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Voorwoord

Het gebied op en rond de Sint-Pietersberg is een uniek stukje Europa. Naast het feit
dat het op de grens van drie landen ligt, in het groene hart van de Euregio, herbergt
het gebied een schat aan waardevolle landschappen, cultuurhistorische bezienswaardigheden, bodemrijkdom en bijzondere natuur. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd
door bewoners en bezoekers van de streek. Echter dit waardevolle gebied staat ook
onder druk: toenemende verstedelijking, intensief toerisme en veranderingen in de
landbouw vormen een bedreiging voor de eigenheid en kleinschaligheid.
Daarnaast ligt de Sint-Pietersberg en omgeving op een belangrijk knooppunt van
internationale ecologische corridors. Vanwege de specifieke ligging en vanwege de
aanwezigheid van bijzondere natuur hebben zowel Vlaanderen, Wallonië als Nederland de Sint-Pietersberg en omgeving aangewezen als n at u r a 2000 gebied.
Behoud van dit waardevolle gebied en de realisatie van het Europese n at u r a 2000
netwerk vraagt om een grensoverschrijdende aanpak. Daarom is in 2003 door de
Vlaamse, Waalse, Duitse en Nederlandse overheid het ontwikkelingsperspectief
Drielandenpark opgesteld voor het gebied Maastricht-Aaken-Luik. De Sint-Pietersberg en omgeving valt binnen de grenzen van dit park. Het ontwikkelingsperspectief
Drielandenpark vormt een richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen in de regio en
dient als kader voor het realiseren van thematische en gebiedsgerichte projecten.
Medio 2003 is door de cementproducenten e n c i en c br een initiatief gestart om
samen met de Nederlandse, Vlaamse en Waalse natuurorganisaties een ontwikkelingsvisie op te stellen voor de Sint-Pietersberg en omgeving. Aan Bureau Stroming
is verzocht deze gebiedsdekkende visie te ontwikkelen, waarin de toekomst wordt
geschetst voor het studiegebied en waarin de samenhang tussen de groeve en de
wijdere omgeving in beeld wordt gebracht. De keuze voor deze brede, integrale
benadering is belangrijk: ervaring met andere projecten leert dat inpassing van
een economische activiteit in een bredere (omgevings)context vrijwel altijd tot een
beter eindresultaat leidt en daarmee ook tot een grotere acceptatie daarvan door de
omgeving.
Vanwege het grensoverschrijdende karakter van het Grand Design werkt e n c i
samen met haar zusterbedrijf c b r en Bureau Stroming met de Universiteit van Luik.
Het opstellen van het Grand Design zal plaatsvinden in drie fasen. De oriëntatiefase
is inmiddels afgerond en bestond uit:
• het in beeld brengen van de huidige situatie en ontwikkelingsperspectieven van de
verschillende eigendommen van e n c i en c br ;
• het inventariseren van waarden, belangen, verwachtingen en ontwikkelingsplannen in de wijde omgeving door middel van een gespreksronde langs alle
partijen die in en om het studiegebied actief zijn.

4|

h e t m e r g e l pa r k

Hieruit is een beeld naar voren gekomen van de plannen en ideeën die men in het
gebied heeft én de problemen die men er tegenkomt. Deze zijn weergegeven in de
rapportage van de oriëntatiefase.
In de tweede (visie)fase, waarvan het rapport hier voor u ligt, zijn:
• voorstellen ontwikkeld voor het vergroten van de natuur- en landschapswaarden
op, rondom en ín de Sint-Pietersberg en het Plateau van Caestert, alsmede de (landschaps)ecologische onderbouwing daarvoor (zie hoofdstuk 2);
• de waarden en potenties van het cultuurhistorische erfgoed van de streek in beeld
gebracht (hoofdstuk 3);
• de ontwikkelingsmogelijkheden van de belangrijkste economische dragers in het
gebied verkend, te weten de recreatie (hoofdstuk 4) en de landbouw (hoofdstuk 5);
• de mogelijkheden beschreven waarop de mergelwinning bijdraagt aan de ontwikkeling van het landschap in de regio (hoofdstuk 6).
Aan de hand van een viertal gebiedschetsen is in hoofdstuk 7 het ontwikkelingsperspectief van het gebied beschreven. Een aantal mogelijkheden voor verdere
uitwerking, die dit perspectief biedt, zijn beschreven in de bijlage van dit rapport.
Het Grand Design, in deze fase omgedoopt tot Mergelpark, moet de gezamenlijke
agenda worden van de belanghebbenden in het gebied. Het moet leiden tot een
sterke cohesie tussen de overheden in het grensgebied, tussen Maastricht en het
grensoverschrijdende buitengebied en tussen de economische activiteiten en de
natuurbescherming. De voorliggende ontwikkelingsvisie zal daarom in de derde
fase (uitvoeringsfase) aan de betrokken partijen in de regio worden gepresenteerd.
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een landschap op de grens
De Sint-Pietersberg ligt op een bijzondere plek: precies op het ‘drielandenpunt’ van
Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Deze unieke ligging en bekendheid gaat echter
niet gepaard met veel aandacht en een duidelijk ontwikkelingsperspectief voor het
gebied. Wellicht is de geïsoleerde ligging debet aan de beperkte publieke belangstelling: Jekerdal en Pietersberg zijn immers ingeklemd door Albertkanaal en Maas en
daarom lastig bereikbaar. Misschien speelt ook een rol dat het gebied in politiekbestuurlijk opzicht wat geïsoleerd ligt, aan de achterkant van drie ‘landen’.
Wat ook de oorzaken mogen zijn, de relatieve onbekendheid doet het gebied geen
recht. Want de Pietersberg en het Jekerdal – en zeker de combinatie daarvan – vormen een heel bijzonder landschap binnen de stedenring van Maastricht, Aken en
Luik. De enige woonkern in het gebied zelf is het historische dorpje Kanne, zodat de
indruk van rust en ruimte overheerst. Een niet geringe kwaliteit die steeds belangrijker wordt – en dus behouden of zelfs versterkt moet worden.
Grote delen van het plangebied zijn in het kader van de Europese Habitatrichtlijn
opgenomen in het n at u r a 2000 netwerk. De Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten
tot nader onderzoek en het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om de achteruitgang van de natuurlijke waarde van deze gebieden te voorkomen en een verdere
ontwikkeling te bevorderen. De ruimtelijke kwaliteit van de Sint-Pietersberg, Caestert
en het Jekerdal vasthouden gaat echter niet vanzelf. Het gebied is immers geen
enclave, die afgesloten is voor economische en stedelijke impulsen. Hoe verder wordt
‘uitgezoomd’ van het projectgebied, hoe meer ontwikkelingen zichtbaar worden die
afbreuk kunnen doen aan de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het
gebied. Wat uit deze studie echter ook zal blijken is dat zo’n wijdere blik, waarbij we
over de grenzen van het projectgebied heenkijken, ook nieuwe mogelijkheden in
beeld brengt voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het gebied.

ve r a n d e r i n g e n b i n n e n e n r o n d o m h e t g e b i e d
Het zijn vooral de economische en maatschappelijke krachten in het projectgebied
zelf die het aanzien van de Sint-Pietersberg en omgeving bepalen. Veranderingen die
in die krachten optreden vertalen zich na kortere of langere tijd ook in het landschap.
Neem de mergelwinning op de Sint-Pietersberg: economisch sterk, maar al op korte
termijn eindig. Of neem de landbouw in het Jekerdal: geen onderwerp van verhitte
debatten maar wel een sector die de concurrentie op de wereldmarkt en de veranderingen in het Europese landbouwbeleid maar met moeite kan volgen. Met als gevolg
een intensivering van het grondgebruik en – niettemin – een economische verzwakking zodat de landbouw zijn rol als vormgever van een aantrekkelijk landschap gaandeweg verliest. Met name bij de randen van steden en dorpen dreigt dan het gevaar
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van verrommeling, waarbij functies zoals sportcomplexen, een woonwagencentrum,
een manege en volkstuinen hun intrede doen. Stuk voor stuk geen versterkende elementen in dit gebied. De vraag doet zich dus voor of de economische activiteiten die
het landschap tot nu toe vorm geven, dat ook in de toekomst nog zullen of kunnen
doen. En dan overzien we nog maar een deel van het speelveld.
Wie verder kijkt dan de huidige ‘grootgrondgebruikers’ van Pietersberg, Caestert en
Jekerdal, ziet op de horizon nog andere spelers die elk vanuit de eigen behoeften en
ambities naar het gebied kijken. Maastricht, Luik en wat verder weg ook Aken, Heerlen, Hasselt en Genk hebben, net als de woonkernen ín en direct om het gebied, een
voortdurende en groeiende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren.
Ook in die zin bevinden Sint-Pietersberg, Caestert en Jekerdal zich op een grens: de
wensen van de circa 3 miljoen mensen uit de wijdere omgeving zullen steeds meer
invloed krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

b e d r e i g i n g o f kan s ?
De discussies en veranderingen die gaande of aanstaande zijn – zijn dat nu even
zovele bedreigingen ? Als de autonome ontwikkeling zijn loop kan nemen waarschijnlijk wel. Verrommeling van de zuidelijke stadsrand van Maastricht, illegale
feestjes en drugsverkoop op het plateau en in de grotten van Caestert, een wezenloze
populierenaanplant midden in het Jekerdal – het zijn slechts enkele voorbodes van
een ontwikkeling die zich ook elders in Europa op veel plaatsen voltrekt en leidt tot
troosteloze landschappen waarin zowel de bewoners als bezoekers van buiten zich
steeds minder thuis voelen.
De veranderingen die aanstaande zijn, kunnen echter ook benut worden om de economische, sociale en natuurlijke kwaliteiten van het gebied te versterken en het
daarmee gereed te maken voor de komende decennia. Het is die laatste invalshoek
waarmee deze visie is opgesteld. Dat gebeurde in twee fasen. In de eerste, verkennende fase werd onderzocht welke ruimtelijke ontwikkelingen nu al in het gebied spelen
en welke te verwachten zijn. Hiertoe werden onder andere gesprekken gevoerd met
een groot aantal belanghebbenden. Zo ontstond een beeld van plannen, wensen,
bedreigingen en kansen. Gaandeweg werden ook de allereerste contouren zichtbaar
van een ontwikkelingsvisie en het draagvlak daarvoor. In de tweede fase, waarvan
dit rapport het eindresultaat is, vond een verdere detaillering plaats.

o n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e f d r i e l a n d e n pa r k a ls bas i s
De ontwikkelingen in de regio zijn ook anderen niet ontgaan en op hoog niveau
wordt er aan gewerkt om het landschap in te richten voor de toekomst. De beide
Provincies Limburg, de Provincie Luik, het Vlaams Gewest, de Waalse Regio, de Duitstalige gemeenschap in België, Aken, Keulen en Nordrhein-Westfalen hebben daartoe
samen het ‘Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark‘ (2004) opgesteld. Dit schetst
de lijnen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de zone tussen de steden
Maastricht – Hasselt – Aken – Luik (figuur 1.1). Doel is het behoud van de kwaliteit van
de open ruimte in de verstedelijkte omgeving. Natuurontwikkeling en bescherming
van het landschap en cultuurhistorische elementen moeten volgens de ontwikkelingsvisie richtinggevend zijn bij toekomstige ontwikkelingen. Het streefbeeld voor
de landbouw is gericht op een bevordering van lokale productie en vermarkting van
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fase 1: r e s u ltat e n e n da a r u i t vo o rt ko m e n d p r o g r am ma
va n e i s e n vo o r e e n g e b i e d svi s i e .
Uit oriënterende gesprekken, veldbezoeken en litera-

• Grensoverschrijdend in meerdere opzichten.

tuurstudie blijkt dat in de regio rond de Sint- Pieters-

• Er moet een wervend perspectief worden

berg voldoende kansen liggen om te komen tot een
grensoverschrijdende gebiedsvisie. De hoge ecologi-

geschetst voor economie en ecologie (win/win).
• Er moet daarbij ook een aantal eerste concrete

sche rijkdom en variatie biedt een goed vertrekpunt

stappen aangegeven worden om dat perspectief te

voor een verdere ontwikkeling en er zijn tal van eco-

realiseren. Het gaat om de combinatie lange ter-

nomische en maatschappelijke belangen die beter
aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De ontwikke-

mijn (visie) en korte termijn (maatregelen).
• De visie moet meer zijn dan de optelsom van

ling van een Grand Design wordt door de geïnter-

bestaande plannen, zorgen en ideeën. Bestaande

viewden positief ontvangen – er is dus ook een breed

plannen, zorgen en ideeën worden – als ze bijdra-

draagvlak voor. Als voordeel wordt gezien dat er een

gen aan de realisatie van het nieuwe perspectief –

eenheid in ontwikkeling en beheer komt, wat de

wél opgenomen de visie.

kwaliteit van de natuur en de beleving daarvan ten

• De visie en de voorgestelde maatregelen moeten

goede komt. Ook wordt genoemd dat een integrale,

afzonderlijk en in combinatie gebruikt kunnen

grensoverschrijdende visie de enige mogelijkheid is
om nieuwe geldstromen op gang te brengen.

worden voor communicatie.
• De visie moet het startpunt kunnen vormen voor
een nieuwe samenwerking tussen alle betrokken

Bij de verdere uitwerking moet ingezet worden
op een visie die voldoet aan de volgende kwaliteitseisen:

partijen.
• Het geschetste perspectief moet realiseerbaar zijn
binnen een periode van 20 tot 30 jaar.

f i g u u r 1.1 Begrenzing Drielandenpark, met daarin het studiegebied
(rood omlijnd). Uit Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark, (2004).
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f i g u u r 1.2 Plankaart Drielandenpark. Uit Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark, (2004).
Omkaderd zijn de zogenaamde buffergebieden, waar ook het studiegebied toe behoort.

streekproducten en een grotere rol van de boeren bij natuur-, water-, en landschapsbeheer. Hierdoor ontstaat er een gebied waar het aantrekkelijk wonen, werken en
recreëren is.
Het Drielandenpark ligt op een kruispunt van ecologische hoofdverbindingen van
Europese betekenis. In n at u r a 2000 worden twee belangrijke ecologische verbindingen aangegeven die dwars door het Drielandenpark lopen: een droge natuurzone
vanuit de Vogezen, de Eifel, de Ardennen via Zuid-Limburg (n l ) naar de Belgische
Kempen en een natte ecologische zone die gevormd wordt door het Maasdal en zijn
zijrivieren. Bij de ontwikkeling van het Drielandenpark dient nadrukkelijk rekening
te worden gehouden met deze ecologische waarden.
De Sint-Pietersberg, Caestert en het Jekerdal liggen aan de grens van het Drielandenpark, ingeklemd in de westelijke stedenas Luik-Maastricht. In de ontwikkelingsvisie
wordt ook vermeld wat er specifiek in dit deel van het Drielandenpark nodig is om
het geschetste perspectief te bereiken. Puntsgewijs:
• Het gebied inrichten als buffergebied in de stedenas (zie figuur 1.2).
• Natuurgebieden versterken, uitbreiden en verbinden (via beekdalen).
• Beeklopen renatureren.

1 ka d e r

•
•
•
•

Bewoningsranden begrenzen en vormgeven.
Landbouw kleinschaliger inrichten en met een aandeel in natuurbeheer.
Natuurgebieden en beekdalen toegankelijk maken voor stiltetoerisme.
Stimuleren van lokale initiatieven.

Het Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark is integraal en richtinggevend, maar
abstract. Het is een ‘kader voor het formuleren, stimuleren en evalueren van thematische en gebiedsgerichte projecten’ en de uitwerking ervan moet bij de partners
liggen. Daarbij moet vooral ook de grensoverschrijdende samenwerking worden
gezocht. Met dit rapport pakken we die uitdagingen op: voor het deelgebied SintPietersberg, Jekerdal en Caestert worden de doelstellingen van het Ontwikkelingsperspectief uitgewerkt in een grensoverschrijdende, concrete inrichtingsvisie.
De werkwijze is bottom-up, in gang gezet vanuit het bedrijfsleven, dat hiervoor een
samenwerking is aangegaan met de belangrijkste grondeigenaren in het gebied.
Hiermee wordt een eerste, belangrijke stap gezet naar de realisatie van een strategisch deel van het Drielandenpark.

va n pa p i e r n a a r p r a k t i j k : h e t m e r g e l pa r k
Toewerken naar een duurzame ontwikkeling van het Jekerdal, de Sint-Pietersberg
en Caestert is een breed gedragen wens die goed aansluit bij de realisatie van het
Drielandenpark en de verplichting vanuit de Europese Habitatrichtlijn om de bijzondere habitats in het gebied te beschermen en verdere ontwikkelingskansen te geven.
Het gaat er nu om die ambitie om te zetten in een concreet perspectief dat de belangrijkste partijen uitnodigt en uitdaagt om de stap naar de praktijk te maken.
Wanneer we de potentie, die het gebied onmiskenbaar heeft, tot zijn recht willen
laten komen, moet allereerst de samenhang, de ruimtelijke logica, weer worden
teruggebracht in het gebied. Daarvoor is het nodig een eenduidig concept te vinden,
dat nieuwe en bestaande elementen bindt. Deze rode draad in het landschap is de
mergel en dit is dan ook de naam die wij aan het gebied willen verbinden. Voorgesteld wordt de ontwikkeling van een m e r g e l pa r k. Natuur en landschap vormen
daarin het basiskapitaal – recreatie, landbouw en mergelwinning zijn de economische pijlers, die niet slechts profiteren van het natuurlijke kapitaal maar dat ook
actief vorm geven en verder ontwikkelen.
Als we zo’n Mergelpark willen realiseren, moeten we op een aantal punten een
nieuwe koers uitzetten:
• Er moeten nieuwe dragers worden gevonden, die economische, natuurlijke en
landschappelijke kwaliteiten van het gebied kunnen ontwikkelen en tot in lengte
van jaren ook in stand kunnen houden.
• Deelbelangen, die tot nu toe onderling strijdig waren, kunnen door dit concept
onderlinge synergie ontwikkelen. Verschillende grenzen moeten daarbij worden
overschreden.
• Er moet een gemeenschappelijke infrastructuur worden ontwikkeld en een
gemeenschappelijke communicatie, zodat het park een duidelijk herkenbaar,
eigen gezicht krijgt.
• Er kan één overkoepelend samenwerkingsverband worden opgezet, dat de belangen en identiteit van de verschillende partijen dient en die zorgt dat alle partijen
zich actief inzetten voor het totaal. Binnen dit samenwerkingsverband kan ook een
eenduidige communicatie naar de buitenwereld worden verzorgd.
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Er moet een duidelijke afbakening zijn van het park (overigens niet met hekken)
zodat duidelijk is op welk gebied de gemeenschappelijke inzet zich richt.
Op een aantal van deze punten wordt hieronder nader ingegaan.

a f ba k e n i n g
Het Mergelpark omvat de Sint-Pietersberg, het plateau van Caestert, het Jekerdal
en de oostelijke flank van de Cannerberg. Het beslaat daarmee ruim 1000 hectare.
Zowel inhoudelijk als communicatief wordt mergel de rode draad voor het beheer en
de ontwikkeling van het gebied. Bestaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen
worden, voor zover n at u r a 2000 dit toelaat, steeds vanuit de invalshoek ‘mergel’
bekeken, zodat nieuwe gezichtspunten ontstaan en (vooral) ook een nieuwe samenhang in het gebied.

gemeenschappelijk bela ng: va n vechtsport naar teamsport
De belangen van natuur en economie staan vaak tegenover elkaar. Elk redeneert
noodgedwongen vanuit zijn eigen belang en waar dat zo is blijkt een compromis
vaak het hoogst haalbare. Het Mergelpark vergt een andere rolverdeling en houding.
De partijen staan nu voor één gezamenlijk belang: het op gang brengen van een
ontwikkeling die zowel de natuur als de economie ten goede komt. Economische
activiteiten genereren en garanderen daarbij natuur, en natuur vormt omgekeerd
de basis voor (nieuwe) economische activiteiten.

act i e ve i n z e t : va n ve r b r u i k e r n a a r g e b r u i k e r
Economische activiteiten maken vaak gebruik van de natuurlijke rijkdommen in een
gebied. Dit leidt vooral tot uitputting van voorraden en soms zelfs tot vermindering
van de biologische soortenrijkdom. Voorbeelden: de mergel raakt ooit op, de waterhuishouding en de bodem kunnen niet onbeperkt worden geoptimaliseerd voor de
landbouw, de toeristisch-recreatieve druk kan zodanig zijn dat de basiskwaliteiten in
het gebied aangetast worden. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid zijn dus geboden.
Realisatie van het Mergelpark vergt van alle betrokkenen dat ze de stap willen
maken van verbruiker naar gebruiker en zelfs medevormgever van het landschap
en de natuur. Zo krijgt elke economische activiteit, via de kwaliteitsverbetering van
natuur en landschap, een duurzame toegevoegde waarde waarvan ook andere partijen profiteren.

vi e r k e e r ove r d e g r e n s
Realisatie van het Mergelpark is alleen mogelijk als op 4 manieren grensoverschrijdend wordt gedacht en gewerkt. a l l e r e e r st hebben we te maken met drie landen
c.q gewesten, drie provincies en vier gemeenten. Samenwerken, over deze nationale
en bestuurlijke scheidslijnen heen, is een vereiste om het Mergelpark te realiseren,
want deze grenzen staan een goed beheer en een goede ontwikkeling van met name
landschap en natuur binnen het gebied in de weg. Vanwege de kennis en ervaring
die binnen het project wordt opgedaan met grensoverschrijdende samenwerking
maakt het project ook kans om uit te groeien tot een pilotproject op Europese schaal.
Een t w e e d e grens die overschreden moet worden is die tussen natuur en econo-

1 ka d e r
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ma ats c h a p p e l i j k ve r a n t w o o r d o n d e r n e m e n :
van l a i s s e r fa i r e via c o m p e n sat i e n a a r n e t to w i n st.
De relatie tussen economie en ecologie verandert

een groot maatschappelijk belang in het geding is en

voortdurend. Hoewel de eerste natuurbeschermings-

schade niet kan worden vermeden, moet die schade

organisaties (Vogelbescherming, Natuurmonumen-

worden gecompenseerd. Deze compensatie is onder

ten) al rond 1900 worden opgericht, zijn economi-

andere door de EU (Habitatrichtlijn) verplicht gesteld.

sche groei en werkgelegenheid de belangrijkste
prioriteiten van dat moment. Die situatie duurt voort

De laatste 10 jaar is een benadering ontwikkeld

tot voorbij het midden van de vorige eeuw; economi-

die niet slechts mikt op compensatie, maar op

sche activiteiten worden tot die tijd nauwelijks

nettowinst voor natuur en landschap. De centrale

getoetst op hun effecten op milieu en natuur.

vraag daarbij is: hoe kan een economische activiteit
zó vorm krijgen dat een positieve bijdrage wordt

Vanaf 1960-1970 worden de gevolgen hiervan duide-

geleverd aan de kwaliteit van natuur en landschap.

lijk: milieuwetgeving en ruimtelijke ordening komen

Met het nemen van het initiatief tot het Mergelpark,

op gang. Doel daarvan is schade aan natuur en land-

hebben e n c i en cbr er voor gekozen deze weg in te

schap te voorkomen. In de decennia daarna wordt

slaan.

een precisering aangebracht: als met een activiteit

l i n ks f i g u u r 1.3 Begrenzing van het gebied.
b ove n f i g u u r 1.4 Het Mergelpark kan op
grond van Natura 2000 en de Ecologische zones
(EHS en VEN) in vier zones worden onderscheiden
(verdere uitleg zie tekst).
De Natura 2000 gebieden die grenzen aan het
studiegebied zijn ook weergegeven.
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mie. Vaak ontmoeten die twee elkaar als tegenstanders. Het Mergelpark vraagt niet
slechts om een compromis, maar om een werkzaam bondgenootschap waarbij de
economische ontwikkeling en de natuur– en landschapswaarden in evenwicht zijn.
Een d e r d e grens die overschreden moet worden is die tussen de e n c i-groeve en
de rest van het gebied. Nu nog is de groeve een industriële enclave: ontoegankelijk en
(in)gericht op een economisch rendabele bedrijfsvoering. In het Mergelpark wordt de
grens tussen groeve en omgeving stapsgewijs geslecht en wordt het volle licht gezet
op de indrukwekkende kliffen, de daarbij horende natuurwaarden en de mogelijkheden om dit alles op een avontuurlijke manier te verkennen.
En daarmee raken we aan de v i e r d e grens die overschreden moet worden: die
tussen publiek en natuur. Veelal wordt gedacht dat natuurgebieden schade ondervinden van bezoekers en wordt dienovereenkomstig gehandeld. Het Mergelpark
gaat er van uit dat betrokkenheid van het publiek juist noodzakelijk is voor het ontwikkelen en instandhouden van de natuur en mikt dus op meer contact. Uiteraard
zullen de wettelijke bepalingen van de Habitatrichtlijn daarbij in acht genomen
moeten worden.
Grenzen overschrijden doe je niet zomaar: het vergt steeds een bewuste stap. Maar
wanneer die met de nodige aandacht en zorgvuldigheid wordt gezet, kan een echte
win/win situatie ontstaan – en dat (minstens) vier keer!

natura 2000 i n h e t m e rge l pa r k
In de realisatie van het n at u r a 2000-netwerk neemt het Mergelpark een belangrijke plaats in. Maar liefst 70% van het park valt binnen de n at u r a 2000-contour
(groen in figuur 1.4). Binnen het Mergelpark zijn daarom vier zones te onderscheiden
(zie figuur 1.4.):
1 Het n at u r a 2000-gebied is afgebakend vanwege een tiental bijzondere habitats
(zie tabel 2.1) die in het plangebied voorkomen. Ondanks dat deze habitats slechts in
een beperkt areaal voorkomen (donkergroen in figuur 1.4), vormen zij wel de kern
van het Mergelpark. De meeste van deze terreinen zijn al eigendom van natuurorganisaties en in het beheer staat de natuur voorop.
2 De Nederlandse en Vlaamse overheid hebben, onder andere om de n at u r a 2000habitats duurzaam te beschermen, ecologische zone (e h s en v e n) aangewezen
waar de natuur zich verder kan ontwikkelen. In Vlaanderen valt de grens binnen
het n at u r a 2000 gebied, in Nederland is de grens ruimer (geel gekleurd in figuur
1.4). Op termijn wordt een groot deel van de gronden binnen deze zone voor de
natuur aangekocht, ingericht en gekoppeld aan bestaande natuurgebieden.
3 Het gehele Waalse gebied en een deel van het Vlaamse (binnen de oranje lijn in
figuur 1.4) valt niet binnen de e h s en v e n, maar ligt wel binnen de n at u r a
2000-contour. Voor deze zone zal de bescherming van de n at u r a 2000-habitats
moeten worden gegarandeerd via beheersplannen, die door de lidstaten worden
opgesteld. Het daarvoor noodzakelijke wetenschappelijke onderzoek, o.a de nulmeting, zal ook door de lidstaten verricht moeten worden.
4 Ongeveer een kwart van het Mergelpark valt buiten het n at u r a 2000–gebied
(ongekleurd in figuur 1.4).
De uitdaging van het Mergelpark is om enerzijds het beheer van de bijzondere habitats in zone 1 en de realisatie van de natuurgebieden in zone 2 zeker te stellen en
anderzijds de situatie in zone 3 en 4 op een zodanige wijze te beïnvloeden dat de
natuur er in het n at u r a 2000-gebied van profiteert.

1 ka d e r

e e n t i pj e van d e s lu i e r
Realisatie van het Mergelpark levert vele winnaars op. Natuur en landschap krijgen
meer dan nu de ruimte – zowel in oppervlakte als in kansen om tot volledige ontwikkeling te komen. Voor de mensen die in en om het park wonen levert dat een
aantrekkelijke woonomgeving op en nieuwe werkgelegenheid. Want de bestaande
(maar nu nog verborgen) kwaliteiten van het gebied, gecombineerd met de nieuw te
ontwikkelen kwaliteiten, zullen actief worden ingezet om nieuwe bezoekers aan te
trekken – niet via grootschalige toeristische voorzieningen maar met een uitgekiend
aanbod dat inspeelt op de rust en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Ook de landbouw kan in deze ontwikkeling meedoen: een productiegebied dat ‘op de kaart’ staat
en doelgerichte bezoekers vergroten de mogelijkheden voor de verkoop van streekproducten. Ook kan ingezet worden op een nieuwe ‘gemengd bedrijf’ waarbij de
productie en vermarkting van streekproducten hand in hand gaat met het aanbieden
van bed&breakfast of ‘kamperen bij de boer’.
Ook de mergelwinning profiteert van het Mergelpark: van een enclave wordt het
een spectaculaire trekpleister voor de avontuurlijke bezoeker die zich laat imponeren
door de indrukwekkende kliffen, de historische gangen en de bijbehorende natuur.

europees pilotproject
Als het Mergelpark wordt gerealiseerd, is dit de eerste concrete uitwerking van het
Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark. Het duizend hectare grote Mergelpark
is zo een proeftuin voor het ruim 2200 vierkante kilometer grote Drielandenpark.
Ondanks die ‘kleinschaligheid’, zijn toch alle belangrijke elementen van de Ontwikkelingsvisie in het Mergelpark terug te vinden. Het gaat om een grensoverschrijdend
gebied, er wordt een internationale samenwerking gevraagd en op gang gebracht, de
ontwikkeling van een robuuste ecologische structuur, het behoud van natuur en
landschap en cultuurhistorie staan centraal, er wordt met lokale partners gewerkt,
een van de vier grote steden van het Drielandenpark ligt direct aan de rand van het
gebied. Realisatie van het Mergelpark betekent daardoor veel meer dan het tot stand
brengen van een nieuwe toekomst van ‘slechts’ duizend hectare. De lessen en successen van het Mergelpark kunnen – zonder in blauwdruk denken te vervallen – worden
uitgerold naar een gebied dat ruim 200 keer zo groot is. Met miljoenen mensen als
publiek en gebruikers.
In de volgende hoofdstukken worden de verschillende pijlers van het park nader
belicht. Een korte uiteenzetting van de huidige situatie wordt steeds gevolgd door
een beschrijving van het perspectief en de stappen die gezet moeten worden om daar
te komen. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat de beschrijvingen en beelden in dit
rapport gaandeweg werkelijkheid worden.

| 13

14 |

h e t m e r g e l pa r k

2 Natuur
Basiskapitaal van het Mergelpark

2.1 i n l e i d i n g
Wie in het Mergelpark rondloopt, waant zich op tal van plekken omringd door prachtige natuur. Dit basiskapitaal van het gebied moet uiteraard behouden blijven maar
biedt ook een uitstekend vertrekpunt voor een verdere ontwikkeling. Dit leidt niet
alleen tot natuur op plaatsen waar die nu nog niet is (areaaluitbreiding) maar is ook
noodzakelijk om de aftakeling van nu nog bestaande natuurgebieden te stoppen.
Want – de groene verschijning van het gebied ten spijt – de soortenrijkdom in grote
delen van het gebied is de laatste 50 jaar sterk achteruit gegaan.
Om de waardevolle habitats blijvend te beschermen moet het doel verder reiken dan
het in stand houden van een aantal losse elementen en soorten. Er moet zich een
groot aaneengesloten gebied kunnen ontwikkelen, waarin zoveel mogelijk soorten
duurzame populaties kunnen opbouwen. Uitbreiding van het areaal natuurgebied
past ook bij de Europese ambities om een samenhangend netwerk te ontwikkelen
van natuurgebieden (n at u r a 2000) en sluit aan bij het streven van de lidstaten
om de ecologische structuren te versterken (e h s in Nederland, v e n in Vlaanderen).
De stappen die gezet moeten worden op weg naar een verdere ontwikkeling zijn het
aaneensluiten van gebieden:
• f ys i e k: via aankoop en/of overdracht van terreinen;
• i n o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r : door toe te werken naar één ontwikkelingsvisie en één beheersvisie, waar de verschillende natuurorganisaties, met behoud
van eigen identiteit en als randvoorwaarde de nationale wet- en regelgeving, hun
werkwijze op afstemmen;
• i n commu n i cati e : er is behoefte aan één ‘verhaal’ over de unieke kwaliteiten
van het gehele gebied, de natuur in samenhang met de economische activiteiten
en de mensen die er wonen.

2.2 huidige situatie natuur
Van weinig gebieden is de natuur zo lyrisch beschreven als van de Sint-Pietersberg
en zijn omgeving. De ‘Berg’ zelf is een natuurhistorisch icoon dat, hoewel hij veel van
zijn waarden verloren heeft, nog steeds een bijzondere plaats heeft bij natuurkenners
en wetenschappers. De ligging op de grens van de Atlantische en Continentale biogeografische zone betekent dat tientallen soorten juist hier de uiterste grens bereiken. De laatste honderd jaar is deze rijkdom echter zienderogen achteruitgegaan.
Grote delen van het Mergelpark zijn nu arm aan soorten en de schaarse gebieden
die wel een hoge kwaliteit hebben liggen versnipperd en tonen weinig samenhang.
Deze snippers herbergen echter wel een tiental habitats en diverse soorten op grond
waarvan het n at u r a 2000 gebied rond de Sint-Pietersberg is aangewezen. Ondanks
de indrukwekkende lijst van tabel 2.1. moet men zich realiseren dat de meeste typen
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ta b e l 2.1 habitattypen en soorten op basis waarva n het natura 2000
g e b i e d r o n d d e p i e t e r s b e r g i s a a n g e w e z e n d o o r d e l i d stat e n .
Habitats in het gebied

Habitattypen volgens Natura 2000 nomenclatuur

Land

kalkgraslanden en
heischrale graslanden

6110 *Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot
het Verbond van Wit vetkruid (Alysso-Sedion albi)

Nederland,
Wallonië

6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op
kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia): *orchideeën

Nederland,
Wallonië
Vlaanderen

6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Nederland
Wallonië
Vlaanderen

5130 Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland

Wallonië

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Wallonië

3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot
de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion)

Nederland

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara
spp. vegetaties

Wallonië

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of
eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeuken-verbond
(Carpinion betuli)

Nederland,
Vlaanderen

91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es
(Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Nederland

9150 Kalk-beukenbossen (Cephalanthero-Fagetum)

Vlaanderen

grotten

8310 Niet voor het publiek opengestelde grotten

Vlaanderen

soorten

1078 *Spaanse vlag

Nederland

1318 Meervleermuis (Myotis dasycneme)

Nederland,
Wallonië

1321 Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)

Nederland,
Wallonië

1324 Vale vleermuis (Myotis myotis)

Nederland,
Wallonië

1304 Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum

Wallonië

1323 Bechsteins Vleermuis (Myotis Bechsteini)

Wallonië

A276 Roodborsttapuit (Saxiola torquata)

Wallonië

A290 Sprinkhaanzanger (Locustella naevia)

Wallonië

wateren

bossen

* prioritair i.k.v. de Habitatrichtlijn
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momenteel op het absolute minimum voorkomen (minder dan een halve hectare)
of feitelijk zelfs al verdwenen uit het projectgebied, zoals de Jeneverbesgraslanden
(Juniperus-communis-formaties). Het is nu juist de doelstelling van n at u r a 2000
om daar verbetering in te brengen en daarmee is het ook een belangrijke doelstelling
van het Mergelpark.
De mogelijkheden voor natuurherstel in het Mergelpark zijn groot en gevarieerd:
vernatting in het Jekerdal, herstel van begraasde landschappen op de plateaus en de
ontwikkeling van kalkwanden en lianenrijk hellingbos op de flanken. De afhankelijkheid van kalksteen, die de meeste hierboven genoemde n at u r a 2000-habitats
hebben, garandeert dat ook zij zullen profiteren van het Mergelpark. In dit hoofdstuk
zullen we ons met name concentreren op deze kansen voor versterking van de
natuurwaarden. Hierbij gaan we uit van de leidende processen die in het landschap
nog aanwezig zijn. Op basis hiervan worden een aantal lonkende perspectieven voor
het gebied geschetst.

2.3 h e t m e r g e l l a n d s c h a p
De verschillende habitats in het gebied, ieder met hun eigen unieke combinatie aan
planten en dieren, vormen een logisch patroon dat samenhangt met het mergellandschap. Ze zijn alle in meer of mindere mate afhankelijk van de mergel die zich hier in
de bodem bevindt. Mergel is een makkelijk te bewerken steensoort. Daarom was het
ook geliefd om er huizen van te bouwen. Maar ook de natuur is in staat om de mergel
te bewerken. Via natuurlijke 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 punt concentreert, kunnen er ook heel uitgesproken vormen ontstaan, zoals kloven en kliffen. Want ook al is de mergel zacht,
als zich hoge wanden vormen storten die niet snel in.
In een oost-west doorsnee van het Mergelpark (zie figuur 2.1) zijn de verschillende
landschappelijke eenheden goed te herkennen: vlakke plateaus óp de heuvels, flauwe
hellingen, een klif, waar de Maas ooit de helling aanviel en brede dalen met smalle,
kronkelende beekjes. Iedere eenheid wordt beïnvloed door een complex van abiotische factoren (morfologie, hydrologie, microklimaat, bodem etc) en herbergt daardoor
haar eigen natuurlijke vegetatie en (sinds de mens er zijn intrede deed) landgebruik:
• De plateaugronden bestaan uit kalkarme, uitgespoelde grind- en zandlagen, waarop zich een mozaïek van schraalgraslanden en eikenbossen kan vestigen. De meeste plateaus zijn nu in gebruik als akkerland. Op de Sint-Pietersberg is een klein – en
op het Plateau van Caestert relatief groot deel (her)bebost.
• Op de flanken van het Jekerdal komt in een relatief smalle zone de Maastrichter
kalk aan de oppervlakte, een hoogwaardige kalksteen met weinig zand en klei, met
daarop de befaamde, orchideeënrijke kalkgraslanden.
• In het verleden heeft de bevolking in deze kalkzone tientallen grotten uitgegraven.
Daar waar de kalksteen door de werking van regenwater is opgelost of waar ondergrondse gangen zijn ingestort ontstonden dolines. Deze trechtervormige verzakkingen, veelal weer opgevuld met de bovengelegen zand- en lösslagen, komen op
enkele plekken op de Sint-Pietersberg en het Plateau van Caestert voor.
• Lager op de flanken van het Jekerdal ligt veel leem en zand, dat van de hellingen af
is gespoeld (colluvium). Hier groeien vanouds de bossen van rijkere bodem, maar
deze gronden zijn nu vooral in gebruik voor de akkerbouw.

2 natuur

f i g u u r 2.1 Oost west doorsnede van het Mergelpark

• De dalgronden langs de Jeker zijn vochtiger en moeilijker te bewerken. Ze zijn daardoor vooral in gebruik als grasland. In de loop der eeuwen is in het dal door de Jeker
een ca. 2 à 3 m dikke leemlaag neergelegd. In het zuidelijke traject tussen Kanne en
Nekum stroomt de Jeker ook nu nog af en toe over. In een natuurlijke situatie groeien hier beekbegeleidende bossen met els, wilg en eik en liggen er kwelmoerassen,
daar waar het grondwater vlak aan de oppervlakte staat. Het gebied is nu veel droger dan vroeger en in gebruik als weiland.
• Van Jekerdal naar Cannerberg treffen we een vergelijkbare zonering aan. De lemige
afdeklaag is op deze helling echter dikker en kalk ligt er minder aan de oppervlakte. Een ander verschil is dat aan deze kant voldoende achterland ligt voor de aanvoer van grondwater. Hierdoor kwam onderaan de helling in het verleden kwel
voor. Deze waterstroom is afkomstig uit het mergelplateau ten zuidwesten van
Riemst, maar door de aanleg van het Albertkanaal is de aanvoer sterk verminderd.
De hoge grondwaterstanden in het verleden werden nog versterkt door de vele
stuwen van watermolens in de Jeker. Sinds deze in verval zijn geraakt, is de waterstand sterk gezakt en komt kwelwater nergens meer aan de oppervlakte. Ook de
grondwateronttrekking in de e n c i groeve heeft hier een (overigens beperkte)
bijdrage aan geleverd.
• Sinds men de mergel is gaan afgraven dienden zich nieuwe elementen in het landschap aan: steile kalkwanden ontstonden door het uitgraven van het Albertkanaal
en mergelwinning langs de Maas en later werd ook in de e n c i-groeve een nieuw
kalkrotsenlandschap vrij gegraven.

Naar een meer natuurlijk landschap
Het patroon waarin de habitats in het Mergelpark voorkwamen, was in eerste instantie alleen een gevolg van de natuurlijke processen die er voorkwamen. Door de eeuwenlange invloed van de mens die daarop volgde, werden processen aan banden
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f i g u u r 2.2 Historische kaart uit 1810 (Tranchotkaart).
In deze tijd was het gebied vrijwel boomloos, op enkele
hagen na in het Jekerdal. Het landgebruik bestond geheel
uit akkers (T op de kaart) en weiden (P of Pat).

f i g u u r 2.3 In geel de zones waar de mergel aan de
oppervlakte treedt

gelegd en andere ontketend en ontstond een nieuw landschap dat tegen het begin
van de 20e eeuw bestond uit een rijkgeschakeerd patroon van semi-natuurlijke eenheden. De historische kaart van 1900 (figuur 2.2) laat dit patroon nog duidelijk zien.
Hoewel dit landschap met een natuurlijk functionerend ecosysteem al weinig meer
te maken had, vonden tal van soorten hier wel een plaats. Door de verdere intensivering van de landbouw in de laatste eeuw zijn de percelen steeds groter geworden en
is het kleinschalige patroon van het begin van de 20e eeuw zo goed als verdwenen –
en daarmee vrijwel alle soorten die erin voorkwamen.
Omdat herstel van natuurwaarden gewenst is – én noodzakelijk vanwege de verplichtingen die de Habitatrichtlijn stelt – moeten we nagaan hoe we de natuurlijke
habitats in het landschap kunnen herstellen. Een mogelijkheid is om terug te gaan
naar het kleinschalige landschap van ongeveer een eeuw geleden. Hoewel dit vaak
bepleit wordt, moet in de praktijk vastgesteld worden dat dergelijk beheer weinig
haalbaar is en vaak niet tot het gewenste resultaat leidt. Een uitzondering daarop
zijn de kalkgraslanden, waar dit herstelbeheer gelukkig wel lukt, waardoor hier weer
bijzondere en waardevolle natuur is ontstaan.
Naast de patroonbenadering staat een procesgerichte aanpak. Voor een goed functionerend ecosysteem is het herstel van natuurlijke processen, zoals hellingprocessen,
overstromingen, uittredend kwelwater, sedimentatie, erosie, windworp, begrazing

2 natuur

Kalkgrasland (Popelmondedal, foto Natuurmonumenten)

etc. vaak de belangrijkste stap die gezet kan worden. Veel beheersvormen die de
mens in de natuur toepast, zoals maaien, kappen, begrazen en plaggen, hebben in
deze processen ook een natuurlijke tegenhanger. Implementatie ervan is niet overal
en altijd mogelijk, echter waar voldoende ruimte beschikbaar is moet deze kans aangegrepen worden. Uit tal van voorbeelden blijkt dat een rijk scala aan soorten uit
de planten- en dierenwereld hiervan profiteert. Welke soorten dat zijn is vaak niet
precies te voorspellen en het eindresultaat blijft in zekere zin dus een verrassing.
De procesbenadering betekent niet dat de historische ontwikkeling van het landschap wordt ontkend en ook niet dat recente ontwikkelingen a-priori negatief zijn.
Het is juist de combinatie van natuurlijke, historische en maatschappelijke eigenschappen, de zogenaamde ‘genius of the place’, waaraan een gebied zijn eigenheid
ontleent. Vanwege zijn rijke cultuurhistorie (hoeves, molens en kastelen) biedt het
Mergelpark hiervoor tal van mogelijkheden. In de ontwikkelingsrichting die voor het
Mergelpark is uitgezet, is hier steeds zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

2.4 bouwstenen van het mergelpa rk
Kalkgraslanden
De Sint-Pietersberg was ooit vermaard om zijn grote rijkdom aan kalkminnende
habitats. Onder andere vanwege de biogeografische grens tussen de Atlantische en
de Continentale zone, die precies over de Sint-Pietersberg loopt, groeiden hier tal van
bijzondere plantensoorten, waaronder bijna 20 soorten orchideeën. Ieder voorjaar
veranderden de graslanden op de Sint-Pietersberg en in het Jekerdal in kleurrijke
bloemenzeeën. Van alle biotopen zijn de graslanden wel het sterkst in soortenaantal
achteruitgegaan. Door de intensieve landbouw nam dit aantal af van 300 op een
hectare tot minder dan 25 en soms groeien er zelfs nog maar vijf verschillende soorten planten. Ook de graslanden die al jarenlang in het natuurgebied liggen, zijn in
soortental achteruitgegaan, hoewel er nog een paar waardevolle relicten liggen.
De oppervlakte kalkgrasland in het Mergelpark is nu uiterst beperkt (5 ha) en ligt
zeer versnipperd. Toch zijn via de Habitatrichtlijn voor dit gebied maar liefst vijf
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verschillende graslandtypen aangegeven, waarvan er drie afhankelijk zijn van een
kalkrijke bodem (zie tabel 2.1). Vergroting van de kansen voor de natuur in deze graslanden is dan ook alleen mogelijk door uitbreiding van het natuurgebied in combinatie met een gericht ontwikkelingsbeheer. De beste mogelijkheden liggen in een smalle zone rond de Sint-Pietersberg en het Plateau van Kanne (figuur 2.3), waar de mergel
aan de oppervlakte komt. In het gebied kunnen zich naast de graslanden op kalkrijke
bodem ook soortenrijke schraalgraslandvegetaties en struweelgraslanden ontwikkelen. In de praktijk blijkt echter dat de bijzondere graslandhabitats die vroeger in het
Mergelpark voorkwamen, niet zondermeer terugkeren als het agrarisch beheer wordt
gestopt. Door een uitgebreid pakket aan beheersmaatregelen toe te passen hoopt
men de habitats te kunnen herstellen. Op termijn kan dit herstelbeheer op een voldoende groot oppervlak overgaan in een meer extensief en natuurlijk procesbeheer,
waarbij schapen en waar wenselijk en mogelijk zelfs runderen naast elkaar het
gebied begrazen.

Uitgangspunten voor de kalkgraslanden:
• Inrichten gordel van kalkgraslanden rond de hele Sint-Pietersberg door verwerving
van gronden en een gericht startbeheer.
• Aaneensluiten kalkgraslanden en andere graslanden tot één grensoverschrijdende
beheerseenheid.
• Op termijn integraal beheer met gemengde kuddes van schapen en waar mogelijk
runderen.

De graslanden op het plateau van Caestert zijn sinds 2003 in beheer bij de Vlaamse natuurorganisatie Natuurpunt.

2 natuur

dwergblauwtje en wondklave r
Dwergblauwtje is een kleine vlindersoort die voorkomt op kalkgraslanden. In het Mergelpark leeft
alleen nog een kleine populatie langs het Albertkanaal. Dit hangt samen met zijn afhankelijkheid
van wondklaver, een plant die alleen in de kalkgraslanden nog voorkomt. Deze opvallende, geelbloeiende plant is in het hele kalkdistrict zeer zeldzaam
geworden en uitgegroeid tot het symbool voor de
toestand van kalkgraslanden. Maar ook voor het
dichtschuiven van oude groeves in het landschap en
het verdwijnen
van afbrokkelende, zonbeschenen kalkwandjes en
eroderende kalkhellingen. Het Dwergblauwtje
gebruikt de wondklaver om er zijn eitjes op af te
zetten; in de zomer vreten de rupsen uitsluitend van
deze plant en daarna overwinteren ze in de verdorde
bloemhoofdjes.

Hellingbossen
Uit historische kaarten blijkt dat delen van het plateau van Caestert en de Cannerberg al twee eeuwen bedekt zijn met bossen. In het kader van de Habitatrichtlijn
worden daarom ook vier typen loofbossen genoemd die in het gebied voorkomen (zie
tabel 2.1). Ze herbergen veel soorten, waaronder de karakteristieke voorjaarsflora van
Daslook, Eenbes en Grote Keverorchis. Van alle vegetaties die in het Mergelpark voorkomen, zijn de bossen relatief het best ontwikkeld. Vroeger waren de hellingbossen
in gebruik voor hakhout, dat iedere paar decennia werd afgezet. Nu dit beheer is verdwenen kunnen de bomen verder uitgroeien en uiteindelijk zo zwaar worden dat ze
omvallen. Zo’n vallende boom sleurt vaak een deel van de helling mee en zorgt voor
een groot gat in het kronendak, waardoor licht op de bodem valt. Onder de wortelkluit komt de verse kalk- en zandbodem weer bloot te liggen, waar dan pionierruigtes
ontstaan. Dit is het leefgebied van de bijzondere vlinderfauna van de Sint-Pietersberg
met o.a. Boswitje, Keizermantel en Spaanse vlag. Hellingval komt nu al voor op de
hellingen langs de Maas en het Albertkanaal. In de toekomst zal hellingval ook op de
wanden van de e n c i -groeve optreden als de bomen daar ouder en zwaarder worden.
Voor de ontwikkeling van natuurlijk bos is tijd de belangrijkste factor. Naarmate de
bossen ouder worden neemt de leeftijd van bomen en de hoeveelheid dood hout toe.
Bomen die bij een storm of door ouderdom omwaaien moeten blijven liggen. Hierdoor ontstaat in toenemende mate leefgebied voor marters, hazelmuizen, vleermuizen, paddestoelen en vogels die in holen broeden zoals de Kleine bonte specht, Holenduif en Boomklever. Ook extensieve begrazing, waarbij de dieren vanuit het grasland
ook de bossen kunnen aandoen, kan leiden tot extra dynamiek die de variatie van de
bossen vergroot. Integrale begrazing in lage dichtheden leidt ook tot de ontwikkeling
van fraaie zoom- en mantelvegetaties op de overgangen van bos naar grasland, waar
met name kleine zoogdieren en dagvlinders van profiteren.
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Uitgangspunten voor de hellingbossen:
• Uitbreiding bosareaal door spontane bosvorming.
• Ruimte voor natuurlijke processen zoals windworp, hellingval en dood hout als
voedingsbodem van tal van organismen.
• Omvorming van recent aangeplant bos tot natuurlijk bos door kap van flinke open
plekken.
• Ontwikkeling zoom- en mantelvegetaties door gezamenlijk opnemen bossen en
graslanden in een grote begrazingseenheid.

bosrank
De Bosrank is de meest forse liaan van deze om-

liaankabels die op boomstammen lijken. Eer dat het

streken. Het is een typische Mergelparksoort die

zover is heeft de Bosrank grote delen van de bosrand

gebonden is aan goed ontwikkelde bossen en

overgroeid en is hij vaak een onontwarbare entiteit

struweelruigtes op kalkrijke grond. Hij groeit met

zonder begin of eind geworden. Door deze zware

name in de zomen en mantels van het hellingbos

sluier worden ‘draagplanten’ aan het oog onttrokken

en op open plekken die door het afschuiven van

en blijft er weinig licht voor kruiden in de ondergroei.

hellingen of omgevallen bomen zijn ontstaan.

Dit is echter ook het moment waarop woudreuzen

Daarnaast groeit hij ook veel in ruigtes langs de

onder het gewicht van de liaan kunnen bezwijken;

Maas. De bosrank is ’s zomers te herkennen aan de

vooral op hellingen en kalkkliffen, waar de bodem

fraaie, witte ranonkelbloemen, maar vooral in het

minder stabiel is. Met het instorten van een stuk bos

najaar als de grote, spinvormige zaadpluizen er uit

zorgt de Bosrank voor nieuwe open plekken en ruimte

springen. De groeistengels rijken tot in de hoogste

voor voorjaarsbloeiers en bolgewassen én weer voor

toppen en oude exemplaren ontwikkelen vuistdikke

een nieuwe kiemplek voor zijn eigen nakomelingen.

rechts f i g u u r 2.4 Ligging hellingbossen
l i n ks Tongvaren

2 natuur

Kalkkliffen
In het Mergelpark ligt een
enorme hoeveelheid kalkkliffen, in hoogte variërend van
enkele meters tot bijna 100 m
(zie figuur 2.5). Onder natuurlijke omstandigheden ontstaan
deze rotspartijen alleen daar
waar sterke erosie plaatsvindt,
bijvoorbeeld als een rivier een
heuvel ondergraaft. In het
Mergelpark zijn de meeste
kliffen ontstaan door graafwerkzaamheden, zoals de
doorgraving van het Albertkanaal, de kalksteenwinning
in de verborgen vallei bij Petit
Lanaye en de mergelwinning
in de e n c i-groeve. Tot voor
kort werden deze kliffen nog
gezien als littekens van menselijke ingrepen in het landschap. Uit inventarisaties in
andere groeves blijkt echter
dat de voor het heuvelland
kenmerkende landschapsprocessen zoals verwering, hellingval, droogdalvorming en
aardverschuivingen alleen nog
maar plaats vinden in groeves.
Ze zijn van belang voor tal van
Kalkklif in Verborgen vallei
bijzondere dieren, die in het
omringende cultuurlandschap
zeldzaam of uitgestorven
waren zoals Oehoe, rotsplanten en insecten zoals de Tengere grasjuffer en de Blauwvleugel sprinkhaan. Rond kalkkliffen treedt veel dynamiek op door verwering,
afbrokkeling en solifluctie. Hierdoor ontstaan steeds op kleine schaal nieuwe habitats voor pioniersoorten en soorten van open gebied. Dit garandeert hun voorkomen
ook op langere termijn.
De hoge kalkwanden bieden ook een kijkje in miljoenen jaren geologische geschiedenis van het krijttijdperk.

Uitgangspunten voor de kalkkliffen:
• Kalkkliffen behouden (dus niet bedekken met silex en dekgrond).
• Waar mogelijk ruimte laten voor natuurlijke dynamiek die op de kliffen plaatsvindt.
• De geologische geschiedenis van het gebied inzichtelijk maken aan de hand van de
kalkkliffen.
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dieren prachtig te zien op de meer dan 50 m hoge,
steile wanden in de noordhoek. Kliffen zijn bij uitstek
een plek voor Oehoes en voor zijn voortbestaan in
het Mergelpark is de soort dan ook geheel afhankelijk van groeves. De Oehoe gaat ’s nachts op jacht en
zoekt dan een gebied af ter grootte van het Mergelpark. Zijn prooien – hazen, konijnen, egels en zelfs
huiskatten, staan op het menu – vindt hij in landschappen zoals het Mergelpark, waar bossen, struweel en grasland elkaar afwisselen.
De Oehoes maken deel uit van een grotere populatie

oehoe

in de Ardennen en de Eifel en hebben inmiddels verschillende legsels met succes grootgebracht -sinds

Op één van de kalkkliffen van de e n c i -groeve

1997 zijn er tenminste 19 jonge Oehoes uitgevlogen.

broedde in 1997 een paartje Oehoes. Voor het eerst

Ook in andere groeves in Limburg worden nu Oehoes

sinds mensenheugenis was deze grootste Europese

gesignaleerd, wie weet nakomelingen van de e n c i -

uilensoort – met een vleugelspanwijdte van bijna

dieren. In 2003 overleed het mannetje van het

2 meter – in de lage landen neergestreken. Sindsdien

Oehoekoppel, maar in 2004 bleek het vrouwtje met

is de Oehoe het symbool van de groeve geworden en

een nieuwe partner een legsel te hebben voortge-

een trekpleister voor honderden vogelliefhebbers en

bracht. Hij lijkt erop dat de Oehoe een blijver wordt

andere belangstellenden. Vooral in de winter zijn de

in het groevelandschap.

l i n ks kaa rt 2.5 ligging van de kalkkliffen

rechts ka art 2.6. Ligging grotcomplexen (geel) met
ingangen (paars is ontoegankelijk en rood is toegankelijk).

2 natuur

Grotten
De ondergrond van de Sint-Pietersberg is een ware gatenkaas, waar honderden gangen kriskras doorheen lopen. Dit netwerk is in de loop van honderden jaren door
mensenhanden uitgegraven. Het heeft dus geen natuurlijke ontstaansgeschiedenis,
maar de gangen vertegenwoordigen inmiddels wel een bijzondere natuurwaarde,
vanwege de duizenden vleermuizen die er overwinteren. De exacte aantallen zijn
niet bekend omdat alleen de toegankelijke gangenstelsels kunnen worden geteld. In
2003 werden er vele duizenden waargenomen, waarbij de Watervleermuis en de
Baardvleermuis de meest voorkomende zijn. Sinds ongeveer 20 jaar zijn de gangenstelsels aan de Nederlandse zijde van de Sint-Pietersberg goed afgesloten om ongewenste bezoekers te verhinderen de grotten in te gaan. De vleermuisstand in deze
gangen is sindsdien meer dan verdubbeld. De grotten die in Wallonië beginnen (in
Vlaanderen liggen wel enkele grotten, maar geen ingangen) zijn ook afgesloten,
maar omdat het toezicht ontbreekt zijn een groot aantal gangen inmiddels weer
opengebroken. Door herstel hiervan kan de situatie voor de vleermuizen in de grotten nog verder worden verbeterd.
Het is vanwege de vleermuizen dat een groot deel van het plateau van Caestert is
aangewezen als n at u r a 2000-gebied. De grotten van Caestert liggen zo dicht onder
de oppervlakte dat sommige gangen zijn ingestort en er enorme dolines zijn ontstaan
in de bodem. Dit proces gaat nog steeds door. Door het koelere klimaat en de vochtige
leemrijke bodem herbergen de dolines een andere vegetatie dan de rest van het bos.
Zo komt de tongvaren er algemeen voor. Behalve vleermuizen verblijven er ook
Steenmarters in de grotten en in de ingangsgebieden vertoeven soms Kerkuilen.

Uitgangspunten voor de grotten:
• Op basis van nader onderzoek zorgvuldig afsluiten van de grotten van Caestert.
• Toezicht in het gebied vergroten, o.a. door meer sociale controle.

l i n ks Grotten Verborgen vallei
rechts Franjestaart (foto Natuurmonumenten)
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in het Mergelpark te vinden zijn, zijn echter vooral

vle e r mu i z e n

soorten die niet in de grotten overwinteren, zoals
Duizenden vleermuizen komen jaarlijks in het najaar

de dwergvleermuis en de Laatvlieger, die in huizen

naar de Sint-Pietersberg om er te overwinteren in de

verblijven, en de rosse vleermuis, die in oude bomen

metershoge gangen. Meer dan 15 verschillende soor-

woont. Deze soorten foerageren langs lanen en

ten – waaronder heel zeldzame – profiteren er van

houtsingels, maar ook langs de Maas en als er veel

de door mensenhand uitgegraven gangenstelsels.

bloemen in bloei staan, ook boven graslanden. Het

De soorten stellen verschillende eisen aan het kli-

Mergelpark is vanuit de Habitatrichtlijn als speciale

maat van de grotten. Zo zijn er die dicht bij de ingang

beschermingszone aangewezen voor de Meervleer-

verblijven, waar de temperatuur en vochtigheid

muis, Ingekorven vleermuis en de Vale vleermuis.

gedurende de winter sterk variëren, terwijl andere

Voor deze soorten zijn de grotten namelijk de

soorten veel dieper de groeve intrekken, waar het

belangrijkste overwinteringsplaats. Terwijl de Vale

klimaat stabiel is. In het voorjaar ontwaken de vleer-

vleermuis en de Ingekorven vleermuis uit de naaste

muizen uit hun winterslaap en verlaten de grotten.

omgeving komen, vliegt de Meervleermuis honder-

Slechts een klein deel van de dieren, vooral Water-

den kilometers naar de zomerverblijven in West- en

vleermuizen, brengt de zomer door in het Mergel-

Noord-Nederland. Deze lange reis leggen ze af langs

park. Zij betrekken dan enkele koloniebomen in de

de grote rivieren en het komt ze dus goed uit dat de

bosgebieden. Hun voedsel zoeken zij boven de Maas

Maas direct onder de grotten loopt.

en de grindplassen. De vleermuizen die in de zomer

Mergelbeek
Het Jekerdal is een mooi voorbeeld van een dal in een kalksteenlandschap, waarin
een smalle, meanderende beek in een heel breed dal stroomt (zie figuur 2.7). Met een
verhang van bijna 2 m/km en stroomsnelheden tot 0,5 m/s is de Jeker in staat zand
en licht grind te transporteren en met regelmaat zijn loop te verleggen. Materiaal dat
in de bochten erodeert legt de Jeker stroomafwaarts neer op kleine grind- en zandbanken en tijdens extreem hoogwater, als het hele dal overstroomt, wordt leem afgezet op de dalvlakte. Dit meanderproces wordt echter al eeuwenlang aan banden
gelegd. Om de landbouwgronden tegen afkalving te beschermen en watermolens
optimaal te laten functioneren werden mergelblokken en puin in de meanderbochten gelegd. Dit was voldoende om de processen stil te leggen, althans de erosie, want
de sedimentatie op de dalvlakte ging wel door. In een vrij meanderend systeem zou
dit na verloop van tijd weer door zijdelingse erosie zijn opgepakt, maar door het vastleggen van de beekloop bleven de leemafzettingen echter groeien en raakte de Jeker
gevangen in een smalle bedding tussen steile, hoog opgeslibte leemoevers. Als de
beek nu weer wordt bevrijd, herstelt het erosieproces zich en verbreedt de bedding
zich weer gaandeweg. Er ontstaan dan weer grindbanken en eilandjes waar Grote
gele kwikstaarten en Waterspreeuwen hun voedsel zoeken. Het habitat waartoe de
Jeker volgens n at u r a 2000 behoort (zie tabel 2.1), zal hierdoor dan ook sterk verbeteren. Een extra stimulans voor de erosie zijn omgevallen bomen in de beek. Zij buigen de stroom af, waardoor de oever lokaal extra wordt aangevallen. In de wortelkluiten van deze bomen vindt de IJsvogel een plaatsje om te broeden. Sinds kort huist er
een Bever in het Jekerdal, wat zeker zal bijdragen tot meer omgevallen bomen in de
beek.
De aanwezigheid van watermolens in het Jekerdal gaat terug tot in de vroege Middeleeuwen. Tussen 1450 en 1600 waren er maar liefst vijftien molens bekend. Rond 1900

2 natuur

draaiden er nog vier, waarvan die van Lombok en Nekum de meeste invloed hadden
in het Mergelpark. Om de molens te laten werken moest de beek aanzienlijk opgestuwd worden en steeg ook het grondwater (dat door kwelstromen vanuit het achterland werd aangevoerd) met 1,5 meter. De vroegere floristische rijkdom in de hooilanden, die purper en wit gekleurd waren door de grote aantallen Vleeskleurige,
Gevlekte en Brede orchissen, is voor een groot deel hierop terug te voeren. Door de
intensieve landbouw zijn de bijzondere graslandvegetaties echter verdwenen en de
dalgronden zijn thans uiterst soortenarm. Door de verbreding van de Jeker stroomafwaarts van Nekum (om hoogwater sneller af te voeren), is de grondwaterstand nog
verder gezakt.

Uitgangspunten voor de Mergelbeek zijn:
• De Jeker haar natuurlijke dynamiek teruggeven door verwijderen oeverversteviging.
• Oevererosie bevorderen door omgevallen bomen in de beek te laten liggen.
• In de bebouwde kom van Kanne de beek beter zichtbaar maken.
• Verbeteren waterkwaliteit Jekerdal door middel van de zuivering van afvalwater in
België.

l i n ks f i g u u r2.7 Loop Mergelbeek
rechts De Jeker, een typische Mergellandbeek
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g r ote g e l e k w i ksta a rt
De Grote gele kwikstaart is een veel geziene beek-

gevoelig voor de waterkwaliteit. Die laat bij de Jeker

vogel rond het Mergelpark, langs natuurlijke, snel-

nog te wensen over en loopt ook achter bij die van

stromende beken en rivieren. Hij is gemakkelijk

vergelijkbare beken in de regio zoals de Geul en de

herkenbaar aan zijn gele borst en zijn lange zwarte

Berwinne. De verbetering van die waterkwaliteit en

met witte staart. Het is een standvogel die het hele

het weer laten meanderen van de beek zal daarom

jaar hier verblijft, ’s zomers in koppeltjes en ’s winters

een positief effect hebben op het voorkomen van

soms ook in troepen. De Grote gele kwikstaart broedt

de Grote gele kwikstaart in het Mergelpark. Het

in natuurlijke en kunstmatige constructies langs de

perspectief van een schone Jeker, rijk aan vissen en

beekoever, zoals tussen wortels van overhangende

waterplanten, zoals de vlottende waterranonkel,

bomen maar ook in brugpijlers.

en geschikt om ’s zomers pootje in te baden, moet

Langs de oevers scharrelt de Grote gele kwikstaart

de ambitie zijn van de gemeenten die grenzen aan

zijn maaltje bij elkaar van muggen en Steenvliegen,

deze beek. Het kan een van de successen zijn van de

larven, schaaldiertjes en kleine visjes. Hij is daarom

grensoverschrijdende aanpak.

Kalkmoerassen
Naast de kurkdroge kalkgraslanden op de hellingen van de Sint-Pietersberg herbergt
het Mergelpark ook vochtige milieus. Deze liggen met name in de dalen, waar de
Jeker regelmatig overstroomt of waar het water aan de dag treedt dat op de hellingen
en de plateaus als regenwater is gevallen. Afhankelijk van de grondwaterstand in het
dal treedt dit water lokaal soms aan de oppervlakte. De meeste kans hierop is aan de
randen van het dal, waar de helling overgaat in de vlakte (zie figuur 2.1). Plaatsen
waar kalkrijk grondwater aan de oppervlakte treedt, herbergen altijd een schat aan
bijzondere planten- en diersoorten, zoals Reuzenpaardenstaart, Hangende zegge en
Dotterbloem. In het Mergelpark zijn de kalkmoerassen al in een ver verleden verdwenen.Enerzijds zijn ze door de landbouw ontwaterd en in cultuur gebracht, anderzijds
zijn ze verdroogd als gevolg van de aanleg van het Albertkanaal en het in onbruik
raken van de watermolens in het Jekerdal. De beste mogelijkheden voor kalkmoerassen liggen nog steeds langs de westflank van het Jekerdal (zie figuur 2.8).
Door zijn diepte tot onder het grondwaterniveau is de e n c i -groeve ook een geschikte
locatie voor de ontwikkeling van kalkmoerassen. Zelfs in het toekomstscenario waarbij het diepe gedeelte van de groeve volloopt met water, is daar aan de randen ruimte
voor. De groeve vangt veel regenwater in dat zich vermengt met het grondwater dat
door scheuren in de kalksteen de groeve inloopt. Dit water vormt een indrukwekkend
stelsel van stroompjes, watervalletjes en ondiepe poelen, die zich in enkele jaren tijd
ontwikkelen tot rijke kalkmoerassen. Al het water in de groeve verzamelt zich uiteindelijk in het diepste punt van waaruit het gedurende de periode van mergelwinning
en wellicht ook nog daarna weggepompt wordt naar de Maas.

Uitgangspunten voor de kalkmoerassen zijn:
• Indien mogelijk aanleg van een kalkmoeras langs de westelijke rand van het Jekerdal (door verhogen grondwaterstand na wegnemen drainage of verlagen terrein).
• Verhogen grondwaterstand in het Jekerdal door herstel molen Lombok.
• Inrichting gebieden in de groeve waar de hoogste potentie is voor ontstaan van
kalkmoerassen.
• Pompwater e n c i dat gedurende de mergelwinning naar de Maas wordt afgevoerd
beter benutten (b.v. voeding kalkmoeras).

2 natuur

r u g str e e p pa d
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diek uitdrogende moerasjes aan de flanken van het
dal. Het huidige landschap met vooral intensief

In de ENCI-groeve bevindt zich thans de enige popu-

gebruikte agrarische gronden en populierenaanplan-

latie Rugstreeppadden van het Mergelpark en ook in

ten is daarvoor volkomen ongeschikt.

de regio is de soort zeldzaam. De rugstreeppad is een

Met de realisatie van een nieuw kalkmoeras, eventu-

typisch voorbeeld van een soort waarvoor het cul-

eel gevoed door het water uit de ENCI-groeve, lijkt de

tuurlandschap te ‘aangeharkt’ is geworden en waar-

terugkeer van de Rugstreeppad een kwestie van tijd.

voor groeven en vergraven terreinen vaak laatste

Deze moerasjes moeten dan wel stromend zijn en

refugia zijn. Toch is de Rugstreeppad recent ook rond

delen ervan moeten ook kunnen uitdrogen. Naast de

bebouwing in het stedelijke deel van het Jekerdal

Rugstreeppad kan ook een heel scala aan andere

gevonden. Hij kan dus zeker vanuit de groeve weer

flora en fauna terugkeren. Dotterbloemen, Grote Kat-

het Jekerdal bevolken, mits dit gebied aan waarde

tenstaart en Blauw Glidkruid leveren een kleurrijke

wint. Hiervoor is dan wel een fundamenteel ander

begroeiing en daarnaast zullen al snel talloze libel-

gebruik van het landschap noodzakelijk. De Rugs-

len, Ooievaar en mogelijk zelfs de IJsvogel de nieuwe

treeppad houdt in beekdalen van zandige overstro-

moerasjes gaan gebruiken.

mingskolken, dynamische oude zijgeulen en perio-

l i n ks f i g u u r 2.8. Ligging (potentiële) kalkmoerassen.
rechtsTengere grasjuffer; een echte groevelibel, die vliegt
rond poelen en bij stroompjes.
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2.5 n atuu r b e h e e r
De verschillende terreineigenaren, die zich inzetten voor behoud van natuur en landschap, hebben hun eigen verantwoordelijkheden voor de gronden die zij bezitten.
Voor deze gronden moeten beheersplannen worden opgesteld.
Voor de verdere ontwikkeling van de natuur in het gebied is een grensoverschrijdende aanpak, gelet op de beperkte oppervlakte van veel biotopen, een randvoorwaarde.
Een van de elementen daarvan die al op korte termijn gerealiseerd kan worden, is het
begrazingsbeheer.

Grensoverschrijdende begrazing
Begrazing is in delen van het gebied een bepalende beheersvorm geweest Ook in de
toekomst zal dit zo blijven. Nu worden grazers vooral ingezet voor herstelbeheer van
de kalkgraslanden. In de toekomst zullen grazers, wanneer ze op grotere gebieden
ingezet worden, zorgen voor belangrijke landschapsvormende processen, waar veel
planten- en dierensoorten afhankelijk van zijn. Ook levert het een voor de bezoeker
aantrekkelijk half open landschap op met besloten en meer open delen. Een grensoverschrijdende kudde grazers kan aan alle kanten van de grenzen (Nederland,
Wallonië, Vlaanderen) worden ingezet, ook al is er formeel sprake van verschillende
partijen die beheerverantwoordelijkheid dragen. Hierover dienen tussen de verschillende natuurbeherende organisaties afspraken gemaakt te worden. Er kan gewerkt
worden met een schaapskudde met herder, maar ook, of in combinatie met, de vrije
beweiding van runderen over een zo groot mogelijk areaal, zonder tussenrasters, past
goed bij het ecologische en historische perspectief van de berg.
De verwerving van nieuw natuurgebied vergroot ook de beheerbaarheid van het
natuurgebied. Door kuddes over grote gebieden te laten lopen is minder ingrijpen en
verplaatsing van grazers noodzakelijk. Grazende kuddes op de plateaus kunnen ook
de groeve aandoen. Dit gebeurt al op beperkte schaal met de schaapskudde van
Natuurmonumenten die zo nu en dan het grasland nabij de visvijver in de groeve
begraast. Op termijn kunnen echter ook grazers jaarrond in (een deel van) de groeve
gaan lopen.

Toegankelijkheid
De Sint-Pietersberg, het Jekerdal en het plateau van Caestert zijn altijd al een favoriet
uitloop- en recreatiegebied voor de bewoners van Maastricht, Kanne, Visé en andere
steden en dorpen tot in de wijde omtrek. Verbondenheid met het gebied kan alleen
blijven bestaan als de terreinen zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn. Het is daarom
belangrijk om nieuwe natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor het
publiek, uiteraard voor zover de kwetsbaarheid van ieder deelgebied dit toestaat.

Uitgangspunten voor natuurbeheer zijn:
• Onderling afstemmen van beheersplannen.
• Instellen begrazingsbeheer in aaneengesloten delen van het gebied, zonder tussenrasters en grensoverschrijdend.
• Aanleg van faunapassages in belangrijke doorgaande wegen.
• Inrichten meerdere overnachtingsverblijven voor schaapskuddes.
• Openstellen nieuwe natuurgebieden voor het publiek.

2 natuur

m e r g e l l a n d s c h a a p, kon i k , r e e e n r u n d
De terugkeer van schaapskuddes op de Sint-Pieters-

veel in het bos te vinden, waar ze zich te goed doen

berg is een prachtige impuls gebleken voor het her-

aan bramen en andere ruigtekruiden. Dit komt

stel van bloemrijke graslanden. Naarmate het aantal

omdat ze hun tong moeten gebruiken in plaats van

rasters teruggedrongen kan worden en de begrazings-

voortanden bij het grazen en dus alleen de wat lan-

compartimenten groter worden ontstaan steeds gro-

gere vegetatie kunnen aanpakken. Door ruigtes te

tere begrazingseenheden en worden plantenzaden

openen baant het rund de weg vrij voor de schapen

via vacht en maagdarmkanaal over een groot gebied

en paarden. Het ree, dat ook in het gebied voorkomt,

verspreid. Het gevolg is een afwisselend landschap

heeft weer een andere graasstrategie (of eigenlijk

met graslanden, maar ook met struwelen en bos-

snoeistrategie). Het ree richt zich in eerste instantie

schages.

op blad, knoppen en verse twijgen van jonge bomen

Naast de schaal van begrazing is ook de diversiteit

en struiken. Hij remt derhalve de bosontwikkeling,

van begrazingsvormen doorslaggevend voor het

wat weer in het voordeel is van de andere grote gra-

herstel van de oorspronkelijk rijkdom. Schapen zijn

zers. Interessant is ook de rol van de alleseter Wild

meesters in het kort houden van grazige vegetaties.

Zwijn, die door zijn gewroet de kieming van bos kan

Het zijn echter geen inheemse grazers en de rol van

stimuleren en zo op zijn heel wijze bijdraagt aan de

het schaap moet oorspronkelijk ten dele door het

vorming van het landschap.

paard zijn ingenomen. Ook het paard kan de planten-

Door de verschillende begrazingsstrategieën vullen

groei dicht bij de grond afvreten en is selectiever dan

de grazers elkaar aan en zijn ze zelfs afhankelijk van

bijvoorbeeld het rund. Dit schept geschikt kiembed

elkaar (facilitatie). Dit pleit ervoor in het mergelpark

voor bomen en struiken; zo kunnen meidoorn en

te streven naar de introductie van niet alleen het

sleedoorn vaak snel terugkeren in begraasde kalk-

schaap maar ook andere grote grazers als rund, en

graslanden. Ook kleine grazers als konijnen profite-

paard. Uiteindelijk kan zo een groot gebied ontstaan

ren hier vervolgens van. Runderen daarentegen zijn

waarin een belangrijk deel van het oorspronkelijke

minder selectief en houden van het grovere werk.

begrazingsspectrum weer actief is.

Ze pakken ruigtes aan en zijn vooral in de winter ook

2.6 instrumenten om het ecosysteem op en rond de sint-pietersberg
t e b e s c h e r m e n e n t e ve r st e r k e n
De verschillende landen hebben diverse instrumenten om de natuur in het gebied te
beschermen en te versterken. De twee belangrijkste die een bijdrage leveren aan de
realisatie van het Mergelpark zijn:
• op Europees niveau n at u r a 2000, een netwerk van beschermde natuurgebieden
dat zich uitstrekt over de Europese Unie. Behoud en herstel van de biodiversiteit in
de e u is het doel;
• op nationaal niveau de door Vlaanderen en Nederland aangewezen gebieden die
horen tot het nationale ecologische netwerk; in Wallonië bestaat een dergelijk
nationaal systeem niet.
Naast de ontwikkeling van de natuur in het gebied hebben deze instrumenten ook
een rol bij wat voor andere functies wel en niet mogelijk is. Bij de aanleg van recreatieve voorzieningen, de ontwikkelingen in de landbouw en de mergelwinning moet
hier rekening mee gehouden worden. Hieronder worden beide instrumenten nader
toegelicht. Daarnaast zijn er binnen de afzonderlijke landen ook andere wettelijke
kaders waarmee natuurbescherming en natuurontwikkeling worden gerealiseerd
(b.v de Natuurbeschermingswet in Nederland).
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natura 2000 en de Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn is een belangrijk instrument om het natuurareaal in het Mergelpark te beschermen en te vergroten. De Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten namelijk om op basis van nader onderzoek alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de
achteruitgang van de natuurlijke waarde van n at u r a 2000-gebieden (zie figuur 1.4)
te voorkomen. De status van n at u r a 2000 gebied is daarom meer dan enkel een
beschermingsstatus (zie kader). Er is een verplichting aan gekoppeld om via gerichte
plannen en beheer de natuurwaarden van het gebied te versterken en via ontwikkeling duurzaam te beschermen. Dit kan ook nodig zijn om beschermde soorten (bijv.
Spaanse vlag) te behouden.
Voor plannen en projecten die niet direct gekoppeld zijn aan het beheer van de
n at u r a 2000-gebieden, moet een passende beoordeling worden gemaakt waarbij
de effecten op de natuurwaarden in het betreffende gebied inzichtelijk worden
gemaakt. Uiteindelijk kunnen landelijke overheidsinstanties toestemming voor een
ingreep geven nadat zij ervan verzekerd zijn dat er geen negatieve effecten optreden
en na consultatie van de omgeving.
De n at u r a 2000 status van het Drielandenpunt Sint-Pietersberg is tot stand gekomen op basis van het voorkomen van bepaalde habitattypen en soorten (zie tabel 2.1).
Deze habitats en soorten blijken echter nog maar in een beperkt areaal van het
gebied voor te komen (zie figuur 1.4), soms komen ze zelfs in het geheel niet meer
voor. Goed ontwikkeld zijn de bossen in het gebied, terwijl de kalkgraslanden erg versnipperd en in kleine perceeltjes liggen. De Jeneverbesgraslanden zijn verdwenen ten
noorden van het Albertkanaal. De overige gronden die zijn aangewezen als n at u r a
2000-gebied zijn opvallend arm aan natuurwaarden (bijv. de karakteristieke akkergronden van het Plateau van Caestert en de weidegronden in het Jekerdal). Hier
bevinden zich echter ook de grootste kansen voor ecologisch herstel, om zo daadwerkelijk invulling te geven aan de Habitatrichtlijn.

habitatrichtlijn
Om de natuurbehoudsdoelstellingen in evenwicht te

2 Algemene beschermingsmaatregelen. In sommige

brengen met economische ontwikkelingen beschrijft

gevallen kan een doelmatig beheer van een

artikel 6 van de Habitatrichtlijn drie specifieke maat-

natura 2000-gebied niet gebeuren zonder het

regelen:

bijsturen van het grondgebruik en het vermijden
van activiteiten die schade berokkenen aan habitat

1 Bestuursrechtelijke maatregelen. Op maat
gemaakte beheersplannen of geïntegreerde strate-

of soorten.
3 Specifieke beschermingsmaatregelen en nieuwe

gieën voor duurzame ontwikkeling zijn de beste

projecten. Projectvoorstellen en ruimtelijke plan-

manier om de bescherming van de natuurwaarden

nen moeten getoetst worden op hun impact op

van een gebied te laten samengaan met de lokale

de natuurwaarden van het gebied. Als de milieu-

sociaal-economische ontwikkeling. De ontwikkeling

effectrapportage vaststelt dat het project een

van het Mergelpark is hiervan een goed voorbeeld.

significante bedreiging vormt voor het gebied en

Buiten deze beheersplannen zijn ook passende wet-

er geen alternatieve mogelijkheden zijn voor het

telijke maatregelen (vb: hoge beschermingsstatus

project dan mag het project enkel doorgang vin-

voor het gebied), economische maatregelen (vb:

den in geval van dwingende redenen van groot

financiële steun voor beheer) of contractuele maat-

openbaar belang. In dat geval moeten compensa-

regelen (vb: samenwerkingsovereenkomsten met

tiemaatregelen genomen worden om de negatieve

eigenaars) een beschermende maatregel.

impact van het project te minimaliseren.
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Ecologische netwerken
Vanuit het nationaal beleid zijn in Nederland (Ecologische hoofdstructuur, e h s) en in
Vlaanderen (Vlaams Ecologisch Netwerk, v e n) gebieden vastgesteld, die op termijn
aan elkaar geregen moeten worden. Op regionaal niveau zijn voor de e h s door de
Nederlandse Provincie Limburg in het Stimuleringsplan Zuid-Limburg-Zuid de
natuurdoelen ingevuld (figuur 2.14). Naast de bestaande natuurgebieden worden terreinen onderscheiden die de Dienst Landelijk Gebied als nieuw natuurterrein aan zal
kopen en terreinen waar via beheersvergoedingen een extensivering van het agrarisch beheer is voorzien. De hoofdmoot van nieuw te verwerven terreinen en
beheersgebieden ligt in het Jekerdal en de flanken van de Cannerberg. Ook in de
(blauwe) ecologische verbindingszones zijn specifieke maatregelen voor natuurontwikkeling of grondaankoop ten behoeve hiervan mogelijk.
In Vlaanderen vindt uitwerking plaats door voor bepaalde gebieden natuurinrichtingsprojecten op te stellen. Voor de v e n-gebieden rond de Sint-Pietersberg is dat
nog niet gebeurd. In figuur 2.15 staat weergegeven dat aan Vlaamse zijde de beboste
flanken van het Albertkanaal over grote delen als v e n-gebied zijn aangemerkt. Ook
de westelijke zijde van het Plateau van Caestert heeft de v e n-status. Dit laatste
gebied is in het najaar van 2003 door c b r overgedragen aan Natuurpunt.

l i n ks ka a rt 2.9 Ligging Ecologische Hoofd Structuur
(EHS) in het Nederlandse deel van het Mergelpark.
rechts figuur 2.10 Ligging Vlaams Ecologisch Netwerk
(ve n) in het Vlaamse deel van het Mergelpark (het deel net
ten zuiden van het studiegebied is ook aangegeven).
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ta b e l 2.2
waa r

h u i d i g e s i t uati e

perspectief

Kalgraslanden/
heischrale graslanden

Kleine arealen en versnipperde ligging

Groot grensoverschrijdend kalk-en
heischraalgraslandreservaat

Hellingbossen

Relatief goed ontwikkelde bossen

Verbetering van de kwaliteit door toenemende leeftijd en toelaten van essentiële
hellingprocessen

Kalkkliffen

Beperkte aandacht voor natuurwaarden,
met name in de groeve

Ontwikkeling uitgestrekt kalkkliffengebied,
waar ruimte is voor natuurlijke dynamiek

Grotten

Grote grotcomplexen met lokaal ongewenste Uitgekiende afsluiting en ontsluiting en
activiteiten die bedreiging vormen voor de
vergroten (sociaal) toezicht
vleermuispopulaties

Kalkmoerassen

Bijzonder milieu dat in Jekerdal geheel
verdwenen is door daling grondwater en
in groeve niet onderkend is bij huidige
herinrichtingsplannen

Herstel hoge grondwaterstand leidt tot
herstel kalkmoerassen. In groeve plaats
inruimen voor nieuw ontstaan

Jeker

Door watervervuiling en ontbreken van
kenmerkende beekdalprocessen (erosie,
sedimentatie, overstromingen) komt beekgebonden natuur niet tot ontwikkeling

Ontwikkeling van natuurlijke beek met
ruimte voor sedimentatie, erosie en overstromingsdynamiek. Aquatisch herstel van
de Jeker.

Mergelpark algemeen

Ruime begrenzing van natura 2000 gebied,
maar beduidend kleinere oppervlakte aan
daadwerkelijk waardevol habitat; tevens
versnipperd.
Karakteristieke opeenvolging van vegetatiegordels tussen heuvel en dal nauwelijks
meer zichtbaar

Ook buiten kerngebieden inzetten op herstel
van kalkgraslanden, heischrale graslanden,
hellingbossen en soortenrijke natte beekdalgronden

Kenmerkende processen in het Mergellandschap (rondom hellingen, graslanden, bossen,
kliffen en de beek) vinden slechts op beperkte
schaal plaats en worden dan veelal als schade
beoordeeld

Mits randvoorwaarden van veiligheid dit
toelaten, plaatselijk gebruik maken van karakteristieke processen door een creatieve
(her)inrichting van locaties en promoten
ervan bij het publiek.

Natuur versnipperd; scherpe overgangen
tussen bos-grasland, natuurgebied-landbouwgebied; grote delen arm aan natuurwaarden
en doorgeknipte ecologische relaties

Aaneengesloten, grensoverschrijdend natuuren cultuurhistorisch landschapspark; herstel
van gradiënten: berg-Jekerdal, bos-open
gebied, kalkrijk-kalkarm, Nederland-België.

2.7 sam e nvat t i n g
In tabel 2.2. is een samenvatting gegeven van de belangrijkste acties die in het Mergelpark genomen kunnen worden ter verbetering van de natuur.
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3 Cultuurhistorie

3.1. cu lt u u r h i sto r i e i n h e t m e r g e l pa r k
Tot in de uiterste hoeken is het landschap in het
Mergelpark in meer of mindere mate beïnvloed
door menselijk handelen. De intensiteit van de
menselijke invloed is niet altijd even groot
geweest; lokaal is hij nu zelfs kleiner dan hij vroeger geweest is. Op verschillende plaatsen maakt
het landschap via tal van natuurlijke processen,
weer een eigen ontwikkeling door. Een mooi voorbeeld hiervan is de Verborgen vallei op het plateau van Caestert, waar na een periode van mergelwinning de menselijke invloed nu vrijwel
afwezig is. De sporen van de ingreep vervagen er
langzaamaan en de meeste mensen ervaren dit
gebied nu weer als een oorspronkelijk natuurgebied.
Samen met de historische bebouwing vormen de
elementen uit het vroegere landgebruik het cultuurhistorisch erfgoed van een streek (zie figuur
3.1). Deze cultuurhistorische nalatenschap is,
samen met het natuurlijke kapitaal, een van de
dragers van het landschap en vormt daarom een
belangrijk onderdeel van de ‘genius of the place’.
Sinds de mens het land in gebruik nam is het een
komen en gaan van landschapselementen die
steeds een relatie hadden met het (veranderende)
gebruik van het gebied. Die voortdurende veranf i g u u r 3.1 Ligging van de cultuurhistorische elementen
(rood: bouwwerken, groen: landschapselementen)
dering is goed te zien op historische kaarten. Voor
zover landschapselementen uit het verleden nu
nog aanwezig zijn, zijn ze voor de beleving van het
Mergelpark van wezenlijk belang. Hoe logischer de samenhang en hoe minder storende elementen, hoe sterker de identiteit en hoe meer men het landschap herkent
(en vaak ook waardeert). Dit bleek ook uit de inventarisatie in de eerste fase van het
project. De meeste partijen zijn enorm betrokken bij het gebied en zijn zeer kritisch
ten aanzien van de vraag wat wel en niet mogelijk is.
Het is daarom van belang om voor het Mergelpark goede uitgangspunten te formuleren voor enerzijds het behoud en de bescherming van het culturele erfgoed en
anderzijds om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen. Want cultuur is geen
levenloos begrip en de inzet moet zijn dat ook nieuwe elementen, die door de continu
veranderende maatschappij worden ontwikkeld, een plaats krijgen in het landschap,
mits zij aansluiten bij en passen in het concept van het Mergelpark.
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3.2. ove rz i c h t van c u ltu u r h i sto r i s c h e e l e m e n t e n i n h e t m e r g e l pa r k
Prehistorie en Romeinse tijd
r om e i ns e c a st r a . Op het Plateau van Caestert liggen de resten van een Romeins
legerkamp verscholen in de bodem. Het plateau dankt hier zijn naam aan.
r om e i ns e w e g . Op de Sint-Pietersberg liggen de restanten van de historische weg
van Luik naar Maastricht.
p r e h i st o r i s c h e s i t e s. In het gebied zijn diverse prehistorische sites aanwezig.

Historische bouwwerken
g r ot t e n (onder groot deel van de Sint-Pietersberg en de Cannerberg). Uniek erfgoed vanwege historie, wandschilderingen en tevens hoge natuurwaarden.
ho e ve s (o.a Caestert, Lichtenberg, Zonneberg, Apostelhoeve en Nekum). Honderden
jaren oude, uit mergel opgetrokken, hoeves, veelal met karakteristieke binnenplaats; deels nog in gebruik voor de landbouw.
f o r t s i n t p i e t e r . Ruim 3 eeuwen oud fort op de noordpunt van de Pietersberg,
grotendeels een ruïne. Er bestaan vergevorderde plannen om de historische functie
van het fort weer zichtbaar te maken.
g r ot w o n i ng e n . Bij Sint-Pieter liggen enkele voormalige woningen, die geheel in
de berg zijn uitgekapt.
b u i t e n g o e d s l ava n t e . Op unieke plek in het hellingbos gelegen, uit 1838 daterende buitensociëteit.
c h âte au n e e r c a n n e . Ruim 3 eeuwen oud kasteel, geheel uit mergel opgetrokken, met een unieke terrassentuin die in 1997 is hersteld.
g e b o u w e n n o o r d . Voormalig fabrieksgebouw, oudste gebouw van het e n c i complex, waarvoor plannen bestaan voor de realisatie van een cultureel centrum
met ateliers.
f o r t e b e n e m a e l . Op de zuidoever van het Albertkanaal gelegen fort. Nog grotendeels intact en grote toeristische trekpleister.
wat e r m o l e n s ( l om b o k e n n e k um ) . Laatste twee overgebleven molens in het
Jekerdal, waarvan alleen de molenhuizen nog resteren.

Historische landschapselementen
v e r b o r g e n va l l e i . Oudste restant van mergelwinning in dagbouw, dat sinds
ca 50 jaar aan de elementen is overgeleverd.
k a l kg r a s l a n d e n (langs westzijde Sint-Pietersberg). Laatste restanten van de ooit
legendarische kalkgraslanden van de Sint-Pietersberg. Via intensief beheer wordt
het areaal nu weer vergroot.
m e r g e l g r o e v e s (Marendal, Nevenschrank & de Tombe). Kleine voormalige
dagbouwgroeves.
h o l l e w e g e n (In de oostelijke wand van de Sint-Pietersberg en de Cannerberg).
Herbergen bijzondere vegetaties.
h i st o r i s c h e w e g e n e n pa d e n . Op verschillende plaatsen in het gebied liggen
(gedeelten) van historische wegen en paden. De Luikerweg bovenop de berg is een
historische weg, mogelijk zelfs Preromeins. Ook lopen er eeuwenoude wegen en
kerkpaden door het gebied.
a l b e r t c a n yo n . Brede kloof, dwars door de Pietersberg, gegraven bij de aanleg van
het Albertkanaal. Op de wanden staan bijzondere kalkminnende vegetaties.

3 c u ltu u r h i sto r i e

ma atw e r k ve r e i st
Cultuurhistorie is een belangrijk onderdeel van de

tot zijn recht kan komen. Dit is met name het geval

‘Genius of the place’ van het Mergelpark. Bij de toe-

als het gaat om restauratie of herstel van (deels)

komstige inrichting is daarom maatwerk vereist en

verloren gegane elementen. Ook het zoeken naar

moet van locatie tot locatie beoordeeld worden hoe

nieuwe functies die hun bijdrage kunnen leveren

en in welke mate de cultuurhistorische component,

aan het herstel en beheer maakt deel uit van dit

ook in relatie tot de natuurontwikkeling, het beste

maatwerk.

Uitgangspunten voor cultuurhistorische elementen in het Mergelpark
Wanneer de lijst met cultuurhistorisch erfgoed in het Mergelpark wordt bekeken, valt
op dat veel ervan een sterke relatie hebben met de natuurlijke gesteldheid van het
gebied en goed passen in het Mergelpark. De grotten, de voormalige mergelgroeves,
de holle wegen, de uit kalksteen opgetrokken hoeves en watermolens, het Château en
de kudde Mergellandschapen zijn stuk voor stuk elementen die samenhangen met
de wijze waarop de mens het mergellandschap in het verleden heeft geëxploiteerd.
Daarmee horen ze dus helemaal thuis in het Mergelpark. Het behoud en waar nodig
herstel ervan verdient daarom een hoge prioriteit. Daarnaast zijn er andere elementen zoals historische gebouwen, wegkruisen, kapelletjes, perceelsafscheidingen (heggen en hagen), hoogstamboomgaarden etc. die niet karakteristiek en uniek zijn voor
het Mergelland, maar er wel goed inpassen. Waar zij aanwezig zijn moet er bij de
inrichting rekening mee gehouden worden.
Naast de cultuurhistorische waarde herbergen (historische) landschapselementen
vaak ook een, meer of minder bijzondere, natuurlijke rijkdom. Hoogstamboomgaarden, hagen, knotbomen, drinkpoelen en oude muren bieden bijvoorbeeld huisvesting
aan tal van planten en dieren en dit is vaak een extra reden waarom deze elementen
worden beschermd. In het Mergelpark kan dit aspect ook een rol spelen, maar in
gebieden waar de natuur voorop staat, moet het streven zijn een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het gebied te realiseren. Een mooi voorbeeld van de keuzes
waar men voor kan komen te staan zijn de watermolens langs de Jeker. Om een
watermolen te laten werken is het nodig om het beekwater enkele meters op te stuwen. De beekbedding fungeert dan als een klein stuwmeer, waarin het water over
een afstand van bijna een kilometer nauwelijks meer stroomt. Dit opgestuwde water
herbergt bepaalde planten en dieren van stilstaand water, die vroeger in het gebied
niet of nauwelijks voorkwamen. Daarnaast stuwt het hoge beekwater ook het grondwaterpeil omhoog, waardoor het land rondom vernat en zich er tal van (vaak zeldzame) vochtminnende planten kunnen vestigen. De keerzijde is echter dat de beekbegeleidende natuur die karakteristiek is voor dit deel van het Mergelpark, in zo’n
gestuwd beektraject verdwijnt.
In delen van het gebied waar de natuur ondergeschikt is aan andere functies, bijvoorbeeld in de stadsrand of in de landbouwgebieden, kunnen kleinschalige landschapselementen zoals hagen, natuurlijk beheerde bermen, hoogstamboomgaarden, poelen
etc. wel een belangrijke aanvulling leveren op de natuurlijke rijkdom van het gebied.
Hier is dan óók de economische kracht aanwezig die kan bijdragen aan het onderhoud van deze landschapselementen. In de natuurgebieden zelf zijn het de natuur-
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krachten die voor de ordening in het gebied zorgen. Het is daar niet zinvol – of het
werkt zelfs averechts – om bijvoorbeeld bomen en struiken aan te planten, omdat er
op eigen kracht ook tal van soorten in het gebied verschijnen.
In het Mergelpark wordt er naar gestreefd om natuurontwikkeling en een cultuurhistorisch landschap op logische wijze samen te laten gaan. Daarom worden de volgende uitgangspunten voor de cultuurhistorie gehanteerd:
• Behoud en herstel van cultuurhistorische elementen die direct samenhangen met
de wijze waarop de mens het Mergelpark heeft gebruikt.
• Met de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen, die niet karakteristiek en
uniek zijn voor het Mergelpark maar wel er wel in passen, wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden maar ze worden niet actief hersteld of aangelegd.
• In gebieden met een natuurbestemming staat een ontwikkeling gericht op natuur
en landschap voorop.
• ‘Iedere locatie heeft zijn eigen oplossing’. Voor de versterking van de cultuurhistorische component is maatwerk vereist.
• In gebieden met een andere bestemming, bijvoorbeeld landbouwgebieden, wordt
de aanleg van cultuurhistorische landschapselementen gestimuleerd.
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4 Toerisme en recreatie in het Mergelpark

De Sint-Pietersberg en omgeving oefenen een grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. Redenen zijn er genoeg: de grotten, met hun duizenden gangen, de bijzondere
natuur en de nabijheid van de stad Maastricht. Vooral in Nederland is de berg ook
bekend vanwege het bijna 500 km lange Pieterpad dat er begint. Veelbezocht zijn het
Château Neercanne, fort Sint-Pieter, de hoeve Lichtenberg, het dorp Kanne en het dal
van de Jeker. Dit unieke toeristisch-recreatieve aanbod vormt echter nog geen substantiële economische ruggengraat van het gebied. De ecologische, landschappelijke
én toeristisch-recreatieve potenties verliezen terrein aan de ‘verrommeling’ die bijna
onvermijdelijk optreedt in stadsrandzones en grensgebieden met een onduidelijke
bestemming.
Het gevarieerde landschappelijke karakter, de aanwezigheid van vele bezienswaardigheden en de nabijheid van het veelbezochte Maastricht zouden eigenlijk al voldoende garantie voor een succesvolle gebiedsontwikkeling moeten zijn. Er is echter
weinig dat deze bezienswaardigheden met elkaar verbindt. In feite is sprake van een
mix aan geïsoleerde attracties, 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.
Zo ligt er in de bossen weliswaar een dicht padennetwerk maar de landbouwgebieden zijn nauwelijks ontsloten. Het Jekerdal is een idyllisch beekdal, maar de oevers
zijn niet bereikbaar, er is geen doorgaande noord-zuid verbinding en de enige manier
om het dal te verkennen is over de asfaltweg. Ook zijn er weinig mogelijkheden om
vanuit de dalen op de plateaus te komen. Gemarkeerde wandelroutes zijn schaars en
een grensoverschrijdend systeem ontbreekt. De e n c i-groeve zou een spectaculaire
bezienswaardigheid kunnen zijn waar op allerlei manieren (industrieel / qua natuur)
veel te beleven valt, maar is nu ontoegankelijk en zelfs vrijwel onzichtbaar. Caestert
is een gevarieerd natuurgebied met verborgen (natuur)schatten, maar omdat het
onbekend is en afgelegen ligt, profiteren anderen dan natuurliefhebbers hiervan,
wordt er vuil gestort en worden er illegale feestjes gehouden.
Geconcludeerd moet worden dat de grote reeks aan bezienswaardigheden die het
Mergelpark herbergt, nauwelijks uit de verf komt. De bezienswaardigheden liggen
verspreid en hebben geen of nauwelijks relatie met elkaar en de natuurgebieden zijn
qua ligging, beheer en doelstellingen versnipperd.

4.1 n at u u r & r e c r e at i e , sam e n ste r k e r
Met een hecht verbond tussen natuurontwikkeling, recreatie en toerisme kan een
belangrijke economische motor in dit gebied worden benut, die een verdere natuurlijke ontwikkeling van deze regio, zoals in vele beleidsplannen beoogd, mogelijk maakt.
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Een gebied of regio bekendheid geven en ontwikkelen door de toeristisch-recreatieve
potenties te benutten wordt vanuit natuurbelang echter veelal als een bedreiging
gezien. Vaak is dat ook terecht. In Nederland en België liggen voldoende voorbeelden
van overvolle, slecht in het landschap ingepaste campings, oninteressante horeca,
lelijke bezoekerscentra en tot attractieparken gedegradeerde natuurgebieden, die
natuurbeheerders recht van spreken geven als zij ageren tegen recreatie. Om te
komen tot een hecht samenwerkingsverband, moeten recreatieve ontwikkelingen én
natuurontwikkeling aan bepaalde randvoorwaarden voldoen.
Maar eerst moet het klassieke wantrouwen tussen natuurbeheerders en recreatieondernemers worden weggenomen. Zowel horecaondernemers als natuurbeheerders
denken nu nog te vaak dat het landschap ‘hun’ gebied is en dat bezoekersaantallen
het resultaat zijn van ‘hun’ inspanningen. De eersten dromen van meer bezoekers en
meer recreatieve mogelijkheden, zonder oog voor de natuurwaarden. De laatsten willen juist het natuurgebied vergroten en zien het aantal bezoekers liever niet stijgen.
Vaak leidt dit tot situaties met alleen maar verliezers, waarbij de bezoekers van
natuurgebieden genoegen moeten nemen met beperkte mogelijkheden en een weinig verrassende padenstructuur die allesbehalve de mooiste plekjes toont. Dit komt
de marketing van het gebied niet ten goede en leidt tot beperkt herhalingsbezoek,
waar horeca en recreatieondernemers onder leiden door een geringe omzet. Het wenselijke netwerk van kleinschalige ondernemingen, die een belangrijke economische
basis onder het landschap kunnen leggen, krijgt zo geen kans om te groeien.
Onvoldoende bekendheid, onvoldoende omzet en onvoldoende ontwikkeling versterken elkaar als negatieve bekrachtigers. Terwijl ondernemers juist ook sámen met
natuurorganisaties een gebied tot een succes kunnen maken en daarmee geld kunnen genereren voor een gezonde bedrijfsvoering én (via pacht of afdracht) voor
natuurorganisatie(s). Deze middelen kunnen dan terugvloeien in beheer, toezicht en
doelstellingen van de natuurbeherende instanties. Ook zorgt een economisch succesvol project, veel meer dan een ecologisch succesvol project, voor extra publiciteit,
extra aandacht en daarmee voor extra steun bij het zoeken naar uitbreiding van
natuurgebieden.
Economische samenwerkingsverbanden waarbij natuurorganisaties direct (via pacht /
afdracht) of indirect (via uitbreiding van hun areaal / bereiken van hun doelstellingen) profiteren van de spin-off in het gebied, moeten deel uitmaken van de filosofie
van het Mergelpark. Met intensieve en enthousiasmerende voorlichting kan het
‘onder de voet lopen’ van natuurwaarden worden tegengegaan. Horecaondernemingen hebben hier een belangrijke functie in. Zij leggen, veel meer dan boswachters en
infobordjes, contact met de bezoekers en kunnen daarmee als belangrijke ambassadeurs van het Mergelpark en zijn natuurwaarden optreden.

4.2 i n r i c h t i n g s p e r s p e c t i e f
Het hiervoor geschetste ‘hechte verbond’ tussen natuur, recreatie en toerisme dient
een belangrijke rol te spelen bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het
gebied. Bij een coalitie moet de recreatieve sector maar ook de natuursector zich
houden aan een aantal uitgangspunten die hieronder nader worden toegelicht.

4 toe r i sm e e n r e c r e at i e i n h e t m e r g e l pa r k

Schaal
Grootschalige initiatieven worden over het algemeen graag omarmd door lokale en
regionale bestuurders vanwege hun veronderstelde economische en werkgelegenheidseffecten, maar blijken vaak negatieve bijeffecten te hebben op de omgeving
die juist bepalend is (lees: was) voor de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid.
De aanleg van grote bungalowparken, campings, eenvormige wandel en fietspaden
en (pannenkoeken)restaurants in een kleinschalig landschap is als het slachten van
de kip met de gouden eieren. Het duurt meestal erg lang om een aantrekkelijk toeristisch recreatief imago op te bouwen, maar met maatregelen als deze kan het in zeer
korte tijd worden afgebroken. Daarom is het van belang om te streven naar kleinschalige initiatieven die geen afbreuk doen, maar bijdragen aan de sfeer en uitstraling van het gebied. Vele kleinschalige recreatieve en toeristische ondernemingen
leveren een veel gevarieerder aanbod en leiden in vergelijking met grootschalige
projecten uiteindelijk tot een minstens even grote, en veelal grotere economische
spin-off voor de omgeving.

Daarom zijn de volgende uitgangspunten van belang:
• ‘Koesteren van kwaliteiten, waken voor dissonanten’.
• Streven naar vele kleine recreatieve en toeristische initiatieven.
• Inzichtelijk maken van de economische spin-off hiervan.

Vormgeving
In een landschappelijk park waar natuur, authenticiteit, historie en kleinschaligheid
centraal staan kan veel misgaan. Landschappelijke ‘inrichtingsmaatregelen’ zijn in
sommige delen nodig, maar kunnen in andere delen onherstelbare schade aanrichten. Nieuwbouw valt meestal uit de toon en de recreatieve infrastructuur kan al snel
de sfeer nadelig beïnvloeden. Bij kleinschalige toeristisch-recreatieve initiatieven
(B&B’s, kleine sfeervolle hotels, horeca) is vestiging in bestaande karakteristieke
gebouwen (boerderijen, landhuizen, oude cafés, donjons, etc.) veruit te prevaleren.
In het Mergelpark liggen hiervoor voldoende karakteristieke gebouwen (hoeve
Lichtenberg, gebouwen Noord e n c i, Hoeve Caestert).
Bij de verdere ontwikkeling van het Mergelpark dienen de natuurwaarden intact
gelaten te worden. Bij de vorming van het Mergelpark moeten de bestaande en te
ontwikkelen landschappelijke en natuurlijke waarden van kalkkliffen, kalkgraslanden, hellingbossen, dolines, grotten, kalkmoerassen, meanderende beek etc
worden beschouwd als basiswaarden. Waar op sommige plekken natuurlijke ontwikkelingen juist ecologisch, landschappelijk en recreatief leven in de brouwerij brengen
(zoals bijvoorbeeld langs de oevers van de Jeker), moet op andere plaatsen grote
terughoudendheid betracht worden (zoals in het dolinebos). Hier kunnen kleine
ingrepen grote gevolgen hebben en de aantrekkingskracht in één keer teniet doen.
Infrastructuur moet worden aangesloten op én moet de verbinding vormen tussen
de belangrijke natuurattracties. Een toeristisch recreatieve infrastructuur moet niet
zondermeer voortborduren op wat er nu al ligt. De bestaande infrastructuur dient
immers veelal een (totaal) andere doel. De nieuwe wegen en paden dienen bereikbaar te zijn en mogelijk te maken wat bezoekers in het Mergelpark moeten zien,
ervaren en beleven.
Het is zaak om te kiezen voor niet te veel paden, niet te brede paden, niet te snel
kiezen voor verharding, af te zien van eenvormigheid van paden en terug te grijpen
op oude padenstructuren.
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Bij de ontwikkeling van een recreatieve infrastructuur moet het ‘eigen’ karakter,
passend bij de sfeer van een deelgebied, terugkeren. Zo hoort bij een gevarieerd
Mergelpark, met kalkkliffen, kalkgraslanden, grotten en dolines een gevarieerde
padenstructuur, waarbij die variatie niet alleen gezocht moet worden in breedte,
lengte en ligging maar ook in de avontuurlijkheid, bijzonderheid en het onverwachte
ervan. Kalkkliffen vragen om klim- en klautermogelijkheden, van uitgehakte trappen, hulptouwen tot metalen hulpstukken (‘via-ferrata’). Groeves vragen om (begeleide) ontdekkingstochten, grotten vragen om (beperkt) zelfstandig in door te dringen,
of in excursieverband, kalkgraslanden vragen om schapenpaadjes, etc.

Uitgangspunten voor de inrichting zijn:
• Nieuwe initiatieven zoveel mogelijk huisvesten in bestaande gebouwen.
• Natuurwaarden staan voorop. Indien de natuurkwaliteit (bepaalde vormen van)
recreatief medegebruik niet verdraagt moet terughoudendheid worden betracht.
• Nieuwe infrastructuur opzetten, die aansluit bij nieuwe functies van het gebied en
past bij de sfeer van een (deel)gebied.

Impact
Natuur(-ontwikkeling) is niet gebaat bij massatoerisme. Natuurwaarden worden dan
letterlijk ‘onder de voet’ gelopen en vaak ook nog door een publiek dat niet specifiek
op zoek is naar die natuurwaarden. Hoewel grote groepen in minder kwetsbare delen
van een gebied uitstekend en naar volle tevredenheid kunnen vertoeven, mag dit
geen excuus zijn om kleinere gezelschappen mét een gerichte interesse in natuurbeleving uit andere delen van het gebied te weren. In teveel natuurgebieden kunnen
bijzondere natuurwaarden alleen worden aanschouwd via de kleurenfoto’s op de
informatieborden terwijl men wandelend en fietsend met een grote boog om de
betreffende plek heen wordt gestuurd. Het is belangrijk dat natuurliefhebbers juist
vrijuit kunnen genieten van de natuurgebieden. Bijzondere natuurwaarden, zoals
kalkgraslanden, kliffen, grotten en de groeve, moeten, tot op zekere hoogte, ervaren
en ‘beleefd’ kunnen worden.

Met de volgende uitgangspunten kan de impact worden gereguleerd:
• Geen massatoerisme faciliteren maar wel veel bezoekers welkom heten.
• Ook bijzondere natuurwaarden (tot op zekere hoogte) toegankelijk maken.

Spreiding van bezoekers: zonering
Zelfs grote hoeveelheden mensen in het gebied hoeven niet als bedreiging gezien te
worden, als ze zich maar niet in tijd en plaats concentreren. Dit stelt dus geen eisen
aan het maximum aantal bezoekers, maar veeleer aan de opzet van het gebied.
Ingangen, bezoekerscentra, horeca, wegen en parkeerplaatsen werken als magneten
op bezoekers en zullen daar dan ook ‘drukte’ veroorzaken. Door een gevarieerd aanbod voor bezoekers dat verspreid in het gebied ligt, wordt al een groot deel van het
probleem opgelost. Te grote bezoekersaantallen voor bijzondere en kwetsbare plekken kunnen worden gereguleerd door het opwerpen van creatieve fysieke barrières,
zoals lange aanlooproutes, steile paden en avontuurlijke kruip-door-sluip-door routes. Deze verhogen op hun beurt weer de beleving van het Mergelpark en dragen bij
aan de uitstraling. Daarnaast kan in het Mergelpark een zonering worden aangebracht waarbij paden aan verschillende groepen worden toegewezen: zone één
voor wandelaars (lichte druk), zone twee voor fietsers (matige druk) en zone drie
(hoge druk) voor het meest intensieve gebruik, bijvoorbeeld het bezoekerscentrum.
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Indrukwekkende kalkkliffen in de Verborgen vallei

Sporen van picknick in de Verborgen vallei

Uitgangspunten voor de spreiding van bezoekers zijn:
• Zorgvuldige spreiding en ontwikkeling van toeristische magneten (ingangen, parkeerplaatsen, horeca, routes, bezoekerscentra e.d).
• Reduceren van te grote bezoekersaantallen op kwetsbare plekken door creatieve
barrières en zonering van het gebied.

Routing naar en in het gebied
Om het Mergelpark de beoogde uitstraling te verschaffen, spelen de ingangen en de
bewegwijzering een cruciale rol. Het park dient een aantal herkenbare hoofdingangen aan de randen van het projectgebied te hebben waar bezoekers vanuit de regio
door middel van een goede bewegwijzering heen geleid kunnen worden. Hier vinden
zij dan voldoende parkeergelegenheid en informatie over het gebied, waarna zij te
voet en per fiets hun weg vervolgen. De aanwezigheid van een horecavoorziening
maakt de hoofdingangen nog aantrekkelijker. Op lokaal verkeer na moet het autoverkeer in het Mergelpark zelf tot een minimum teruggedrongen worden. De natuurgebieden zelf moeten helemaal vrij van autoverkeer zijn.
De bezoekers zullen het Mergelpark vooral wandelend of fietsend verkennen. De
recreatieve infrastructuur zal met name op hen gericht moeten zijn. Door nieuwe
wandelpaden aan te leggen kan het padennetwerk versterkt worden en nemen ook
de mogelijkheden voor het maken van interessante wandelroutes toe. Voor fietsers is
het Mergelpark zelf te klein om dagvullende tochten te kunnen maken. Het is daarom van belang om fietsroutes aan te sluiten op al bestaande routes buiten het Mer-
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Bezoekers Chateau Neerkanne

Wandelaar Jekerdal

gelpark. Een van de bijzondere mogelijkheden van het Mergelpark is dat men er per
schip voor een groot deel omheen kan varen. Het is mogelijk om een route van vaarverbindingen op te zetten waarbij ook interessante punten buiten het Mergelpark
worden aangedaan of om gecombineerde fietsvaartochten te maken.
Uitgangspunten voor de routing zijn:
• Herkenbare hoofdingangen die goed bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid.
• Mergelpark autovrij maken, goed toegankelijk voor wandelaars, struiners en fietsers.
• Opzetten van een netwerk aan wandelpaden, fietsroutes en vaarverbindingen
waardoor het Mergelpark goed ontsloten wordt voor bezoekers, uiteraard voor
zover de natuurbelangen (o.a n at u r a 2000) dat mogelijk maken.

4.3 ma r k e t i n g
De keuze voor een natuurrijk park met als thema ‘mergel’ zal pas een succes kunnen
worden als de onderliggende economische motor goed draait. Het is daarom noodzakelijk om het park te ‘verkopen’ om (natuurgerichte) bezoekers aan te trekken en
bekendheid te geven aan de tussentijdse successen. Als eerste moet het totale aanbod
onder één vlag bekendheid krijgen, op een wijze waarbij tevens recht wordt gedaan
aan de eigen identiteit van de partners. Zo kan dan gezamenlijk een gebiedsontwikkeling in gang gezet worden die in toekomstige besluitvorming (bestuurlijk) en qua
marketing (toeristisch) een rol van betekenis krijgt.
Het Mergelpark zal synoniem moeten worden voor een open, kosteloos themapark
waar natuur, geschiedenis en al het andere dat met mergel te maken heeft, op een
onderhoudende, actieve en/of avontuurlijke wijze te ontdekken en te beleven valt.
Het totale aanbod van het park moet met elkaar in verband worden gebracht, en
dient te bestaan uit een mix van plekken, belevenissen, attracties en bezienswaardigheden die een bezoek lonend maken.
De partners die onder de vlag ‘Mergelpark’ samenwerken moeten bereid zijn om
hun belang te vertalen in het belang van het Mergelpark (‘het belang van het park
overstijgt daarbij de deelbelangen’).
De toegankelijkheid, herkenbaarheid en de entrees van het gebied moeten zijn
aangepast aan het concept ‘Mergelpark’, zodat duidelijk is wat de omvang van het
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park is, waar het begint en eindigt en waar de verschillende ‘attracties’ zich bevinden.
Terugkerende plattegronden zijn hierbij wenselijk.
In toeristische producten (landkaarten, ansichtkaarten, logo’s, informatieborden)
moet het verband tussen de verschillende attracties en deelgebieden benadrukt
worden.
Een goede communicatie over de successen (oppervlakte nieuwe natuur, soorten
die terugkeren en bezoekersaantallen etc.) zal er voor zorgen dat de elementen die
bijdragen aan het Mergelpark steeds belangrijker worden. Streekvreemde of conceptvreemde elementen zullen zich dan meer en meer moeten voegen in het concept van
het park, i.p.v. dat het park te leiden heeft onder strijdige ontwikkelingen aan de
grenzen ervan.

Uitgangspunten voor de marketing zijn:
• Het totale aanbod onder één vlag naar buiten brengen, op een wijze waarbij recht
wordt gedaan aan de eigen identiteit van de verschillende partners.
• Alles wat met mergel te maken heeft krijgt aandacht.
• Algemeen belang overstijgt deelbelang van de partners.
• In alle producten moet concept Mergelpark herkenbaar zijn.
• Actieve communicatie over de tussentijdse successen.
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5 Landbouw in het Mergelpark

5.1 l a n d b o u w a ls vo r m g e ve r van h e t l a n d s c h a p
De landbouw is vanouds een van de grootste grondgebruikers van het gebied. Nadat
de hellingen van de Sint-Pietersberg en Cannerberg waren ontbost, werden ze het
domein van kuddes rondtrekkende schapen en het Jekerdal en de plateaus (waaronder Caestert) werden geschikt gemaakt voor de veeteelt en de akkerbouw.
Het landbouwkundige gebruik heeft eeuwenlang volgens deze verdeling plaatsgevonden. In het landschap leverde dat op de hellingen schrale, orchideeënrijke
graslanden op, in het dal waren er natte graslanden en – wat hogerop – akkers. De
percelen waren klein en werden vaak door hagen, brede bermen en braakliggende
percelen van elkaar gescheiden. Dier- en plantensoorten die op de agrarische gronden plaats moesten maken voor voedselproductie, konden in die randstructuren nog
een veilig heenkomen zoeken – om daar te blijven of ze te gebruiken als corridors.
Want dit waren geschikte routes om in de buurt liggende gronden te bereiken die
nog niet in productie waren genomen.
Zoals bij elke economische activiteit heeft de agrarische bedrijfsvoering zich in de
loop der jaren steeds aangepast aan de marktvraag (welke producten, welke prijs,
welke kwaliteit) en de technische mogelijkheden (zoals de beschikbaarheid van mest
en machines) om daaraan te voldoen. Omdat de ‘productiehal’ van een boer buiten
ligt, zijn die veranderingen ook direct zichtbaar als veranderingen in het landschap.
Een eerste grote verandering die het gebied meemaakte, betrof de schapenhouderij.
Toen de aanvoer van wol, schapenvlees en zuivelproducten op gang kwam uit landen
als Australië, waar op zeer grote en daarmee efficiënte wijze geproduceerd kon worden, kon de kleinschalige productie al snel niet meer standhouden. De commerciële
schapenteelt verdween en daarmee de karakteristieke kalkgraslanden, die eeuwenlang door de schapen waren begraasd.
Schaalvergroting en intensivering vond vervolgens ook in andere landbouwsectoren
plaats – het zijn immers beproefde stappen om tot een efficiëntere productie te
komen. De autonome ontwikkeling kreeg vanaf het midden van de vorige eeuw ook
nog eens drie forse impulsen. Allereerst werd in de naoorlogse periode veel waarde
gehecht aan een sterke voedselproductie. De kennis en de technische mogelijkheden
om over grote oppervlaktes efficiënt te produceren namen daardoor snel toe.
Een tweede impuls kwam via het Europese landbouwbeleid, die de modernisering
beleidsmatig en financieel ondersteunde. En tenslotte gaan voor steeds meer producten de Europese en wereldmarkten open zodat geconcurreerd moet worden met
landen waarin de grondprijzen en lonen veel lager zijn dan in West-Europa.
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f i g u u r 5.1 Vergelijking tussen historische kaart en recente
kaart van het Jekerdal. l i n ks de Tranchotkaart uit 1810,
rechts de meest recente topografische kaart uit 2001.
Tweehonderd jaar geleden was het gebied vrijwel boomloos, op de hagen langs de perceelsgrenzen na. Het land-

gebruik bestond uit graslanden (Pat of P) in het Jekerdal
en op hellingen (kalkgraslanden) en akkers (T). Opvallend
is dat de loop van de Jeker in bijna 200 jaar vrijwel niet is
veranderd; het meanderproces ligt al eeuwenlang stil.

De landbouw heeft zich niet voor deze trends kunnen afsluiten. De kleinschalige
landbouw, met zijn vele perceelsgrenzen, verdween uit het gebied, en de natte gronden in het dal werden ontwaterd door greppels en drainage aan te leggen. De Jeker
werd op zijn beurt vastgelegd om erosie van de steeds kostbaardere landbouwgrond
te voorkomen en verbreed om het water ook snel uit het gebied te kunnen leiden.
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Naast deze fysieke maatregelen deed ook
de chemie haar intrede: bestrijdingsmiddelen en kunstmest werden hier net als
elders ingezet. Door dit alles is de landschappelijke identiteit van het gebied
langzaam maar zeker verloren gegaan.
Vooral voor Nederlanders is het glooiende
landschap nog steeds uniek, maar voor wat
betreft de overige aspecten ging het gebied
steeds meer lijken op andere landbouwgebieden in Europa.

f i g u u r 5.2. Huidige landbouwgebieden: grasland (groen), akkers
(geel), wijn (blauw) en groente (oranje).

Door de vervlakking van het landschap en
de inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn ook vele honderden karakteristieke dier- en plantensoorten verdwenen. In de graslanden nam het aantal
soorten af van 300 tot ca. 25 en soms nog
minder. Het bekendst zijn de orchideeën
die vroeger het Jekerdal purper en wit
kleurden in het voorjaar, maar nu geheel
verdwenen zijn. Na het verdwijnen van de
schaapskudden werden veel kalkgraslanden bebost of in akkers omgezet, waardoor
de karakteristieke flora (met veel klokjes
en Zonneroosje) en fauna (o.a. de Kleine
hoefijzerneus, een vleermuissoort) geheel
verdween. Door het wegvallen van de
hagen verdwenen veel vogelsoorten, waaronder de Ortolaan en de Geelgors, maar
werd het landschap ook onaantrekkelijker
voor veel vleermuizen en vlinders.

In figuur 5.2 is de verdeling van de landbouw over het Mergelpark weergegeven. Akkerbouw vindt laag op de hellingen en
bovenop het plateau (Cannerberg, plateau van Caestert) plaats. Veeteelt (grasland)
concentreert zich vooral in het dal van de Jeker en op het plateau van Caestert. Meer
kleinschalig is de teelt van groenten dicht bij Maastricht en de wijnbouw op de flanken van de Cannerberg. De landbouw levert nauwelijks een bijdrage aan de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied, maar is door de problemen
waar de Europese landbouw mee kampt, economisch ook verzwakt. Het Mergelpark
kan een nieuw perspectief bieden voor (een deel van) de betreffende gebieden.
Als een verdere intensivering van de productie geen toekomst heeft in het Mergelpark, welk perspectief is er dan wél ? Hoe kan ook de landbouw zowel profiteren van
als bijdragen aan de nieuwe richting die wordt ingeslagen ?
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pees en mondiaal niveau zullen hier, net als in het

biedt. Want ten opzichte van grootschalige moderne

verleden, in hoge mate de toekomst van de land-

bedrijven elders in de West-Europese regio (die het al

bouw blijven bepalen. Dat betekent dat ook hier de
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• een grotere toevloed van landbouwproducten uit
het buitenland en dus

heen bieden gewoonweg geen ruimte voor een verdere schaalvergroting en voor zover dat wel mogelijk
zou zijn, leggen de nationale en Europese natuurbe-

• een nog heviger concurrentie.

schermingswetgeving en milieuregels beperkingen

Nu al trekt de grondgebonden landbouw weg uit

op. Daarnaast sluit grootschalige productie niet aan

West-Europa: de laatste tien jaar is het aantal boeren

bij de ambitie van het Mergelpark (en het Ontwik-

dat er in de huidige EU mee stopt, gestegen tot

kelingsperspectief Drielandenpark) om de kwaliteit

200.000 per jaar, in Nederland en België is dat aantal

van natuur en landschap te vergroten.

resp. 4.000 en 2.000.

5.2 l a n d b o u w e n h e t m e r g e l pa r k : sam e n d e b o e r o p
In de huidige situatie is het toekomstperspectief voor de landbouw somber. Echter
wanneer de landbouw zich meer aanpast aan de ontwikkelingsrichting van het toekomstige Mergelpark, ontstaan nieuwe kansen. Met name recreatie en natuurontwikkeling, twee belangrijke pijlers onder het Mergelpark, lenen zich bij uitstek voor
een sterke en intensieve samenwerking met de landbouw. Landbouw en recreatie
kunnen elkaar versterken door met name in te zetten op een omgevingsvriendelijke
productie van (streek)producten en het ontwikkelen van overnachtingsmogelijkheden bij de boer. Het verbond met de natuur kan bestaan uit een meer natuurvriendelijke productie of het omzetten van landbouwgrond in natuur.
Hoe dichter de landbouw ‘aankruipt’ tegen de ontwikkelingsrichting van het Mergelpark, hoe beter het kan meeliften, actief of passief, op de wervende kracht van het
totaal. Ter illustratie: met een ontoegankelijk en onaantrekkelijk maïsperceel heeft
een boer niets aan het Mergelpark en andersom ook niet. Het tegenovergestelde geldt
voor zijn collega, die vanuit een hoogstamboomgaard produceert, agrotoerisme opzet,
zijn terreinen openstelt voor wandelroutes en specifieke maatregelen neemt voor de
das. Die kan volop gebruik maken van en bijdragen aan de nieuwe ontwikkelingen.

Landbouw en recreatie
Het omgevingsvriendelijk produceren van streekproducten is een van de mogelijkheden waarop landbouw en recreatie elkaar kunnen versterken. Zeker in de periferie
van de stad, die een lokale afzetmarkt ‘garandeert’, is er voor streekproducten veel
perspectief. Een voorbeeld daarvan is er al: de succesvolle wijnbouw op de flanken
van het Jekerdal en op de oostelijke helling van de Sint-Pietersberg. Vanouds vond
hier, onder andere bij Château Neercanne en bij de Apostelhoeve, wijnbouw plaats.
Als streekproduct vonden de flessen gretig aftrek in Maastricht en omstreken. Er
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werd daarbij goed ingespeeld op de culinaire interesse van de bezoekers en bewoners
van deze stad. Dat het prijsniveau boven dat van een gemiddelde supermarktwijn ligt
bleek geen probleem. Integendeel: tot ver boven de grote rivieren gaan de wijnen nu
over de toonbank. Voor een kwalitatief goed streekproduct, dat ook met het juiste
imago in de markt wordt gezet, blijkt dus een landelijke markt te bestaan. Andersom
zijn populaire streekproducten en hun producenten belangrijke ambassadeurs voor
het Mergelpark. Ook op dat vlak zijn de eerste stappen gezet: tenminste één wijngaard biedt op zijn website een ‘wijngaardenwandeling’ aan, die een groot deel van
het Mergelpark bestrijkt. De flessen zelf – en de begeleidende marketing – kunnen
een middel zijn om te communiceren over het Mergelpark.
Landschappelijk bieden de wijngaarden met hun uit mergel opgetrokken hoeves nu
al vaak een fraaie aanblik. Een uitbreiding van het areaal wijngaard op voormalige
landbouwgronden zou dan ook zeker passen in het Mergelpark. De eerste nieuwe
wijngaarden zijn er al: verschillende niet rendabele landbouwpercelen zijn met succes omgevormd en zelfs een voormalige varkensfokkerij heeft deze metamorfose
ondergaan. In landschappelijk opzicht kan het Mergelpark dus profiteren van de
wijnbouw; de wijnbouw kan op zijn beurt inspelen op de gebleken culinaire belangstelling en koopkracht van de bezoekers van de streek.
Naast wijn kan ook de productie van appels en peren een nieuwe bestemming vormen voor een deel van de landbouwgronden in het gebied. Met directe verkoop van
fruit vanuit de boerderij kan ingespeeld worden op de groeiende stroom bezoekers.
Riante inkomens zal zoiets niet verschaffen maar wanneer ook een (lokale) verwerking plaats kan vinden, kan de route die de wijnbouw met succes heeft ingezet, voor
een belangrijk deel ook met bijvoorbeeld vruchtensappen, siroop en appel- en perenstroop worden gevolgd. Als er meer diversiteit in de productie komt, bijv. ook groenten en kazen, kan het Mergelpark zelfs een uitstraling krijgen als leverancier van
hoogwaardige streekproducten. Daarbij moet steeds worden ingezet op een omgevingsvriendelijke productie. Met het oog op de toenemende stroom bezoekers is de
aanleg van voorzieningen van wandelroutes (klaphekken, paadjes langs hagen) een
omgevingsvriendelijke activiteit. Financiering hiervoor zou vanuit toeristische fondsen (bijv. toeristenbelasting) beschikbaar kunnen komen.
Natuur, landschap, rust en ruimte zijn belangrijke kwaliteiten van het Mergelpark.
De bezoekers van het gebied zullen dus vooral daarop afkomen. Een deel ervan zal
ongetwijfeld kiezen voor een combinatie van cultuur en natuur, waarbij Maastricht
als uitvalsbasis dient. Een ander deel zal echter een accommodatie in een rustige
omgeving prefereren. Zeker historische hoeves en boerderijen die onderdak verschaffen in sfeervol ingerichte opkamers (liever geen omgebouwde varkensstal) of een
fraai gelegen kampeerplek bij de boer kunnen bieden, zijn bij deze groep in trek. In
het buitenland zijn voldoende voorbeelden (Italië, Frankrijk) te vinden waarin agrarische bedrijven kleinschalige maar kwalitatief goede overnachtingsmogelijkheden
bieden. Vaak is op dergelijke bedrijven ook veel (historische) kennis van de streek
aanwezig en dat kan een extra reden zijn om nog eens terug te komen.

Landbouw en natuurontwikkeling
In hoogstamboomgaarden vinden tal van dieren een plek en ook landschappelijk
gezien vormen ze een aanwinst. De natuurwaarden van de met wijnstokken beplante
hellingen zijn nu nog gering. Het beheer van landbouwgrond moet mede gericht
wordt op de handhaving van specifieke soorten van het landbouwgebied: Das, Ham-
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ster, Kerkuil en akkerkruiden. Als de gifspuit aan de kant gaat, kan dat beter worden.
Nog meer winst kan worden geboekt als de verschillende percelen via hagen, heggen
en brede natuurbermen van elkaar gescheiden zouden worden, zodat opnieuw refugia en corridors ontstaan in die delen van het Mergelpark waar landbouwkundige
productie plaats vindt.
Het lijkt wat vreemd, maar ook het vrijwillig verkopen van niet rendabele landbouwgrond aan een natuurbeschermingsorganisatie kan nieuw perspectief bieden aan
agrariërs in het Mergelpark. De winst voor de natuur is daarbij evident: er worden
immers hectares aan het natuurareaal toegevoegd en via een spontane ontwikkeling
kan de volledige natuurlijke rijkdom daar weer tot bloei komen. De winst voor het
Mergelpark is ook duidelijk want het ‘natuurlijk kapitaal’ waarvan onder andere
recreatieondernemers profiteren, neemt daarmee toe. Maar ook voor de individuele
boer kan dit een goede keuze zijn. Boeren voor wie vooral de professie belangrijk is,
kunnen via de verkoop van hun bedrijf de middelen of ruilgronden verwerven om
elders het bedrijf voort te zetten – maar dan op een schaal en wijze die in het Mergelpark niet mogelijk is. Boeren die vooral gehecht zijn aan de plek, waar misschien al
vele generaties actief waren, kunnen ervoor kiezen wél hun grond, maar niet hun
boerderij te verkopen. Zo kan men blijven wonen op de plaats waarmee men zich verbonden voelt, zonder de druk van een steeds slechter lopend agrarisch bedrijf. Uiteraard kan ook een combinatie worden gemaakt: blijven wonen op de plek, aanbieden
van bed&breakfast, een deel van de gronden omzetten in wijngaard en/of camping
en de rest verkopen. Boeren kunnen ook een rol spelen in het beheer van het toekomstige gebied, bijvoorbeeld door het onderhouden en – waar dat passend is – herstel
van kleinschalige landschapselementen of bij het onderhouden van een natuurterrein in opdracht van natuurbeherende instanties.
Bij alle vormen van landbouw zou steeds zoveel mogelijk milieuvriendelijk gewerkt
moeten worden. Niet alleen vanwege het imago maar wel omdat dit aansluit op het
groeiende belang dat consumenten hechten aan het gezondheidsaspect van voeding.
En ook de natuur profiteert er van als er minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen
worden ingezet.

Maatwerk
Het voorgaande maakt duidelijk dat het Mergelpark ook een nieuw perspectief biedt
aan agrariërs in het gebied. Die zullen zich dan wél, net als alle andere gebruikers,
moeten aansluiten bij de nieuwe realiteit en de hoofdlijnen waarlangs het Mergelpark zich in de toekomst zal ontwikkelen. Steeds is daarbij maatwerk nodig. De
mogelijkheden die hierboven worden geschetst, lijken wellicht beperkt, maar daar
staat tegenover dat er nog maar enkele boeren in het gebied actief zijn, die in de toekomst keuzes moeten maken. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van subsidieregelingen die op nationaal en Europees niveau beschikbaar zijn voor projecten op het
vlak van herstructurering en regionale ontwikkeling.
Op basis van het bovenstaande worden de volgende uitgangspunten voor de landbouw geformuleerd:
• Overgang naar kleinschalige, vooral op de lokale markt gerichte, productie.
• Opzet van kenmerkende Mergelpark producten zoals wijn, stroop, groenten etc.
• Hoeves benutten voor kleinschalige verblijfsrecreatie.
• Meer ruimte bieden aan natuur in ecologische corridors zoals hagen, natuurbermen etc.

| 51

52 |

h e t m e r g e l pa r k

6 Mergelwinning in het Mergelpark

6.1 m e r g e lw i n n i n g i n d e e n c i - g r o e ve
In het Mergelpark vindt al eeuwenlang winning van mergel (kalksteen) plaats. Vroeger werd kalksteen vooral ondergronds gewonnen. Via onderaardse gangen werden
blokken uit de mergel gezaagd waardoor het uitgebreide ondergrondse gangenstelsel
is ontstaan waar het Mergelpark om bekend staat. De mergelblokken dienden vooral
voor de woningbouw. Na de Eerste Wereldoorlog werd begonnen met de grootschalige winning ten behoeve van de cementindustrie. In 1926 werd daartoe door e n c i
een cementfabriek aan de oostzijde van de Sint-Pietersberg opgericht en in 1928 in
gebruik genomen.
Met een oppervlakte van ca 135 ha beslaat de e n c i groeve ca 15% van het Mergelpark (zie figuur 6.1). De
groeve bestaat uit een groot, centraal deel waar nog
winning van kalksteen plaatsvindt. Aan de oostzijde, grenzend aan de Maas, bevindt zich het fabrieksterrein. De zuidwesthoek van de groeve is in de
70’er jaren al heringericht met dekgrond en het
noordelijke deel is sinds 1990 gedeeltelijk heringericht. In de zuidoosthoek van de groeve bevindt zich
het hoogste punt van de Sint-Pietersberg, D’n
Observant. Deze 60 m hoge heuvel is voor 1967 ontstaan door het aanbrengen van overtollige dekgrond boven op het oorspronkelijke maaiveld, zodat
er later voldoende dekgrond aanwezig zou zijn om
de groeve af te kunnen werken. Onder deze berg is
het oorspronkelijke mergelpakket nog aanwezig.
De grotten, die hierin lagen, zijn echter door het
gewicht van de berg dekgrond ingestort. In de huidige vergunning is voorzien dat ook deze mergel in
exploitatie wordt genomen. Ook westelijk van de
groeve is dekgrond gedeponeerd dat in de veertiger
jaren al is beplant, het e n c i-bos. Inmiddels is ongeveer de helft van dit bos weer weg gegraven door
mergelwinning. Binnen de concessielijn is een deel
nog niet afgegraven.

f i g u u r 6.1 e n c i groeve, huidige winning (geel),
heringericht (groen) en D’n Observant (oranje).
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Luchtfoto bedrijfsterrein en groeve.

Ondanks de omvang is de groeve van buitenaf nauwelijks zichtbaar. Slechts op twee plaatsen is van achter
hoge hekken een glimp van de groeve op te vangen. Op
D’n Observant na is het terrein ontoegankelijk voor het
publiek. In 2003 heeft e n c i een eerste deel van de heringerichte groeve aan de zuidkant overgedragen aan
Natuurmonumenten nadat eerder al niet afgegraven
terreinen buiten de concessiegrens waren overgedragen. Ondanks het feit dat de groeve midden in het uitloopgebied van veel Maastrichtenaren ligt, weten maar
weinig mensen hoe het gebied er uit ziet en wat er zich
afspeelt. Van buitenaf is alleen de imponerende gevel
van het fabrieksgebouw te zien.

c o n c e s s i e s e n ve r g u n n i n g e n
De oorspronkelijke concessie van enci
is enkele malen aangepast, zowel in
oppervlakte als in diepte. Sinds 1967 ligt
de oppervlakte (136,6 ha) waarbinnen
gegraven mag worden vast. In 1988 is
toestemming verleend om van 20 m
+n ap te graven tot 5 m + n ap. Binnen
de huidige concessie is voldoende mergel
aanwezig voor exploitatie tot 2035.
De huidige vergunning loopt tot 2010.
De bodem van de opgevulde delen in het
zuidwesten ligt op 40 m + n ap. Sinds

Productieproces
De gewonnen kalksteen wordt door e n c i verwerkt tot
klinker voor cement. De afgegraven grondstof wordt
eerst volgens een vaste verhouding van natte en droge
kalk gebroken en vermalen. Nadat de vuursteen (silex)
is verwijderd wordt de mergel gedroogd en gezeefd. Na
toevoeging van kiezelzuur (uit de deklaag van de groe-

1995 wordt tot op de huidige vergunde
diepte van 5 m +n ap gegraven. Dit is ca
100 m onder het maaiveld en 40 m onder
het grondwaterniveau. De kalksteen die
na 2010 nog beschikbaar is, ligt vooral in
de westwand en onder D’n Observant.
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Luchtfotomanipulatie eindbeeld e n c i -groeve huidige vergunning

ve), aluminiumoxide (uit poederkoolvliegas van elektriciteitscentrales) en ijzeroxide
wordt het mergelmeel in de 180 m lange roterende oven gebrand tot portlandcementklinker. De klinker bestaat uit kleine grijze bolletjes die na maling cement opleveren. Voor het vervoer wordt de cement geladen in speciale vrachtwagens en schepen.

Grondstromen
In de Sint-Pietersberg ligt de mergel in vergelijking tot andere Limburgse mergelgroeves relatief dicht aan de oppervlakte. De laag dekgrond die boven op de mergel
ligt is niet dikker dan 10 tot 15 m. Voor de mergelwinning is dat gunstig, want er hoeft
maar weinig materiaal te worden verplaatst. Een andere consequentie is dat er relatief weinig materiaal beschikbaar is voor de herinrichting van de groeve. Het grootste
deel van de dekgrond is in het verleden al gebruikt. Aan de westzijde is de concessiegrens nog niet overal bereikt en zal nog dekgrond vrijkomen.
De vuursteen die jaarlijks bij de winning vrijkomt, wordt uitgezeefd en gedeeltelijk
afgezet of teruggestort in de groeve. De laatste jaren wordt de silex vooral tegen de
noordwand gestort (rechts op de luchtfoto). Om verstoring van de Oehoe te voorkomen is in 2000, ruim 2 jaar eerder dan gepland, gestopt met het storten in de
Oehoevallei.

Toekomstperspectief voor e n c i
Er is binnen de huidige concessie voldoende ruimte aanwezig om mergel te winnen
tot 2035. De huidige vergunning loopt tot 2010. Begin 2005 is naar aanleiding van een
voorgenomen besluit om de cementoven te stoppen, een overeenkomst gesloten tussen het Heidelberg concern (moederbedrijf van e n c i ) en de sociale partners. In deze
overeenkomst is vastgelegd dat in 2007 een besluit zal worden genomen over het al
dan niet sluiten van de oven. Verder is in deze overeenkomst vastgelegd dat alternatieve activiteiten en/of bestemmingen van het e n c i terrein onderzocht zullen worden. Voor zover initiatieven vanuit dit overleg leiden tot wijzigingen van bestaande
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De Observant. De heuvel en de groevewand zijn hier
glooiend afgewerkt en met bos ingeplant.
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Bij de herinrichting van de noordwand is al meer rekening
gehouden met de natuurlijke dynamiek in de ENCI-groeve

geformaliseerde bestemmingen en/of activiteiten, zullen deze wijzigingen onderhevig zijn aan een openbaar besluitvormingsproces.
Voor het aanzicht van het Mergelpark maakt het niet veel uit wat de uitkomst van
dit overleg zal zijn. In alle gevallen wordt de uiterste grens van de mergelwinning
bepaald door de concessiegrens. Alleen het tijdstip en de wijze waarop de groeve uiteindelijk wordt opgeleverd kan hierdoor worden beïnvloed.
Overigens hebben eventuele initiatieven voor de groeve geen invloed op het industrieterrein aan de oostzijde van deze groeve.

6.2 h e r i n r i c h t i n g van d e g r o e ve
Herinrichting van groeves is tot nu toe vooral gericht op het zoveel mogelijk restaureren van het landschap dat verloren is gegaan. Geïnspireerd door het Limburgse
Heuvellandschap worden de wanden over de volledige breedte met dekgrond afgesmeerd en ingericht met bos, bomenrijen of graften. In deze wijze van herinrichting
is nauwelijks ruimte voor spontane processen en de ontwikkeling van de natuur en
bescherming van zeldzame soorten.
Ook in de e n c i -groeve is deze klassieke manier van herinrichten duidelijk terug te
vinden. Grote delen, met name in het zuiden, zijn glooiend afgewerkt met dekgrond.
Dit resulteerde onder andere in de aanleg van de vallei (de Grote Pruis), de visvijver
en de Wijngaartsberg waarvan de hellingen zijn beplant met bos. Ook D’n Observant
en het e n c i-bos zijn dergelijke relicten. Doordat de mergelwinning zich later verder
in de diepte ontwikkelde, kwam er minder dekgrond beschikbaar voor herinrichting.
Daarom is de noordzijde van de groeve slechts ten dele opgevuld met dekgrond. De
aanvulling van dit gedeelte heeft plaatselijk geresulteerd in een moeilijk doorlatende
leembodem waarop water blijft staan. Hierdoor is een zeer waardevol leefmilieu
ontstaan voor bijzondere libellensoorten, Rugstreeppad en Vroedmeesterpad. Doordat grote delen van de steilwanden onbedekt zijn gebleven, verkiest ook de Oehoe op
dit moment de beslotenheid van deze vallei als broedgebied.
Ondanks de aanwezigheid van waardevolle en bijzondere soorten in de groeve moeten de steile wanden, conform het huidige afwerkingsplan, nog steeds verder worden
toegedekt. Dit betekent een aanzienlijk verlies van locaties waar hellingprocessen
kunnen plaatsvinden en van steilwanden die hoog genoeg zijn voor soorten als de
Oehoe. Door het afdekken van de wanden worden ook grondwaterstromen en bronmilieus afgedekt waardoor de soorten van open, dynamische milieus en kalkmoeras-
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Puinwaaier (noordwand ENCI-groeve)

Oehoevallei

jes het steeds moeilijker zullen krijgen. Dit zijn nu juist de soorten waaraan de groeve
zijn faam ontleent. Ook moeten de taluds worden ingeplant om de erosiegevoeligheid te verminderen. Het gevolg is een relatief monotone wand die snel volgroeit
met bos, waarin open milieus en potentiële (kalk)graslandsituaties verdwijnen en
de ontwikkeling van natuurlijk bos wordt tegengewerkt.
In deze benadering is ook niet meegenomen dat de aantrekkingskracht van groeves
op bezoekers hoofdzakelijk berust op de indrukwekkende kenmerken van een open
kalkrotsenlandschap, met kliffen, rotswanden en puinkegels. Vergelijkbare landschappen zijn voor Nederlanders en Vlamingen doorgaans alleen in het buitenland
te zien.
Vanwege het voorkomen van de Oehoe en op basis van nieuwe ideeën over herinrichting die zijn verschenen in het rapport ‘Verborgen Valleien’, zijn in 2000 reeds aanpassingen in het afwerkingsplan doorgevoerd. Zo werd het afstorten van de wanden
met silex in de noordelijke lob in hoogte en omvang beperkt. In grote lijnen bevat het
huidige, goedgekeurde afwerkingsplan echter nog steeds diverse elementen die geen
rekening houden met de kansen voor natuurontwikkeling in de groeve.

Verborgen valleien in de e n c i -groeve
De bijzondere omstandigheden die in de e n c i -groeve aanwezig zijn, vormen nu al de
basis voor een boeiende natuur, echter de potenties zijn veel groter. Door de e n c igroeve te herinrichten volgens de principes van Verborgen Valleien kan de groeve
zich ontwikkelen tot een uniek natuurgebied. Het belangrijkste principe achter
Verborgen Valleien is het zoveel mogelijk toelaten van natuurlijke processen, waardoor de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Het gaat daarbij om de volgende
processen.

Aardverschuivingen en solifluctie
Onder invloed van grondwater en hellingprocessen kan de deklaag langs de kalkwanden naar beneden glijden. Hierdoor wordt de vegetatiesuccessie teruggezet en
kunnen pionierssoorten zich vestigen. Door wanden vrij te houden bij de herinrichting kunnen aardverschuivingen weer een rol krijgen. De vrijkomende dekgrond kan
zoveel mogelijk geconcentreerd worden in vrij liggende heuvels. Hierdoor ontstaan
dan ook besloten valeitjes tussen deze heuvels en de kalkwanden.
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Puinwaaiers
Waar de dekgrond afschuift, ontstaan puinwaaiers aan de voet van de groevewand.
Vestiging van karakteristieke planten en de kolonisatie door dieren verloopt beduidend beter bij wanden waar een puinwaaier aan de voet ligt. Sijpelend water vanuit
de voet van de puinwaaier kan zorgen voor interessante kwelmilieus met bronnetjes,
beekjes en poeltjes. Door de puinwaaiers niet meer af te storten met een dikke laag
silex (verplicht volgens het huidige afwerkingsplan) kan de natuur weer volop profiteren van dit specifieke milieu.
Regenerosie
Tijdens slagregens stromen grote hoeveelheden regenwater langs de groevewanden
en plateaus naar beneden. Hier ontstaan steeds nieuwe beekjes, tijdelijke bronnen en
watervalletjes. Als deze waterstroompjes zich concentreren, slijten door erosie soms
geulen uit. Regenerosie komt overal in de groeve voor maar op hellingen die met bos
zijn beplant, krijgt erosie weinig kans. Hellingen hebben hierdoor een monotoner
karakter dan op plaatsen waar stortregens steeds opnieuw voor dynamiek zorgen.
Door af te stappen van beplanting en in combinatie met natuurlijke begrazing blijft
de bodem open en krijgt erosie weer een kans.
Verslemping, stagnerend regenwater, afwisseling van nat en droog
Vooral aan de voet van pas afgewerkte en nog onbegroeide hellingen spoelen grote
hoeveelheden leem naar beneden. Hierdoor vullen poelen zich snel op met een
ondoorlatende leemlaag waar water lang blijft staan. Deze plekken begroeien met
een moerasvegetatie maar kunnen ook periodiek uitdrogen. Door deze extreme dynamiek blijven deze plekken open en profiteren pioniersoorten. Dit proces kan zich
overal in de groeve voordoen.
Hellingval
Waar bomen aan de rand van de groeve groeien, wringen de wortels zich tot in de
kalksteen. Dit kan leiden tot scheuren en spleten in de steilwanden waardoor delen
van de groevewand afbrokkelen. Hellingval kan zich overal voordoen waar steilwanden behouden blijven. Door de wanden ‘niet netjes’ af te werken, richels uit te sparen
en kalkkliffen te laten staan krijgt dit proces weer een kans. Kalkminnende varens,
mossen en insecten maar ook rotsbroedende vogels kunnen hiervan optimaal profiteren.
Natuurlijke begrazing
Groeves groeien snel dicht met een weelderig bos. Natuurlijke begrazing zorgt ervoor
dat er op termijn ook plaats blijft voor bloemrijke graslanden en andere vegetaties.
Grazers maken open plekken door het nemen van zandbaden, betreding en door
hoefgeschraap waardoor allerhande pioniersoorten een kans krijgen. Er bestaat al de
nodige ervaring met natuurlijke begrazing in groeves. In de Meertensgroeve en groeve het Rooth zijn hiervoor Konikpaarden uitgezet. Ook de e n c i -groeve biedt uitgelezen mogelijkheden voor begrazing.
Spontane bosontwikkeling
De open bodem van de groeve maakt de vestiging van boomsoorten eenvoudig. Vooral op vers aangebrachte dekgrond kiemen binnen enkele jaren bomen en struiken.
Het aanplanten van bomen is derhalve niet nodig en werkt een natuurlijke ontwikkeling juist tegen.
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Koniks in Meertensgroeve

Waterval in de e n c i -groeve

Grondwater
Kalksteen is in principe een weinig doorlatend materiaal. Echter waar zich breuken
en holtes in de kalk bevinden, kan grondwater doorgelaten worden en in de groeve
uittreden. Doordat de winning van mergel in de e n c i-groeve tot onder het freatisch
vlak plaatsvindt treedt op tal van plaatsen grondwater uit. Dit is zichtbaar in de vorm
van vele watervalletjes en natte breuklijnen. Daarnaast leveren de oude dekgrondbergingen, waarin een schijngrondwaterspiegel is gevormd, plaatselijk veel water.
Zolang het centrale deel van de groeve wordt bemalen, kan het uittredende grondwater via beekjes en watervallen naar het diepste punt stromen. De mogelijkheden
die hierdoor ontstaan voor de natuur zijn uniek. Niet alleen veel van de nu al aanwezige soorten zoals de Vroedmeesterpad en Kleine plevier profiteren hiervan, maar
er zijn ook kansen voor de Geelbuikvuurpad die momenteel alleen in groeve ’t Rooth
voorkomt.
Samengevat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de e n c igroeve als volgt:
• het vrijhouden van wanden van dekgrond waardoor hellingprocessen en puinwaaiervorming weer kunnen optreden;
• natuurlijke bosvorming stimuleren door te stoppen met het aanplanten van
bomen en struiken;
• ruw afwerken van de steilwanden met rotsen en kliffen waardoor de kansen voor
rotsbroedende soorten als de Oehoe toenemen;
• natuurlijke begrazing in te zetten in delen van de groeve die al zijn afgewerkt.

6.3 to e ga n k e l i j k h e i d
De Sint-Pietersberg heeft al sinds mensenheugenis grote aantrekkingskracht op
bezoekers. Ondanks het feit dat e n c i hier al sinds 1926 aanwezig is groeit de weerstand tegen de mergelwinning. Een vaak gehoord bezwaar is ‘wij willen onze berg
terug’. De veronderstelde teloorgang van natuur en de aantasting van het bestaande
landschap vormen daar de basis voor. Het draagvlak voor de bestaande mergelwinning zal echter groter worden als er meer verbondenheid met het gebied ontstaat.
Immers, onbekend maakt onbemind en zeker onbegrepen. Daarom is het belangrijk
om (delen van) de groeve waar mogelijk zo snel mogelijk open te stellen voor het
publiek.

6 m e r g e lw i n n i n g i n h e t m e r g e l pa r k

Momenteel is de groeve in haar geheel afgesloten voor het publiek. De eigenaar van
de groeve is formeel aansprakelijk en verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel, totdat de groeve formeel is overgedragen aan de eindbeheerder.
Indien ook niet overgedragen delen van de groeve in de toekomst toegankelijk worden voor het publiek, zal hiervoor eerst een oplossing moeten worden gevonden.
Op dit moment voorkomen hekwerken langs de groeverand dat mensen zich te dicht
aan de rand wagen. In de groeve zelf bestaat het gevaar dat materiaal vanaf de wanden naar beneden valt. Overigens wijkt dit gevaar niet fundamenteel af van de risico’s in populaire vakantiebestemmingen, zoals de Alpen of de Ardennen.
Om op veilige wijze toch een deel van de groeve (deels) open te kunnen stellen voor
het publiek, kan een fysieke afscheiding worden aangebracht in dat deel van de groeve waar afwerking reeds heeft plaatsgevonden en/of waar gedurende lange tijd niet
wordt gewerkt. Binnen dit afgeschermde deel kunnen dan mensen vrij rondlopen of
gebruik maken van een stelsel van aangelegde wandelpaden. De delen van de groeve
waar gewerkt wordt en waar verkeer is, kunnen niet worden opengesteld (in ieder
geval niet tijdens werkdagen) in verband met de veiligheid van de bezoekers en hinder tijdens de werkzaamheden. De openstelling kan ook stapsgewijs worden ingevoerd: eerst alleen excursies, later op bepaalde dagen zonder begeleiding en tenslotte
(deel van) de groeve altijd open voor publiek.
Dat openstelling van de groeve een positieve bijdrage levert aan het draagvlak blijkt
uit de vele reacties op excursies in de groeve. De Nederlandse Geologische Vereniging
organiseert reeds vele jaren geologische excursies. Sinds een half jaar worden ook
door de Stichting Ark excursies verzorgd, gericht op de bijzondere natuur en de dynamische processen in de groeve. Uit de enorme toeloop kan worden opgemaakt dat er
sprake is van een duidelijke behoefte aan informatie en een grote nieuwsgierigheid
naar wat er in de groeve gebeurt. Ook is er tijdens deze excursies volop ruimte voor
vragen en discussies over de mergelwinning en de natuurontwikkeling.
Uitgangspunt voor de toegankelijkheid is derhalve zoveel mogelijk openstellen van
de groeve, echter binnen de randvoorwaarden dat e n c i niet aansprakelijk is voor de
veiligheid van bezoekers en dat het productieproces ongestoord kan verlopen.

6.4 n a a r e e n n i e u w ve r b o n d
In dit hoofdstuk zijn de kansen beschreven die in de e n c i -groeve aanwezig zijn voor
de ontwikkeling van een spectaculair landschap met veel zeldzame natuurwaarden.
Door tijdens de herinrichting de principes van Verborgen Valleien toe te passen kunnen deze kansen optimaal worden benut. De groeve laat zien dat mergelwinning niet
alleen als aantasting van het huidige landschap moeten worden gezien. Het kan ook
een middel zijn om een uniek nieuw landschap te vormen. Met de bijzondere natuurwaarden en dynamische landschapsvormende processen heeft het gebied veel te bieden aan bezoekers.
De e n c i -groeve kan dan een van de belangrijke dragers onder het Mergelpark worden. Allereerste levert de groeve een fysieke bijdrage in de vorm van een grote oppervlakte aan natuurontwikkeling, zowel in de groeve zelf, als daarbuiten. Daarnaast
zullen communicatie en publiciteit rondom de groeve zeer positief bij kunnen dragen
aan de promotie van het Mergelpark.
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7 Ontwikkelingsperspectief Mergelpark

De voorgaande hoofdstukken laten zien dat de ruimtelijke samenhang in het gebied
onder de noemer van het Mergelpark kan worden hersteld en dat rondom Sint-Pietersberg, Caestert en Jekerdal een nieuw grensoverschrijdend landschap kan worden
opgebouwd, dat (weer) logisch in elkaar past. Daarbij is in de toekomst nog steeds
een rol weggelegd voor de vijf sectoren (natuur, cultuurhistorie, recreatie, landbouw
en mergelwinning) die nu het ruimtegebruik in het gebied bepalen.
In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingsperspectieven van deze sectoren in één
eindbeeld geïntegreerd. Dit levert het kaartbeeld op, zoals weergegeven in figuur 7.1.
Dít totaalbeeld is het ontwikkelingsperspectief waar het Mergelpark in de komende
decennia naar toe kan groeien. Aan de hand van de ontwikkelingen in de deelgebieden wordt dit beeld hieronder besproken. Vier artist impressions brengen in beeld
hoe dit landschap er dan uit zal zien.

7.1 noordelijk deel sint-pietersberg
De huidige ontwikkeling, waarbij de gronden op de Sint-Pietersberg worden aangekocht ten behoeve van de natuur, wordt voortgezet en het hele gebied wordt op termijn één uitgestrekt natuurgebied (groen op kaart 7.1). Het beheer is er op gericht om
de vegetaties te herstellen, die samenhangen met de gradiënt van voedselarm, boven
op de berg, naar voedselrijk, onderaan de berg. Zo ontstaat er een zonering van
schraalgraslanden op het plateau (geel in figuur 7.2), via kalkgraslanden (groen in
figuur 7.2) naar rijke beekdalgraslanden in het Jekerdal. Natuurlijke kuddes schapen
en runderen zorgen er met hun graasgedrag voor dat het gebied open blijft. Struwelen en bossen (vooral lager op de helling, waar de bodem rijker is) worden in het
graasbeheer meegenomen, zodat er fraaie gradiënten ontstaan. Op een aantal plaatsen is ruimte gemaakt voor hellingprocessen.
De nabijheid van de stad wordt in het beheer van de berg niet ontkend. Het gebied
is daarom vrij toegankelijk voor het publiek en Maastrichtenaren worden er welkom
geheten op hun berg. Auto’s zijn taboe op de berg en men kan er alleen wandelend of
per fiets terecht. Via wandelpaden (niet afgebeeld op de kaart) en de paadjes van grazers kunnen de bezoekers de berg verkennen. De fietsers hebben een eigen netwerk
dat ook aansluit op paden in de andere deelgebieden. Via een nieuwe lift bij de
Gebouwen Noord kan men 50 m omhoog naar het natuurgebied op de Sint-Pietersberg. Behalve de lift wordt voor wandelaars op de Sint-Pietersberg nog een viertal
nieuwe verbindingen gerealiseerd (paarse lijnen), waarlangs men kan afdalen, naar
het Jekerdal én naar de overgedragen delen van de e n c i -groeve.
De Sint-Pietersberg is rijk aan bezienswaardigheden, cultuurhistorische en
natuur/landschappelijke (rode en groene stippen), waar het publiek rondom verschillende thema’s wordt onderhouden. In het herstelde Fort St. Pieter kan de militaire
geschiedenis van de Sint-Pietersberg onder de aandacht worden gebracht. Het Fort
dient als regionale ingang voor het Mergelpark en hier starten diverse wandelroutes
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f i g u u r 7.1 Ontwikkelingsperspectief Mergelpark.
De verschillende legenda-eenheden worden hierna, in de
beschrijving van de diverse deelgebieden, toegelicht.

f i g u u r 7.2 Ontwikkelingsperspectief Sint-Pietersberg.

Vogelvluchtimpressie Pietersberg en Jekerdal vanuit Maastricht.
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over de Sint-Pietersberg. Hoeve Zonneberg staat in het teken van de Mergelland schapen, die hier hun verblijf hebben. Gebouwen Noord is op het eerste gezicht een verlaten expeditiegebouw, maar is van binnen omgetoverd in een verrassend cultureel
centrum, met horeca, ateliers etc. Hier vandaan vertrekken bijzondere excursies de
groeve in. De grotten blijven een van de grootste trekpleisters van het gebied. In het
sfeervolle buitenverblijf Slavante waant men zich terug in de 19e eeuw. Vanaf de
ruïne bij de hoeve Lichtenberg heeft men een prachtig uitzicht over het Maasdal. De
schaapskooi is hier gevestigd en er vinden tal van activiteiten rondom schapen en
begrazing plaats.

7.2 p l at e au va n c a e st e rt ( z u i d e l i j k d e e l s i n t- p i e t e r s b e r g )
Evenals het noordelijke deel van de Sint-Pietersberg wordt ook het Plateau van Caestert (zie figuur 7.3) ingericht als natuurgebied. De oostelijke plateaurand is begroeid
met hellingbos, waar natuurlijke processen, zoals hellingval weer de ruimte krijgen
en langs de zuidrand ontwikkelen zich bijzondere kalkrots-vegetaties op de kliffen
langs het Albertkanaal. Door het herstel van de kalkgraslanden is de natuurwaarde
in het gebied nog groter geworden. De (kalk)graslanden en bossen boven op het plateau zijn verbonden met het noordelijke deel van de Sint-Pietersberg en schapen en
runderen trekken heen en weer tussen deze gebieden. Door bos en grasland integraal
te begrazen, ontstaat een mozaïek van open en gesloten landschappen, met uitgebreide mantel en zoomvegetaties, waarin de zeldzame Eikelmuis en Hazelmuis zich
ophouden. Op de westelijke flank van het plateau liggen landbouwpercelen (geel),
waar graan (hogerop) en groenten (lager op de helling) verbouwd worden.
Bij Lanaye ligt de entree (roze stip) voor de bezoekers die vanuit het zuiden het gebied benaderen.
In het dorp ligt het museum dat informatie geeft
over de natuur in het gebied. Bij de sluizen ligt
een nieuwe horeca en kan men informatie krijgen over wandel- en fietsmogelijkheden in het
Mergelpark. Bezoekers met auto’s worden zoveel
mogelijk gestimuleerd om de auto hier te parkeren en te voet of per fiets verder te gaan. Het plateau is sowieso geheel autovrij. Via een nieuw
aangelegde wandelroute kunnen wandelaars
vanaf het kanaal naar het plateau lopen, waar ze
aansluiting vinden op het padennetwerk aldaar.
Fietsers (o.a afkomstig vanaf het veer over de
Maas tussen Eijsden en Lanaye) kunnen langs
het kanaal en langs de Maas het gebied inrijden.
Een bijzondere attractie in het gebied zijn de
grotten. De onveilige situaties die er nu nog
heersen, worden weggenomen door de ingangen
met stalen hekken zodanig af te sluiten dat illegaal bezoek niet meer mogelijk is. Een deel van
de entree van deze complexen kan echter vrij
toegankelijk blijven, zodat iedereen deze bijzondere locatie kan aanschouwen. In het zomerhalf-

f i g u u r 7.3 Ontwikkelingsperspectief Plateau van
Caestert.
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Vogelvluchtimpressie Plateau van Caestert gezien vanuit Wallonië.

jaar, als er geen vleermuizen in de grotten verblijven, kunnen speciale excursies
georganiseerd worden, met zaklamp en helm, onder begeleiding van een gids.
Een spannend, smal paadje voert door de Verborgen Vallei en ontsluit dit gebied
voor wandelaars die op zoek zijn naar meer avontuurlijke paden.
De hoeve Caestert biedt goede mogelijkheden om te worden ingericht ten behoeve
van de bezoekers van het gebied. Caestert wordt dan ook een ontmoetings- en rustpunt, waar tevens excursies naar de grotten kunnen starten. Een deel van de kamers
in het historische gebouw wordt ingericht om er te overnachten. De stallen worden
gebruikt als schapenverblijf, als de kudde in dit deel van het Mergelpark verblijft .

7.3 enci-groeve
Zowel tijdens de winning als bij de herinrichting van delen van de groeve waar de
winning achter de rug is, wordt rekening gehouden met de principes van Verborgen
Valleien (zie figuur 7.4). Zo worden bij het afgraven van de mergel oneffenheden in de
groevewand achtergelaten die als aangrijpingspunt kunnen fungeren voor natuurlijke processen en zijn er kalkkliffen blijven staan. Na de winning worden de wanden
niet meer afgedekt met dekgrond en silex. In plaats daarvan wordt de overtollige
grond op losse heuvels in de groeve neergelegd, zodat er ook meer besloten delen ontstaan. Op plaatsen waar (schijn)grondwater uit de wand treedt en waar regenwater
heen stroomt, worden plateaus aangelegd, waar het water zich kan verzamelen en
kalkmoerassen kunnen ontstaan. Op de dekgrondbergen en op plaatsen waar de
winning is afgerond krijgt de vegetatie de ruimte om zich spontaan te ontwikkelen.
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Deze gebieden worden overgedragen, ingericht
als begrazingsgebieden voor Konikpaarden en
schapen of geiten en opengesteld voor het
publiek. Terwijl de winning voortschrijdt in het
centrale deel van de groeve kan het noordelijke,
reeds afgewerkte deel al toegankelijk worden
gemaakt. Via een trap bij de hoeve Lichtenberg
en een wandelpad in de Oehoevallei kunnen
bezoekers in de groeve komen en vanaf de
Sint-Pietersberg een rondwandeling maken. Het
spectaculaire groevelandschap wordt daarmee
voor een groter publiek toegankelijk. Ook is het
mogelijk dat excursies vanuit de grotten in dit
deel van de groeve afdalen.
Zolang e n c i de groeve exploiteert, zal er grondwater worden opgepompt om het centrale deel
van de groeve droog te houden. Door het uittredende kwelwater ontstaat een uniek bronnenlandschap met beekjes, kalkgrasland, kalkwanden en losse kalkmoerasjes waarin veel
karakteristieke en beschermde soorten een
leefgebied hebben gevonden. Het eindbeeld van
de groeve hangt af van de vraag of de bemaling
wel of niet zal worden vervolgd nadat de mergelwinning is gestopt. In de bovenste schets op
de volgende pagina is ervan uitgegaan dat de
bemaling zal worden gecontinueerd. Indien de
f i g u u r 7.4 Ontwikkelingsperspectief ENCI-groeve
pompen echter worden stopgezet zal het centrale deel van de groeve langzaam vol lopen met
water (zie schets onder). Het landschap van beekjes, bronnen en kalkgrasland zal dan verdwijnen en er ontstaat een diepe plas. Ook
deze waterplas zal natuurwaarden kennen, echter dit zijn niet de bijzondere levensgemeenschappen waar de Limburgse mergelgroeves om bekend staan. Het al dan
niet stopzetten van de pompen is een keuze die gemaakt zal moeten worden zodra de
winning van mergel stopt. In de tussentijd kan het bronnenlandschap zich verder
ontwikkelen, zodat men tegen die tijd wel iets te kiezen heeft.

7.4 j e k e r da l e n c a n n e r b e r g
Het Jekerdal behoudt zijn mozaïek, waarin natuur en landbouw elkaar afwisselen
(zie figuur 7.5). Vanuit het noorden gezien wordt het eerste deel van het dal een half
natuurlijk open landschap (rood) dat refereert naar de stadsparken van Maastricht
enerzijds en het open Jekerdal anderzijds. In het gebied tussen de molens Lombok en
Nekum liggen goede mogelijkheden voor de landbouw en blijft het grondgebruik
vooral agrarisch. Hier worden groenten en fruit geteeld en naar de randen van het
dal liggen boomgaarden. Rondom de akkers liggen hagen en staan bomenrijen. Het
gebied tussen Nekum en Kanne wordt aan het natuurgebied gekoppeld. De Jeker kan
hier weer vrij meanderen en onder invloed van de beekdynamiek wordt het dal weer
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Eindbeeld groeve waarin blijvend gepompt wordt en

Eindbeeld groeve volgelopen als meer
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breder en minder diep. In dit deel van het Jekerdal ontwikkelt zich onder invloed van
de begrazing een half open landschap van bloemrijke graslanden, struweel en hier en
daar bos. Het begrazingsgebied staat in verbinding met de graslanden op de heuvels
rondom en de runderen kunnen ook daarheen lopen. Evenzo kunnen de schaapskudden afdalen in het Jekerdal en profiteren van het voedselrijke gras aldaar. Aan de
voet van de westelijke helling kan lokaal het kalkrijke kwelwater weer aan de oppervlakte worden gebracht waardoor zich hier een kalkmoeras vormt. Een mogelijkheid
is om het schone en kalkrijke grondwater dat in de e n c i -groeve gedurende de mergelwinning wordt opgepompt, via een pijpleiding hierheen te vervoeren, zodat in het
Jekerdal nog zo’n moeras kan worden gerealiseerd.
De flanken van de Cannerberg zijn de beste locatie voor de landbouw om actief te
zijn, in de vorm van wijnbouw en boven op de berg liggen nog enkele graanvelden.
De cultuurhistorische elementen die zich nog in het gebied bevinden (hagen, boomgroepen, boomgaarden en enkele holle wegen) worden versterkt. Het Cannerbos kan
worden uitgebreid op het plateau door zich hier nieuwe bossen te laten ontwikkelen,
waardoor er samen met de bossen op de hellingen van het Albertkanaal een groot
aaneengesloten areaal ontstaat. In Kanne liggen kansen om de Jeker weer zoveel
mogelijk in het dorpsbeeld terug te brengen door de oevers op te waarderen. Natuurlijke oevers en met natuursteen versterkte oevers wisselen elkaar daarbij af. Op de
hellingen ten oosten van Kanne zijn de potenties voor de landbouw het grootst en
worden groenten en fruit verbouwd en zijn de percelen met hagen van elkaar afgeschermd.
Behalve als entree voor de bezoekers die vanuit het westen het Mergelpark bezoeken,
is Kanne ook een pleisterplaats voor wandelaars en fietsers die het Mergelpark
bezoeken en in de cafés en restaurants neerstrijken. Voor de recreant is het Jekerdal
een belangrijke noord-zuid-verbinding. Het autoverkeer wordt er zoveel mogelijk
teruggedrongen en bezoekers worden gestimuleerd om in Kanne te parkeren. Voor
wandelaars is een nieuw pad aangelegd langs de Jeker en tussen de akkers door liggen (nieuwe) paadjes, waarlangs men de hellingen op kan wandelen. Fietsers en skaters gebruiken de twee asfaltwegen die door het dal lopen. Het Jekerdal herbergt ook
een groot aantal bezienswaardigheden, zoals de twee wijnhoeves, hoeve Nekum en
Apostelhoeve, waar bezoekers welkom zijn om geïnformeerd te worden over de wijnbouw in het Mergelpark. De watermolen Lombok kan worden hersteld en opengesteld voor het publiek. Hier is dan ook plaats voor een nieuwe horeca, waar men ook
streekproducten kan kopen van de bedrijven die in het Jekerdal groenten en fruit verbouwen. Château Neercanne blijft een van de trekpleisters van het Jekerdal, vanwege
zijn tuinen, het terras en het restaurant. In de gerechten wordt er gebruik gemaakt
van de producten die in het Jekerdal worden verbouwd.

7 o n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e f m e r g e l pa r k

f i g u u r 7.5a en b Ontwikkelingsperspectief Jekerdal en Cannerberg

7.5 toe ko m st va n h e t o n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e f
Het ontwikkelingsperspectief voor het Mergelpark is door intensief overleg met de
verschillende projectpartners tot stand gekomen. Na gezamenlijke goedkeuring zal
het dienen als een richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen in het Mergelpark en
richtinggevend zijn voor de samenwerking tussen de partners. De ontwikkelingsvisie
dient daarbij niet als bindend beleidsdocument maar als richtinggevend kader.
In het ontwikkelingsperspectief is al zoveel mogelijk rekening gehouden met
bestaande internationale, nationale en regionale beleids-, gewest- en structuurplannen en wetgeving. Echter in de toekomst kunnen zich ontwikkelingen voordoen die
een wijziging van het ontwikkelingsperspectief noodzakelijk maken, zoals:
• De implementatie van n at u r a 2000/Habitatrichtlijn. Naast de gevolgen die dit
heeft op de verdere ontwikkeling van de natuur in het Mergelpark, legt het mogelijk ook beperkingen op aan andere aspecten als recreatie en landbouw. In de
beheersplannen, die door de eigenaars/beheerders van de gronden worden opgesteld, zal hier in het komende jaar duidelijkheid over worden verschaft.
• In de loop van 2006 wordt gestart met overleg over alternatieve activiteiten en/of
bestemmingen van het e n c i terrein.
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Vogelvluchtschets van het Jekerdal en de Pietersberg vanuit Vlaanderen gezien

• De visie die aan het Mergelpark ten grondslag ligt, is een uitwerking van de ontwikkelingsvisie Drielandenpark. Het is in het belang van beide projecten dat een
goede afstemming tussen deze projecten plaats vindt. Hiervoor moeten in de
komende maanden nadere afspraken gemaakt worden. Mogelijk vloeien hier nog
wijzigingen uit voort.
Tussen de projectpartners zullen nadere procesafspraken gemaakt moeten worden
hoe wordt omgegaan met wijzigingen van het ontwikkelingsperspectief als gevolg
van dergelijke ontwikkelingen.
In bijlage 1 is een eerste ruwe uitwerking van het ontwikkelingsperspectief opgenomen, met daarin een groot aantal ideeën die in deze projectfase naar voren zijn
gekomen.
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Bijlage 1 Mogelijkheden voor de realisatie van
het Mergelpark

Tijdens de oriëntatiefase en gedurende het opstellen van de visie voor het Mergelpark is een groot aantal concrete mogelijkheden verzameld die een bijdrage kunnen
leveren aan de totstandkoming van het grensoverschrijdende natuur- en landschapspark. Een aantal van deze mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het Mergelpark wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. Deze mogelijkheden zijn mede gebaseerd
op de resultaten van de gespreksronde waar de eerste fase van het project uit
bestond.
Het gaat hierbij om een opsomming op hoofdlijnen, waarover de huidige en toekomstige partners in het project later nog een keuze moeten maken. Ook kan dit overzicht
nog uitgebreid worden met nieuwe ideeën van partijen die in de vervolgfase van het
project worden geconsulteerd. De verschillende acties en activiteiten zijn in de onderstaande tekst geaccentueerd. De volgende stap bestaat uit het communiceren en
afstemmen van deze hoofdlijnen met de verschillende overheden in Nederland,
Vlaanderen en Wallonië. Daarna kunnen de mogelijkheden verder worden onderzocht en uitgewerkt tot op het niveau van een concrete projectenlijst met daarbij
kosten, planning, partners etc. Daarvoor zijn mogelijk aanvullende studies en onderzoeken alsmede een toetsing aan de Europese (n at u r a 2000) en nationale wet- en
regelgeving noodzakelijk.

1

natuur
De potentie voor de natuur in het gebied is zo groot dat zij kan uitgroeien tot het
basiskapitaal van het Mergelpark. Uitbreiding van het areaal natuurgebied en vergroting van de kwaliteit sluit ook goed aan bij het streven van de lidstaten om de ecologische structuren te versterken en bij de Europese ambities om een samenhangend
netwerk van natuurgebieden te ontwikkelen. Hieronder zijn voor de ecologische
bouwstenen van het Mergelpark een aantal mogelijkheden weergegeven voor de
verdere ontwikkeling.
Voordat met de ingrepen in en inrichting van het Mergelpark wordt begonnen zal
eerst door de lidstaten een goede inventarisatie (volgens de vastgestelde richtlijnen)
gemaakt moeten worden van de natuurwaarden binnen het gebied. Dit is een vereiste vanuit de Habitatrichtlijn. Voor een aantal deelgebieden is een dergelijke beschrijving reeds voorhanden; voor de ontbrekende stukken zal deze inventarisatie aanvullend nog moeten plaatsvinden. Middels een nog op te zetten referentiesysteem
kunnen de effecten van de ingrepen op de natuur vervolgens worden gemonitord.
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Kalkgraslanden
Om de natuur van het Mergelpark te kunnen verrijken met deze bijzondere graslanden, moet er ingezet worden op het v e rwe rv e n van zov e e l m o g e l i j k
g e s c h i k t e g r o n d e n en een w i j z i g i ng van h e t b e h e e r zodat deze graslanden tot ontwikkeling kunnen komen. Een g r e n s ov e r s c h r i j d e n de a a n pak
is hierbij, gelet op de beperkte ruimte, een eerste voorwaarde.
In delen van de e n c i -groeve, waar kalk aan de oppervlakte ligt, kunnen zich ook
k a l kg e b o n d e n v e g e tat i e s o n t w i k k e l e n. Bij de wijze waarop de mergel
wordt afgegraven en de eindafwerking van de groeve kan hier rekening mee gehouden worden.

Hellingbossen
De hellingbossen in het gebied herbergen nu al een grote natuurlijke rijkdom. De
ontwikkeling van de bossen is erbij gebaat als er m e e r o p e n p l e k k e n i n h e t
b os ontstaan. Dit kan enerzijds op natuurlijke wijze, door hellingval. De weg van
Maastricht naar Lanaye loopt echter zo dicht langs de helling van de Sint-Pietersberg
dat neerstortende bomen een gevaar kunnen vormen voor het verkeer en daarom is
sinds enkele jaren het beheer van de helling hervat. Om het natuurlijke proces de
ruimte te geven en terugkerend herstelwerk te voorkomen, is het wenselijk dat
d e w e g e n k e l e t i e n tal l e n m e t e r s i n o o st e l i j k e r i c h t i n g o p g e s c h ov e n w o r d t . In Petit Lanaye, waar de huizen direct onder aan de helling
staan, moet voorkomen worden dat de helling instort. Door middel van h akh outb e h e e r, eventueel gecombineerd met stalen netten, kan de helling daar worden
gestabiliseerd.
Ook door storm ontstaan open plekken in het bos. Voor het leven in het bos is het
van belang dat dood hout niet wordt weggehaald. Ook e x t e n s i e v e b e g r a z i ng ,
waarbij de dieren vanuit het grasland ook de bossen kunnen aandoen, leidt tot extra
dynamiek. De beste kansen liggen hiervoor op het plateau van
Caestert en de Cannerberg, waar bos en grasland over grote
lengte aan elkaar grenzen.
In de aangeplante bossen op de heringerichte hellingen
van de e n c i -groeve kunnen de karakteristieke processen van
hellingbos worden bespoedigd door l o k a a l g r ot e o p e n
plekken te kappen.

Kalkkliffen
Mits de veiligheid van bezoekers niet in het geding is en er
geen gevaar is voor huizen en infrastructuur, kunnen op enkele plaatsen, met name langs de oostkant van de Sint-Pietersberg en de wanden van het Albertkanaal, b i j zo n d e r e h e l l i n g p r o c e s s e n w e e r w o r d e n t o e g e l at e n , zoals
aardverschuivingen, hellingval, verwering, doline vorming,
regenerosie en droogdalvorming.

Hellingval op de oostflank van Caestert

In de e n c i-groeve kunnen de potenties van kalkkliffen volop
worden uitgebreid wanneer de p r i nc i p e s van v e r b o r g e n
val l e i e n w o r d e n t o e g e past . Een voorwaarde is dan dat
de wan de n n i e t w o r d e n a f g e d e k t – ook niet gedeelte-

bijl age 1 m o g e l i j k h e d e n vo o r d e r e a l i sati e van h e t m e r g e l pa r k

Aardverschuiving en dalvorming noordwand ENCI-groeve

Ruw afgewerkte groevewand

lijk – met overtollige dekgrond. Door bij het afgraven van de kalk o n r e g e l m ati g h e d e n u i t t e s pa r e n , ontstaan aangrijpingspunten voor allerlei processen. Zo
raken smalle richels begroeid, waardoor de kalksteen er eerder verweert en via scheuren en breuken tenslotte uiteenvalt. Behalve de Oehoe broedt ook de Slechtvalk en de
Zwarte roodstaart hier graag. Waar zich dolines langs de bovenrand van de groeve
bevinden, kan da lvo r m i n g w o r d e n g e sti mu l e e r d . Deze dalen zullen op
lange termijn tot over de concessiegrens rijken. Onder de grondwaterspiegel wijkt de
wand door vorstwerking langzaam terug en ontstaat vanzelf een grillig patroon. Het
materiaal dat valt vormt rotshopen en puinwaaiers, waar veel vocht in opgeslagen
wordt. Hier profiteren rugstreeppadden en libellen van. In de steile wandjes van erosiegeulen, die door stromend regenwater uitspoelen, zoeken tal van insectensoorten
een goed heenkomen.

Grotten
De grotten ontlenen hun status als n at u r a 2000-gebied vanwege de vleermuizen
die er in grote getale overwinteren. Deze dieren zijn vooral gebaat bij een constant
klimaat in de grotten en geen verstoring. In de situatiebeschrijving van de grotten,
die vooraf van alle natuurgebieden is of wordt gemaakt in het kader van n at u r a
2000, dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de klimatologische
omstandigheden (oorzaak van de vochtigheid, temperatuur, luchtstromen, invloed
van grondwater) in de grotten en gangen. Deze gegevens zijn nodig om de impact
van mogelijke veranderingen te bepalen.
Voor zover dat niet al het geval is, moeten de grotten worden a f g e s l ot e n vo o r
h e t p u b l i e k . Uit ervaringen bij andere grottencomplexen blijkt dat het van belang
is dat er i n d e e n t r e e s e n i g e r u i m t e vo o r b e zoe k e r s overblijft om een
kijkje te nemen. Naast het afsluiten van de groeves is het to ezic h t o p de staat
va n d e h e k w e r k e n minstens zo belangrijk. Hekwerken nodigen namelijk altijd
uit om open te worden gebroken. Dit toezicht kan voor een deel plaatsvinden door de
sociale controle in de omgeving van de grotten te vergroten door het g e b i e d t e
b e t r e k k e n i n e e n d o o r ga a n d e wa n de lv e r b i n di ng .

Kalkmoerassen
Omdat herstel van de oude kwelstromen vanuit het zuid(west)en naar het Jekerdal
niet meer mogelijk is, is het v e r l ag e n van d e b o d e m de enige wijze om het
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Beekjes op de bodem van de ENCI-groeve

Zwerfvuil langs de Jeker

grondwater aan de oppervlakte te krijgen. h e r st e l van d e stu w e n d e w e r k i n g van een van de watermolens levert ook een verhoging van de waterstand,
maar opstuwing betekent ook het verlies van het vrije meanderen van de beek. Daarom is dit eventueel alleen toepasbaar op het traject tussen Lombok en Nekum.
Het water dat zich in de groeve verzamelt, wordt nu naar de Maas afgepompt.
Zolang er gepompt wordt, kan dit wat e r n a a r h e t j e k e r da l w o r d e n
g e l e i d . Hier kan het in de bodem worden geïnfiltreerd zodat in een klein gebied het
grondwater wordt opgestuwd tot aan het maaiveld. Op dit moment is dit de meest
kansrijke manier om kalkmoerassen in het Jekerdal terug te krijgen.

Mergelbeek
Voor de ontwikkeling van een natuurlijk beekdal is het van belang dat de J e k e r u i t
h a a r k e u r s l i j f va n h o o g o p g e s l i b t e o e v e r s w o r d t b e v r i j d . Als puin
en mergelblokken, die in de oevers liggen, worden verwijderd, herstelt het erosieproces zich en zal de bedding zich weer verbreden. De beste kansen hiervoor liggen in
het traject tussen de grens en Lombok. Ten noorden daarvan is de beekbedding recent
breed uitgegraven om overstromingen tegen te gaan en is herstel van beekgebonden
natuur alleen in de oevers nog mogelijk. In het traject tussen Kanne en Nekum echter
behoort de gehele dalvlakte nog steeds tot het overstromingsgebied van de Jeker.
h e r st e l va n d e wat e r dy n a m i e k is hier nog mogelijk en samen met een
n at u u r l i j k b e g r a z i ng s b e h e e r is dat de belangrijkste voorwaarde voor een
natuurlijk beekdal. Nieuwe biotopen en floristische waarden kunnen zich daar herstellen, zodat soorten als Watersnip, Ooievaar en orchideeën er op termijn kunnen
terugkeren. Waar mogelijk moet d o o d h o u t i n d e b e d d i n g ac h t e r g e l at e n
worden om de erosie te bevorderen.
In het dorp Kanne kan de j e k e r w e e r b e t e r z i c h t ba a r g e m a a k t worden
in het dorp door de oevers op te knappen en, waar mogelijk, toegankelijk te maken
voor het publiek. Ten zuiden van het dorp is een natuurlijke bedding mogelijk.

2

c u ltu u r h i sto r i e
Naast de grote potentie voor de natuur bezit het Mergelpark een bijzondere cultuurhistorische rijkdom. Dit erfgoed vormt een belangrijk onderdeel van het basiskapitaal van het gebied. Veel cultuurelementen zijn een erfenis zijn uit het verleden en de
functies die ooit verantwoordelijk waren voor het ontstaan, bestaan nu vaak niet
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meer. Om dit culturele erfgoed veilig te stellen voor de toekomst, is het van belang
om nieuwe functies te vinden die zich over de gebouwen en andere elementen ontfermen. Het spreekt voor zich dat hierbij zorgvuldig moet worden omgegaan met de
objecten. Naast nieuwe functies die het onderhoud bekostigen, zijn er subsidiemogelijkheden voor het behoud en beheer van monumenten. In het onderstaande overzicht is aangegeven welk perspectief er is voor de meest in het oog springende cultuurhistorische elementen in het Mergelpark.

Historische bouwwerken
Grotten
De grotten in de Sint-Pietersberg bieden, naast hun historische waarde en bijzondere
natuurwaarden ook r u i m t e vo o r d e r e c r e a n t om d e z e b i j zo n d e r e
o n d e rw e r e l d t e o n t d e k k e n . De VVV Maastricht sluit bij zijn tochten goed aan
op vooral het historische thema van de grotten. Zaken als mergelwinning, wandschilderingen en de onderduikers die zich hier in de oorlog schuil hielden, worden er voor
jaarlijks bijna 150.000 bezoekers zichtbaar gemaakt. Daarmee zijn de grotten een van
de belangrijkste trekpleisters van de stad.
Er is bij de VVV veel belangstelling om a a n d e g r ot t e n e xcu r s i e s u i t stap j e s i n d e e n c i - g r o e v e t e kop p e l e n . Ook zou onderzocht moeten worden of er
ruimtes gebruikt kunnen worden voor exposities, muziekuitvoeringen e.d of dat deze
nieuwe ruimtes gegraven worden. Een voorbeeld hiervan is de Cathedrale d’Images
in Baux de Provence. De grotten van Caestert zijn niet voor het publiek toegankelijk.
Dit betekent echter dat er ook geen sociale controle is en dat leidt tot vandalisme en
vervuiling van het gebied. De Stichting Onderaardse Kalksteengroeven heeft in de
loop der tijd ervaren dat het goed afsluiten van de grotten en het veilig stellen van de
bijzondere waarden die ze vertegenwoordigen, het beste gaat als het publiek er bij
betrokken wordt. Dit is mogelijk door de e n t r e e s van d e g r ot t e n w é l t o e ga n k e l i j k t e m a k e n , e r wa n d e l r o u t e s l a n g s l e i de n , e r e xc u r s i e s
t e g e v e n e n s p e c i a l e k i j k dag e n t e o r ga n i s e r e n . Voor de grotten van
Caestert zou een avontuurlijker type excursies georganiseerd kunnen worden, waarbij de bezoekers met helm, zaklamp en cape om de grotten intrekken. Ook de grotten
in de Cannerberg kunnen op bescheiden schaal onder de aandacht van het publiek
gebracht worden.
Hoeve Caestert
Deze 350 jaar oude hoeve is de enige bebouwing op het gelijknamige plateau en
wordt nog bewoond door een landbouwer die zijn vee op het plateau laat lopen. De
naam Caestert verwijst vermoedelijk naar een Romeinse Castra, legerkamp, waarvan
de sporen hier in de ondergrond nog aanwezig zouden moeten zijn. In het terrein
kunnen de co n t o u r e n va n d i t k a m p z i c h t ba a r g e m a a k t w o r d e n . De
hoeve ligt aan de historische (vermoedelijk ook al uit de Romeinse tijd daterende)
weg van Maastricht naar Luik, die boven over de Sint-Pietersberg loopt, maar nu
onderbroken wordt door de e n c i -groeve en het Albertkanaal. Door het p l a at s e n
van e e n r om e i ns e w e g w i j z e r kan de historische betekenis van deze weg
inzichtelijk worden gemakt.
Pas als de huidige bewoner er weg gaat, komt het gebouw beschikbaar voor een
andere functie. Bij verschillende organisaties leeft de wens om er een b e zo e k e r s c e n t r um van te maken, waar men informatie krijgt over de bijzondere natuur van
de Sint-Pietersberg, de grotten, de vleermuizen etc. Wanneer dit wordt gecombi-
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Hoeve Caster

Schaapskudde op de Pietersberg (foto Natuurmonumenten)

n e e r d m e t e e n b e s c h e i de n h o r e c a f u n c t i e , b i j vo o r b e e l d vol g e n s
d e f o r mu l e van e e n b e r g h u t, zal dat de aantrekkelijkheid verder vergroten.
Het geheel kan dan uitgroeien tot een wilderniscafé, waar ook de excursies starten
naar de grotten en naar de Verborgen vallei. Een van de stallen kan gebruikt worden
als o n d e r kome n vo o r d e s c h a a p s k u d d e die over de Sint-Pietersberg trekt.
De overige ruimtes kunnen gebruikt worden vo o r ag r ot o e r i sme , een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie, speciaal ontwikkeld voor boerderijen.

Hoeve Nekum en Apostelhoeve
Deze twee historische gebouwen zijn de enige twee boerderijen die in het Jekerdal
liggen en tevens de enige waar vanuit nog een agrarische functie (wijnbouw en veeteelt) wordt uitgeoefend. Op de beide hoeves kan men een rondleiding krijgen. De
Apostelhoeve is bekend geworden omdat op haar landerijen, na een afwezigheid van
honderden jaren, in 1970 de wijnbouw weer in het Jekerdal werd geherintroduceerd.
Op de hoeves kan de wijnbouw in het Jekerdal centraal worden gesteld. Bezoekers
worden er g e ï n f o r m e e r d ov e r d e u n i e k e k wa l i t e i t e n van h e t m e r g e l pa r k vo o r d e w i j n b o u w e n k u n n e n e r w i j n p r o e v e n , ko p e n e t c .
Fort Sint-Pieter
Dit oude fort op de noordpunt van de Sint-Pietersberg diende ter verdediging van de
stad Maastricht. Het vijfhoekige bouwwerk is grotendeels een ruïne en wordt door
een restaurant in een modern gebouw gedeeltelijk aan het oog onttrokken.
Hier kan de m i l i ta i re f u n c t i e van d e s i n t - p i e t e r s b e r g o n d e r d e
a a n dac h t w o r d e n g e b r ac h t en de rol die het fort daarin heeft gespeeld. Daarnaast heeft men vanaf hier een prachtig uitzicht over de stad en het Jekerdal. Het is
tevens sta r t p u n t va n d e wan de l r o u t e s e n f i e t s r o u t e die over de SintPietersberg lopen. Het op handen zijnde herstel van het fort (plan van Natuurmonumenten en de gemeente Maastricht) vormt een belangrijke bijdrage aan het zic h tba a r m a k e n va n d e m i l i tai re g e s c h i e d e n i s van d e p i e t e r s b e r g .
Hoeve Lichtenberg
Van de oorspronkelijke middeleeuwse boerderij rest alleen nog de ruïne van de donjon (gerestaureerd door e n c i in 1986). Vanaf deze woontoren heeft men een prachtig
uitzicht over het Maasdal. De uitzichttoren is op dit moment de belangrijkste attractie van deze prachtige hoeve.
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Als er een nieuwe lift bij Gebouwen Noord wordt gebouwd, zal het aantal bezoekers
hier toenemen. Deze hoeve is op dit moment de belangrijkste v e r b l i j f p l a ats van
d e s c h a a p s k u d d e die de Sint-Pietersberg begraast. Rondom het thema schapen
kunnen hier tal van activiteiten plaatsvinden. Ook is het mogelijk om hier pr o duc t e n t e ko p e n d i e m e t d e s c h a p e n t e m a k e n h e b b e n , zoals vachten, wol,
melk, kaas etc.

Hoeve Zonneberg
Deze hoeve met binnenplaats stamt uit 1875 en is een van de laatste grote boerderijen
die in het gebied gebouwd zijn. De hoeve Zonneberg is op dit moment verhuurd.
Als de huidige huurder vertrekt, kan worden onderzocht of de hoeve een andere
bestemming kan krijgen.
Gebouwen Noord
Dit voormalige expeditiegebouw wordt nog maar gedeeltelijk door e n c i gebruikt en
daarom zijn er plannen ontwikkeld voor de realisatie van een e i g e n t i j d s c u ltu r e e l c e n t r um m e t ate l i e r s dat t e v e n s d i e n st k a n d o e n a l s b e zoe k e r s c e n t r um. Dit gebouw van architect Peutz past goed in het concept van het
Mergelpark, maar dan is het wel van belang dat de authenticiteit behouden blijft.
Dat wil zeggen het herkenbaar moet blijven als onderdeel van de industriële cementproductie in Nederland. Binnenin kan gebruik worden gemaakt van het verrassingseffect bij de bezoeker door een totaal andere (leisure)functie, inrichting en vormgeving te gebruiken dan men verwacht. Hierover is een intentieverklaring tot stand
gekomen tussen de gemeente Maastricht en e n c i . Een nieuwe stichting Ainsi gaat
het gebouw waarschijnlijk exploiteren, ten behoeve van kunstenaarsateliers, toneelstudio’s, exposities, ruimte voor creatieve bedrijven en een horecafunctie. Een paar
oude, indrukwekkende machines houden daar de herinnering aan de oude functie
nog levend. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn projecten als de Westergasfabriek,
Emscherpark en een bedrijventerrein in Haarlem. In de nieuwe functies van het
gebouw kan een van de i nga n g e n va n h e t m e r g e l pa r k worden ingepast.
Hier kan men parkeren en informatie krijgen over de mogelijkheden in het park. Een
buitenl i f t k a n m e n s e n i n e n k e l e m i n u t e n n a a r d e s i n t - p i e t e r s b e r g
b r e n g e n. Ook kan van hieruit de groeve voor bezoekers worden geëxploiteerd, door
er avontuurlijke t o c h t e n te laten starten. Daarnaast is het aan de Stichting Ainsi
om uitdagende initiatieven te bedenken waarmee ook nieuwe groepen mensen worden aangetrokken.
Watermolens Lombok en Nekum
Het molengebouw van de molen Lombok is nog intact, maar de sporen van het waterrad en de molenvijvers zijn bijna verdwenen. Van de molen Nekum resteert alleen het
gebouw, dat enkele decennia geleden is omgebouwd tot een woning. h e r st e l van
m o l e n l om b o k is mogelijk en te combineren met o p e n ste l l i n g vo o r h e t
p u b l i e k . Deze locatie leent zich ook goed voor een c a f é m e t t e r r a s a a n d e
j e k e r.
Château Neercanne
De tuinen van het chateau zijn enkele jaren geleden deels gerestaureerd. Inmiddels
wordt gewerkt aan het h e r st e l va n d e h i st o r i s c h e v i j v e r pa r t i j voor het
kasteel. Gronden voor het kasteel langs de Jeker kunnen zodanig worden ingericht
dat ze een grotere natuurlijke en landschappelijke waarde krijgen.
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Historische landschapselementen
Verborgen vallei
Na de winning van kalksteen in de onderaardse gangen is ter hoogte van Lanaye
ook een korte tijd in dagbouw mergel gewonnen. Een meer dan 40 meter diepe, vrij
smalle kloof is hierbij ontstaan, door verwildering heeft zich hier nu een dicht bos
ontwikkeld. Het is een bijzonder cultuurhistorisch erfgoed waar b i j e v e n t u e l e
s lu i t i n g va n d e g r ot i n ga n g e n z e e r zo r gv u l d i g m e e m o e t w o r d e n
omge gaan.
Kalkgraslanden
Door de eeuwenlange verschraling als gevolg van de intensieve schapenbegrazing
ontstonden hier unieke kalkgraslanden. Na het wegvallen van de schapenteelt is de
kwaliteit van deze graslanden gaandeweg verminderd en dreigden ook de laatste
restanten in bos te veranderen. Door Natuurmonumenten is een intensief beheer
gestart om h e t o p p e rvl a k a a n k a l kg r a s l a n d i n d e t o e kom st w e e r
t e v e r g r ot e n . Ook langs de randen van het plateau van Caestert kunnen de aanwezige k a l kg r a s l a n de n w e e r w o r d e n h e r st e l d.
Holle wegen
In de steile oostelijke wanden van zowel de Sint-Pietersberg als de Cannerberg bevinden zich enkele holle wegen. Met name de steile bermen van deze wegen zijn bekend
om hun typische bosplanten die er groeien. H e r st e l van d e z e n at u u r l i j k e
b e g r o e i i ng is een van de activiteiten die in het kader van het Mergelpark kan
plaatsvinden.
Albertcanyon
Bij de aanleg van het Albertkanaal heeft men indertijd een brede canyon moeten graven dwars door de Sint-Pietersberg heen. Sindsdien is de Sint-Pietersberg in tweeën
gekliefd. De wanden van de canyon zijn met bijzondere kalkminnende vegetaties
begroeid. Hier zijn mogelijkheden om de r ot s wan de n b e t e r t e k u n n e n
b e l e v e n . Op termijn is het wellicht zelfs mogelijk om m e t e e n h a n g b r u g over
de canyon de zuidelijke en de noordelijke Pietersberg voor wandelaars weer met
elkaar te verbinden en ook de oude route van Luik naar Maastricht te herstellen.

3

r e c r e at i e
Het Mergelpark is uniek door zijn diversiteit, zowel aan culturele en historische
bezienswaardigheden als aan bijzondere landschappen en natuurgebieden. Echter er
is weinig dat deze waarden met elkaar verbindt, waardoor een succesvolle gebiedsontwikkeling tot nog toe achterwege is gebleven.
Een hecht verbond tussen natuurontwikkeling enerzijds en recreatie en toerisme
anderzijds in het Mergelland is noodzakelijk. Recreatie en toerisme kunnen dan dienen als één van de economische motoren voor een verdere natuurlijke ontwikkeling
van het gebied. Om deze kans te kunnen benutten, moeten zowel de recreatie als de
natuurontwikkeling in evenwicht zijn. Onderstaand worden een aantal mogelijkheden voor de recreatieve ontwikkeling van het Mergelpark uitgewerkt.
Opgemerkt moet worden dat projecten alleen kunnen plaatsvinden binnen de randvoorwaarden die gesteld worden vanuit n at u r a 2000. Voorzieningen die in het
ene gebied wel toelaatbaar zijn zullen in een aantal andere gebieden pertinent
geweigerd worden vanwege hun impact op de natuurontwikkeling. De recreatieve
ontwikkeling van het Mergelpark is daarmee maatwerk.
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Het plaatsje Kanne kan uitgroeien tot een van de trekpleisters van het Mergelpark

Ingangen en routes
De ingangen en routes spelen een cruciale rol. Door deze op passende en herkenbare
wijze vorm te geven krijgt het Mergelpark zijn beoogde allure. Uitgangspunten zijn
h e r k e n ba r e i nga n g e n d i e g o e d b e r e i k ba a r z i j n m e t vo l d o e n de
pa r k e e r g e l e g e n h e i d. Dit betekent dat ze aan de rand van het Mergelpark
moeten liggen en een aansluiting moeten hebben op de belangrijkste (provinciale)
wegen. E e n d u i d i g e , b e g r i j p ba r e w e g w i j z e r s brengen de bezoekers rechtstreeks naar de juiste plaats van bestemming. Vanuit de ingangen moeten bezoekers
direct hun weg kunnen vinden via wandel- en fietsroutes en er zal voldoende informatie over het Mergelpark (kaarten, beschrijvingen etc.) verkrijgbaar moeten zijn.
De aanwezigheid van een h o r e c avo o r z i e n i n g e n e v e n t u e e l f i e t sve r h u u r verhogen de aantrekkelijkheid.
In de zomermaanden en in de weekends kan een N at u u r b u s worden ingezet, die
een ronde door het hele gebied maakt en mensen vervoert tussen de hoekpunten.
In figuur b1 zijn de meest geschikte locaties voor de regionale ingangen (R) weergegeven. Dit zijn de ingangen waar de bezoekers van buiten het Mergelpark binnengaan.
Inwoners uit de omliggende dorpen en steden kunnen ook gebruik maken van de
lokale ingangen (L). D e r e g i o n a l e i nga n g e n vo o r b e zo e k e r s van u i t
nederland kunnen worden aangelegd bij fort sint pieter en bij
d e g e b o u w e n n o o r d . Voorwaarde is dan wel dat hier voldoende parkeergelegenheid aanwezig is en dat het vanaf hier makkelijk moet zijn om de Sint-Pietersberg op
te gaan. Dit is te realiseren door de aanleg van een lift bij de Gebouwen Noord waarmee dan ook mindervaliden makkelijk in het natuurgebied kunnen komen. De uitstraling van deze plek zal wel opgewaardeerd moeten worden zodat direct duidelijk
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f i g u u r b1 Routing, regionale (R) en lokale (L) ingangen,
horeca (blauw) en autovrije gebieden (geel)

f i g u u r b2 Wandelnetwerk, bestaande wandelpaden
(groen) en mogelijke nieuwe (paars).

wordt dat men een bijzonder natuurgebied betreedt. De ingang op de Sint-Pietersberg
bedient naast de regionale bezoekers ook de inwoners van Maastricht. vanu i t
wa l l o n i ë k u n n e n b e zoe k e r s h e t g e b i e d b i j d e s lu i s van l a n ay e
b e t r e d e n . Dit is een markant punt en makkelijk geschikt te maken als er voldoende parkeergelegenheid, een café en een informatiepunt over het gebied worden aangelegd. D e b e zoe k e r s van u i t v l a a n d e r e n k u n n e n b i j K a n n e h e t
g e b i e d b i n n e n kom e n . Het hele dorp fungeert hier als entree en de voorzieningen voor parkeren, horeca en informatie zijn verspreid over het hele dorp.

Wandelen, fietsen en varen
Aangezien bezoekers het Mergelpark vooral wandelend en fietsend zullen verkennen
zal de recreatieve infrastructuur met name op hen gericht moeten zijn. Een van de
bijzonderheden van het Mergelpark is dat men er omheen kan varen. Met een u i t g e b r e i d n e t w e r k a a n wan de l pa d e n , f i e t s r o u t e s e n va a rv e r b i n d i n g e n kan het Mergelpark optimaal gebruikt worden door bezoekers. In de toekomst moet een mogelijke voet-fietsbrug over de Maas bij de Gebouwen Noord niet
worden uitgesloten. Dit zou een aantrekkelijke verbinding kunnen zijn met de oostoever van de Maas en de Pietersplas.
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f i g u u r b3 Fietsnetwerk, bestaande fietsroutes (groen) en
mogelijke nieuwe (paars).

f i g u u r b4 Vaarverbindingen en aanlegsteigers.

Wandelen
In figuur b2 zijn met groen de paden afgebeeld die de wandelaar op dit moment ter
beschikking heeft in het gebied. Met name in de bossen ligt vanouds een dicht
padennetwerk, de rest van het Mergelpark is maar matig ontsloten voor wandelaars.
Door n i e u w e pa d e n aan te leggen d o o r h e t j e k e r da l , de opengestelde
d e l e n va n d e g r o e v e en t u s s e n p l ate au e n dal (vooral vanuit Maastricht
en Lanaye) kan het padennetwerk sterk worden verbeterd. Vanuit Lanaye kan zelfs
een pa d i ng e h a k t w o r d e n i n d e m e r g e lwa n d , waarlangs men naar het
Plateau van Caestert komt; dit pad kan dan op zichzelf al uitgroeien tot een attractie.
Door de aanleg van nieuwe paden nemen ook de mogelijkheden toe voor i nt e r e s san t e wa n d e l r o u t e s . Deze moeten beginnen bij de hoofdingangen en bijzondere natuurfenomenen, andere attracties en horeca moeten daar in opgenomen zijn.
Hiervoor kan aangesloten worden bij de initiatieven die op dit moment in het kader
van het Interreg project Sint-Pietersberg worden ontplooid. Daarnaast moet het voor
bezoekers ook mogelijk zijn om zelf de weg door het gebied te zoeken. Andere mogelijkheden zijn om rondom het thema geologie een s p e c i a l e m e r g e l pa r k - g e o r o u t e uit te zetten, die de bijzondere geologische fenomenen langs gaat. Ook kan
het startpunt van het meest bekende Nederlandse lange afstandspad (het Pieterpad)
beter worden benut in de marketing van het gebied.
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Veel mensen zullen er de voorkeur aan geven om gemarkeerde routes te volgen waardoor gebieden die verder van de routes afliggen, rustiger zullen zijn dan gebieden
langs de route. Ook door de a a n l e g van c re at i e v e f ys i e k e ba r r i è r e s , zoals
lange aanlooproutes en steile paden, kunnen bezoekersaantallen op kwetsbare plaatsen worden gereguleerd. Een andere mogelijkheid is het a a n b r e n g e n van e e n
zon e r i n g i n h e t g e b i e d , waarbij paden aan verschillende groepen worden
toegewezen. Zo kan voorkomen worden dat er verbodsborden in het gebied moeten
worden geplaatst om de bezoekers uit bepaalde gebiedsdelen weg te houden.

Fietsen
Zoals in figuur b3 is te zien is het gebied voor fietsers reeds goed ontsloten. Zowel
door het Maasdal, het Jekerdal als over de Sint-Pietersberg kan men van noord naar
zuid het gebied doorsteken. Van oost naar west zijn er geen mogelijkheden om het
gebied door te steken, maar de vraag is of zo’n verbinding nodig is. Zo’n verbinding
zou namelijk flinke hoogteverschillen overbruggen. Wel kan vanuit het westen van
Maastricht e e n f i e t s pa d ove r d e c a n n e r b e r g n a a r h e t j e k e r da l worden aangelegd en als de l i f t van u i t d e g e b o u w e n n o o r d ook fietsers kan
meenemen, betekent dat een extra mogelijkheid om van de Sint-Pietersberg in het
Maasdal te komen. De meeste fietsers zullen het Mergelpark aandoen op een langere
fietstocht, waarin ook gebieden buiten het park zijn betrokken. Mensen die een
recreatieve fietstocht ondernemen, overbruggen doorgaans zo’n 25 tot 35 km en het
Mergelpark zelf is te klein voor deze afstand. Het is daarom van belang om aan te
s lu i t e n b i j a l b e sta a n d e f i e t s r o u t e s en de mensen die deze tochten
maken bij de grenzen van het park te wijzen op de bezienswaardigheden. Bestaande
fietsroutes zijn de Via Jecora, die van Tongeren naar Maastricht loopt en het grensoverschrijdende knooppuntennetwerk. De Via Jecora is een nog onbekende, maar
interessante route, die het hele Jekerdal volgt. Deze j e k e r r o u t e k a n sa m e n
m e t h e t m e r g e l pa r k g e p r om o ot w o r d e n. Ook is het mogelijk om 1 o f
2 n i e u w e r o u t e s u i t t e z e t t e n , d i e h e t M a a s dal vol g e n en gebruik
maken van het nieuwe fietsveer dat tussen Eijsden en Lanaye de Maas oversteekt.
Varen
Speciaal aan het Mergelpark is dat men er per schip voor een groot deel omheen kan
varen. De Maas en het Albertkanaal bieden tal van mogelijkheden om aan boord te
gaan. Zo kan een n e t w e r k van va a rv e r b i n di ng e n worden opgezet, waar ook
punten buiten het Mergelpark in opgenomen zijn, tot aan Luik toe. In figuur b4 zijn
de locaties aangegeven waar nu al steigers zijn. Om een goede vaarverbinding te
verkrijgen, zullen er nog een aantal ste i g e r s a a n g e l e g d m o e t e n w o r d e n .
Wanneer de bootverbinding ook open staat voor fietsers, wordt het mogelijk om
g e com b i n e e r d e f i e t sva a r t o c h t e n te maken, waarbij iemand vanuit Maastricht, Visé of Luik naar Kanne vaart en dan per fiets weer terugrijdt. Daarvoor is het
dan wel nodig dat de f i e t s r o u t e s a a n s lu i t e n o p d e a a n l e g p l a ats e n .

Bezienswaardigheden
Cultuurhistorische bezienswaardigheden
In eerdere hoofdstukken is al gewezen op het grote en gevarieerde aanbod aan cultuurhistorische bezienswaardigheden in het Mergelpark. Onder de noemer Mergelpark kunnen zeer uiteenlopende zaken, zoals een 18e eeuw Château en industrieel
erfgoed van mergelwinning, grotten en wijnhoeves samengebracht worden. Daarbij
moet dan wel de s p e c i a l i t e i t van i e d e r e l o c at i e t e n vo l l e b e n u t
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w o r d e n en moet voorkomen worden dat een situatie ontstaat waarbij iedere
attractie van alles wat in zich heeft. In figuur 3.1 zijn de cultuurhistorische bezienswaardigheden aangegeven die in het gebied liggen, of kunnen worden ontwikkeld.

Natuurlijke bezienswaardigheden
De kalkkliffen dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van het Mergelpark voor
bezoekers. Op loopafstand vindt men kliffen waar vanaf men een wijds uitzicht
heeft naar alle windrichtingen. Hier kunnen pan o r a m a p u n t e n w o r d e n
i ng e r i c h t. Waar de stabiliteit het toelaat, nodigen de wanden uit tot klauteren en
klimmen en ook de mogelijkheid om fossielen te zoeken spreekt tot de verbeelding.
Waar de veiligheid niet in gevaar is, is een b e t e r e o n t s lu i t i ng van d e wa n d e n gewenst, zodat bezoekers deze intrigerende locaties kunnen ontdekken. Het
fietspad langs het Albertkanaal is daardoor nu al een geliefde route en het Maasbos
kan uitgroeien tot een attractie voor toekomstige excursies vanuit de hoeve Caestert.
De grote bloemenrijkdom van de natuurlijke kalkgraslanden, de rondtrekkende
schaapskuddes en de grote grazers die er vrij rondlopen zijn aspecten waarmee
bezoekers van het Mergelpark kunnen worden getrokken. Bij de a a n l e g van
pa d e n door het gebied kan hier rekening mee gehouden worden.
De hellingbossen in het Mergelpark zijn de meest toegankelijke delen van het
gebied. Vanouds ligt er een omvangrijk padennetwerk en er wordt veel gerecreëerd.
Naarmate de bossen natuurlijker worden, is het wenselijk dat de recreatieve infrastructuur aansluit bij het meer en meer verrassende en avontuurlijke karakter van
het gebied. Het v e r m i n d e r e n , l at e n v e rwi l d e r e n e n l at e n s l i ng e r e n
va n wa n d e l pa d e n vormt daarbij een belangrijke ontwikkeling. Ook waar mogelijk de scheiding tussen bos en open gebied verminderen door het w e g h a l e n van
r a st e r s .
Zonder de vleermuizen te verstoren kunnen ook in de grotten van Caestert r o n d l e i d i ng e n g e g e v e n w o r d e n . Hier kan dan ingespeeld worden op de wensen
van de meer avontuurlijke bezoeker, die met helm en zaklamp de grotten in wil.
Wel moet vooraf goed bekeken worden welke gangen wel en welke niet geschikt
zijn voor toegankelijkheid.
De Jeker is een belangrijke noord-zuid as voor tal van soorten. Vissen en andere
dieren die afhankelijk zijn van het water als leefgebied gebruiken de beekloop en de
vochtige milieus in het dal als corridor tussen de verschillende leefgebieden. Ook
vleermuizen volgen deze dalen als ze op weg zijn tussen kolonie en foerageerplaats.
Ook voor de mens is het dal een belangrijke verbindingsweg om zonder al te grote
hoogteverschillen in het heuvelland te kunnen recreëren. Voor wandelaars kan daarom e e n a a n t r e k k e l i j k pa a d j e w o r d e n a a n g e l e g d dat o n g e v e e r d e
l o o p va n d e J e k e r vo l g t .

Horeca
Het gebied herbergt nu al een aantal bijzondere horecagelegenheden (zie figuur b5),
zoals Château Neercanne en Slavante. Hun formule sluit nu al goed aan bij die van
het Mergelpark en kan daarom ingepast worden in de verdere toeristisch-recreatieve
ontwikkeling van het gebied. Voor andere horeca, voornamelijk gelegen langs de
rand van het gebied in Maastricht en Kanne, hangt veel af van het eigen initiatief
van de ondernemers. Voorlopig zijn ze vooral aangewezen op bestaande stromen
bezoekers. In andere gebieden blijkt dat vooral nieuwkomers en maar een klein deel
van de bestaande horeca meegaat in nieuwe ontwikkelingen. Het communicatieplan
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f i g u u r b5 Bestaande en nieuwe horeca.

f i g u u r b6 Landbouw in de toekomst, akkers (geel), wijnbouw (blauw) en groenteteelt (oranje).

zou daarom ook moeten voorzien in p r o j e c t e n d i e d e b e sta a n d e h o r e c a i n
h e t p r o j e c t b e t r e k k e n , zoals g e z a m e n l i j k e a n s i c h t k a a r t e n en een
wa n d e l e n f i e t s k a a r t , die met een set van kortingbonnen in het gebied wordt
verkocht. De horecaondernemers kunnen dan ook het logo van h e t par k gaan
gebruiken in hun correspondentie. In de toekomst is er naast de bestaande horeca
ook ruimte voor nieuwe. Deze kan vaak gekoppeld worden aan bestaande bezienswaardigheden, waardoor iedere plek zijn eigen uitstraling en sfeer heeft. Voorbeelden daarvan zijn een o n t m o e t i n g s - e n r u stp u n t i n d e h o e v e c a e st e r t,
c a f é m e t t e r r a s b i j f o r t st. p i e t e r en een c a f é - r e stau r a n t i n d e
g e b o u w e n n o o r d . Ook is ruimte voor een c a f é b i j d e s lu i z e n van L a n ay e ,
waar een belangrijke ingang zal komen.

4

landbouw
Landbouw is vanouds een van de grootste grondgebruikers in het Mergelpark. In de
afgelopen eeuw heeft de landbouw een ware metamorfose doorgemaakt van kleinschalig en extensief, naar grootschalig en intensief. Dit heeft ook zijn weerslag gehad
op het landschap en de natuurlijke kwaliteiten van het gebied. Door trends op Europees en mondiaal niveau is de landbouw in het Mergelland economisch verzwakt;
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een verdere intensivering heeft dan ook geen toekomst. Echter wanneer de landbouw
zich aanpast aan de ontwikkelingsrichting van het Mergelpark ontstaat een nieuw
perspectief. Met name recreatie en natuurontwikkeling lenen zich bij uitstek voor
een intensieve samenwerking met de landbouw. Hoe dichter de landbouw ‘aankruipt’ tegen de ontwikkelingsrichting van het Mergelpark, hoe beter het kan meeliften op de wervende kracht van het totaal; onderstaand worden een aantal mogelijkheden verder uitgewerkt.

Kleinschalig en lokaal
De ligging van het Mergelpark dicht bij Maastricht ‘garandeert’ als het ware een
afzetmarkt voor landbouwproducten. De relatief k l e i n s c h a l i g e t e e lt van
g r o e n t e n i n h e t j e k e r da l dicht bij Maastricht past prima in het concept van
het Mergelpark (zie figuur 7.7), evenals de landbouw op de westelijke flank van het
plateau van Caestert. Uitgangspunt daarbij is dat er om g e v i n g sv r i e n d e l i j k
w o r d t g e t e e l d waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het omliggende landschap en de aanwezige natuurwaarden. Door uitbreiding van het assortiment met bijvoorbeeld fruit en kaas kunnen deze gebieden zich ontwikkelen tot
l e v e r a n c i e r s va n h o o g wa a r d i g e st r e e k p r o d u c t e n. Directe verkoop van
producten vanuit de boerderij verhoogt de binding met het landschap.

Mergelpark producten
De wijnbouw op de flanken van de Sint-Pietersberg is een goed voorbeeld hoe een
hoogwaardig streekproduct met het juiste imago succesvol in de markt kan worden
gezet. Andere streekproducten, zoals fruit en fruitproducten, groenten en kaas, kunnen wellicht dezelfde route bewandelen als de wijn. Op dit moment opereert iedere
producent nog op eigen houtje. Als alle streekproducten uit het Mergelpark bijeen
gebracht kunnen worden, bijvoorbeeld door invoering van een g e z a m e n l i j k
m e r g e l pa r k l o g o e n m a r k e t i ng, dan vergroot dit de kansen aanzienlijk.
De streekproducten kunnen dan meeliften op het groene imago van het Mergelpark
en het Mergelpark wordt verder gepromoot via de producten.

Hoeves benutten voor verblijfsrecreatie
In het Mergelpark zijn een groot aantal hoeves en andere cultuurhistorische gebouwen aanwezig die uitstekend geschikt zijn voor het bieden van k l e i n s c h a l i g e
ov e r n ac h t i n g sm o g e l i j k h e d e n .

Meer ruimte voor ecologische corridors
In de landbouwgebieden kunnen kleinschalige landschapselementen zoals hagen,
natuurlijk beheerde bermen, hoogstamboomgaarden, poelen etc. een belangrijke
aanvulling leveren op de natuurlijke rijkdom van het gebied. In deze gebieden
hebben ze een duidelijke functie en passen daarmee binnen de principes van het
Mergelpark. Door de a a n l e g va n k l e i n e l a n ds c h a p s e l e m e n t e n ontstaan
ecologische verbindingen met de naastliggende natuurgebieden binnen het Mergelpark. Tevens zorgen deze kleinschalige landschapselementen voor een verfraaiing
van het landschap wat een positieve invloed heeft op het groene imago van de
Mergellandproducten die hier worden geproduceerd.
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m e r g e lw i n n i n g
De e n c i -groeve is een belangrijk element in het Mergelpark. Tot op heden is deze
groeve vooral als grote bedreiging voor het landschap en de natuur beschouwd.
De groeve kan een grote bijdrage leveren aan het Mergelpark, mits men zich houdt
aan een aantal randvoorwaarden. De e n c i -groeve heeft met zijn bijzondere natuurwaarden en dynamische landschapsvormende processen nu al veel te bieden. Door
de afgraving en herinrichting op een bepaalde wijze vorm te geven, kunnen kansen
optimaal worden benut en kan een geheel nieuw landschap ontstaan dat uniek is in
Nederland. Onderstaand zijn een aantal mogelijkheden uitgewerkt waarmee de mergelwinning een belangrijke bijdrage kan leveren aan het Mergelpark en andersom.

Herinrichting
De herinrichting van de e n c i -groeve conform het huidige afwerkingsplan is tot nu
toe vooral gericht geweest op het restaureren van het landschap dat verloren is
gegaan, door wanden af te werken met dekgrond, bos aan te planten en kunstmatige
landschapselementen aan te leggen. De kansen voor de ontwikkeling van een uniek
landschap met bijbehorende natuur zijn echter vele malen groter als g e koz e n
w o r d t vo o r h e t p r i nc i p e van Ve r b o r g e n Val l e i e n . Voor de e n c i-groeve
betekent dit concreet:
• Wanden vrijhouden van dekgrond waardoor hellingprocessen en puinwaaiervorming kan optreden.
• Stoppen met het aanplanten waardoor natuurlijke bosvorming veel beter op gang
komt.
• Steilwanden ruw afwerken, rotskliffen uitsparen en richels aanleggen waardoor de
kansen voor onder andere rotsbroedende soorten als de Oehoe toenemen.
• Delen van de groeve die reeds zijn afgewerkt nu al te laten begrazen.
Deze wijze van herinrichting kan nu al worden toegepast in de e n c i -groeve.
Hiervoor is wel aanpassing van het herinrichtingsplan nodig.

Toegankelijkheid
Zoveel mogelijk t o e ga n k e l i j k m a k e n van ( d e a f g e w e r k t e ) d e l e n van
de gr oe ve is een belangrijk middel om draagvlak te vergroten voor de bestaande
mergelwinning. Op dit moment is de groeve i.v.m de veiligheid en de juridische aansprakelijkheid van e n c i echter in zijn geheel afgesloten voor bezoekers. Wel worden
er momenteel e xc u r s i e s g e o r ga n i s e e r d door de Stichting Ark en de Nederlandse Geologische Vereniging. De grote toeloop en de positieve reacties laten zien
dat er een duidelijke behoefte is. Het is daarom belangrijk om verder te gaan met
deze activiteit.
Daarnaast kan de groeve op korte termijn al (deels) toegankelijk worden gemaakt
door de reeds afgewerkte delen van de groeve (met name het noordelijke deel) open
te stellen voor het publiek. Hiervoor zal een fysieke afscheiding (hek) moeten worden
aangelegd tussen het opengestelde deel en het gedeelte van de groeve waar nog
wordt gewerkt. Bezoekers kunnen door de a a n l e g van e e n t r a p van a f h o e v e
l i c h t e n be r g afdalen in de groeve om via een wandelroute aan de noordzijde in
de Oehoevallei weer naar boven te komen. Een andere mogelijkheden is om tijdens
grotexcursies een afdaling in dit gedeelte van de groeve mogelijk te maken.
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