpaspecten en deze 
gevarieerd te gebruiken, kunnen wiselende 
sferen in het gebouw worden gecreêerd, 
die men in de moderne badkamer en bij 
de huidige thermaalbaden in Nederland 
niet snel tegenkomt. Een vernieuwende 
en verrassende 'badbeleving' is naar mijn 
idee een van de mogelijkheden, waarmee 
onderscheid verkregen kan worden ten 
opzichte van de bestaande baden. 

Het badhuis als bindend element 
Veel van de badgebouwen in Nederland 
zijn contextloos en hebben geen eigen 
karakter of identiteit. Men richt zich te weinig 

op de locale kwaliteiten (uitzicht, historie, 
plaatselijke materialen en toeristische 
voorzieningen) die vaak aanwezig zijn. 

Een zorgvuldig uitgekozen locatie, die 
mede bepalend is voor de architectuur 
van het gebouw en de beleving erin is dan 
ook een belangrijke onderdeel van het 
vernieuwend badhuisconcept. 

'Door elementen uit de omgeving bij het 
gebouwontwerp te betrekken is er meer 
eenheid en binding met de context en 
kan een onderscheidend en vernieuwend 
gebouw- en badconcept worden 
gecreéerd'. 

Naast de verbinding met de context 
bepalen ambiance en sfeer rondom het 
gebouw ook de wellnessbeleving. 

Het badhuis als sociale ontmoetingsplek 
In de Klassieke Oudheid van de Romeinen 
werden de thermen niet alleen bezocht 
voor lichaamsreiniging en ontspanning, 
maar ook vanwege het sociale aspect. 
Naast het baden waren deze gebouwen 
ware ontmoetingsplekken en waren er 
voorzieningen om te sporten, te eten en 
te drinken. Omdat de werkende bevolking 
een steeds drukker leven leidt, blijft er 
weinig tijd over voor ontspanning en 
sociale contacten. 

De huidige werkende bevolking leidt een 
steeds drukker leven, waardoor er weinig 
tijd overblijft voor ontspanning en sociale 
contacten. Door in het gebouwontwerp 
de juiste voorzieningen te scheppen, 
wordt het mogelijk ontspanning en sociale 
contacten te combineren en de bezoeker 
frequenter naar het thermaalbad te 
lokken. Het sociale aspect is één van de 
manieren om de toestand van welbevinden 
te beïnvloeden (zie ook de definitie van 
wellness) en daarom is het van belang om 
deze functie weer terug te brengen in het 
moderne badhuis. Ook wordt zo een oud 
ritueel van het baden hersteld, wat daarbij 
voorziet in een onderscheidend karakter 
ten opzichte van bestaande badgebouwen. 

Praktisch betekent dit, dat in het nieuwe 
thermaalbad de badgast zich, in kleinere 
badruimtes kan afzonderen en tot zichzelf 

kan komen, en in gezamenlijke badruimten, 
samen met vrienden en kennissen kan 
baden, ontspannen en tegelijkertijd sociaal 
bezig zijn. Door een mix van groepsbaden 
en individuele-badruimtes te introduceren, 
wordt dit bewerkstelligd. 

Het badhuis meteen optimaal afgestemd 
programma en aangename sfeer 
Voor een optimale beleving moet er een 
zorgvuldig keuze gemaakt worden welke 
baden, badfuncties en badvoorzieningen in 
het nieuwe ontwerp komen. Geen gigantisch 
aanbod van baden en behandelingen 
uit verschillende badculturen, maar juist 
baden introduceren die passen bij de eigen 
omgeving, waarin het badgebouw wordt 
gesitueerd en die goed aansluiten bij de 
architectuur van het gebouw. Kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. 

407. Standaard badarchitectuur. 

408. Gigantisch aanbod van baden en voorzieningen. 

409. Meer aandacht voor prikkeling van de zintuigen. 

410. Verouderd badhuis in Arcen. 
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3.3.2. SPECIFIEKE VISIE 
Wat zijn de belangrijkste veranderingen die nodig 
zijn om een vernieuwend badhuis, specifiek voor de 
ENCl-locatie te realiseren? 

Hieronder staan de knelpunten en 
uitgangspunten vermeld die verkregen 
zijn uit de analyse. Het gaat hierbij om de 
specifieke locatie en context van het ENCl
terrein: 

Contextuele knelpunten 
• Gefragmenteerde (toeristische) 

voorzieningen en functies zijn in de 
huidige situatie aanwezig; 

• Gesloten groeve vormt momenteel een 
belemmering; 

• Contextuele samenhang ontbreekt; 
• Geen voorziening in het gebied aanwezig 

voor ontspanning om optimaal tot rust 
te komen. Een thermaalbad is zeer 
gewenst voor deze unieke omgeving. 

Contextuele uitgangspunten 
• Zorgvuldig uitgekozen en unieke 

bouwlocatie is erg belangrijk; 
·Voorzien in een duidelijke contextuele 

verbinding waarin het gebouw wordt 
geplaatst; 

• Badhuis vormt de schakel in het bindende 
element tussen de gefragmenteerde 
toeristische voorzieningen en functies; 

• Het thermaalbad vormt een geheel met 
het unieke landschap; 

• Verrassende en afwisselende badroutes 
moeten mogelijk zijn in het nieuwe 
badgebouw. Een dwaling door het 
gebouw net zoals dit het geval is in de 
ondergrondse mergelgrotten. 

• Een aangenaam toevluchtoord voor 
wandelaars en pelgrims en een plek 
voor de inwoners van Maastricht om de 
hectiek van de stad te ontvluchten. 

1801 

EEN NIEUW 'VERBINDEND' 
TOEVLUCHTSOORD OP DE SINT
PIETERSBERG 
Jaarlijks bezoeken vele duizenden 
toeristen de Sint-Pietersberg. Ook de 
inwoners van Maastricht komen graag 
naar deze plek om tijdelijk de drukte van 
de stad te ontvluchten, rust op te zoeken 
of juist vanwe~e de culturele, historische 
en vele recreatieve mogelijkheden die hier 
te vinden zijn. Denk hierbij aan de grotten, 
de prachtige natuur, de vele hoeves en het 
Fort Sint Pieter. Ook is de berg bekend 
vanwege vele wandelroutes, zoals het 
Pieterpad dat hier start. 

Op zoek naar contextuele verbinding 
Het gevarieerde landschappelijke 
karakter, de aanwezigheid van vele 
bezienswaardigheden en de nabijheid 
van de stad Maastricht zouden 
eigenlijk al voldoende garantie voor 
een succesvolle gebiedsontwikkeling 
van de Sint-Pietersberg moeten zijn. 
Er is momenteel echter weinig dat 
deze bezienswaardigheden met elkaar 
verbindt. Er is sprake van een mix aan 
geïsoleerde attracties en voorzieningen, 
die onafhankelijk van elkaar en 
ogenschijnlijk zelfs 'langs elkaar heen' 
een gefragmenteerd, recreatief toeristisch 
aanbod vormen. Veel natuurwaarden 
blijven buiten beeld en veel waardevolle 
elementen blijven buiten bereik van de 
toeschouwer door de aanwezigheid van 
de ontoegankelijke kalksteengroeve. Een 
voorziening die de contextuele verbinding 
hersteld is gewenst! 

Het thermaalbad als bindend element 
Doordat vanaf 2018 de ENCI stopt met de 
kalksteenwinning wordt de indrukwekkende 
kalksteengroeve weer toegankelijk voor 
het publiek. Dit betekent, dat recreatieve 
voorzieningen en bezienswaardigheden 
in deze unieke context weer met elkaar 
verbonden kunnen worden. Het mooie 
is, dat er een situatie ontstaat, waarin 
het nieuwe thermaalbad een belangrijke 
'verbindende' rol kan gaan vervullen. 

Dit nieuwe thermaalbad kan uitgroeien 
tot een fantastisch toevluchtsoord 
('Badrefuge') aan de rand van de 
indrukwekkende groeve. Een badgebouw 

voor zowel de inwoners van Maastricht 
als de vele wandelaars en toeristen die 
verleid worden tot een bezoek tijdens of 
na de wandeltocht of na het bezoeken van 
een van de andere aanwezige toeristische 
attracties op de Sint-Pietersberg, zoals de 
ondergrondse grotten of het fort. 

'Het badgebouw moet een toevluchtsoord 
zijn waar men geleidelijk ontsnapt aan de 
hectiek van het dagelijkse leven, waarbij 
de badgast op een nieuwe wijze het 
baden beleeft en ondergaat. Wisselende 
combinaties van o.a. badrituelen of 
gewoonten, ruimtelijke sequenties, sferen 
en functies, sociale aspecten en fysiek 
genot zijn de elementen die inleiden tot 
fysiek en geestelijke regeneratie ' en de 
totstandkoming van een weldadig gevoel'. 

Om de beschreven contextuele 
'versmelting' mogelijk te maken is het van 
groot belang dat het badgebouw op een 
juiste plek gebouwd zal worden. Het moet 
een unieke en centrale plek zijn die de 
overgang markeert tussen verschillende 
zones en vanuit waar de verbinding kan 
worden gemaakt met de gefragmenteerde 
toeristische voorzieningen. Een locatie 
waar men vanuit het badgebouw een 
indrukwekkend uitzicht heeft op het 
groevelandschap en waar de industriêle 
relicten van de ENCI nog net zichtbaar 
zijn. Een plek waar optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van landschappelijke 
kenmerken zoals het hoogteverschil, de 
aanwezige natuurlijke wateren en de locale 
(bouw)materialen. Bouwmaterialen zoals 
de kalksteen, vuursteen en diverse andere 
steenformaties. 

'Contextuele samenhang in het gebied 
moet naar mijn mening worden hersteld 
door openstelling van de groeve waarbij 
aan de rand een nieuw thermaalbad 
gaat fungeren als schakel tussen de 
verschillende toeristische voorzieningen. 
Wandelroutes, overnachtingvoorzieningen 
en andere bezienswaardigheden worden 
verbonden met dit unieke toevluchtsoord 
dat door een juiste architectuur volledig 
samensmelt met de omgeving'. 

De vele wandel- en pelgrimsroutes zouden 
daarnaast gekoppeld moeten worden met 

dit thermaalbad. Dit is in de toekomst 
mogelijk door de openstelling van de 
kalksteengroeve. De bestaande wandel
en pelgrimsroutes in de directe nabijheid 
worden op deze manier voorzien van een 
beter tussen- of eindpunt, dat ten goede 
komt aan de kwaliteit van de route en 
beleving van het gebied. 

Ook is er in de toekomst een nieuwe taak 
weggelegd voor de leegstaande hoeves op 
de Sint-Pietersberg. Deze karakteristieke 
gebouwen zijn naar mijn mening ideale 
overnachtingsmogelijkheden voor de 
badgasten en wandelaren en pelgrims, 
waar men kan genieten van locale 
streekproducten die er geserveerd worden. 

'Het badgebouw moet gaan fungeren 
als schakel tussen de gefragmenteerde 
attracties en voorzieningen en kan 
voorzien in een economisch impuls voor 
het gebied. Unieke kenmerken van de 
omgeving moeten in het gebouwontwerp 
verwerkt worden. Deze dragen bij aan de 
badbeleving en voorzien het thermaalbard 
van een eigen karakter '. 

Prikkeling van de zintuigen 
Zoals in de algemene visie is aangegeven, 
is één van de belangrijkste vernieuwingen 
het voorzien in een simultane 
prikkeling van meerdere zintuigen doQr 
toepassing van een slimme combinatie 
van architectonische, technische en 
bouwfysische ontwerpingrepen. Enkele 
specifieke concepten voor het ENCl
badgebouwontwerp, zullen hier worden 
toegelicht. 

Prikkeling van de zintuigen wordt 
gerealiseerd door vers chi !lende combinaties 
van geluiden, klimaatomstandigheden 
en daglichttoetreding, schaduwwerking, 
wisselende watertemperaturen en gebn,1ik 
van watervallen, stoom en damp. Door 
juiste combinaties te maken, kunnen 
verschillende sferen of thema-zones 
worden gecreêerd, zodanig dat per sf~er 
de prikkeling van de individuele zintuigen, 
samen leidt tot een betere totaalbeleving. 



Een unieke en verrassende badgang 
In het gebouw zou niet de nadruk gelegd 
moeten worden op een vaste route, 
maar de badgast moet de mogelijkheid 
hebben om een eigen badgang te volgen 
waarbij hij (net als in de ondergrondse 
kalksteengangen van de Sint-Pietersberg) 
door het gebouw dwaalt. Een routing, 
waarbij diverse baden of badruimtes elkaar 
op een strikte wijze opvolgen, waarbij 
bijvoorbeeld de temperatuur geleidelijk 
verandert, kan worden gevolgd maar is niet 
verplicht. 
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3.2. ONlWERPCONCEPT 
3.2.1 . ARCHITECTONISCH CONCEPT 
De belangrijkste elementen van het ontwerp 

1821 

Groeve en mergelgrotten 
Het concept gaat uit van een thermaalbad 
waarbij gerefereerd wordt en inspiratie is 
verkregen vanuit de aanwezige kalksteen 
groeven en ondergrondse mergelgrotten. 
De mystieke sfeer, vormgeving en de 
zigzaggende en (verrassende) dwalende 
routes zijn elementen die ook terug zijn te 
vinden in het nieuwe thermaalbad. 

a. groeveb. zigzagderoutec. mergelgrotten 

Zuilenlandschap 
Naast het gebruik van verschillende 
badplateaus worden een groot aantal 
mergelachtige zuilen in het gebouw 
geplaatst. Massiefogende kolommen 
die ook in de ondergrondse grotten 
voorkomen en in een trapeziumvorm zijn 
uitgehakt. Deze trapeziumvorm komt terug 
in de gebouwplattegrond en zorgt voor 
dynamische ruimten en het ontstaan van 
de zigzaggende routing. 

Groeveplateaus 
De aanwezige kalkstenenplateaus komen 

· in het nieuwe gebouw terug. Door het 
gebouw van verschillende etages en deze 
te voorzien van verschillende badfuncties 
en badvoorzieningen ontstaat een 
vernieuwende wijze waarop het baden 
plaats vindt. Hierbij wordt tevens gebruik 
gemaakt van het hoogteverschil dat 
aanwezig is op de plek waar het badhuis 
zal worden gesitueerd. 
a. plateaus b. waterbassins c. vegetatie 

Materialen en texturen 
In het ontwerp van het nieuwe gebouw 
worden materialen (mergel en vuursteen) 
uit de omgeving gebruikt en zijn texturen 
van materialen zichtbaar. Het is de 
bedoeling dat eenzelfde soort robuust 
landschap ontstaat zoals deze te vinden is 
in de ondergrondse mergelgrotten van de 
Sint-Pietersberg. 

Contextuele binding 
Door het thermaalbad aan de rand van de 
groeve te plaatsen, centraal op de Sint
Pietersberg kan dit gebouw ingezet worden 
om de verbinding en samenhang in het 
gebied te herstellen. Het is de plek waar 
historie, natuur, uitzicht, hoogte, ruimte, 
optimale zontoetreding en toeristische 
voorzieningen aanwezig zijn en d.m.v. dit 
badgebouw met elkaar verbonden worden. 

• • 
• 

Zintuigen 
Om te voorzien in een optimale badbeleving 
worden op verscheidene wijzen de 
zintuigen binnen en buiten het gebouw 
geprikkeld. Naast de architectuur en de 
techniek is er aandacht voor het 'poêtische' 
aspect. 



Landschappelijke versmelting 
Versmelting tussen de overgangszone en 
de groeve is op deze locatie ook mogelijk. 
Het gebouw kan in de stijle wand worden 
geplaatst en de aanwezige groene 
groeverand wordt doorgetrokken over het 
dak van het nieuwe thermaalbad. Een 
fantastisch daklandschap wordt op deze 
wijze verkregen en een gebouw dat zich 
volledig samenvoegd met het landschap. 

Sociale aspect 
Naast het ontspannen, rusten en baden 
krijgt het sociale aspect in dit nieuwe 
badgebouw ook aandacht. In de Romeinse 
en Griekse tijd was dit aspect een 
belangrijke reden om een thermenbad 
te bezoeken. Echter is in de huidige tijd 
in veel wellnesscentra dit onderdeel op 
de achtergrond geraakt en heeft men 
zich te veel tot het individu gericht, terwijl 
het sociale aspect een meerwaarde kan 
vormen voor het gebouw. 

Kuurplateau 

Bad plateau 
Belevingsvallei 

Formatiebaden 

Saunaplateau 
Rustruimte 

Kwalitatief en optimaal badprogramma 
De aanwezige baden en badvoorzieningen 
zijn in het nieuwe badgebouw beter 
op elkaar afgestemd en er worden 
producten (water, kruiden, oliên, eten, 
etc.) uit de omgeving en regio gebruikt. 
Geen gigantische mix van verschillende 
baden en architectuurstijlen uit andere 
badculturen. Eenheid, authenticiteit en 
regionale kenmerken komen terug in dit 
nieuwe thermaalbad. 

'HET PLATEAUBAD' 
Het verbindende thermaalbad voor een unieke 
badbeleving aan de rand van de ENCl-groeve 
in Maastricht 
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3.3. BOUWLOCATIE 
3.3.1 . BOUWLOCATIE IN BEELD 
Op de scheidingslijn 

1841 

Locatie 
De aanwezige kalksteengroeve 
die opgebouwd is uit verschillende 
kalksteenplateaus is een unieke plek 
voor de bouw van het nieuw te ontwerpen 
thermaalbad. 

Het badgebouw kan hierbij het beste 
tegen de steile mergelwand worden 
geplaatst ter hoogte van de natuurplas 
'Onder d'n Olifant' aan de noordoost zijde 
van de groeve. Het is een kavel die de 
overgang markeert tussen de groeve en de 
toekomstige overgangszone waar ruimte 
is voor verschillende vormen van recreatie 
en ontspanning en een adembenemend 
uitzicht. 

Het badhuis kan op deze locatie uitgroeien 
tot een aangenaam toevluchtsoord voor 
rust en ontspanning met natuur, ruimte en 
een waanzinnig uitzicht. Een thermaalbad 
dat zo wordt vormgegeven dat het volledig 
versmelt met de omgeving en op deze 
manier het landschappelijk beeld (van een 
robuuste groeve) blijft bestaan. 

Naast het uitzicht kan het gebouw vanaf 
hier uitgroeien tot een belangrijk bindend 
element in het gebied. Ook de gunstige 
ligging t.o.v. de zon biedt aan de zuidzijde 
van het badgebouw mogelijkheden 
voor realisatie van een buitenbad en 
aangrenzend terras. Een plek waar het 
aangenaam vertoeven is. 

Naast bovenstaande argumenten zijn er 
nog een aantal belangrijke kenmerk van de 
omgeving die gebruikt kunnen worden in 
het nieuwe ontwerp. Deze zullen verderop 
in dit hoofdstuk behandeld worden. 

1777 - 1928 

411 . Contextuele samenhang tussen functie door de Romeinse veldweg. 

2011 

412. Ontoegankelijk gebied met gefragmenteerde (toeristische)attracties, voorzieningen en gebieden. 

2020 

413. Het thermaalbad moet voorzien in herstel en contextuele samenhang. De 'bindende factor' . 



414. Bouwlocatie van het nieuwe thermaalbad aan de rand van de ENCl-groeve. 
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3.3.2. BOUWLOCATIE VISUALISATIES 
De positionering van het gebouw in de groeve. 

415. Positionering van het gebouw tegen de kalksteen groevewand. 

1861 



•• • . , 
\ 

416. Vogelvluchtperspectief. 417. Het nieuwe thermaalbad met de toegangstrap en op de achtergrond het ENCl-terrein. 

418. Het gebouw is versmolten met het unieke landschap. 419. Het groevelandschap loopt verder over het dak van het gebouw. 
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3.4. GEBOUWONlWERP 

3.4.1. ARCHITECTONISCH ONTWERP 
Concept- en ontwerpbeschrijving. 

1881 

'HET PLATEAUBAD' 
Het verbindende thermaalbad voor een 
unieke badbeleving aan de rand van de 
ENCJ-groeve in Maastricht 

'Contextuele samenhang' 
Na jaren van speculatie over de toekomst 
van de EN Cl-groeve op de Sint-Pietersberg 
is de transformatie van één van de 
opmerkelijkste plekken van Nederland 
vanaf 2018 een feit. Het imponerende 
kalkstenen landschap komt vrij en wordt 
teruggegeven aan de inwoners van de 
stad en aan de vele toeristen die graag 
naar deze locatie toekomen. Het robuuste 
landschap wordt zoveel mogelijk behouden 
en krijgt een nieuw recreatief leven. 

Reizigers bezoeken dit unieke gebied om te 
genieten van de rust in de prachtige natuur, 
van het opmerkelijke groevelandschap, de 
vele fiets-, wandel- en pelgrimsroutes, de 
uitgebreide recreatieve mogelijkheden, 
de rijke historie en de heerlijke locale 
streekproducten (zoals wijn.fruit, vergeten 
groenten, kruiden, apostelbrood en 
champignons), die op en rondom de berg 
worden verbouwd. De Maastrichtenaren 
komen naar deze plek om zich even te 
onttrekken aan de drukte en hectiek van 
de stad. 

Vele redenen brengen de mens naar 
deze locatie, maar de verschillende 
gefragmenteerde recreatieve 
voorzieningen rondom de groeve 
vormen momenteel nog geen eenheid en 
substantiêle economische 'ruggengraat' 
voor dit gebied. De ecologische, 
landschappelijke en toeristisch-recreatieve 
potenties verliezen terrein en moeten 
één geheel gaan vormen. Een nieuwe 
recreatieve voorziening, die voorziet in een 
sterke verbinding met deze unieke context 
is zeer gewenst! 

Doordat over enkele jaren de ENCI stopt 
met de mergelwinning, komt midden 
in de Sint-Pietersberg een gigantisch 
gebied vrij. De kalksteengroeve is de 
perfecte locatie voor een bijzonder 
thermaalbad dat de schakel gaat vormen 
tussen de gefragmenteerde toeristische 
voorzieningen en bezienswaardigheden 
in de directe omgeving. Het gebouw 

voorziet in contextuele samenhang 
en verbindt gebieden die tot voor kort 
ontoegankelijk waren en onzichtbaar voor 
het publiek. Daarnaast levert het kuur- en 
ontspanningsoord werkgelegenheid en 
zorgt het voor een impuls voor de verdere 
ontwikkelingen van het ENCl-terrein. 

'Met de beeindiging van de mergelwinning 
en openstelling van de gigantische 
mergelkrater zijn nieuwe vormen van 
ontspanning, recreatie en natuurbeleving 
mogelijk en gewenst. Daarnaast kan de 
verbinding en samenhang met de unieke 
context hersteld worden'. 

Aangenaam toevluchtsoord 
Het nieuwe thermaalbad wordt gesitueerd 
aan de rand van de imponerende groeve 
en zal hier uitgroeien tot een aangenaam 
toevluchtsoord ('Badrefuge') voor 
badgangers. Een thermaalbad waar het 
baden op een nieuwe en verrassende 
wijze zal gaan plaatsvinden. Men komt hier 
volledig tot rust in een kalksteenachtige 
omgeving met verschillende unieke 
baden en badfuncties geplaatst tussen 
massief ogende zuilen. Een fantastisch 
badlandschap dat zich uitstrekt over 
verschillende badplateaus, geïnspireerd 
op de ondergrondse en bovengrondse 
kalksteengroeven van de Sint-Pietersberg. 
In dit nieuwe 'plateaubad' kunnen de 
zintuigen optimaal geprikkeld worden en 
zal het baden een ware beleving zijn! 

'Een onalledaagse plek als deze vraagt 
om een verrassende en vernieuwende 
functie, die naast rust, ontspanning en 
recreatie voorziet in een versmelting met 
de unieke context en de gefragmenteerde 
(toeristische)attracties, voorzieningen en 
natuurgebieden weer met elkaar verbindt'. 

'De verbinding' 
De gewenste 'versmelting' tussen het 
gebouw en de context ontstaat op de 
eerste plaats door op zorgvuldige wijze te 
kiezen voor een geschikte bouwlocatie. 
Deze situering van het badgebouw is 
erg belangrijk, waarbij aandacht is voor 
aspecten als het adembenemende 
uitzicht, het robuuste landschappelijk 
karakter, de daglichttoetreding, aanwezig 
hoogteverschil, het historisch verleden 

van de plek, natuurlijke waterpoele en 
waterstromen en de locale steenform~aties 
zoals de mergel. Deze elementen k men 
tot uitdrukking in de architectuur v~ het 
gebouw wat weer ten goede komt a n de 
beleving en binding met de context. 

Door het nieuwe thermaalbad tege de 
oostelijke kalkwand te plaatsen, vor t het 
gebouw de schakel tussen verschil! nde 
groeveplateaus en zones van het ENCl
terrein en kunnen de vele wandel- en 
pelgrimsroutes op de Sint-Pietersberg naar 
een beter eindpunt worden geleid. Een 
waar toevluchtsoord voor de vele toeristen 
die ontspanning en rust zoeken en een 
plek voor de inwoners van Maastric1[ om 
tijdelijk de drukte te ontvluchten. 

Daarnaast biedt deze bouwlocatiei de 
mogelijkheid om het unieke lands~hap , 
dat aanwezig is op het bovenste 
plateau, door te laten lopen ove~ het 
gebouw. Er komt extra ruimte vrij vo r de 
bedreigde flora en fauna van het ge ied. 
Kalkgrassen, schraalgraslandveger,ties 
en struweelgraslanden kunnen zich b ven 
op het daklandschap van het badge ouw 
spontaan ontwikkelen en het opgeva gen 
regenwater wordt via watervallen naar 
lager gelegen plateaus in de groeve g~leid 
of opgeslagen voor eigen gebruik. Op ~eze 
lagere delen verzamelt zich het wat~r en 
kunnen kalkmoerassen ontstaan. Ro dom 
het gebouw ontstaat zo een aangena e en 
gevarieerde natuurontwikkeling, waarmee 
het gebouw een natuurlijk karakter rijgt 
en het zich als het ware in de omg ving 
'nestelt'. 

Behalve de verbinding met de wand~- en 
pelgrimsroutes en de landschapp lijke 
versmelting, zijn er met de komst van 
het badgebouw nieuwe mogelijkh den 
voor een aantal leegstaande hoeves en 
andere cultuurhistorische gebouwen. 
Deze zijn namelijk uitstekend ge hikt 
voor het aanbieden van kleinsch lige 
overnachtingsmogelijkheden, aar 
de locaal verbouwde streekprod eten 
geserveerd kunnen worden. 

Door op verschillende manieren de co text 
in het ontwerp te betrekken ontsta t de 
gewenste 'verbinding'. Door een rela ie te 



leggen met de omgeving krijgt het gebouw 
een eigen karakter en kunnen interessante 
samenwerkingsverbanden met bestaande 
toeristische voorzieningen ontstaan die 
positief bijdragen aan de ontwikkeling, 
economische situatie en beleving van het 
gehele gebied. 

'De verleiding' 
Om bezoekers te verleiden tot een bezoek 
aan het vernieuwende badgebouw is het 
van buitenaf op enkele plekken mogelijk, 
een glimp op te vangen van hetgeen 
zich binnen in het gebouw afspeelt.Het 
aanwezige daklandschap is bijvoorbeeld 
gedeeltelijk toegankelijk voor het publiek 
en via daklichten en dakopeningen kan 
men een blik werpen op het opmerkelijke 
badlandschap. Ook vanuit de groeve 
heeft de passant zicht op het buitenbad 
en het restaurant. Overige delen van het 
gebouw zijn erg gesloten( o.a. vanwege de 
gewenste privacy) en zorgen ervoor dat 
bezoekers nieuwsgierig worden en graag 
willen ontdekken hoe het thermaalbad 
er van binnen uit ziet. De beslotenheid 
van de buitenkant komt ook binnen in het 
gebouw terug. Massief ogende zuilen in 
het badlandschap voorzien in de gewenste 
privacy en zorgen ervoor, dat niet in één 
oogopslag het gebouw ontdekt is. Volledig 
overzicht over de baden wordt hiermee 
voorkomen en de badgast wordt aangezet 
om zelf het gebouw te ontdekken! 

'Indrukwekkende toegang' 
Nadat de gast verleid is tot een bezoek 
aan het gebouw en een tocht heeft 
afgelegd door de groeve of via het groene 
daklandschap, zorgt een gigantische 
mergelvallei en mergeltrap in de toegang 
tot het gebouw. Badgasten vanaf het 
ENCl-terrein dalen tussen mergelkliffen 
een stuk omlaag, terwijl wandelaars en 
inwoners van Maastricht aan de onderzijde 
van deze robuuste vallei nog een nieuwe 
weg omhoog moeten klauteren. Een 
route met aan de ene kant een ruwe en 
steile 'uit9ehakte mergelwand en aan de 
andere Zijde stort het opgevangen zuivere 
regenwater omlaag. Het water baant zich 
over de mergeltrappen een weg naar de 
lager gelegen delen van de groeve. Een 
indrukwekkende verbinding tussen de 
verschillende plateaus en een opmerkelijke 

toegang tot het thermaalbad! 

'Van zintuiglijke prikkelingen naar een 
unieke badbeleving' 
Na de binnenkomst volgt men een route 
langs de lobby, receptie en thermenwinkel 
richting de kleedruimten die in verbinding 
staan met het badlandschap en de apart 
gesitueerde beauty- en behandelzone. 
De prikkeling van de zintuigen en de 
totstandkoming van de 'badbeleving' kan 
nu echt beginnen! 

Het badlandschap is opgebouwd uit 
verschillende plateaus en kalksteenachtige 
zuilen gecombineerd met een gevarieerd 
aanbod aan baden en badvoorzieningen. 
Hierdoor ontstaat een uniek en verrassend 
badlandschap verspreid over verschillende 
niveaus. Een zogenaamd 'Plateaubad' 
waarbij door het gehele gebouw en op 
elke badetage bepaalde omstandigheden 
veranderen zoals de temperatuur. 
vochtigheid, daglichttoetredi ng, uitzicht, 
geur en geluid. Daarnaast is er een juiste 
afwisseling in materiaal- en kleurgebruik 
met de kalksteen als hoofdmateriaal. De 
prikkeling van de zintuigen in combinatie 
met het baden maakt het bezoek aan dit 
thermaalbad tot een unieke ervaring, die 
voorziet in de gewenste badbeleving. 

·in dit 'Plateaubad' zijn de contrasten en 
kenmerken van de kalksteengroeve en 
ondergrondse mergelgrotten dwdelijk 
zichtbaar en voelbaar Gesloten-open, 
introvert-extrovert, donker-licht. koud
warm-heet. vochtig-droog zijn enkele 
eigenschappen die voorkomen 111 dit 
onderscheidende badgebouw· 

'De dwaling' 
Het baden vindt niet op hetzelfde 
niveau plaats, maar op verschillende 
badplateau's. In het thermaalbad is sprake 
van een nieuwe manier van baden, waarbij 
de badgast na ontvangst al 'dwalend' van 
plateau naar plateau door het gebouw 
daalt richting het buitenbad om aldaar 
te genieten van het indrukwekkende 
panoramazicht op de groeve. Tijdens 
deze dwaling en daling komt de badgast 
verschillende baden en badvoorzieningen 
tegen, worden de zintuigen op diverse 
manieren geprikkeld en is interactie 
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mogelijk tussen de verschillende plateaus 
door de terrasachtige setting. 
Het badlandschap legt de badgast geen 
dwingende of vaste routing op, zoals dat 
het geval is bij de Romeinse en Islamitische 
baden. Het is aan de badgast om zelf 
een route te volgen en op eigen wijze het 
gebouw te beleven. Mocht men toch vaste 
badrituelen willen volgen of direct naar een 
badplateau willen gaan, dan is dit mogelijk 
door een uitgekiende positionering van 
de badfuncties en de aanwezigheid van 
twee trappen aan de zijkanten van het 
badlandschap. Op elke badverdieping kan 
een logische routing of badritueel gevolgd 
worden. Zowel een directe als indirecte 
routing (waarbij de bezoeker door het 
gebouw dwaalt) is in dit gebouw mogelijk. 

Behandelruimte - 'Districtorium' 
Voor de wandelaars en pelgrims die het 
bad bezoeken zijn er aparte kleed- en 
doucheruimten gesitueerd rondom een 
voetenbad met directe toegang tot de 
centrale behandelruimte. Hier kan men 
een verkoelend drankje tot zich nemen, de 
overbelaste spieren laten behandelen en in 
contact komen met andere wandelaars en 
badgasten. Het centraal gepositioneerde 
meubel biedt daarnaast ook plaats voor 
gasten die even moeten wachten voor 
speciale behandelingen in de naastgelegen 
private behandelruimten. 

Koude badplateau - 'Frigidarium ' 
Nadat de wandelaars op adem zijn 
gekomen en een behandeling hebben 
ondergaan is het mogelijk naar het 
badlandschap te gaan (die vanuit de 
centrale behandelruimte al gedeeltelijk 
zichtbaar is door de aanwezigheid van twee 
belangrijke zichtlijnen). Tussen de centrale 
behandelruimte en het badlandschap 
bevinden zich de algemene kleedruimten, 
douches, toiletten en opmaakruimten. De 
andere badgasten begeven zich vanaf 
dit koude badplateau ('Frigidarium') 
tot het beauty- en behandelgedeelte, 
bad landschap of richting het bad restaurant. 

Gematigd-warme plateau - 'Tepidarium' 
Vanuit de koelere omkleedzone 
('Frigidarium) daalt de badgast langzaam 
af richting het gematigd-warme badplateau, 
waar men geleidelijk kan wennen aan de 

temperatuurvan hetwateren badlandschap. 
Door middel van waterspuwers, 
watergordijn of waterstreams wordt het 
water in de baden gebracht en worden 
de tastzintuigen geprikkeld. Vanuit het 
aanwezige voetenbad en watertrap heeft 
men uitzicht op de lager gelegen plateaus 
van het badlandschap en het zogenaamde 
'groevebad' voorziet in een aangenaam 
uitzicht op de kalksteengroeve. 

'Saunaplateau' - 'Laconicum' 
De badgang kan vervolgens verder gaan 
naar het centraal gelegen 'Saunaplateau' 
of de badgast vervolgt de routing direct 
naar een ander gewenst plateau via de 
aanwezigebadtrappen. Ophetzogenaamde 
saunaplateau zijn verschillende soorten 
sauna's te vinden, elk voorzien van een 
andere temperatuur, luchtvochtigheid, 
uitzicht, daglichttoetreding, geur, ruimtelijke 
vormgeving en afmeting. Elke sauna is 
daarnaast gekoppeld aan een andere 
wijze van afkoeling. Er zijn op deze manier 
verschillende 'saunagangen' mogelijk. 

Vanuit de 'Panoramasauna' heeft de 
badgast een waanzinnig uitzicht op de 
groeve en voor afkoeling kan gebruik worden 
gemaakt van een naastgelegen patiotuin. 
Naast twee gesloten saunacabines zijn er 
transparante saunaruimtes in het midden 
van het plateau, waarbij geleidelijk privacy 
wordt verkregen doordat de ruimten zich 
vullen met waterdamp. Het zicht vanaf 
en tot de andere plateaus wordt op deze 
manier tijdelijk ontnomen en de gewenste 
privacy komt op deze wijze tot stand. 

Afkoeling wordt bij deze twee sauna's 
verkregen door middel van een bezoek aan 
de ijsgrot of het gebruik van de stortemmer 
bovenaan de 'saunatrap'. De vierde 
sauna (waar opgietingen plaats vinden) is 
gekoppeld aan een afgezonderd patiobad 
dat voorzien is van een vegetatiewand. Het 
groen, daglicht en frisse buitenlucht wordt 
naar binnen gehaald door toepassing 
van dergelijke buitenruimten en maakt 
het baden aangenaam. Onder andere de 
geur, zicht en gehoor zintuigen worden hier 
gestimuleerd. 

Warme badplateau - 'Caldarium' 
Naast het badplateau en saunaplateau is 
er het warme badplateau waar kleinere 
kuurbaden en zogenaamde 'Regionale 
formatiebaden' gesitueerd zijn e~ 
gekoppeld aan douche- en rustruimten. Bij 
deze kuur- en formatiebaden wordt gebruik 
gemaakt van regionale streekproducten. 
Het nemen van een mergelbad, krijt- of 
modderbad behoort tot de mogelijkheden. 
Maar ook een Maastrichts kruiden-, 
bloemen- of bruisbad zijn aanwezig. De 
inhoud en temperatuur (20-40°C) van 
deze kleinere baden is wisselend per 
seizoen. Vooral de tast- en geurzintuigen 
worden hier optimaal aangespoord. 

Ook het zicht speelt hier een rol. In het 
bruisbad is door een tijdelijk watergordijn 
het volledig uitzicht op het badlandschap 
niet mogelijk. In andere baden is door de 
vormgeving het blikveld naar een centraal 
punt of vlak gericht. De temperatuur 
is vergeleken met de bovenliggende 
badplateaus toegenomen. 

Het grote binnenbad dat ook aanwezig is 
op dit warme plateau, grenst direct aan de 
kleinere kuurbaden en is omsloten door 
kalksteen wanden en zuilen die voorzien 
zijn van enkele waterspuwers voor 
lichamelijke massage. Een aangenaam bad 
waar van bovenaf via daklichten, gekleurd 
licht tegen de wanden en over het water 
strijkt en bijdraagt aan de opwekking van 
een mystieke en rustgevende ruimtelijke 
sfeer. 

De verscholen rustruimte die geplaatst is 
in de kalkstenen wand betreedt men via 
een zware taatsdeur. Bij sluiting heerst 
er in deze ruimte een serene stilte en 
een optrekkende dennengeur is duidelijk 
aanwezig. Een ideale plek om tot rust te 
komen rondom een brandend haardvuur .. 

De lig- en rustzone op één van de 
badplateaus voorziet niet in deze optimale 
stilte. Het geroezemoes van badgangers 
en het gekletter van water is hier duidelijk 
te horen. Vanaf deze rustplek heeft de 
badgast optimaal zicht op de lager gelegen 
kuurbaden en is hier juist interactie 
tussen deze aangrenzende badverdieping 
mogelijk. 



'Belevingsplateau' - 'Sudatorium' 
Het laagst gelegen plateau binnen 
het badgebouw is het zogenaamde 
'Stoomplateau' ('Sudatorium') waarbij 
tussen een zuilenlandschap een geurende 
stoom wordt geblazen. Deze stoomruimte 
gaat over in een 'Belevingsplateau', waar 
enkele weerssituaties (regen, mist, nevel, 
stoom) nagebootst worden en daarbij 
voorzien in de gewenste afkoeling en 
unieke prikkeling van de zintuigen. 

Nadat badgasten gebruik hebben gemaakt 
van de stoomruimten, dwaalt men tussen 
de zuilen door naar het buitenbad om hier 
volledige afkoeling te vinden en te genieten 
van het adembenemende uitzicht. Enkele 
kalksteenachtige kliffen zijn hier voorzien 
van beplanting waarbij bovenliggende 
lichtvangers zorgen voor de benodigde 
daglichttoetreding. Verder sijpelt water 
hier langs de zuilen omlaag, klettert het 
vervolgens op de ruwe mergelachtige 
badvloer en stroomt het verder naar het 
lager gelegen buitenbad. 

'De ontmoeting en afzondering' 
Het sociale aspect is zoals gezegd in 
vele baden op de achtergrond geraakt. 
In dit nieuwe badgebouw is ervoor 
gezorgd dat ontmoeting en interactie met 
andere badgasten op een aangename 
manier mogelijk is. Sociaal contact kan 
bijvoorbeeld uitstekend plaats vinden op 
de zogenaamde 'saunatrap' die centraal in 
het openbare badlandschap is geplaatst. 
Deze trap wordt naast het sociale aspect 
ook gebruikt om na de saunagang te rusten 
en het lichaam te laten afkoelen. 

Niet alleen in het openbare badlandschap, 
maar ook het restaurant en de centrale 
behandelruimte van de beautyafdeling 
bieden mogelijkheden voor sociaal contact. 
Het sociale aspect moet ervoor zorgen 
dat het een prettige ervaring is voor de 
bezoeker om het 'Plateaubad' te bezoeken 
en dat men geprikkeld wordt vaker een 
bezoek te brengen. 

Naast een openbaar badlandschap zijn 
er omsloten en private ruimtes tussen 
of binnenin de kalkstenen zuilen. De 
zogenaamde 'Formatiebaden' zijn hier 
een voorbeeld van. Badgasten wordt 

hier . de mogelijkheid geboden om zich 
tijdelijk te onttrekken aan het openbare 
badlandschap. In alle rust en stilte kan men 
hier tot zichzelf komen en kunnen eigen 
badrituelen of badgewoontes worden 
uitgevoerd. 

'Ontmoeting tussen de verschil/ende 
badgasten vindt plaats in het open 
badlandschap met de 'saunatrap' als 
centraal ontmoetingspunt' in het midden 
van het gebouw. De saunatrappen zijn 
ideale rustmogelijkheden om in contact te 
komen met andere gasten en het lichaam 
te laten afkoelen'. 

'De afwisseling' 
Afwisseling wordt in het 'Plateaubad' 
tot stand gebracht door variatie aan 
te brengen in de routing, gebruik te 
maken van verschillende typen baden 
en badvoorzieningen. Afwisseling tussen 
actief en passief en koud en warm is van 
belang, maar ook de traagheid van het 
traject draagt bij aan het verkrijgen van 
een weldadig gevoel, waarin lichaam en 
geest weer in balans komen. Ook ontstaat 
verscheidenheid door toepassing van 
verschillende materialen, texturen en 
kleuren. Maar er wordt ook gespeeld met 
geluid, geuren, zicht, tast en de wijze, 
waarop daglicht het gebouw binnenkomt. 

Op elk plateau komt het gebruik van 
de kalksteen duidelijk naar voren om 
te voorzien in eenheid en overzicht. 
Afwisseling in materiaalgebruik komt tot 
stand door baden, badmeubels en de 
afgezonderde badruimten intern te voorzien 
van een andere ruimtelijke afwerking. Zo 
zijn de kleedruimten voorzien van een 
vuursteenachtige wandafwerking, heeft het 
patiobad een groene vegetatiewand, is het 
saunaplateau bijna volledig uitgevoerd in 
een Siberische Lariks bekleding en hebben 
de drie kleinere formatiebaden ook een 
eigen kleur- en materiaalsamenstelling. 
Een chaotische mix van kleur- en 
materiaalstijlen wordt hiermee vermeden. 

Personeel- en technische ruimten 
Behalve de verschillende baden 
en badvoorzieningen zijn er ook de 
personeelsruimten en technische ruimten 
in het gebouwontwerp opgenomen. De 

personeelsruimten zijn verspreid over 
twee etages en bevinden zich ter hoogte 
van het restaurant. Naast benodigde 
werkplekken zijn er kleedruimten, toiletten 
en douchefaciliteiten voor het personeel. 

Een goederenlift staat in verbinding met 
een lager gelegen verdieping waar ook 
het restaurant, keuken, personeelskantine, 
wasruimte en diverse opslag- en 
koelruimten gesitueerd zijn. Ook de 
toegang tot de technische installatiekelder 
onder het badlandschap is hier te vinden. 

Op deze installatieverdieping bevinden 
zich onder andere waterfilters, 
bufferruimten en andere installaties voor 
de behandeling en zuivering van het 
badwater. Verder zijn er een aparte ruimte 
voor de luchtbehandelingsinstallatie, 
elektriciteitscentrale, opslag van 
chemicaliên aanwezig. De kleine kuur
en formatiebaden hebben elk een eigen 
buffertank doordat de baden voorzien zijn 
van verschillende watersamenstellingen . 
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3.4.2. GEBOUWOVERZICHT 
Visualisaties van het dak- en badlandschap. 

420. Overzicht daklandschap. 
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3.4.3. ARCHITECTONISCHE OPBOUW 
Samenstelling van het gebouwontwerp 

1941 

Bouwkavel en hoofdvolume 
De bouwkavel bevindt zich op het 
scheidingsvlak van de groeve en de 
zogenaamde overgangszone. Een 
ideale locatie waarbij het gebouwvolume 
onderdeel wordt van het landschap, 
door het aan een zijde tegen de steile 
groevewand te plaatsen. 

Samengestelde volumes en oriëntatie 
Het hoofdvolume is opgedeeld in twee 
kleinere volumes die sterk in de richting 
van het groevelandschap georiênteerd 
zijn. Vanuit bepaalde ruimten in het 
gebouw heeft de bezoeker zicht op de 
kalksteengroeve. Zodoende wordt ook een 
verbeterde relatie met de context gelegd. 

Verbindingen 
Het badhuis voorziet in een verbinding 
tussen de. 'overgangszone' en de groeve. 
Daarnaast worden enkele belangrijke 
wandel- en pelgrimsroutes naar het 
gebouw geleid. Het nieuwe thermaalbad 
gaat op deze manier functioneren als 
toevluchtsoord ('badrefuge'). Een plek om 
na de wandeling optimaal te ontspannen 
en tot rust te komen. 

Contextuele binding 
Door de positionering van het gebouw, 
aandacht voor het uitzicht, hoogteverschil, 
historie en andere kenmerken van 
deze unieke plek ontstaat de gewenste 
contextuele binding. 

Gridstructuur 
Het hoofdvolume is tijdens het 
ontwerpproces voorzien van een tweetal 
gridstructuren. Een combinatie van 
zichtlijnen en een trapeziumachtige 
verdeling van het geheel. Het idee is 
hierbij om zowel een associatie met 
de karakteristieke routing (dalend en 
zigzaggend) in een groeve te leggen, 
alsook te voorzien in een badlandschap 
met spannende doorzichten voor de 
gebruiker. 

Plateau's 
Vanuit de trapeziumachtige onderverdeling 
zijn verschillende bad-, kuur- en 
saunaplateau's ontstaan, die zich op 
verschillende hoogten bevinden. Het baden 
vindt in dit badgebouw op een geheel 
nieuwe wijze plaats. Onderlinge interactie 
tussen de verschillende badverdiepingen 
is hierdoor mogelijk. 

Zuilenlandschap 
Tussen de gecombineerde gridstructuren 
zijn kalksteenachtige zuilen geplaatst die 
zorgen voor de ruimtelijke opdeling en 
omkadering. Direct overzicht over het 
volledige badlandschap wordt hiermee 
vermeden. De architectonische badruimten 
worden niet in één keer onthuld maar 
dienen door de badgast zelf ontdekt 
te worden. Het spanningeffect en het 
verrassingseffect blijven gewaarborgd. 
Binnen deze massief ogende zuilen zullen 
ondersteunende badvoorzieningen en 
installaties worden opgenomen. 

Baden, sauna's en buitenruimten 
De zuilen, plateau's, trapeziumvormige 
gridstructuur en wisselende combinaties 
van badvoorzieningen, waar de gebruiker 
op verschillende manieren wordt 
geprikkeld, zorgen voor een interessant 
en vernieuwende wellness-ervaring. Dit 
concept noemen we het zogenaamde 
'Plateaubad'. Baden in een omgeving die 
sterke associaties oproept van de robuuste 
mergelmijnbouw en die zorgt voor een 
gevarieerde prikkeling van de zintuigen. 

Binnen dit 'Plateaubad' kan men baden en 
tot rust komen op verschillende bad plateaus 
waar steeds op andere wijze de zintuigen 
worden geprikkeld en de ruimtelijke 
ervaring en sfeer veranderen. Ook is 
afwisseling mogelijk in de gewaarwording 
van de ruimte: van openbaar badlandschap 
en semi-open ruimten tot kleinschalige, 
afsluitbare private badruimten. 

Tot slot zorgt de minimalistische en 
natuurlijke vormgeving in combinatie met 
het gebruik van voornamelijk lokale en 
natuurlijke materialen voor samenhang, 
herkenning, overzicht en rust in :het 
gebouw. Aanwezigheid van verschillerpde 
architectonische stijlen is in dit gebduw 
vermeden. 



ENCl-terrein 

groeve 

422. Bouwkavel en hoofdvolume. 

423. Samengestelde volumes en oriêntatie. 

EN Cl-terrein 

groeve 

425. Verbinding tussen de plateau's en wandelroutes. 

,/wand 

424. Versmelting met de omgeving. 

426. Interne zichtlijnen 

427. Trapezium vormgeving. 

428. Combinatie. 

429. Bad-, kuur-, rust- beauty- saunaplateau's. 

430. Zuilenlandschap. 434. Badlandschap 

431. Baden. 435. Openbaar badlandschap. 

433. Saunaruimten. 436. Privaat badlandschap. 

• 
432. Buitenruimten. 437. Privaat badlandschap. 

1 195 



3.4.4. GEBOUW PLATIEGRONDEN 

Daklandschap 
Versmelting tussen gebouw en landschap. 

438. Mergelvallei en kalkkliffen. 439. Openbaar daklandschap. 

1961 

440. Semi-openbaar daklandschap. 

Legenda 

c==J kalksteen groevewand 
c==J dololux splitlaag 
c==J water 

bomen 
c==J vegetatie (kalkgrassen) 
c==J daklicht 
- gekleurd daklicht 
t;;:;:':pJ:il lariks geveldelen 

441 . Vegetatie. 



• • • .•• A b. 

Onder D'n Olifant 



Bad landschap 
Een unieke omgevmg om Ie baden 

1981 

Legenda 

c:::=:i kalksteen groevewand 
c:::=:i kalksteen 
C:=J constructiewand thermaalbad 
C:=J badwater 

bomen 

Badruimten en -voorzieningen 
01 . Mergelvaiiei 
02. Entree / lobby 
03. Receptie 
04. Weiiness winkel 
05. Toegangscontrole [ 
06. Kleedruimte +voetenbad wandelaars 
07. Centrale beauty- en behandelruimte 
08. Private behandelruimten 
09. Opmaakruimten 
10. Kleedruimten 

11 . Douches 
12. Toiletten 
13. Dienstlift 
14. Kantoorruimte 
15. Vergaderruimte 
16. Patio 
17. Controleruimte 
18. Verbindingsgang 
19. Badtrap 
20. Voetenbad 

21 . Groevebad 
22. Watergieting 
23. Panoramasauna 
24. Sauna 70°C 
25. Sauna 80°C 
26. IJsgrot -s·c 
27. Opgiet sauna 80°C 
28. Patiobad 
29. Krijtbad 
30. Mergelbad 

31 . Modderbad 
32. Seizoensbad 
33. Ligzone 
34. Bruisbad 
35. Doucheruimte 
36. Kruidenbad 
37. Bloembad 
38. Groot binnenbad 
39. Rustruimte 
40. Stoomruimte 

41 . Drinkbron 
42. Ligplekken 
43. Buitenterras 
44. Buitenbad 
45. Massagebank 
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Technieklandschap 
Ondersteunende rwmten van het badgebouw 

2001 

Legenda 

C=::J kalksteen groevewand 
C=::J kalksteen 
c::=::J constructiewand thermaalbad 
C=::J badwater 

bomen 

Badruimten en -voorzieningen 
01 . Mergelvallei 
02. Restaurant 
03. Lounge 
04. Bar 
05. Keuken 
06. Kloeling 
07. Personeelslift 
08. Opslagruimte 
09. Wasruimte 
10. Omkleedruimten 

11 . Toiletten en douches 
12. Kantine 
13. Bufferruimte groevebad 
14. Techniek sauna 
15. Bufferruimte voetenbad 
16. Opslagruimte 
17. Techniek ijsgrot 
18. Electriciteitsvoorziening 
19. Bufferruimte patiobad 
20. Waterbehandeling 

21 . Luchtbehandeling 
22. Bufferruimte formatiebaden 
23. Bufferruimten kuurbaden 
24. Bufferruimte groot binnenbad 
25. Technische ruimte 
26. Bufferruimte buitenbad 



,• 

" ·""'· 

" . 
•• 

." ." 
.· " b 

·- ... . 
.• 

.. . " 

..• 

. " 
• 

" • . . 
" 

" 

. " . 

" 
'" 

.• 

•. 

·• • b .... 

... 

. " 
,;.. .. 
. " 
." 

4. " ... 

.: . . 
. • . 

. 
." •. . 

. 
." 

.. 

" • 
• . 

•. 4 

" 

.~ • . 

. • 

a· • b 

.:. .. 
b.111, ." • 

.• . " ·!' 

" . 

. " 
. .. ." . " ... 

. " ... .. 
.. 

" .. 

. " 
.. 

" •. 

" i. . 

•. 

. . 

... 
. • 

• . 

. . 

". 

... 
" 

" . . 

~ .. 

•• 4. . 

" .. 
. . .. . . 

. " • b 

. •. 

• "4· 

" .. 
.. 

. " 
a . • . 

•. 'e. ... 'b. 
I> .. 

... ". 

" .. 4 • . b. 

" . 

• . 

. 
, ... 
. " 

.. 

.. ... . 
.. 
" . ... . .• .. .. . " 

. . 
." 

·. 
. . 

·. 
" .. 

. " .... 

. . 
. . " " .. 

"··b. 

. " 

. ". 

. 
" 

•· 

". .. 

.. • 

.. 
" 

: " 

" . ... . 

. . . . 
" .. 

·' 
. . 

." 

" 

.• 
" 

. . " 
.. 
. " 
•• 

.. " 

. 
.. ", 

. .. 
... .. b .. 

.• 
. " 

.... 

. · b. 4 

.• 
" ... 

'"'• 

" " .. 
. • 

" .. .. 

.. " 

... . 
. " 

. " 

" 

. • 

. 
" 

" .. 

.. 

." .. . 
" .. 

.." 
·" ... 

." . .. 
." 

." •• 
.. 

.. 

.• 
" . 

• 

. . 
" 

". 

. . " 

·. 
. " 

,• ~ . 

. . 
·. 

. " 
" 

.. 

". 

.. . 

.. . 

• . 

." 

." 

. ." 
." 

" . 

" . . . 
. • 

. . 
. . 

" " • 

" 

" . . .. 
." . 
.. 
". 

" . . . 
.. 
" 

• • 
.• 

. ." 

." 

•: 
.• 

• . . . .,. .. 
." 

. " . 

" .. 

" 

." 
" 

.. 

... 

.• 
. t 

." .• b . .. 
" ;·· 

". 

. . 
. ... ·b. 

Kalksteen groeve 

444. Technieklandschap 1 :500 

1 201 



3.4.5. OVERIGE PLATTEGRONDEN Legenda 
01 . Beauty- en behandelplateau 

Plateaus 
Verschillende soorten bad- kuur- en saunaplateaus 

02. Omkleden en douches - Frigidarium 
03. Watertrap 
04. Badplateau - Tepidarium 
05. Saunaplateau - Laconicum 
06. Formatieplateau 
07. Bad-, kuur- en rustplateau - Caldarium 
08. Belevingsvallei 
09. Buitenterras 
10. Buitenbad 

2021 
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Verbindingen 
badganger wandel- en pelgnmsganger en personeel 

2041 

Legenda 

- groevenplateau verbinding 
toegang thermaalbad 

- toegangscontrole 

c=J omkleden I douchen I opmake1 

- primaire verbinding badlandschap 
- secundaire verbinding 
[==:J tertiaire verbinding 
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Routing _ gebouwgebruikers 
badganger wandel- en pelgnmsganger en personeel 

2061 

Legenda 

- algemene badganger 
C=:J wandel- en pelgrimsganger 
- personeel 
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Routing - direct I indirect 
Directe en 1nd1recte badgang 

2081 

Legenda 

r:==J directe badgang 
- indirecte badgang ('dwaling') 
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Zintuigen ·zien 
Zlcht111nen. kijkhoek z1chtveld 

2101 

De verschillend zichtlijnen, zichtvelden en panorama's 
01 . Indrukwekkend uitzicht vanaf het groeveplateau tot de 'Mergelvallei ' 
02. Een eerste blik vanuit entreezone op het badlandschap. 
03. Twee belangrijke zichtlijnen vanuit de behandelruimte richting het badlandschap. 
04. Uitzicht vanaf de massagebank 
05. Uitzicht op de kalksteengroeve vanuit het restaurant 

06. Zichtlijn vanuit het groevebad wanneer badgangers onder de waterstaal staan 
07. Fantastisch uitzicht vanaf het hoogst gelegen badplateau 
08. Zicht vanuit de sauna op het patiobad 
09. 360 uitzicht vanuit deze saunaruimte 
10. panoramazicht vanuit de opgietsauna 

11 . Tijdelijk zicht tussen verschillende plateaus 
12. Directe zichtlijn tussen de hoogste en laagste badplateau 
13. Zicht op de groeve 
14. Panoramazicht vanuit het buitenbad 
15. Zicht vanaf de whir1poolbanken op het groevelandschap 

Legenda 

c::::::::J zichtlijn 
c::::::::J kijkhoek I zichtveld 
C=::J tijdelijke zichtlijn 

interactie tussen badplateaus 

-· 180 zichtveld 

270 zichtveld 

360 zichtveld 



. . 
b 

b 4 . • 

... 

... 

" 
~ 

b 
A .. 

.• 
" ". 

.; 
. . 
4b, 

" . 
4b .. 

b . 
. . 

b .• 

." 

.. ". 

" .. 
" . ( 

~ 

t . b 

• 
" •. 

. " .. 

. 
" . 

~ 

b4 

. 

4 

. • 
. 
. . 

.. 
" 

;. 
. ~ 

... . .. . 
" . . 

.. 
". >' .. 

I> 

. " 
" . 
~ 

. 
,; 

" 

. 
• 
.. 

.'t> 

. 
" 

I> 
.. 

• 

·. 

"• 

. . 
" 

. 

" 
. "b. 

·b 

b ' . . .. 
" . 

. b" . 4 
~b 

. " . "" 

. 
" ." 

" . 4 

•. 
b 

" ". . 
" ~· 

.. . 
" 

" . 

." 
. . 

~ .·• 

. .. 
.. 

.. 
" 

·: 4 
,. • 

. b 

• . 
" 
. 
" 

.• b• 

" 

.. . " 

.. 

" 4 

: 

". 

.. 

. • 

" 

• b 

• .". 

" 

" 

.· 

... 

. 
4 

." . 
.• 4 

· .•. . 

. " . 

4 " 

. ~ . 

b 

b 

." 

. . 
·" . 
• 

b 

4 

b 

.. 

~ .. 
. . 
' b 

•• 
· ~.· 

. 
b 

'· 

.... 

.. 

. • 

" 

b · . 
• . b 

4b 

. ~ 

. . 
" 
. b 

. 
1--L 

. •· b 
b .• 

b . . 
4 .• 

" . b· 
b " . .. 

t 

'• 

. . 
~ .. 

" 

• 
449. Zichtlijnen in het thermaalbad . 

211 
" 



Zintuigen - zien 
Pnkkelmg van z1chtzmtu1gen 

2121 

Daglichttoetredlng en verlichting 
01 . Lichtspot in traptreden en in de kalkstenen kliffen en verlichte kalkwanden. 
02. Daklichten en lijnverlichting aan onderzijde meubels 
03. Vloerverlichting langs de wand 
04. Daklicht zorgen voor daglichttoetreding 
05. Spot boven behandelbank 

06. Kleine spots in wand, vloer en plafond 
07. Waterspots 
08. Waterspots onder de waterspuwers 
09. Daglichttoetreding via patio 
10. Verlichting in zitmeubel 

11 . Waterspots patiobad 
12. Gekleurde verlichting doucheruimte 
13. Haardvuur verlicht de rustruimte 
14. Groene lichtspots boven ligplekken zorgen voor een rustgevend gevoel 
15. Gekleurde lichtvlakken op water en wanden via daklichten 

16. Verlichting in traptreden+ lichtstrepen op vloer en langs de wanden 
17. Paars-blauw gekleurde verlichting in stoomruimte 
18. Daglichttoetreding via gevelopeningen en paarse lichtspots 
19. Verlichte mergelzuilen in de avond 
20. Verlichte zuilen - buitenverlichting 

Legenda 

c::::-' daglichttoetreding 
groene lichtvangers 
blauwe lichtvangers 
paarse lichtvangers 

- blauwe verlichting 
i:::=::i oranje-rode verlichting 

lichtspot wit-geel 
lichtspot groen 
lichtspot paars 

===- lichtstrook wit-geel 
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Zintuigen - horen 
Pnkkelmg van de gehoorzmtwgen 

2141 

Geluidsbronnen 
01 . Gigantische waterval aan de zijkant van de mergelvallei 
02. Watergordijn en stromend water over traptreden 
03. Kletterend water (rainshowers) en een aangenaam achtergrondgeluid 
04. IJsgrot met mystiek achtergrondgeluid (druppelend I stromend smeltwater) 
05. Groevebad (buiten) waar geluiden van binnen niet meer te horen zijn . Alleen de 

waterspuwers en onderwater jetstreams zijn hoorbaar. 

06. Gekletter van water wanneer een watergieting (afkoeling) plaatsvindt. 
07. Buitengeluiden (dieren, mensen, weersomstandigheden) zijn hoorbaar in deze 

patiotuin en reflecteren tegen de glazen wanden. Aanwezigheid van vegetatie 
voorkomt hinderlijke galm. 

08. In dit patiobad zijn buitengeluiden hoorbaar van mensen en weersinvloeden. Ook 
zijn de activiteiten van de ENCI wellicht nog hoorbaar. Geluid van het openbare 
badlandschap neemt richting dit afgezonderde bad geleidelijk af. 

09. Kletterend en stromend water uit de mergelzuil. Intensiteit kan men instellen. 
10. Rustgevend stromend watergeluid langs de wand. 

11 . Rustruimte waar een serene rust heerst en alleen het knetterend haardvuur te horen 
is. 

12. Waterspuwers zijn in deze ruimte een belangrijke geluidsbron die op bepaalde tijden in 
werking treden of wanneer iemand eronder gaat staan. 

13. Echo I galm zijn mogelijk in deze hoge stoomruimte. Ook kunnen bepaalde geluiden 
bijdragen aan een gewenste mystieke sfeer. Ook is het duidelijk hoorbaar wanneer 
stoom de ruimte wordt ingeblazen. Deze ruimte kan ook afgesloten worden van het 
openbare badlandschap. 

14. Stromend water, druipwater. 
15. Rustgevende stilte in het buitenbad. Water stroom hier van een hoger gelegen gedeelte 

omlaag via de trappen. 

Legenda (intensiteit) 
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Zintuigen - ruiken 
Pnkkelmg van het reuk zmtu1gen 

21 6 1 

Geurbron en geuromschrijvingen 
01 . Mergelgeuren de geur van de aanwezige beplanting is in de 'Mergelvallei' te ruiken. 
02. Frisse geur van het gefilterde regenwater stort via de waterval omlaag en via de nevel 

wordt de geur waargenomen. 
03. Ambergeur: Bij het betreden van het gebouw komt men in aanraking met een 

aangename zacht zoete bloemige geur > ambergeur: schept rust en ontspanning 
en voorziet in een warm en prettig gevoel. Een ideale geur bij binnenkomst van het 
gebouw. 

04. Licht geurend mineraalwater is aanwezig bij deze waterbron. 
05. In deze opmaakruimten wordt gebruik gemaakt van een licht geurende aroma 
06. In de kleedruimten is de geur van mergel, vuursteen en het gebruikte hout te ruiken. 
07. Bronwater stroomt rijkelijk uit de verschillende rainshowers. In deze ruimte wordt 

gebruik gemaakt van zeep I douchegel wat voorziet in geuropwekking. Eenzelfde 
geur als in de kleedruimten zou hier gebruikt kunnen worden om aan te geven dat 
men verblijft in het eerste gedeelte van het badlandschap (het koude badplateau). 
Rozemarijn zou een ander alternatief kunnen zijn. Deze aromatische geur wordt veel 
gebruikt in badkamers. 

08. Patchouligeur wordt ingezet in de toiletruimten. De onaangename geuren kunnen 
met deze krachtige geur worden verdreven. Patchouli is een zoete, rijke, kruidig
aardeachtige geur geurstof die lang in de ruimte blijft hangen. 

09. In deze behandelruimte vinden opgietingen plaats en wordt er gebruik gemaakt van 
verschillende etherische oliên en aromatische geuren. 

10. Varens in deze centrale behandelruimte dragen bij in de opwekking van een natuurlijke 
sfeer. 

11 . Panoramasauna met eucalyptus opgieting. 
12. Patiotuin voorzien van enkele bomen die deze ruimte voorzien van een natuurlijke 

geur. 
13. Sauna met jeneverbesopgieting. Deze olie heeft een kalmerende, rustgevende en 

verfrissende werking en is een bekend geneesmiddel dat wordt ingezet bij chronische 
ziekten. 

14. Patiobad omringd met vegetatiewanden. 
15. Wisselende geuren in deze kleinere formatiebaden doordat de watersamenstellingen 

verschillend zijn. 
16. Leerachtige geur en de geur van dennenhout (openhaard) zijn in deze rustruimte 

duidelijk te ervaren. 
17. In beide kruidenbaden kan men genieten van aangename geuren. De geuren van het 

ene bad dienen niet in het andere bad geroken te worden. 
18. Ook het bloemenbad voorziet stimulatie van de geurzintuigen. 
19. In de stoomruimte wordt op bepaalde momenten een frisse opwekkende mintgeur in 

de ruimte gebracht. 
20. De aangename geur van de aanwezige varens is tussen de mergelzuilen te ruiken. 
21 . De dennengeur komt de badgast tegemoet op het buitenterras en in het buitenbad. 

Legenda (intensiteit) 
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Zintuigen - voelen 
Pnkketmg van het tastzmtwgen 

2181 

Badwater temp. (°C) 

- 42 
- 40 

----

38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 

- -4 

Sauna temp. (°C) 

- 100 
90 
80 

c::::::::J 70 
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3.5.5. VISUALISATIES 

Gebouwoverzicht 
Vogelvluchtperspectief 

454. Vogelvluchtperspectief van het nieuwe badgebouw. 
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455. Visualisatie van 'Het Plateaubad'. 
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Gebouwgevels 
zuid gevel en de zwdwest gevel 

456. Gevel.. 

2221 

Gevels van mergel 
De ontworpen gevels van het thermaalbad 
zijn uitgevoerd in kalksteen die in de directe 
omgeving aanwezig is. Het gebouw 'nestelt' 
zich als het ware in deze unieke omgeving. 
Het landschappelijk beeld wordt door 
deze 'natuurlijke' architectuur behouden. 
Dit wordt versterkt doordat aanwezige 
kalksteengrasvlaktes op het bovenste 
plateau over het dak geleid worden door 
toepassing van een vegetatiedak. 

De gevels ogen op de meeste plaatsen 
gesloten en hebben daardoor een 
introvert karakter. Op enkele plaatsen 
zijn grote gevelopeningen aanwezig die 
overeenkomen met de verticaliteit in het 
interieur. De glasvlakten liggen diep naar 
achteren waardoor de gevelopeningen 
affiniteit hebben met de openingen van de 
aanwezige ondergrondse 'mergelgrotten'. 
Vanachter deze gigantische verticale 
gevelopeningen heeft men zicht op de 
indrukwekkende groeve. 

De kopzijde is voorzien van een 
tweetal grote puien die voorzien in de 
daglichttoetreding en toegang tot het 457. Zuid-west gevel met op de achtergrond het uitzicht op de kalksteen groeve. 
buitenbad. De kalksteengevel lijkt op dit 
punt door mensen te zijn uitgehakt. Door 
wisseling in hoogte ontstaat een kader 
en wordt de lange trap in het gebouw 
benadrukt. Dit wordt versterkt door de 
houten afwering van binnenuit naar buiten 
door te laten lopen. Het badlandschap en 
groevenlandschap lopen in elkaar over. 

Belangrijke gevelopeningen zoals het 
panoramaraam van de sauna worden 
benadrukt door een opvallend houten 
kader en zorgt daarbij voor afwisseling in 
het gevelbeeld. 



458. Zuidgevel met aan de voorzijde het grote buitenbad waar badgasten uitkijken over de indrukwekkende groeve. 
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461 . Noordwest gevel met grote gevelopeningen en water dat langs de gevel omlaag stroomt. 
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Vegetatiedak 
Unieke toegang tot het gebouw 

462. Vegetatiedak. 

2261 

Hetdoo~opendelandschap 
Een van de mogelijkheden om een 
aangenaam landschappelijk en natuurlijk 
beeld te verkrijgen is door het gebouw te 
voorzien van een vegetatiedak dat aansluit 
op de groene randen van deze kalksteen 
groeve. 

Het thermaalbad gaat in combinatie met 
de in kalksteen uitgevoerde gevels en dit 
natuurlijke dak volledig op in zijn omgeving. 
Badactiviteiten in het gebouw zijn alleen 
zichtbaar door de aanwezigheid van het 
buitenbad en stoom die via verschillende 
patio's boven het gebouw uitstijgt. 

Het daklandschap is voor het publiek 
toegankelijk. Het is een ideale plek om te 
recreêren met fenomenaal uitzicht op de 
groeve. Daarnaast vindt hier de verleiding 
tot een badbezoek plaats. Door middel 
van daklichten en grote patio's in het 
dakvlak hebben bezoekers zicht op het 
ondergelegen badlandschap en worden zo 
in verleiding gebracht tot een bezoek. 

Dit daklandschap is voorzien van 
verschillende soorten kalkgrassen die 
weer andere unieke dieren aantrekken. De 
wandelpaden op dit dakvlak zijn uitgevoerd 
in een zogenaamd Dololux splitlaag die 
een zelfde kleurstelling heeft als de locaal 
aanwezige kalksteen van de ENCl-groeve. 



463. Het toegankelijke vegetatiedak waar kalkgrassen kunnen groeien en bezoekers zicht hebben op het unieke landschap. 
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Mergelvallei 
Unieke toegang tot het gebouw. 

464. Positie van de ' Mergelvallei". 

2281 

De kalkstenen verbinding 
Om de entree van het badgebouw 
('Het Plateaubad') te bereiken is een 
gigantische Mergelvallei aangelegd. 
Een indrukwekkende kalkklif met een 
mergeltrap die bezoekers van de hoger 
gelegen plateaus en vanaf de lagere 
terrassen in de groeve begeleidt naar de 
toegang van het gebouw. Een fantastische 
oplossing om het hoogteverschil te 
overbruggen en om verbinding te zoeken 
met het unieke landschap. 

Op en rondom de Sint-Pietersberg is een 
grote hoeveelheid kalkkliffen te vinden, 
in hoogte variêrend van enkele meters 
tot bijna 100 meter hoog. Dergelijke 
rotspartijen ontstaan onder natuurlijke 
omstandigheden wanneer sprake is van 
een sterke erosie. In de context van het 
thermaalbad zijn de meeste kliffen ontstaan 
door graafwerkzaamheden. Zo zijn er in de 
ENCl-groeve door de kalksteenwinning 
kalkkliffen ontstaan en zijn er uit de 
doorgraving van het Albertkanaal ook zeer 
steile rotswanden voortgekomen. 

Tot voor kort werden deze kliffen gezien 
als littekens van menselijke ingrepen in 
het landschap. Echter is gebleken dat 
dankzij deze ingrepen, kenmerkende 
landschapsprocessen van het 
heuvelland zoals verwering, hellingval. 
droogdalvorming en aardverschuivingen 
alleen op dergelijke plaatsen kunnen plaats 
vinden. Deze steile kalksteenwanden zijn 
van belang voor tal van bijzondere dieren 
en rotsplanten die hier goed gedijen. Naast 
de zeldzame ontwikkeling van deze nieuwe 
leefgebieden laten de hoge kalkwanden de 
geologische geschiedenis zien van deze 
unieke plek. 

Bij hevige regenval vult zich het 
bovengelegen natuurwater en waant het 
water zich een weg over het daklandschap 
van het nieuwe thermaalbad richting 
de aangelegde kalkklif. Het regenwater 
stort aan de rand omlaag, klettert op 
de mergeltraptreden en stroomt naar 
de lagere delen van de ENCl-groeve 
waar zich indrukwekkende stelsels van 

stroompjes, watervalletjes en ondiepe 
poelen vormen die vervolgens uit kunnen 
groeien tot rijke kalkmoerassen. Doordat 
de natuurlijke processen op en rondom 
het gebouw kunnen plaatsvinden ontstaat 
een thermaalbad dat volledig opgaat in 
zijn omgeving. Een bijna onaangetast en 
aangenaam landschappelijk beeld. 

""' 'Mergel is een makkelijk te bewerken 
steensoort. Daarom was het ook geliefd om er 
huizen van te bouwen. Maar ook de natuur is 1n 
staat om de mergel te bewerken. Via natuurt11~ 

processen, zoals verwering en erosie, ontstaat 
het kenmerkende zacht glooiende landschap 
met brede dalen, plateaus en niet al te steile 
hellingen. Als de erosie zich echter op één PVfT 
concentreert, kvnnen er ook heet uitgesproken 
vormen ontstaan, zoals kloven en kliffen. Wapt 
ook al is de mergel zacht, als zich hoge wanddn 
vormen storten die niet snel in'". 

465. De Mergelvallei die voor de verbinding zorgt tussen de verschillende zones. 



466. Langs de steile en robuuste kalkkliffen stort water van het bovenste plateau omlaag naar lager gelegen delen. 
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Entree, lobby, receptie en spawinkel 
Entreezone van het badgebouw 

467. Positie entree, receptie en thermenwinkel. 

2301 

De toegang 
Het entreegedeelte van het thermaalbad 
bestaat uit een kleine lobby waar gasten 
even kunnen wachten. Deze zone grenst 
aan de receptie. De receptie is hier 
uitgevoerd als wand- en deskmeubel 
in een donker robuuste bruine stalen 
beplating. De combinatie van staal en l 
mergel zorgt voor een warme sfeer in 
deze ruimte. Door de sparingen in de 
wand wordt extra opslagruimte gecreêerd 
voor badhanddoeken en badjassen voor 
de gasten. Verderop in de ruimte bevindt 
zich de spawinkel waar producten gekocht 
kunnen worden. 

468. De receptie voorzien van een uitgehakte achterwand waar badhanddoeken en badjassen klaar liggen. 



469. Toegang tot het thermaalbad. 
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Centrale behandelruimte 
Ontspanning, behandeling, ontmoeting 

470. Positie beauty- en behandelruimten. 

2321 

Gezamenlijke behandeling 
In de centrale behandelruimten warde 
badgasten bij elkaar gebracht. Ontmoeting 
ontspanning en behandeling gaan hie 
hand in hand. Het centraal geplaatst 
zitmeubel van mergel maakt dit mogelij 
Voor individuele behandelingen zijn e 
aparte ruimten aan de zijkant van dez 
ruimte. 

Zintuigen 
In deze ruimte heerst een rustgevende ern 
warme sfeer. Daglicht komt hier de ruimte 
in via een groot daklicht. Daarnaast zijn er 
een groot aantal nissen en muursparinge~ 
die voorzien zijn van lichtspots. Naas~ 
zicht worden ook de smaakzintuigerii 
gestimuleerd. Op diverse plaatsen stroom 
zuiver bronwater in waterschalen waa 
gasten van kunnen drinken. 



471. Centrale behandelruimte waar gasten drinken geserveerd krijgen, kunnen bij komen van de wandeling en overbelaste spieren worden behandeld. 
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Private behandelruimten 
Kleinere private ruimten voor totale behandeling. 

473. Positie private behandelruimten. 472. Private behandelruimte waar ook zogenaamde duo-behandelingen kunnen plaats vinden. 
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474. Speciale behandelruimte waar locale kruiden van de Sint-Pietersberg en het Heuvelland worden gebruikt. 
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Koud badplateau 
'Frigidarium' 

475. Positionering Frigidarium. 

2361 

Omkleden, douchen en opmaken 
Het Frigidarium is het koudste badplateau 
van het badgebouw. Hier bevinden zich de 
gescheiden kleedruimten, douches en na 
het baden kunnen de badgasten gebruik 
maken van de aparte opmaakruimten. Ook 
de toiletten zijn hier te vinden. 

Temperatuur en luchtvochtigheid 
Temp. 10-12°C lv. < 25% 

Kleedruimte 
Het thermaalbad is voorzien van twee grote 
kleedruimten waar badgasten zich in aparte 
kleedcabines kunnen omkleden. Een wand 
met kluisjes voorziet in de mogelijkheid om 
persoonlijke eigendommen op te bergen. 
In het midden van de ruimte bevinden zich 
twee zitgelegenheden. 

De kleedruimte is verder voorzien van 
aangename beplating en wanden zijn 
grotendeels uitgevoerd in beton dat 
voorzien is van een mergelpigment. De 
wandmeubels zijn afgewerkt met een 
vuursteenachtig gekleurd pleisterwerk en 
deuren zijn van Siberische Lariks. 

Zintuigen 
In de kleedruimte heerst een aangename 
en opgewekte, frisse sfeer. Dit komt 
door het gebruik van de gele mergel, het 
donkergrijze pleisterwerk en toepassing 
van blauwtinten. Naast zicht en tast 
zintuigen komt ook het geurzintuig in deze 
ruimte ter sprake. De geurende beplating, 
de warme geur van de leren zitelementen, 
en ook de typische geur van vuursteen is 
hier waarneembaar. 



476. De algemene kleedruimten met kalksteenwanden gecombineerd met vuursteen-achtig gekleurd pleisterwerk. 
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Gematigd-warme badplateau 
'Tepidanum 

4n. Positionering Tepidarium. 

Ontspanning en gewenning 
Het Tepidarium vormt vanuit de Romeinse 
oudheid een belangrijk onderdeel van 
het badgebouw. Al eeuwen geleden 
ontspanden de Romeinen zich in het 
tepidarium met verwarmde vloeren en 
wanden. Dit badplateau is voorzien van 
een voetenbad waar men kan wennen aan 
de temperatuur van het water en de ruimte. 
Dit centrale bad staat in contact met de 
badtrap en het groevebad. 

Badgang 
Het Tepidarium voorziet in het eerste 
contact met het water en gewenning 
aan de temperatuur. Hierna volgen de 
badgasten een eigen badgang door het 
badlandschap. 

Temperatuur en luchtvochtigheid 
Temp. 20 - 25°C lv. < 25% 

479. Dwarsdoorsnede van het gematigd-warme badplateau. 
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478. Voetenbad waar badgasten kunnen wennen aan de temperatuur. 
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480. Vanuit het voeten bad heeft men zicht op het lager gelegen 'Saunaplateau', waar transparante kolommen zich vullen met waterdamp. 
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Gematigd-warme badplateau 
'Tep1darium ' 

481 . Positionering Tepidarium en trap. 
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483. Langsdoorsnede van het Tepedarium en de aangrenzende verbindingstrap naar het buitenbad. 
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482. IJsgrot waar badgasten na de saunagang kunnen afkoelen. 

01. Groevebad 02. Panoramasauna 03. Trap naar buitenbad 04. Buitenbad 05. Techniek 



484. Het groevebad met diverse watermassagevoorzieningen. 
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Sauna plateau 
'Laconicum' 

485. Positionering 'Saunaplateau'. 

De saunagang 
Het begin van een saunagang wordt 
meestal gestart met een verfrissende 
douche. Daarna volgt het voetenbad dat op 
de bovenste badplateau aanwezig is. Hier 
laat men het lichaam aan de temperatuur 
wennen. Daarna kunnen de saunagangers 
een keuze maken uit een viertal 
verschillende sauna's waarbij afkoeling na 
het gebruik steeds op andere wijze plaats 
kan vinden. Na de afkoeling kan men op 
de centrale 'saunatrap' het lichaam laten 
afkoelen, tot rust komen en in contact 
komen met andere saunagebruikers. Ook 
zijn hier voldoende drinkgelegenheden 
aanwezig. 

487. Dwarsdoorsnede van het 'saunaplateau'. 
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486. Panoramasauna met zicht op de groeve. 

01 . Verbindingstrap 02. Sauna BOC 03. Patiotuin 04. Panoramasauna 05. Techniek 



Mogelijke sa 19angen 
1. douches - voetenbad - sauna 70C -watergietin~·g~-~~~!1~~~~ 
2. badtrap - voetenbad - sauna BOC - ijsgrot - s~ rusten, drinken, 

:.a douche - saunatrap - panoramasauna- patiotuin - saunatrap (rusten, drin 
A. badtrap - saunatrap - opgietsauna - patiobad - saunatrap (rusten, drink 

Natuurlijke sfeer 
Door de aanwezigheid van een patiotuin en patiobad met een groene 
ontstaat een natuurlijke sfeer op het saunaplateau. Daglicht komt het 
via daklichten en transparante sauna's en wordt gefilterd door aanwezige 
draagt de houten afwerking en mergelwanden bij aan een natuurlijke en 

488. Het 'Saunaplateau' vormgegeven als een houtenmeubel met verschillende type sauna's en afkoelmogelijkheden. Het getrapte plateau is daarnaast de plek voor ontmoeting en ontspanning. 
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Sauna plateau 
'Laconicum' 

489. Positionering 'Saunaplateau' . 
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491 . Dwarsdoorsnede van het 'Saunaplateau'. 

2441 

490. De opgietsauna met op de voorgrond het patiobad voor lichamelijke ontspanning en afkoeling. 

01. Patiobad 02. Opgietsauna 03. Sauna BOC 04. Saunatrap 05. Sauna 70C 06. Watergieting 07. Techniek 



temperatuur zorgt 
verwijdert daardoor afva1itofren uit het 

492. De opgietsauna met zitgelegenheden rondom de warmtebron. 
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Formatieplateau 
Kleinere afgezonderde formatiebaden 

493. Positionering 'Formatieplateau'. 

Badgang 
Op dit plateau kunnen badgasten gebruik 
maken van verschillende 'Formatiebaden'. 
Dit zijn een drietal kleinere en afgezonderde 
baden in de kalksteenachtige zuilen. 
Elk bad is voorzien van een andere 
watersamenstelling en een ruimtelijke 
afwerking. Baden in mergel, 'floaten' op 
zoutwater of het nemen van een modder
of leembad is hier mogelijk. Unieke baden 
die niet snel in een ander badgebouw te 
vinden zijn. 

De baden zijn niet alleen een beleving, 
maar bijvoorbeeld ook gezond voor de huid. 
Deze baden revitaliseren de stofwisseling, 
ondersteunen de ontgifting van het lichaam 
en zuiveren de huid. 

494. Dwarsdoorsnede van het 'Formatieplateau'. 01 . Douche 02. Bruisbad 03. Seizoensbad 04. Modderbad 05. Mergelbad 06. Zoutbad 07. Buitenbad 08. Techniek 
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495. Centrale beauty- en behandelruimte. 
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Bad- rust en kuurplateau 
'Ca/darium' 

496. Positionering Caldarium. 

01 . 

497. Langsdoorsnede van het thermaalbad met de verschillende 'plateaubaden'. 
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Caldarium 
Ook het caldarium is vanuit de Romeinse 
oudheid een belangrijk onderdeel van een 
thermengebouw. Het voorziet badgangers 
van een welkome afwisseling van de 
saunagang. Vloeren, wanden en zitvlakken 
zijn verwarmd en geven in combinatie met 
de ruimtelijke setting van de zuilen een 
gevoel van geborgenheid. De baden zijn 
hier aangenaam warm waardoor men 
relatief lang in deze ruimte aanwezig is. 

Bad- en kuurgang 
Het caldarium is voorzien van verschillende 
kuurbaden die aansluiten op het grote 
binnenbad waarvan gebruik kan worden 
gemaakt nadat men heeft gedoucht. Na het 
kuren en baden komen badgasten volledig 
tot rust in de aangrenzende rustruimte 
waar een aangename sfeer heerst. 

Temperatuur en luchtvochtigheid 
Temp. 25 -35°C lv. 80-90% 

. " 

Douchezuil 
Voor- en nadat men de kuurbaden betreed 
tis het gewenst om gebruik te maken van 
de douchezuil. Deze zuil is voorzien vaf) 
diverse 'rainshowers' en is gesitueerd aa 
het begin van het eerste kuurbad. 

Kruidenbad 
Het kruidenbad is bij veel mensen erg 
geliefd. Dit badgebouw is voorzien varn 
maar liefst twee van dergelijke baden. 
Met de combinatie van warm water, stoom 
en essentiêle oliên of kruiden kan men 
hier heerlijk ontspannen en worden de 
geurzintuigen optimaal geprikkeld. 

Bloemen bad 
Het bloemenbad is gesitueerd aan de 
rand van het grote binnenbad waarop 
men zicht heeft. Net als de kruidenbade7 
heeft het bloemenbad een verzachtende, 
stimulerende en ontspannende werking. 

01. Voetenbad 02. Sauna 70C 03. Patiotuin 04. Formatiebad 05. Binnenbad 06. Belevingsvallei 07. Buitenbad 



498. Het grote binnebad met aangrenzende kuurbaden. 
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Bad- rust en kuurplateau 
'Caldarium' 

501 . Positionering Caldarium. 
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500. Dwarsdoorsnede van het regionale 'Bad- en kuurplateau'. 
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499. Verschillende kuurbaden op diverse niveaus. Op de achtergrond het grote binnenbad. 
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01 . Rustruimte 02. Kuurbaden 03. Binnenbad 04. Waterspuwers 05. Trap 06. Buitenbad 07. TechÏ iek 



502: Rustruimte met diverse ligplekken rondom een haardvuur. 
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Belevingsvallei & stoomruimte 
'Sudatorium · 

503. Positionering regionale 'Belevingsvallei'. 
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Prikkeling van de zintuigen 
Op dit laagst gelegen plateau worden 
voornamelijk de geur, tast en gehoor 
zintuigen gestimuleerd. Kletterend 
water, geurende stoom en een mystiek e 
achtergrondgeluiden worden hier ingezet. 
In de belevingsvallei komt het water in 1 

verschillende toestanden voor, waarbij 
men het lichaam kan laten afkoelen en de 
varengeur de badgast tegemoet komt. 

Ook heeft men vanaf dit plateau zicht 
op het lager gelegen buitenbad en de 
kalksteengroeve. 
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505. 'De belevingsvallei' waar zintuigen op diverse manieren worden geprikkeld en water in verschillende vormen de badruimte worden ingebracht. 
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506. Mergelmeer in Maastricht 
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4.1. TECHNISCHE UITWERKING 

4.1.1. TECHNISCHE DOORSNEDE 
Gedetailleerde doorsnede schaal 1:200 

<1 

V04 

<1 
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4.1.2. TECHNISCHE DETAILS 
Verticale detaillering schaal 1:10 

A. Vloeropbouw: 
30mm natuusteen (azul-palmira marmer) 
5mm waterdichte mortel (mittelbettmörtel), 
vloeibare folielaag , 
60mm gew. cementdekvloer + 
vloerverwarming op wapeningsnet, 
60mm drukvaste isolatielaag, 
50mm cementdekvloer, 
347mm gew. betonvloer i.h.w. gestort. 

B. Vloeropbouw: 
30mm natuusteen (Jura beige marmer) 
5mm waterdichte mortel (mittelbettmörtel), 
vloeibare folielaag , 
gew. betonvloer i.h.w. gestort. 

plaatselijke sparing voor de afwatering 

vloeibare folielaag 

ingebouwde rvs goot 

BADPLATEAU 

/ / 
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ingestorte afvoerleiding d=40mm ---"-------+--+--+--------' 

plaatselijk metselwerk 
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C.Vloeropbouw: 
20x136mm Siberische Lariks 
vloerafwerking, 
22x67mm verduurzaamde houten rachels, 
>20mm spouw t.b. v. de afvoer van water, 
44x67mm verduurzaamde houten tengels, 
waterkerende dampdoorlatende folie, 
50mm cementdekvloer {(afschot 16mm/m), 
480mm gew. betonvloer i.h.w. gestort. 

SAUNA PLATEAU 

<J 
ingestorte afvoerleiding d=40mm 

afvoerleiding t.b.v. vuil badwater --1---------fi-

V02. 
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A. Vloeropbouw: 
30mm natuusteen (azul-palmira marmer) 
5mm waterdichte mortel (mittelbettmörtel) , 
vloeibare folielaag, 
60mm gew. cementdekvloer + 
vloerverwarming op wapeningsnet, 
60mm drukvaste isolatielaag, 
50mm cementdekvloer, 
347mm gew. betonvloer i.h.w. gestort. 

B. Vloeropbouw: 
30mm natuusteen (Jura beige marmer) 
5mm waterdichte mortel (mittelbettmörtel) , 
vloeibare folielaag , 
gew. betonvloer i.h.w. gestort. 

2601 

brons badleuning 

plaatselijke sparing voor de afwatering 

ingebouwde rvs goot 
vloeibare folielaag 

plaatselijk metselwerk 

ingestorte afvoerleiding d=40mm 
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C. Dakopbouw: 
300mm vegetatielaag (o.a. kruiden, 
kalkgrassen en struweelgrassen), 

300-360 mm substraatlaag voorzien van een 
kalksteenhoudende bodemsamenstelling), 
40mm drainagelaag met filtermat, 
beschermdoek I absorbtiemat, 

wortelbestendige dakbedekking: 
gebitumeerde polyestermat, 
gebitumineerd glasvlies met polyestermat 
wortelwerend, 

150mm drukvaste isolatielaag, 
dampremmende laag, 
50mm afwerkvloer (afschot 16mm/m), 
300mm gew. betonvloer i.h.w. gestort, 
waterkerende dampdoorlatende folie, 
22x67mm verduurzaamde houten tengels, 
>20mm geventileerde spouw, 
22x67mm verduurzaamd houten rachels, 
20x136mm Siberische Lariks 
plafondafwerking. 

D. Dakopbouw: 
150mm dolelux splitlaag (Gravier d'or), 
40mm drainagelaag met filtermat, 
beschermdoek I absorbtiemat. 
wortelbestendige dakbedekking: 
gebitumeerde polyestermat, 
gebitumineerd glasvlies met polyestermat 
wortelwerend, 
150mm drukvaste isolatielaag, 
dampremmende laag, 

50mm afwerkvloer (afschot 16mm/m), 
330mm gew. betonvloer i.h.w. gestor, 
waterkerende dampdoorlatende folie, 
22x67mm verduurzaamde houten tengels, 
>20mm geventileerde spouw, 
22x67mm verduurzaamd houten rachels, 
20x136mm Siberische Lariks 
plafondafwerking. 

Smm stalen hoekrand 
grindlaag 

V04. 

DAKLANDSCHAP 

BADLANDSCHAP 
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A. Dakopbouw 
300mm vegetatielaag (o.a. kruiden, 
kalkgrassen en struweelgrassen), 
300-360 mm substraatlaag voorzien van een 
kalksteenhoudende bodemsamenstelling), 
40mm drainagelaag met filtermat, 
beschermdoek I absorbtiemat, 

wortelbestendige dakbedekking: 
gebitumeerde polyestermat, 
gebitumineerd glasvlies met polyestermat 
wortelwerend, 

150mm drukvaste isolatielaag, 
dampremmende laag, 
50mm afwerkvloer (afschot 16mm/m), 
450mm gew. betonvloer i.h.w. gestort 
(mergel-pigment) en onderzijde voorzien 
van groeve-structuur. 

01 . 36mm gelaagde glasplaat, glasdikte 
vlgns. opgave fabrikant, geplaatst op 
oplegrubbers. 

02. gelamineerd merano glas, dikte volgens 
opgave fabrikant. 

2621 

2mm stalen zetwerk afdekplaat 
kitvoeg 

samengesteld stalen profiel voor 
oplegging glazen vloer 

atm. vlgns. opgave constructeur 

wapeningstaven 

thermische onderbreking lsoSchöck 
plaatselijk oplegpunt 

18mm WBP multiplex 
Stalen gevelkader, Luvata Nordic Brown 

vos. 

DAKLANDSCHAP 

Robuuste structuur verkregen door 
ingelegde structuurmatten in de 
bekisting. 

afscho 

BADLANDSCL P 



B. Dakopbouw 
300mm vegetatielaag (o.a. kruiden, 
kalkgrassen en struweelgrassen), 
300-360 mm substraatlaag voorzien van een 
kalksteenhoudende bodemsamenstelling), 
40mm drainagelaag met filtermat, 
beschermdoek I absorbtiemat, 

wortelbestendige dakbedekking: 
gebitumeerde polyestermat, 
gebitumineerd glasvlies met polyestermat 
wortelwerend, 

150mm drukvaste isolatielaag, 
dampremmende laag, 
50mm afwerkvloer (afschot 16mm/m), 
450mm gew. betonvloer i.h.w. gestort 
(mergel-pigment) en onderzijde voorzien 
van groeve-structuur. 

01 . 36mm gelaagde glasplaat, glasdikte 
vlgns. opgave fabrikant, geplaatst op 
oplegrubbers. 

DAKLANDSCHAP 

5mm stalen hoekrand 

Stalen gevelkader, Luvata Nordic Brown 

V06. BADLANDSCHAP 
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A. Dakopbouw 
300mm vegetatielaag (o.a. kruiden, 
kalkgrassen en struweelgrassen), 
300-360 mm substraatlaag voorzien van een 
kalksteenhoudende bodemsamenstelling), 
40mm drainagelaag met filtermat, 
beschermdoek I absorbtiemat, 

wortelbestendige dakbedekking: 
gebitumeerde polyestermat, 
gebitumineerd glasvlies met polyestermat 
wortelwerend, 

150mm drukvaste isolatielaag, 
dampremmende laag, 
50mm afwerkvloer (afschot 16mm/m). 
450mm gew. betonvloer i.h.w. gestort met 
mergel-pigment toevoeging en onderzijde 
voorzien van groeve-structuur. 

8. Gevelopbouw 
150mm kalksteen, 
50mm luchtspouw, 
DPC-folie, 
150mm Isolatielaag, 
dampremmendelaag, 
400mm betonwand i.h.w. gestort met 
mergel-pigment toevoeging. 

thermische onderbreking lsoSchöck 

wapeningstaven 
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C. Gevelopbouw 
150mm drukvaste isolatielaag, 
dampremmende laag, 
50mm afwerkvloer (afschot 16mm/m), 
450mm gew. betonvloer i.h.w. gestort 
(mergel-pigment) en onderzijde voorzien 
van groeve-structuur. 

01 . 38mm gelaagde glasplaat, HR++ 
beglazing, glasdikte vlgns. opgave 
fabrikant. 

02. Sparing t.b.v. vervanging glasplaat. 
03. Chemische betonverankering. 

stalen geveldrager type VEBO EC0-1 

Stalen gevelkader, Luvata Nordic Brown 

-T - -

<! 

4 
<! 

LEIDINGSCHACHT 

4 
<! 

. 'BELEVINGSVALLEI' 

<! 
.4 

<! 

<! 

<J 



A. Vloeropbouw 
30mm natuusteen (azul-palmira marmer) 
Smm waterdichte mortel (mittelbettmörtel) , 
vloeibare folielaag , 
60mm gew. cementdekvloer + 
vloerverwarming op wapeningsnet, 
60mm drukvaste isolatielaag, 
50mm cementdekvloer, 
347mm betonvloer i.h.w. gestort. 

B. Wandopbouw 
100mm kalksteen, 
50mm luchtspouw, 
DPC-folie, 
60mm Isolatielaag, 
dampremmendelaag, 
500mm betonwand i.h.w. gestort, 
vloeibare folielaag 
Smm waterdichte mortel (mittelbettmörtel), 
30mm natuusteen (azul-palmira marmer). 

01 . 38mm gelaagde HR++ beglazing, 
glasdikte vlgns. opgave fabrikant. 

02. Gevelkader, Luvata Nordic Brown. 
03. Ongelijk hoekstaal voor oplegging 

glasplaat, afm. vlgns. opgave 
constructeur. 

04. Fan-coil convector geplaatst in 
venterbanksparing ter voorkoming van 
beslagen ramen. 

05. Verholen watergoot. 
06. 20x136mm larikshout terrasvlonder 

afwerking gemonteerd op een houten 
balkconstructie. 

07. Maaiveld 

ingestorte afvoerleiding d=40mm 

2661 

<J . 

<J 'BELEVINGSVALLEI' . 

<J 

06. 

<J · afschot 4 

<! 

<1 

V09. 

A 



C. Vloeropbouw 
50mm cementdekvloer, 
455mm i.h.w. gestorte gew. betonvloer, 
50mm werkvloer, 
PE-folie I bouwfolie, 
200mm verdicht zuiver zandpakket. 

01 . Maaiveld 

ONGEISOLEERDE 
TECHNISCHE RUIMTE 
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507. Ondergrondse gangenstelsel van de Sint-Pietersberg. 
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5.1. CONCLUSIE 

2701 

In dit afsluitende hoofdstuk zal een antwoord op de onderzoeksvragen worden gegeven. 
Daartoe zijn eerst de deelvragen beantwoord, vervolgens de hoofdvraag. In de inleiding van 
deze scriptie is de volgende doelstelling geformuleerd: 

"Het ontwikkelen van een nieuw badhuisconcept, dat past binnen de geplande 
transformatieplannen voor het vrijkomende ENCl-terrein in Maastricht en voldoet aan 
de eisen en wensen van de moderne badgast." 

Deze doelstelling is gesplitst in de volgende deelvragen: 
• Hoe kan wellness worden gedefinieerd en hoe is dit te vertalen naar stedenbouwkundig en 

architectonisch ontwerp? 
• Hoe en waarom heeft het ENCl-terrein en de omringende stad Maastricht zich in de loop 

der decennia zo ontwikkeld? En wat zijn de knelpunten en kwaliteiten van het ENCl-gebied? 
• Op welke wijze kan het nieuwe badhuis 'versmelten' met het landschap en hoe ontstaat een 

gewenste verbinding met de unieke context? 

De deelvragen zullen nu afzonderlijk beantwoord worden, om van daaruit de visie van het 
niéuwe badhuisconcept aan te geven. 

Wellness definitie 
Uit het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden, dat de definitie van het begrip wellness 
in de loop der eeuwen is veranderd onder invloed van maatschappelijke veranderingen en 
vernieuwingen in kennis. Sinds halverwege de 20e eeuw werden de lichamelijke, mentale en 
spirituele aspecten van wellness met elkaar in balans gebracht en als één samenhangend 
geheel beschouwd. In de moderne definitie van wellness kan men het begrip onderverdelen 
in zes dimensies (sociaal , spiritueel , persoonlijk, intellectueel, emotioneel en lichamelijk). 
Praktisch betekent dit voor de architect dat hij gedurende het ontwerpproces rekening moet 
houden met al deze verschillende onderdelen. De prikkeling van de verschillende zintuigen is 
daarbij één van de belangrijkste speerpunten. 

Niet alleen het visuele aspect speelt een rol, ook zaken als afwerking en materiaalgebruik, 
in relatie tot akoestische kwaliteit van ruimtes, lichttoetreding en kleurgebruik, luchtkwaliteit 
in ruimtes en de thermische comfortbeleving. Dit biedt de ontwerper vele verschillende 
mogelijkheden om de ruimtecondities en daarmee de beleving tijdens het baden te 
beïnvloeden. 

Stedenbouwkundige ontwikkeling, kwaliteiten en knelpunten ENCl-terrein 
Na jaren van ontginning van grote hoeveelheden kalksteen in de ENCl-groeve komt er in 2018 
een einde aan deze activiteit onder meer door maatschappelijke invloed. Het gebied heeft in 
de loop van de tijd een steeds meer recreatieve functie gekregen, mede door kwaliteiten 
als het unieke mergellandschap, karakteristieke vegetatie, watergebieden, wandelroutes 
(Pieterpad) en uitstekende ligging dicht bij Maastricht en euregio. De imposante groeve kan 
daarom worden gezien als een grote kwaliteit, die toegankelijk wordt voor het publiek. Aan de 
rand van de krater zullen in de toekomst mogelijkheden kunnen ontstaan voor nieuwe vormen 
van recreatie en ontspanning, die de economische ruggengraat van de Sint-Pietersberg 
moeten worden. 

Uit de stedenbouwkundige analyse van de stad Maastricht en het ENCl-terrein zijn de 
volgende knelpunten bepaald: 

• De kalksteengroeve en de overige delen van het ENCl-gebied zijn niet erg toegankelijk; 
• De !;lesloten groeve en de zogenaamde 'overgangszone' vormen geen samenhangende 

verbinding met elkaar: 
• De bestaande wandel-/recreatieroutes hebben geen optimale start-/eindpunten; 
• Er zijn verschillende gefragmenteerde attracties en voorzieningen op de Sint-Pietersberg 



aanwezig; 
• De herontwikkelingsplannen van de gemeente Maastricht en ENCI voorzien niet in optimale 

verbinding tussen de verschillende zones; 
• Er is momenteel geen badvoorziening voor optimale rust en ontspanning in de stad. Een 

thermaalbad in dit unieke gebied is dan ook zeer welkom. 

Op basis van bovenstaande knelpunten kunnen we concluderen, dat de volgende maatregelen, 
ter aanvulling op de plannen van gemeente en ENCI, genomen dienen te worden: 

• Het toegankelijk maken van de groeve via verschillende routes; 
•Verbinding van de projectlocatie met bestaande en nieuwe (thema-) wandelroutes; 
• Het creëren van een culturele/educatieve/wellness verbinding vanaf de Maas tot het terrein; 
• Behoud van het historische en robuuste karakter van de groeve door deze gigantische 

krater gedeeltelijk op te vullen en vervolgens natuurlijke processen de vrije loop te laten; 
• Voorzien in meer openbare ruimte ter hoogte van de industriële zone. 

Algemene knelpunten in de Nederlandse 'badcultuur' 
• Er is in bestaande badhuizen vaak sprake van een standaard concept; 
• De moderne wellnessbezoeker heeft hogere eisen en vraagt daarom om een hoogwaardige 

en vernieuwende ontwerpoplossing; 
• De contextuele verbinding ontbreekt in bestaande badgebouwen vaak; ook is er vaak een 

mix van architectuurstijlen toegepast, die geen uniform beeld geeft; 
• Er worden vaak maar enkele of een beperkt aantal zintu igen geprikkeld; 
• Het sociale aspect is in veel badgebouwen op de achtergrond geraakt. 

'Versmelting' en verbinding 
Op basis van bovenstaande beschouwing en het in deze scriptie gepresenteerde concept en 
ontwerp, kunnen we naar mijn mening concluderen, dat een vernieuwend badhuisconcept 
is ontworpen, dat rekening houdt met de stedenbouwkundige inpassing, met name door 
het gebouw als verbindende spil te laten fungeren in de omgeving. Het laten doorlopen van 
natuur over het daklandschap van het gebouw, de koppeling van wandelroutes en verbinding 
met ontoegankelijke gebieden zijn enkele ontwerpoplossingen die toegepast zijn. Daarnaast 
draagt het gebruik van met name natuurlijke materialen en veel kalksteen bij aan het creëren 
van een rustgevende en overzichtelijke sfeer in het gebouw en wordt tevens de relatie gelegd 
met de ondergrondse mergelgrotten en het unieke gebied. 

Een vernieuwend en onderscheidend badhuisconcept 
Bovenstaande kwaliteiten en knelpunten hebben geleid tot een vernieuwend bad- en 
gebouwconcept en daarmee een architectonisch ontwerp, dat beantwoordt aan de doelstelling 
van dit afstudeerproject: 

Het belangrijkste gegeven is, dat in het ontwerp van het 'Plateaubad' rekening is gehouden 
met alle combinaties van zintuiglijke prikkelingen. Door op de diverse plateau's wisselende 
water- en luchtcondities, variaties in badtemperaturen, geurbeleving, materialisering, licht-/ 
schaduw- en kleurgebruik en variatie van de akoestische kwaliteit van de ruimtes toe 
te passen, wordt mijns inziens een nieuwe dimensie aan de badbeleving gegeven. De 
plateau's zorgen, in combinatie met de zuilen en de dwalende routing voor een verrassende 
badgang met indrukwekkende ruimtel ijkheid en spectaculaire uitzichten. De badbeleving 
wordt tenslotte gecompleteerd door het gebruik van individuele en gezamenlijke badruimtes 
en horecavoorzieningen, waarmee het sociale aspect weer kan terugkeren in het moderne 
badhuis. 

Al deze elementen zorgen ervoor, dat het volledige gebouwontwerp een belangrijkere rol 
speelt in het creëren van de badbeleving. Het plateaubadconcept is daarom een voorbeeld 
van hoe het badhuis van de toekomst eruit dient te zien! 
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SAMENVATIING 

'HET PLATEAUBAD' 
Het verbindende thermaalbad voor een unieke badbeleving aan de rand van de ENCl-groeve in Maastricht. 

Tegenwoordig vormt leegstand van voormalige industriepanden, cultureel erfgoed en oude kantoorgebouwen een 
groot probleem. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen en ver daarbuiten doet zich dit 
probleem voor. Het behoud van dit soort bouwwerken en terreinen is van belang voor de culturele waarde en kan 
in tijden van economische onzekerheid een manier zijn om toch beweging in de markt te krijgen. Herbestemming 
is hiertoe een interessante mogelijkheid. 

In Maastricht komen in 2018 de voormalige ENCl-groeve en de omliggende bebouwing vrij, ten gevolge van het 
stoppen van de kalksteenwinning. Deze unieke locatie is uitermate geschikt voor herbestemming en 
herontwikkeling. De gemeente Maastricht en ENCI hebben dan ook al studies laten verrichten naar toekomstige 
ontwikkeling van het gebied. 

Nederland kent van origine geen echte badcultuur, zoals in Islamitische landen, Duitsland of bijvoorbeeld 
Hongarije. Sinds het einde van de twintigste eeuw is deze branche pas in Nederland tot ontwikkeling gekomen en 
heeft er een sterke groei plaatsgevonden in de wellness markt. De veranderende behoefte van de consument, de 
steeds kritischer wordende consument en het langzaam verzadigen van de markt, vraagt om een onderscheidend 
bad- en wellness concept. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het ontwikkelen van een innovatief badhuis concept, dat in het 
vrijkomende ENCl-terrein gebouwd kan worden. Daartoe is op basis van diverse analyses van de stad Maastricht, 
de ENCl-groeve en een literatuurstudie naar wellness en badhuizen een visie geformuleerd met betrekking tot het 
vernieuwend badconcept en haar stedenbouwkundige inpassing. 

Het nieuw ontwikkelde badconcept is genaamd 'Plateaubad' en het nieuwe badhuis zal verrijzen aan de rand van 
de imponerende kalksteengroeve, waar het uit zal groeien tot een aangenaam toevluchtsoord ('Badrefuge') voor 
toeristen, inwoners van Maastricht en badgangers die deze, unieke locatie bezoeken. Het nieuwe badhuis voorziet 
niet alleen in een ontspanningsfunctie op het terrein, maar zal ook diverse recreatieve wandelroutes (Pieterpad) 
en de verschillende losstaande attracties weer met elkaar in verbinding brengen. Het Plateaubad concept kent de 
volgende karakteristieken: 

• Baden op verschillende niveau's (plateaus) in een kalksteenachtige omgeving, met verschillende unieke baden, 
badvoorzieningen en mergelzuilen; 

• Een verrassende, dwalende badgang met bijzondere en indrukwekkende uitzichten; 
• Een sterke referentie met de vroegere kalksteenwinning komt terug in de architectuur; 
• Een badbeleving, waarbij alle zintuigen geprikkeld en gestimuleerd worden; 
• Interactie tussen de verschillende plateaus en aandacht voor het sociale aspect tijdens de badgang. 

In deze afstudeerscriptie is het concept vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp, waarin naast de architectonische 
aspecten ook aandacht is besteed aan de stedenbouwkundige inpassing en de vernieuwende prikkeling van de 
zintuigen. Het resultaat is een badhuis dat versmelt in het landschap van de voormalige ENCl-groeve, waarin 
men op een verrassende en vernieuwende wijze kan ontspannen en genieten. Laat u inspireren door deze 
vernieuwende vorm van ontspanning! 



SUMARRY 

'The Terrace Bath' 
The linking thermo/ bath /or an unique bathing experience at the edge of the ENC/ limestone quarry near Maastricht. 

Nowadays, unoccupied former industrial estates, cultural heritage and old office buildings area huge problem. This 

problem arises not only in the Netherlands, but also in other European countries and far beyond. The preservation of these 

kind of buildings and sites is important for the cultural value and in a turbulent economie period, redevelopment is an 

interesting possibility. 

In 2018, the former ENCI marl pit and the surrounding buildings in Maastricht will become available due to the 

abandonment of the limestone mining activities. This unique location is suitable for redirection and redevelopment. The 

municipality of Maastricht and ENCI have already had assignments to study the future development of the area. Realization 

of a bath at this location is desired, and such a building can be a catalyst for the further area development. 

Originally, the Netherlands has no real bath culture like in the Islam ic countries, Germany or for example Hungary. Only by 

the end of the twentieth century this business has been developed and there has been a strong growth in the wellness 

market. The changing requirements of the customer, the more and more demanding consumer and the slowly saturation of 

the market, requires a distinguishing bathing and wellness concept. 

The purpose of this graduation project is the development of an innovative bathing concept that can be build at the ENCI 

site. A vision about the innovative bathing concept and the town-planning arrangements is formulated, based on various 

analyses of the Maastricht local authorities, ENCI and a literature review about wellness and baths. 

The new bath concept is called "terrace bath" and the bathing house is planned at the edge of the impressive limestone 

quarry. There, it will grow into an comfortable and unique thermal bath ('bath refuge') for tourists, residents of Maastricht 

and other visitors of this extraordinary locatlon. The new baths not only provide a leisure function on the site, but will also 

connect several recreating hiking paths (Pieterpad) and other scattered (tourist)amenities. 

The Terrace bath concept incorporates the following characteristics: 

Bathing at different levels (terraces) in a 'limestone-like' environment, featuring a range of unique baths, bathing 

accommodations and marl columns; 

• An astonishing 'dwelling' bathing-course with amazing and impressive views; 

A strong reference towards the former limestone digging activities is reflected into the architecture of the building; 

A bathing experience that tickles the imagination and stimulates the nerves of all senses; 

lnteraction between all terrace levels, resulting in a renewed attent1on for the social aspects of bathing. 

In the accompanying thesis, the bathing concept has been translated into a detailed design in which, besides to the 
architectural aspects, also attention is pa id to the urban integration and the innovative stimulation of the senses. The result 
is a bath house that melts/ with a streng integration into the landscape of the former ENCI quarry. A place where people 
can revive en enjoy in a surprising way. Be inspired by this innovative form of relaxation! 
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VISUALISATIES 

Het buitenbad met zicht op de groeve en de indrukwekkende gevel van kalksteen. 

Kuur- en badplateau 
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Doorsnede waarbij de verschillende badp/ateaus zichtbaar zijn 

Gebouwoverzicht 
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