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betonsteen conf. opg. constr.

stucwerk, 10 mm

- gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat
- omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat, 
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier
- verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 100 
mm dik, voorplaat kleur RAL 9005
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier
- omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 
- spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie
- betonsteen 200 mm, conf. opg. constr.
- stucwerk, 10 mm

stalen L-profiel 75x150x10mm, 
kleur RAL 9005, mat

regelwerk,22 mm

vuren houten delen op regelwerk gespijkerd, 
horizontaal,100x18mm random lengtes, 

maximaal 2 mm tussenruimte

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. klemplaat 
toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. 
advies Kingspan/leverancier 
verzonken M10 inbus bevestiging, exact 
uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

aluminium kozijn schüco FWS 50 
PD, RAL 9005, mat

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat

folie conf. leverancier
hoogwaardige isolatie

opening tussen bevestiging dichtzetten met  compriband

aluminium zetwerk tbv afwerking kleur RAL 9005
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW
DVR.05

betonsteen conf. opg. constr.

regelwerk,22 mm

vuren houten delen op regelwerk gespijkerd, 
horizontaal,100x18mm random lengtes, 
maximaal 2 mm tussenruimte

aluminium kozijn schüco FWS 50 
PD, RAL 9005, mat

- gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat
- omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat, 

bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier
- verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 100 

mm dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

- omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

- spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie
- betonsteen 200 mm, conf. opg. constr.

- ruimte vloerverwarmingsverdeler
- wegneembaar luik 800x600mm

stalen L-profiel 75x150x10mm, 
kleur RAL 9005, mat

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. klemplaat 
toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. 

advies Kingspan/leverancier 
verzonken M10 inbus bevestiging, exact 

uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat

opening tussen bevestiging dichtzetten met  compriband

aluminium zetwerk tbv afwerking kleur RAL 9005
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RENOVATIE EN NIEUWBOUWDVR.06

+8530

+8420

- composiet terrasdelen conf. bestek
- composiet terrasliggers conf. bestek
- kunststof terrasdragers conf. bestek
- dakbedekking 2 laags app
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr.
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 
90 mm met vloerverwarming

- drukvaste isolatie 30mm, conf. bestek
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 

- breedplaatvloer, conf. opg. constr.
- rockfon, verlijmd, 1200x1200x40mm

schüco FWS 50 kozijn, kleur 
RAL 9005, mat

isokorf conf. leverancier

gezette gevelplaat,kleur RAL 
9005, mat

schüco FWS 50 kozijn, kleur 
RAL 9005, mat

isolatie conform bestek

breedplaatvloer in het zicht

+8540

prefab beton conf. opg. constr.

stucwerk 10 mm
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vouwdeur bestaande uit vertikale 
geisoleerde panelen, detaillering conform 
leverancier, kleur RAL 9005, mat

sandwichpaneel met aluminium voor- en 
achterplaat, voorplaat, kleur RAL 9005, mat

aluminium lekdorpel, kleur RAL 9005, matstaalprofiel conf. voorstel aannemer

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

- composiet terrasdelen conf. bestek
- composiet terrasliggers conf. bestek
- kunststof terrasdragers conf. bestek

- dakbedekking 2 laags app
- afschotisolatie conf. bestek.

- isolatie conf. bestek.
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr.

- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

+5270

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat

bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 100 mm 
dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 
conf. advies Kingspan/leverancier

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 
verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  
regelwerk tbv verzonken bevestiging staalplaat

waterbestendige achterplaat

+4770

+6670

waterbestendige onderplaat tbv. bevestiging kap

staalprofiel conf. voorstel aannemer

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat

bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat

sandwichpaneel met aluminium voor- en 
achterplaat, voorplaat, kleur RAL 9005, mat

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  
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RENOVATIE EN NIEUWBOUWD7.03 / D7.04
DV01 / DV02

vouwdeur bestaande uit vertikale 
geisoleerde panelen, detaillering conform 
leverancier, kleur RAL 9005, mat

sandwichpaneel met aluminium voor- en 
achterplaat, voorplaat, kleur RAL 9005, mat

aluminium lekdorpel, kleur RAL 9005, matstaalprofiel conf. voorstel aannemer

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

- composiet terrasdelen conf. bestek
- composiet terrasliggers conf. bestek
- kunststof terrasdragers conf. bestek

- dakbedekking 2 laags app
- afschotisolatie conf. bestek.

- isolatie conf. bestek.
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr.

- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

+5270

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat

bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 100 mm 
dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 
conf. advies Kingspan/leverancier

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 
verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  
regelwerk tbv verzonken bevestiging staalplaat

waterbestendige achterplaat

+4770

+6670

waterbestendige onderplaat tbv. bevestiging kap

staalprofiel conf. voorstel aannemer

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat

bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat

sandwichpaneel met aluminium voor- en 
achterplaat, voorplaat, kleur RAL 9005, mat

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  
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RENOVATIE EN NIEUWBOUWD7.03 / D7.04
DV01 / DV02

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat
waterbestendige onderplaat tbv. bevestiging kap

opstand van stijl en regelwerk, met isolatie van 
steenwol of polystyreen 

gezette metalen gevelplaat, 
kleur RAL 9005, mat
bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 
Karrier, 100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005 bevestigingswijze, 
type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

- dakbedekking 2 laags app
- afschotisolatie conf. bestek.

- isolatie conf. bestek.
- druklaag, conf. opg. constr.

- kanaalplaatvloer, conf. opg. constr.

+13628

+13220

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

underlayment 12 mm

verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel  

+13310
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RENOVATIE EN NIEUWBOUWD7.05
DV05

+8550
+8530

+8420

- composiet terrasdelen conf. bestek
- composiet terrasliggers conf. bestek
- kunststof terrasdragers conf. bestek
- dakbedekking 2 laags app
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr.
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 
90 mm met vloerverwarming

- drukvaste isolatie 30mm, conf. bestek
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 

- breedplaatvloer, conf. opg. constr.
- rockfon blanca, verlijmd, 

1200x1200x40mm

schüco FWS 50 kozijn, kleur 
RAL 9005, mat

isokorf conf. leverancier

gezette gevelplaat,kleur RAL 
9005, mat

schüco FWS 50 kozijn, kleur 
RAL 9005, mat

isolatie conform bestek

breedplaatvloer in het zicht
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW
D7.09
DV06

- roostervloer, verzinkt
- constr. conf. constr.

staalplaat kader als dorpel 5 mm, 
kleur RAL 9005, mat

aanzicht staalplaat kader, 
kleur RAL 9005, mat

Janisol 2 EI 30, kleur RAL 9005, mat

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 100 mm 
met vloerverwarming
- drukvaste isolatie 30mm, conf. bestek
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

regelwerk,22 mm

stucwerk

betonlatei, conf. opg. constr.

vuren houten delen op regelwerk gespijkerd, 
horizontaal,100x18mm random lengtes, 

maximaal 2 mm tussenruimte

gipsplaat 25 mm
stelkozijn

aanzicht staalplaat kader, 
kleur RAL 9005, mat

Janisol 2 EI 30, kleur RAL 9005, mat

+8550

+8420

regelwerk,22 mm
vuren houten delen op regelwerk gespijkerd, 
horizontaal,100x18mm random lengtes, 
maximaal 2 mm tussenruimte
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RENOVATIE EN NIEUWBOUWD7.13
DV57

- dakbedekking 2 laags app
- afschotisolatie conf. bestek.
- isolatie conf. bestek.
- druklaag, conf. opg. constr.
- kanaalplaatvloer, conf. opg. constr.
- rockfon blanca, verlijmd, 1200x1200x40mm, 
kleur wit

stucwerk
betonsteen 200 mm conf. opg. constr.

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat
waterbestendige onderplaat tbv. bevestiging kap

opstand van stijl en regelwerk, met isolatie van 
steenwol of polystyreen 

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat

bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 
Karrier, 100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, 

type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. klemplaat 
toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. 

advies Kingspan/leverancier 

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

underlayment 12 mm

verzonken inbus M10 bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel  

+11500
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MAASTRICHT

RENOVATIE EN NIEUWBOUWD7.14
DV10

stucwerk, kleur RAL 9005

betonsteen 200 mm conf. opg. constr.

aluminium kozijn schüco FWS 50 PD, RAL 
9005, mat
compriband 

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 90mm
- drukvaste isolatie tbv vloerverwarming, 30 mm

- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

MDF plaat, kleur RAL 9005, mat 

afwerkplaat staal, kleur RAL 9005, mat 

kolom conf. opg. constr.

stalen L-profiel, conf. opg. constr.

aluminium zetwerk, kleur RAL 9005, mat
hoogwaardige isolatie

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail icm klemplaat 
toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 
conf. advies Kingspan/leverancier

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten, bevestigingswijze, type en 
h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat, 
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat
verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 
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RENOVATIE EN NIEUWBOUWDA.02

metalen zetwerk tbv inklemming aluminium kozijnen, 
kleur RAL 9005, mat

aluminium kozijn schüco FWS 50 PD, 
RAL 9005, mat

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 
1000 Karrier, 100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies 
Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, 
kleur RAL 9005, mat

- gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat
- omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op 

sandwichplaat, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies 
Kingspan/leverancier

- verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 
100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. 

afstanden conf. advies Kingspan/leverancier
- omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten, 
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies 

Kingspan/leverancier 
- spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

- betonsteen 200 mm, conf. opg. constr.
- stucwerk, 10 mm

compriband afdichting, aan de voorzijde 
afgewerkt met zwarte kit

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. 
advies Kingspan/leverancier 
omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op 
sandwichplaat, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 
conf. advies Kingspan/leverancier

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 
afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 
verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel 

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd 
op het profiel 
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DBG.05

DH05

vouwdeur bestaande uit vertikale geisoleerde panelen, 
detaillering conform leverancier, kleur RAL 9005, mat

metalen zetwerk voorzien van ventilatieperforaties, tbv 
inklemming aluminium kozijnen, kleur RAL 9005, mat

betonsteen conf. opg. constr., 200 mm

stalen kolom conf. opg. constr.

betonsteen 100 mm

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 
Karrier, 100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, 

type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten,
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op 
sandwichplaat, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 

conf. advies Kingspan/leverancier

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail i.c.m. 
klemplaat toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. 

afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW
DBG.07
DH07

staalplaat kader als dorpel 5 mm, 
kleur RAL 9005, mat

Janisol 2 EI 30, kleur RAL 9005, mat

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 90 mm 
met vloerverwarming
- drukvaste isolatie 30mm, conf. bestek
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

stelkozijn

Janisol 2 EI 30, kleur RAL 9005, mat

regelwerk,22 mm
vuren houten delen op regelwerk gespijkerd, 
horizontaal,100x18mm random lengtes, 
maximaal 2 mm tussenruimte

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 90 mm 
met vloerverwarming

- drukvaste isolatie 30mm, conf. bestek
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 

- breedplaatvloer, conf. opg. constr.
- rockfon, verlijmd, 1200x1200x40mm

Janisol 2 EI 30, kleur RAL 9005, mat
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DD.07

- rubbertegels met lasnaad, 10 mm
- monoliet afgewerkte dekvloer, 140 mm 

- gestorte funderingsbalk, 
conf. opg. constr.

aanzicht staalplaat kader 10 
mm, kleur RAL 9005, mat

MD56L, akoestische metalen deur, 
conform bestek, kleur RAL 9005, mat

staalplaat dorpel 10 mm, 
kleur RAL 9005, mat

bestaande timmerfabriek

staalplaat dorpel 5 mm, schilderen met 
antislip coating, kleur RAL 9005, mat

hoekstaal 100 x 50 mm
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kantplank

waterdichte folie

aluminium lekdorpel, kleur RAL 9005, mat

- bestrating en onderlaag conform 
inrichtingsplan, afschot weg van gebouw

- verdicht zandpakket

isolatie conform bestek

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat
betonsteen 200 mm conf. opg. constr.

- monoliet afgewerkte dekvloer, 130 mm 
voorzien van heldere coating
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail icm klemplaat 
toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 

conf. advies Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 
100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. 

afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat, 
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten, bevestigingswijze, type en 
h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

© 2018

PROJECT
OMSCHRIJVING
OPDRACHTGEVER
ADRES

ONDERDEEL
FORMAAT
SCHAAL
FASE

MAURER UNITED ARCHITECTS [MUA]
POSTBUS 3038 / 6202 NA  MAASTRICHT
TEL 043.40 98 120 / FAX 043.32 55 307
OFFICE@MAURERUNITED.COM

CREATED
WIJZ I.
WIJZ J.
WIJZ K.

MAURER UNITED ARCHITECTS [MUA]

Detail DF.01

A5_DF.01

14.005

TIMMERFABRIEK

A3

GEMEENTE MAASTRICHT

27.10.2017
26.04.2018
04.05.2018

AN
AN
AN

UV
1:5

MAASTRICHT

RENOVATIE EN NIEUWBOUWDF.01

gezette metalen gevelplaat, kleur RAL 9005, mat

bevestiging gevelplaat in het zicht, 
schroefgaten exact uitlijnen, kleur RAL 9005, mat

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

stucwerk

betonsteen 200 mm conf. opg. constr.

- monoliet afgewerkte zwevende dekvloer, 90 mm met 
vloerverwarming
- drukvaste isolatie 30mm, conf. bestek
- gestorte betonvloer, conf. opg. constr. 
- breedplaatvloer, conf. opg. constr.

+5370

+5490

verticaal gemonteerde sandwichplaten van Kingspan KS 1000 Karrier, 
100 mm dik, voorplaat kleur RAL 9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. 

afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

tbv bevestiging stalen L-profiel, flamco rail icm klemplaat 
toepassen, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden 

conf. advies Kingspan/leverancier

waterdichte lijn (voorzijde sandwichpaneel)

omegaprofiel tbv bevestiging verticale sandwichplaten, bevestigingswijze, type en 
h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier 

omegaprofiel tbv bevestiging aluminium gevelbeplating op sandwichplaat, 
bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies Kingspan/leverancier

stalen L-profiel 75x150x10mm, kleur RAL 9005, mat

spouw tussen omegaprofielen opvullen met isolatie

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

verzonken M10 inbus bevestiging, exact uitlijnen, gecentreerd op het profiel 

verticaal gemonteerde vlakke sandwichplaten, 100 mm dik, voorplaat kleur RAL 
9005, bevestigingswijze, type en h.o.h. afstanden conf. advies leverancier
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SPHINX FACTORY

Het project ‘Sphinx Factory’ omvat de renovatie en herbestemming van het In-
dustrieel Rijksmonument ‘Timmerfabriek Magazijngebouw en Toonzaal’ in-
clusief een nieuwbouw gedeelte. Het complex ligt in het Maastrichtse Sphinx-
kwartier - een voormalig fabrieksterrein – en huisvest de presentatie instelling 
‘Bureau Europa’ (Platform voor Architectuur en Design) en het pop podium ‘Mu-
ziekgieterij’. 

Context
Het Sphinxkwartier is het eerste en daarmee oudste industriegebied van Neder-
land. Het kwartier wordt momenteel herbestemd tot nieuw woon- en werkgebied 
met een voor Maastricht ongebruikelijke ruwe uitstraling. De herbestemming 
van het Timmerfabriek complex is in dit nieuwe stadsdeel voorbeeld stellend. 
Het laat zien hoe belangrijk erfgoed op een hedendaagse wijze getransformeerd 
kan worden naar een nieuwe waarde voor de toekomst.

Erfgoed
Het industriële monument is van waarde omdat het in de periode van 1905 en 
1911 als een van de eerste industriecomplexen met gewalste stalen kolommen 
en balkenstructuur is opgebouwd. Kenmerkend is het sheddak met een deels 
rond gewalste staalconstructie, alsook  een samengestelde industriële binnen-
pui van hout, staal, glas en baksteen. Het gebouw is sinds 1996 een rijksmonu-
ment en is enige jaren geleden casco gerestaureerd.

Opgave
De complexe ruimtelijke opgave omvat renovatie, herbestemming en nieuw-
bouw elementen en bestaat uit een aantal deelprojecten: Toonzaal, tijdelijke pro-
totyping, passage, renovatie herbestemming magazijn, uitbreiding grote zaal, 
‘inbetween’ en nieuwbouw backstage. Het gebouwencomplex heeft een culture-
le bestemming.



1. Toonzaal
Het historische Sphinx toonzaal gedeelte huisvest Bureau Europa. Ingrepen als 
de toepassing van trippel isolatieglas, geluidsabsorberende elementen, verbor-
gen koeling, en zon instraling beperkende voorzieningen zorgen voor het ge-
wenste binnenklimaat en comfort in dit oude gebouw, zonder de authentieke de-
tails aan te tasten.

2. Tijdelijke prototyping
In het zuidelijke gedeelte van het magazijn gebouw werd een basis functiona-
liteit voor de Muziekgieterij ingericht. Deze tijdelijke inrichting voor 400 bezoe-
kers functioneerde als onderzoek proefopstelling, waaruit gedurende het ont-
wikkeltraject lessen voor het maken van een nieuw ontwerp getrokken zijn. 

3. Passage 
Midden in het magazijn is een passage van de Boschstraat naar het binnen-
terrein. Aan de noordzijde van de passage is een nieuwe binnen pui geplaatst. 
Achter deze pui is het poppodium Muziekgieterij gesitueerd. De nieuwe pui le-
vert in het detail een hommage aan de voor de Timmerfabriek kenmerkende ge-
walste staalprofielen enerzijds en de bestaande monumentale binnen pui ander-
zijds.

4. Renovatie herbestemming Magazijn 
Centraal in dit deelproject staat enerzijds het behoud van het industrieel erf-
goed karakter, en anderzijds de opgave, te voldoen aan eisen van een state-of-
the-art poppodium. Het programma voorziet in een ruime foyer en gaderobe, 
een club (350 mensen), een opnamestudio, oefenruimtes voor jonge bands. De 
gebruikers, een levendige doelgroep afkomstig uit een grensoverschrijdende re-
gio, wordt een open festival sfeer in combinatie met monumentale allure gebo-
den. Authentieke details worden behouden door de toepassing van akoestische 
volledig in glas uitgevoerde geluidabsorptie-kasten. Geluid lekt zo niet naar bui-
ten, daglicht naar binnen blijft mogelijk en het erfgoed blijft zichtbaar. 
Een (gelijkvloers) podium in combinatie met de verlaging van het publiekgedeel-
te, maakt het mogelijk de oorspronkelijke plafondconstructie - vervaardigd van 
de historische gewalste profielen - te behouden.  
Op de eerste verdiepingsvloer van het magazijn zijn meerdere oefenruimten 
voor bands gerealiseerd. Door deze vorm te geven als autonome ‘dozen in het 
magazijn’ blijft de schaal en het detail van de enorme magazijn-hal onder het 
sheddak behouden.
In samenwerking met akoestisch adviseur Ben Kok zijn de oefenruimtes en de 
opnamestudio ontwikkeld. 



5. Grote zaal.
Aan straatzijde is de beeldbepalende gevel van het remise-gebouw naast het 
magazijn behouden, een groot gedeelte achter de gevel is gesloopt ten behoeve 
van de nieuwbouw van de grote zaal.
Er is een nieuwe betonnen constructie van 13,5 hoge prefab elementen (!) gere-
aliseerd. Dit resulteert in een extreem hoge ‘clearance’ boven het podium. Ver-
schillende balkons (enkele voorzien van een bar) maken een bezoekersaantal 
van 1100 mensen mogelijk binnen een beperkte footprint.
Het sloopmateriaal dat vrijkwam bij de sloop het van remise-gebouw is ter plek-
ke hergebruikt. Hergebruikte bakstenen zijn toegepast ten behoeve van de zeer 
hoge decorwand van het podium.
De vloeren van podia zijn gemaakt van hout vrijgekomen uit een recent gesloop-
te basketbal sporthal in Maastricht  (de Geusselt).

6. Inbetween
In deze inpandige ‘steeg’ doorkruisen de wegen van de bezoekers het backsta-
ge gedeelte van de artiesten. Deze spannende situatie van zien en gezien wor-
den wordt versterkt door een architectonisch spel van licht, ruimte en detail. 
Een indrukwekkende trap versterkt de perspectivische werking van de vide. 

7. Backstage
Het backstage gedeelte is een volledige nieuwbouw, die ruimte biedt aan arties-
ten, medewerkers en vrijwilligers. Nieuwe details verwijzen naar de industrië-
le betekenis van het Timmerfabriek complex, zoals het sheddak en de gewalste 
stalen profielen. Stedenbouwkundig voltooid de nieuwbouw van het backstage 
gedeelte het bouwblok. Het vormt naast de ‘wachtgevel’ van het voormalige re-
mise-gebouw een nieuwe kopgevel van zwart staal met twee grote vensters. Een 
hedendaags statement in het industriële stadsdeel.




















