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Illegale groevenlopers in de ENCI

De ENCI-groeve is een kalksteengroeve aan de Maaszijde van de Sint-Pietersberg in de 
gemeente Maastricht. Dagbouwwinning van kalksteen begon hier in 1926 met de oprich-
ting van de Eerste Nederlandse Cement Industrie, de ENCI. Kalksteen is een belangrijke 
grondstof voor de cementproductie. In 2003 zijn de grenzen van de concessie (winning) 
bereikt. Om toch te kunnen blijven produceren zijn nieuwe productieprocessen ontwik-
keld. ENCI wil kalksteen winnen in diepere lagen om 'Gulpens krijt' (onderste lagen) te 
mengen met Maastrichts krijt (hogere lagen) en zodoende de levensduur van de groeve 
te verlengen. Het verzoek om de groeve nog eens 40 meter, tot -35 m NAP, uit te diepen 
wordt door de provincie afgewezen omdat een onderzoek van TNO uitwijst dat de groeve-
bodem dan zou openbreken onder de druk van het opkwellende en zwaar verontreinigde 
carboonwater, dat een stijghoogte heeft van +58 m NAP (15 meter boven het niveau van 
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In 2009 hebben de ENCI, Vereniging 
Natuurmonumenten, de provincie 
Limburg, de gemeente Maastricht 
en de stichting St. Pietersberg 
Adembenemend samen een 
Plan van Transformatie voor het 
ENCI-gebied ontwikkeld. In 2010 
wordt dit plan door de vijf partijen 
ondertekend en wordt gestart met 
de uitvoering. Natuurmonumenten 
krijgt het beheer over het gebied 
omdat zich inmiddels bijzondere 
natuurwaarden hebben ontwikkeld. 

Een overzicht van de groeve

Ik heb maar liefst drie provinciale handha-

vers voor me

Arnold Bakker

De ENCI: een on-Nederlands 
landschap  
Ik heb op deze mooie warme 
aprilmorgen maar liefst drie provin-
ciale handhavers voor me. Corinne 
Corten, 3,5 jaar in dienst van de 
provincie als boa. Daarvoor werkte 
ze 26 jaar bij de politie. Pascalle 
Gense, sinds anderhalf jaar boa, 
beiden lid van de Groene Brigade 

Het plan richt zich op het versterken 
van de natuur, het openstellen van 
de groeve voor extensieve recre-
atie, en het zichtbaar maken van de 
bijzondere geschiedenis.



Dier & Milieu 2022 - Pagina 20

en Lynn Thijssen, sinds 4 jaar toezichthouder Wet 
natuurbescherming bij de Provincie Limburg. Naast 
me zit Arnold Bakker, provinciaal beleidsmede-
werker Natuur en Water, verantwoordelijk voor 
soortenbescherming en faunabeheer. Ik heb hem 
in eerste instantie benaderd voor een interview 
over de ontwikkelingen rondom de ENCI en hij 
stelde voor een paar collega’s mee te vragen. 
Het werden er zelfs drie en ik wist meteen dat 
het een behoorlijke klus zou worden. Niet alleen 
kun je niet zo snel schrijven en je aandacht over 
vier personen verdelen, het ergste is dat het bijna 
altijd veel te gezellig wordt en dat werd het ook 
…
Arnold schetst in het kort de recente geschiedenis 
van het gebied zoals hierboven beschreven. De 
provincie heeft zich intensief bemoeid met het 
Plan van Transformatie. Wat de natuur betreft is 
de hele St. Pietersberg aangewezen als belangrijk 
Europees natuurgebied (Natura 2000-gebied). Hij 
vertelt over dit on-Nederlandse landschap en de 
soorten die hier bij horen. Door de ontoegankelijke 
hellingen en de rust broeden hier o.a. de oehoe 
en de slechtvalk. Door de witte hellingen warmt 
het in de groeve snel op, ideaal voor amfibieën en 
reptielen zoals de vroedmeesterpad, hazelworm 
en levendbarende hagedis. Er wordt gewerkt aan 
het terugbrengen van de muurhagedis. Het meest 
bijzonder en kwetsbaar zijn de vleermuizen die 
overwinteren in het gigantische ondergrondse 
gangenstelsel. 
Het beheer is gericht op het zo kaal mogelijk 
maken en houden van de kalkhellingen en de 
plateaus waardoor kalk- en heischraalgrasland kan 
ontstaan; de meest bloemrijke graslanden van 
Nederland, bekend om hun orchideeën. Natuur-
monumenten zorgt voor het open houden en krijgt 
daarbij hulp van Mergellandschapen en Hollandse 
landgeiten. 

Evenwicht tussen recreatie en 
natuurbeleving  
Voor het gebied is een beheerplan opgesteld 
welke natuur (flora en fauna) hier voorrang krijgt, 
hoe dit wordt gerealiseerd (de provincie verleent 
subsidie voor het natuurbeheer aan Natuurmo-
numenten) en welke vormen van recreatief of 
industrieel gebruik hierbij nog mogelijk zijn. Daar 
hoort ook bij dat wordt opgetreden als deze 
doelen in gevaar komen. En daarvoor zijn handha-
vers nodig, zowel van Natuurmonumenten als van 
de Provincie. 

De Groene Brigade  
De Groene Brigade is uniek in Nederland en vooral gericht op opsporing 
(niet heterdaad). Ze rijden veelal buiten rond en voeren gerichte acties 
uit. De Groene Brigade wordt gevormd door zes buitengewone opspo-
ringsambtenaren (boa’s) van de Provincie Limburg. Het wordt gezien als 
de vervanger van de Veldpolitie, die tot 1993 waakte over het buitenge-
bied en daarna moest verdwijnen. De Groene Brigade heeft als werk-
gebied heel Limburg en ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het 
Limburgse buitengebied. Het accent van de activiteiten van de Groene 
Brigade ligt op het gebied van opsporing.  
 
Aandachtspunten zijn onder andere: stroperij en illegaliteit in het bui-
tengebied. Afvalstortingen, soms met chemicaliën afkomstig van het 
productieproces van xtc. Motorcrossers en mountainbikers die zich buiten 
de paden bevinden en dwars door het bos dassenburchten verstoren. 
Stroperij met loslopende honden die achter wild aan gaan, illegale wild-
vang van vogels en vergiftiging van roofvogels. Het bewaken van de 
bodem- en grondwaterkwaliteit. Toezicht houden bij mergelgrotten en 
ontgrondingen en het controleren op veiligheid van zwemwater.

S De Groene Brigade wordt gezien als de vervanger van de veldpolitie

De 135 hectare grote groeve is inmiddels omgevormd tot een 

natuurgebied met diverse vormen van recreatie, gericht op 

natuurbeleving  X

De 135 hectare grote groeve is inmiddels omge-
vormd tot een natuurgebied met diverse vormen 
van recreatie, gericht op natuurbeleving. Aan de 
zuidzijde van de groeve is in 2010 een fiets- en 
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Er is een groot tekort aan goed zwemwater in deze omgeving 

en de plas in de ENCI-groeve kwam gratis beschikbaar

mountainbike-pad geopend, nadat hier al eerder 
nieuwe wandelpaden waren aangelegd. Er is een 
grote, natuurlijke groeve gerealiseerd, met kalk-
terrassen, steilwanden, hellingen, kleine poelen 
en een centrale waterplas. Een groot contrast 
met de industriële gebouwen die zich achter ons 
aftekenen tegen de blauwe hemel. Er vindt nog 
overleg plaats wat hiermee te doen want ze ver-
tellen wel de geschiedenis van de mergelwinning. 
Inmiddels is duidelijk dat de kantoorgebouwen 
worden omgebouwd tot studentenhuisvesting. 

In de groeve zelf is ook een wandelpad aangelegd 
dat uitkomt bij een indrukwekkende, 108 treden 
tellende trap die halverwege even de mergel-
wand ingaat en boven uitkomt bij een uitzichtplat-
form met een spectaculair uitzicht over de hele 
groeve. Hier eindigt ook het beroemde Pieterpad. 
Er is inmiddels een horecapaviljoen en er zijn 
parkeervoorzieningen aangelegd. Op 12 april 
2017 werd de groeve (gedeeltelijk) voor het eerst 
opengesteld voor het publiek. In zeven weken tijd 
bezoeken 90.000 mensen de groeve, waarbij met 
name het strand bij de waterplas, als zwemwater 
populair blijkt. Op 2 juni al besluit Natuurmonu-
menten de groeve voor onbepaalde tijd weer te 
sluiten vanwege de overlast (parkeerproblemen, 
zwerfvuil, vandalisme, alcohol- en drugsmisbruik) 
en de te grote druk op de natuur. 

De Groene Brigade 
“Ik ga er van uit dat er in 2017 sprake was van 
een pittige handhavingssituatie”, is een van de 
eerste vragen die ik stel aan de provinciale hand-
havers tegenover me op de picknickbank bij het 
horecapaviljoen aan de rand van de ENCI-groeve. 
Corinne: “Half Maastricht kwam naar de groeve 
want men wilde zwemmen. Er is een groot tekort 

aan goed zwemwater in deze 
omgeving en de plas in de ENCI-
groeve kwam gratis beschikbaar. 
Het was bijna meteen een enorme 
puinhoop. Er ontstonden bijvoor-
beeld gevaarlijke situaties bij de 
steile wanden en de speciale flora 
en fauna in dit gebied werden ern-
stig verstoord. Het is goed dat ze de 
openstelling opschortten”. Inmiddels 
zijn we vijf jaar verder. Er is een 
zwemverbod in alle waterplassen 
van de ENCI-groeve. De omgeving 
van de centrale natuurplas is her-
ingericht en het betreden van het 
water is onaantrekkelijk gemaakt 
door het waterpeil te verlagen. Er 
kan alleen nog betaald geparkeerd 
worden en om de natuurplas staat 
een hek tot de definitieve herinrich-
ting is voltooid.  
 
De rust is teruggekeerd in dit Natura 
2000-gebied. 
Pascalle: “We komen zo’n beetje 
om de veertien dagen in de ENCI, 
in de zomertijd wat vaker. De boa’s 
van Natuurmonumenten doen uiter-
aard de dagelijkse handhaving. Wij 
krijgen bijvoorbeeld signalen over 
mensen die illegaal de groeven 
in gaan. Dat zijn vaak vleermui-
zenspotters. Dit is uiteraard streng 
verboden vanwege instortingsge-
vaar en de kans om te verdwalen 
maar natuurlijk vooral vanwege 
de verstoring van de in winterrust 
verkerende vleermuizen”. Corinne: 
“Die illegale groevelopers zien 
het als een uitdaging ongezien bij 
afgesloten groeven naar binnen te 

glippen. Ook al heeft Natuurmonu-
menten er een paar opengesteld 
voor publiek, ze blijven proberen 
andere gangen te ontdekken”. Ze 
vertelt dat er zelfs Rave-party’s zijn 
gehouden waar ook vuurwerk werd 
afgeschoten. Ze legt me geduldig 
uit dat Rave een combinatie is van 
Electro en Techno; keiharde muziek 
dus. Na zo’n happening was er een 
groot stuk mergel naar beneden 
gekomen; het had dus slecht 
kunnen aflopen. Dat zijn wel de 
momenten dat de Groene Brigade 
er bij geroepen wordt. 
 
Pascalle vertelt dat verbaliseren 
op art. 461 geen goed effect had. 
Groevenlopers nemen het boetebe-
drag op de koop toe want de pak-
kans is klein. Derhalve verbaliseren 
ze sinds 2021 op Mijnbouwwet 
en Mijnbouwbesluit, hetgeen een 
misdrijf is. Ik begrijp van Corinne dat 
Pascalle goed is in de-escalerend 
optreden. Corinne: “ik verlies op een 
gegeven moment m’n geduld, dus 
dan laat ik haar verder het woord 
doen. Zij krijgt de moeilijke mannen 
van me”. Pascalle: “Corinne is veel 
directer, daar leer ik weer van, zo 
vullen we elkaar mooi aan. Ik vind 
dat ons werk misschien wel voor 
90% “taal” is”. Ze vertelt dat ze een 
mountainbiker verbaliseerde die 
van het padje was. Hij was veront-
waardigd want had nergens een 
verbodsbord gezien.  
Ze ontdekte later dat het bord er 
wel degelijk was, maar dat de rode 
randen niet meer zichtbaar waren. 
Pascalle: “toen heb ik hem gebeld 
en gezegd dat ik het PV annuleer”. 
Ze vist een notitieboekje uit haar 
zak. “Hierin noteer ik van alles, 
komt altijd van pas”.  

Beide vrouwen zijn voorzien van 
geweldsmiddelen. Corinne heeft 
zelfs een vuurwapen. Ze zegt: “Een 
vuurwapen omdat een van onze 
hoofdtaken het aanpakken van 
de grove stroperij is. Deze aanpak 
voeren wij samen met de politie uit. 
Stroperij is aan de orde van de dag 
(nacht eigenlijk) en wanneer je ‘s 
avonds of ‘s nachts in het veld bent 
kun je geconfronteerd worden met 
gewapende stropers. Wij hebben 
hierin een taak te vervullen dus 
controleren wij hen en gaan, bij vol-
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doende feiten, over tot aanhouding. (Als we ze te 
pakken krijgen). Omdraaien is geen optie. Verder 
controleren wij jagers die zelf ook bewapend zijn. 
In het begin weet je niet altijd wie je voor je hebt 
en al helemaal niet in de nachtelijke uren”. 

Het verbaliseren op art. 461 heeft geen goed effect gehad. Groevenlopers nemen het boetebe-

drag op de koop toe want de pakkans is klein

In mijn notitieboekje noteer ik van alles, komt altijd van pas

Beide vrouwen zijn voorzien van geweldsmiddelen

Samen Sterk in Limburg  
Samen Sterk in Limburg (SSiL) is een brede handhavingssamenwerking 
in het buitengebied. De samenwerking wordt gevormd door 39 partijen 
met als doel misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te 
kunnen aanpakken. De Provincie is één van de partners van SSiL en 
heeft vanuit de rol van groene coördinatie een aanjagende rol. Andere 
handhavingspartners zijn onder andere de Limburgse gemeenten, Rijks-
waterstaat, het Waterschap Limburg en de terrein beherende organi-
saties zoals Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en de 
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten.
Handhavingsacties worden vaak uitgevoerd met een of meerdere part-
ners binnen het samenwerkingsverband SSiL. Daarnaast heeft SSiL een 
signalerende taak naar betrokken handhavingspartners in- en extern. 

Bakken emotie  
Lynn noemt zichzelf een proactieve handhaver. 
Zij is toezichthouder Wet natuurbescherming, 
onderdeel soortenbescherming. Ze controleert 
onder andere in het veld de naleving van de 
voorschriften die opgenomen zijn in een onthef-
fing Wet natuurbescherming of als er een melding 

Lynn is toezichthouder Wet natuurbescher-

ming, onderdeel soortenbescherming

komt van een mogelijke overtreding 
van een verbodsbepaling en treedt 
bij een overtreding bestuursrechte-
lijk op. Een ontheffing wordt opge-
steld door een vergunningverlener 
van de provincie waarbij het moge-
lijk wordt om een beschermde soort 
of zijn leefgebied weg te mogen 
halen met voorschriften. Deze 
ontheffingen worden bijvoorbeeld 
verleend voor ruimtelijke ontwik-
kelingen waar beschermde soorten 
aanwezig zijn zoals het renoveren 
van gebouwen waar vleermuizen 
in zitten, of het bouwen van een 
woonwijk waar dassen wonen. 
De provincie verleent dan aan de 
initiatiefnemer een ontheffing Wnb 
(om het dier te verstoren of zijn 
leefomgeving weg te halen), maar 
verbindt daar dan voorschriften aan, 
bijvoorbeeld dat er eerst nieuw 
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leefgebied of een andere verblijfplaats wordt 
gecreëerd. Lynn controleert of dit gedaan is. Vaak 
stemmen Lynn en haar collega’s samen af over de 
voorschriften zodat ze controleerbaar (meetbaar) 
in het veld zijn. Lynn: “Ik wil niet alleen vanachter 
mijn bureau werken, je bereikt veel meer als je 
ter plaatse in gesprek gaat. Het liefst ga ik er even 
langs als er problemen zijn met een vergunning-
verlening of als er een melding binnen komt. Ik 
wil dingen graag uitleggen om zo bepaalde zaken 
in context te plaatsen, maar helaas krijg ik deson-
danks toch vaak een bak emotie over me heen; 
maar dat hoort er bij, want natuur is emotie”. De 
anderen beamen het meteen. 

S�Ik las in een folder dat je een geologi-

sche reis maakt als je in de groeve afdaalt  

en zo ervaar ik het ook

Exotische schildpadjes worden ook hier illegaal in het water 

gegooid d

Een geologische reis over een oude 
zeebodem  
Voor we te somber worden besluiten we de 
groeve in te lopen. Het pad loopt langzaam 
omlaag tot we op het niveau van het water 
zijn. Onderweg wijzen ze me duidelijk zichtbare 
vuursteenlagen in de loodrechte wanden aan. Ik 
las in een folder dat je een geologische reis maakt 
als je in de groeve afdaalt (je kijkt eigenlijk tegen 
de miljoenen jaren oude zeebodem aan, gemaakt 
van kalk door skeletten van zeedieren) en zo 
ervaar ik het ook. Het pad is bezaaid met gemalen 
vuursteen dat is vrijgekomen bij de mergelwin-
ning. Ergens loopt water vanuit de wand. Arnold 
zegt dat het een bronnetje is dat doorsneden is 
tijdens de winning. Op het water zwemt een tafel-
eendwoerd met twee vrouwtjes, langs de oevers 
staan lisdodden. Het blijft een beetje surrealistisch 
dat we hier midden in een enorme krater staan 
met steil oplopende hellingen met terrassen, en 
een tafeleend en lisdodden zien. 
We zien achter het beschermende hek in het 
water een vierkant raamwerk liggen. De vrouwen 
buigen zich geïnteresseerd over de railing. Ze 

herkennen het ding niet. Corinne 
controleert direct bij Natuurmonu-
menten of dit bekend is en of het 
legaal geplaatst is. Dit blijkt het 
geval. Het blijkt een schildpadval te 
zijn. Exotische schildpadjes worden 
ook hier illegaal in het water 
gegooid. Dat is natuurlijk een ramp 
voor de natuurlijke soorten, zoals 
de vroedmeesterpad, vandaar de 
val. Dat het nog niet optimaal werkt 
blijkt meteen, want tien meter 
verderop ligt een enorme schildpad 
relaxed te zonnen aan de oever-
rand. 
 
Arnold wijst op een diepe greppel 
die is aangelegd om te voorkomen 
dat mensen vanaf het pad de 
wanden opklimmen. Helaas bleek 
dat dieren die hier in tuimelden 
er niet uit konden komen, dus 
ook daar moest een oplossing 
voor worden gezocht. Ik leer dat 

vlinderstruiken als exoot worden 
beschouwd en eigenlijk gerooid 
moeten worden. Arnold: “Vlinders 
die zich willen voortplanten hebben 
er niks aan, want het zijn geen 
waardplanten”. Toch jammer, er 
staan er hier tientallen. Over een 
tijdje zal het hier blauw en paars 
zijn, om over de typerende geur 
maar te zwijgen. 

Realisatie Natuurnetwerk in 
Limburg loopt nog achter 
We zijn inmiddels via het eerste 
stuk van de trap bij de ingang van 
een enorme groeve beland. Ik noem 
het een grot maar word gecor-
rigeerd. Corinne: “Grotten noemen 
wij hier groeves. Een groeve is ont-
staan omdat mensen steen hebben 
weggehaald, een grot is natuurlijk 
ontstaan. Zuid-Limburg heeft dus 
een aantal onderaardse kalksteen-
groeves waarin onder andere de 
vale en de watervleermuis leven.  
 
Deze bijzondere zoogdieren houden 
van de koele gelijkmatige tem-
peratuur om te kunnen overleven 
in de winter. Het blijkt dat elke 
vleermuissoort een eigen stuk 
groeve bewoont, afhankelijk van 
het microklimaat. Zelfs de hele 
zeldzame “ingekorven vleermuis” 
overwintert hier en kiest voor een 
warm plekje. Voor de liefhebbers: 
de ingekorven vleermuis (Myotis 
emarginatus) is een middelgrote 
soort met een spanwijdte van 
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22 tot 24,5 cm. Ze hebben grote, brede oren, 
waarvan de rand halverwege een scherpe bocht 
naar binnen maakt. Aan deze knik dankt de soort 
haar naam; emarginatus oftewel ingekorven. De 
provincie betaalt mee aan keuringen van groeves 
zodat de vleermuizenwerkgroepen, allemaal vrij-
willigers, de tellingen in de groeven veilig kunnen 
uitvoeren. Het is de langstlopende monitoringreeks 
van Nederland vertelt Arnold. Hierdoor weten we 
dat de aantallen gelukkig weer toenemen vanaf 
de jaren vijftig.  

Als we teruglopen zien we op een andere plas 
een kuifeend; “er komen hier ook dodaarzen om 
te broeden”, zegt Arnold, “de natuur in Limburg 
staat onder druk. Zo hebben de kalkgraslanden 
hier in de groeve last van de stikstof waardoor de 
planten en vlinders achteruit gaan door toe-
nemende concurrentie van grassen. Het reali-
seren van het Natuurnetwerk in Limburg loopt 
nog achter, het moet in 2027 gereed zijn. Door 
het veranderende klimaat is het noodzakelijk 
geworden dat soorten kunnen migreren. Werkge-
legenheid en economische belangen gaan vaak 
voor zoals recent weer in het nieuws kwam bij 
de kap van het Sterrenbos. Dat frustreert mij wel. 
Gelukkig zien we dat waar we investeren in de 
natuur in Limburg het ook weer beter gaat en dat 
geeft mij energie om door te gaan”. Als voorbeeld 
noemt hij de muurhagedissen, die voorkomen 
op de oude stadsmuren van Maastricht. “Met de 
uitbreiding van de stad kan de populatie niet meer 
groeien en dreigen ze te verdwijnen. De provincie 
heeft daarom subsidie verleend aan het Centrum 

Grotten noemen we hier groeves

We lopen nog even naar de speciaal gewassen dienstauto daar moet op z’n minst een foto worden gemaakt

voor Natuur- en Milieueducatie 
Maastricht om te onderzoeken of 
deze zeldzame hagedissen hier naar 
de ENCI-groeve kunnen verhuizen. 
Dat zou fantastisch zijn want dan 
komt er een gigantisch groot nieuw 
leefgebied voor ze bij”.  

We zijn terug bij de picknickbank. Ik 
zei het al, het werd te gezellig en 
het gebied was te indrukwekkend. 
Ik heb veel te weinig gevraagd en 
opgeschreven. Ik ben zelfs vergeten 
naar de leeftijden te vragen. We 
lopen nog even naar de speciaal 

gewassen dienstauto van Corinne 
en Pascalle. Daar moet op z’n minst 
een foto worden gemaakt. 
Dank voor jullie tijd Corinne, Pas-
calle, Lynn en Arnold. Succes met je 
werk en bedankt voor een feno-
meen dat mij de titel van dit stuk 
gaf. Illegale groevelopers, die heb je 
echt alleen maar in Limburg evenals 
de Groene Brigade.

Tekst: Wil Kroon
Foto’s: Henk Breman


