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Het Sphinxkwartier is de nieuwe woonwijk midden in het 
historische centrum van Maastricht. De architectuur van de wo-
ningen verwijst op een hedendaagse manier naar het vroegere 
industriële karakter van het gebied. Dat maakt deze woonwijk an-
ders dan anders. Maar dan ook echt anders. De reden daarvoor 
in het kort: het Sphinxkwartier is niet braaf en volgzaam, maar 
stoer en eigenzinnig.

Fase 1 is afgerond. De eerste 150 woningen in het Sphinx- 
kwartier zijn opgeleverd en worden inmiddels met veel plezier 
bewoond. Deze mix van ruime appartementen, luxe penthou-
ses en mooie stadswoningen met tuin is verdeeld over de ge-
bouwen Amonet, Cielo en Gustav. Die bevinden zich tussen de 

Boschstraat en de Frontensingel. De na-
men van de gebouwen in het Sphinxkwar-
tier zijn afkomstig van de serviesseries die 
de keramische industrie in Maastricht ex-
porteerde naar alle werelddelen.

Inmiddels is begonnen met de uitvoe-
ring van fase 2. Daartoe worden binnen- 
kort de wooncomplexen Recamier, Faenza 
en Miller gebouwd. Gezien vanaf de Peni-
tentenpoort is Recamier het eerste woon-
complex, Faenza het tweede en Miller het 
derde. Het gaat in totaal om 240 koop- en 
huurappartementen.

wonen 
in 
het 
sphinx
kwartier

Detail van de oude fabrieksmuur met daarachter 
appartementencomplex Amonet
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Binnentuin van appartementencomplex Amonet met zicht op Cielo en Sphinxtuin

Amonet: 70 appartementen,
ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten

Cielo: 36 grondgebonden stadswoningen, 
ontworpen door Dreessen Willemse Architecten

Gustav: 40 appartementen en 5 penthouses, 
ontworpen door architectenbureau inbo
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Het Sphinxkwartier kent twee sferen. Het meer levendige 
deel bevindt zich langs de Boschstraat door de aanwezigheid 
van horeca, de Pathé-bioscoop, The Student Hotel Maastricht en 
woonwarenhuis Loods 5. In het westelijk deel ligt het meer rusti-
ge woongebied met een grote diversiteit aan woningen. 

Het gezellige Petrus Regoutplein is het hart van het Sphinx-
kwartier en vormt de verbinding tussen het meer levendige en 
meer rustige deel. Het plein heeft een open karakter en straalt 
een zekere eenvoud uit.

Het 
Sphinxkwartier 
is levendig,
maar ook rustig

Loods 5

Hier bevinden zich onder andere Gedeelde 
Weelde en De Ruimte. Gedeelde Weelde verkoopt 
verse biologische producten zoals Maastrichtse 
aardappelen en kazen uit de Ardennen, maar bijvoor-
beeld ook ecologische rozenshampoo en duurzaam 
toiletpapier. In het horecagedeelte kun je terecht voor 
een gezond ontbijt of een gezonde lunch. De Ruimte 
van de SNS Bank is een ontmoetingsplek voor inwo-
ners van Maastricht waar financiële thema’s aan bod 
komen. Voorbeelden zijn belastingaangifte, sparen 
en pensioen. Ook De Ruimte voorziet in een lekkere 
lunch of een gezellig drankje.

Het stelsel van straten, stegen, pleinen, tuinen 
en hoven sluit straks op natuurlijke wijze aan op het 

Petrus Regoutplein. De granietkeitjes en gebakken klinkers on-
derstrepen het stoere industriële karakter van het Sphinxkwartier.

Te voet, op de fiets of met de auto: het Sphinxkwartier is van 
alle kanten goed bereikbaar. Bewoners parkeren in de onder-
grondse parkeergarage. Dat maakt het Sphinxkwartier tot een 
autoluw gebied. Mede hierdoor kunnen kinderen overal veilig 
buitenspelen.

Het Sphinxkwartier krijgt meer en meer een internationaal 
karakter. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de vele nationaliteiten die 
in The Student Hotel Maastricht zijn gehuisvest. Ook in de woon-
wijk zelf verblijven mensen van verschillende nationaliteiten.

Gedeelde Weelde

De Ruimte
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Door het verleggen van een deel van de Noorderbrug zijn de 
Hoge Fronten en de Lage Fronten weer één gebied geworden. 
Tussen de beide Fronten bevindt zich onder de versmalde Caber-
gerweg een bewandelbare droge gracht. 

Als tegenhanger van het meer gecultiveerde Stadspark is 
het levendige Frontenpark een ruig landschaps- en cultuurpark 
met nogal wat hoogteverschillen waar het heerlijk wandelen is.

Beeldbepalende gebouwen in het gebied zoals de cokesfa-
briek, de ronde gashouder en het kantoorgebouw van rubberfa-
briek Radium hebben of krijgen een culturele functie.

Heerlijk 
wandelen in 
het nabijgelegen 
Frontenpark
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Of je nu 11, 28, 43 of 74 bent: 
als bewoner ben je helemaal op je plek in het Sphinxkwartier.

Voor jonge 
mensen van alle
leeftijden
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78 koop-
appartementen. 
Op een toplocatie
in Maastricht.
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78 koopappartementen voor jonge mensen 
van alle leeftijden
Wooncomplex Miller bestaat uit 78 koopappartementen. Ze 

zijn, net als de overige woningen in het Sphinxkwartier, bestemd 
voor jonge mensen van alle leeftijden. Voor mensen die bewust 
deel willen uitmaken van een even inspirerende als eigenzinnige 
woonwijk in het centrum van Maastricht. Miller is daar een spre-
kend voorbeeld van. Of: Miller maakt wonen in het Sphinxkwar-
tier nog gewilder.

Twee gebouwen vormen één geheel
Wooncomplex Miller bestaat uit maar liefst dertien verschil-

lende typen appartementen met een gebruiksoppervlakte van 
circa 55 tot ruim 100 m². Het complex bestaat uit twee gebou-
wen, die samen één geheel vormen. Het ene gebouw staat aan 
de lommerrijke, recent heringerichte Frontensingel en heeft vijf 
bouwlagen. Het andere gebouw heeft vier bouwlagen en ligt in 
het hart van het Sphinxkwartier. Tussen de gebouwen bevindt 
zich een gezamenlijke groene binnentuin. De gebouwen worden 
aan de noordzijde met elkaar verbonden door een staketsel dat 
de balkons vormt. Aan De Cassij verbindt een pergola de twee 
woongebouwen. Die pergola scheidt ook de binnentuin van de 
openbare ruimte. 

Miller maakt 
wonen in 
het Sphinxkwartier 
nog gewilder

Alle appartementen hebben een buitenruimte
Miller kenmerkt zich onder meer door de toepassing van 

betonnen banden die verwijzen naar het industriële verleden van 
het Sphinxkwartier. Die banden zijn ingevuld met grote woonka-
merramen en metselwerk dat van boven naar beneden van kleur 
verschiet. De gevels aan de binnentuin zijn licht en open. Alle ap-
partementen hebben een buitenruimte in de vorm van een bal-
kon, loggia, terras en soms zelfs een tuin. De appartementen zijn 
gasloos, beschikken over vloerverwarming en vloerkoeling en de 
badkamers zijn standaard kwalitatief hoogwaardig afgewerkt.

Een ruim gevoel
Alle appartementen op de begane grond en de eerste ver-

dieping hebben een zeer ruime vrije hoogte van 3 m. Dit betekent 
dat de afstand tussen de vloer en het plafond 3 m is, wat zorgt 
voor een ruim gevoel. Daarnaast hebben deze appartementen 
geen bovenlicht boven de binnendeuren (zoals te zien is op de 
impressie van appartement B12 op pagina 31). 

Parkeerplaats
Toekomstige bewoners kunnen een parkeerplaats kopen in 

de ondergrondse parkeergarage. Die is rechtstreeks bereikbaar 
via de lift en het trappenhuis aan De Cassij, direct tegenover Mil-
ler. De inrit van de parkeergarage bevindt zich aan de Maagden-
dries.
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Korte 
theepauze

Dit is een theepot uit de Miller-serviesserie, in 1895 gemaakt door Petrus Regout & Co. Deze firma ontstaat in 1834 in Maas-
tricht en groeit later uit tot de kristal-, glas- en aardewerkfabrieken Koninklijke Sphinx. De kleuren van de theepot komen 
terug in de bouwsteen die de architecten van wooncomplex Miller hebben gekozen. 
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Marlies Rohmer en Floris Hund zijn de architecten die wooncom-
plex Miller hebben ontworpen. Floris was vijftien jaar als archi-
tect-directeur verbonden aan Marlies Rohmer Architects & Ur-
banists in Amsterdam. Hij heeft nu zijn eigen bureau: Hund Falk 
architecten, ook in Amsterdam. 

Marlies: ’Bij de Miller-opdracht hebben we 
elkaar weer gevonden. Ik vind het fijn om met 
Floris te werken, ook al omdat dat een vertrouwd 
gevoel geeft. Ik kan goed met hem ’pingpongen’ 
of overleggen. Daarnaast stimuleer je elkaar. Als 
ik denk: we zijn er, komt Floris weer met een idee 
om het ontwerp nog iets verder te brengen. Of 
omgekeerd. Waarom wij de opdracht voor het 
Miller-ontwerp hebben gekregen? Ik heb geen 
flauw idee, al was het wel een geschenk uit de 
hemel vanwege de bijzondere locatie. We hoef-
den ook geen dansje op te voeren en niet mee te 
doen aan een prijsvraag, wat wel vaker voorkomt 
in de architectenwereld. Onze opdrachtgevers 
RO groep en 3W real estate belden ons en vroe-
gen of we naar Maastricht wilden komen. Daarna 
ging het snel. Voordat we het wisten, mochten 

we aan de slag. Het ging zelfs zo snel dat ik nog wel even heb ge-
verifieerd of we de opdracht écht hadden. Ja, was het antwoord.’

Floris: ’Het Sphinxkwartier is een voormalig fabrieksterrein 
dat wordt getransformeerd tot een nieuwe moderne woonwijk. 
Het ontwerpen van een eigentijds woongebouw dat op een sub-
tiele manier verwijst naar dit industriële verleden vond ik de mooi-
ste uitdaging. Het lastigste hierbij was om de vraag naar relatief 
veel appartementen niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit 
van het ontwerp. Gaandeweg hebben we daar met alle betrokken 
partijen een goed evenwicht in gevonden.’ 

Marlies: ’Er is nu sprake van een eenduidig en onderling 
vergelijkbaar appartementenaanbod. Toch zijn er dertien ver-
schillende typen doordat we variatie hebben aangebracht in de 
schuinehoekverdeling van de appartementen. Bijna alle apparte-
menten beschikken over een woonkamer en twee slaapkamers. 
En vanwege hun afmetingen zijn ze ook betaalbaar. Omdat Miller 
uit twee gebouwen bestaat, hebben we gebruikgemaakt van een 
verbindend staketsel van betonnen banden om beide gebouwen 
toch één te laten zijn.’

'Een geschenk 
uit de hemel door 
de bijzondere 
locatie'
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Als bouwsteen hebben Marlies en Floris hun voorkeur uit-
gesproken voor een steen die van rood via roze naar wit van 
kleur verandert. En die daarmee indirect verwijst naar de gelijk 
gekleurde variant uit de vroegere serviesserie van Petrus Re- 
gout & Co. waaraan Miller zijn naam te danken heeft. Marlies: 
’Dat is een behoorlijk spannende kleurencombinatie – ook voor 
een vooruitstrevende stad als Maastricht – die Miller meteen een 
onderscheidend karakter geeft ten opzichte van de omringende 
bebouwing. Tijdens het ontwerp hebben we ons qua vlakinvulling 
laten inspireren door de stoere architectuur van de nabijgelegen 
en vroegere Brikkenbouw (waarin nu de koffiebranderij en thee-
pakkerij van Blanche Dael is gevestigd, red.).’ 

Floris: ’De groene binnentuin die de beide Miller-gebouwen 
verbindt, is een cruciaal ruimtelijk onderdeel te midden van rede-
lijk compacte straten en bebouwingen. De taps toelopende tuin 
geeft lucht aan het ontwerp en kenmerkt zich bovendien door 
kleine hoogteverschillen in de richting van de Frontensingel. De 
paden in de binnentuin vormen een aantrekkelijke informele rou-
te in dit semiopenbare gebied, waar bovendien plek is gereser-
veerd voor mooie, grote bomen om de 
binnentuin nog groener te maken.’ 

Marlies: ’De twee Miller-gebouwen 
hebben elk een eigen hoofdingang. In 
de omgeving daarvan hebben we on-
der meer betonnen zitelementen opge-
nomen in het ontwerp, zodat bewoners 
daar lekker kunnen relaxen en er een le-
vendig en gezellig straatbeeld ontstaat.’

De nieuwe Brikkenbouw, oorspronkelijk uit 1875, 
het nieuwe onderkomen van koffiebranderij en theepakkerij Maison Blanche Dael
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wonen 
in 
het 
sphinx
kwartier
miller

Miller, gezien vanaf de Frontensingel
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Entreehal blok B

De binnentuin van Miller, gezien vanaf De Cassij.
In de binnentuin komt een trafo die op deze impressie niet zichtbaar is.
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Blok A: keuken appartement 30

Blok A: woonkamer appartement 29
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Blok B: woonkamer appartement 12

Blok A: slaapkamer appartement 30
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Blok A: badkamer appartement 30

Aanzicht hoek De Cassij en Rerum Novarum
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Blok A: slaapkamer appartement 35

Blok A: woonkamer appartement 30
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Aanzicht Frontensingel
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miller
indeling
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Rerum NovarumFrontensingel

Dokter Frans Fouquetstraat

De Cassij

blok 
a

blok 
B

Voetgangersin- en uitgang parkeergarage met lift

blok a blok b

Woonlaag 2 B07

B09B12

B08B13

B14

B10B11

A09 A18

A10 A17

A11 A16

A12 A15

A13 A14

Woonlaag 1 B01

B03B06

B02

B04B05

A01

A02

A03

A04

A05 A06

A07

A08

Woonlaag 3 B15

B17B20

B16B21

B22

B18B19

A19 A28

A20 A27

A21 A26

A22 A25

A23 A24

Woonlaag 4 B23

B25B28

B24B29

B30

B26B27

A29 A38

A30 A37

A31 A36

A32 A35

A33 A34

Woonlaag 5 A39 A48

A40 A47

A41 A46

A42 A45

A43 A44
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Miller
Blok 
A
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100blok a Type 1

82 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 33 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 14 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 8 m2
Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Loggia en terras op begane grond _ 20 m2
Loggia op verdieping ____________ 10 m2

Dit ruime hoekappartement is georiën-
teerd op het noordwesten. Door de grote 
raampartij heeft u een weids uitzicht over 
de Lage Fronten. 

Op de begane grond bevindt zich naast de 
loggia een ruime buitenruimte. Die is af-
geschermd van de straat door de histori-
sche fabrieksmuur. Op de bovenste etage 
is de buitenruimte opengewerkt, zodat u 
de lucht kunt zien.

Frontensingel

A39

A19

A29

A09

A01

30
00

45
59

24
00

8631 ?5250

sv
mk

dr

wm

wtw

slaapkamer 2

slaapkamer 1

badkamer

entree

berging

woonkamer/keuken

loggia

wc

A1 type_1

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100

A40

A20

A30

A10

A02

A41

A11

A31

A21

A03

blok a Type 2

84 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 41m2
 Slaapkamer 1 __________________ 13 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
Badkamer ______________________ 7 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Loggia en terras op begane grond _ 48 m2
Loggia op verdieping _____________ 9 m2

Dit appartement is georiënteerd op het 
westen en biedt uitzicht over de Lage Fron-
ten. De slaapkamers grenzen aan de log-
gia. Die bereikt u meteen vanuit de woon- 
kamer, waarna u heerlijk kunt genieten van 
de avondzon. 

Op de begane grond bevindt zich naast de 
loggia een ruime buitenruimte. Die is af-
geschermd van de straat door de histori-
sche fabrieksmuur. Op de bovenste etage 
is de buitenruimte opengewerkt, zodat u 
de lucht kunt zien.

Frontensingel

slaapkamer 1

slaap-
kamer 2

badkamer

entree

berging

wtw

svm
k

woonkamer/keuken

loggia

wc

dr wm

A2-A3 type_2

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100

Frontensingel

blok a Type 3

89 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 40 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 13 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
Badkamer ______________________ 6 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 7 m2
Loggia en terras op begane grond _ 47 m2
Loggia op verdieping _____________ 9 m2

Dit appartement is georiënteerd op het 
westen en biedt uitzicht over de Lage 
Fronten. De slaapkamers grenzen aan de 
loggia. Die bereikt u meteen vanuit de 
woonkamer, waarna u heerlijk kunt genie-
ten van de avondzon.

Op de begane grond bevindt zich naast de 
loggia een ruime buitenruimte. Die is af-
geschermd van de straat door de histori-
sche fabrieksmuur. Op de bovenste etage 
is de buitenruimte opengewerkt, zodat u 
de lucht kunt zien.

A42

A12

A32

A22

A04

woonkamer/keuken

slaapkamer 1

slaap-
kamer 2

badkamer

entreeberging

wtw

sv
mk

loggia

wc

dr wm

A4 type_3

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100

woonkamer/keuken

slaapkamer 1

slaapkamer 2

badkamer

berging

loggia

wc

entree

sv

wmdr

mk

wtw

A5 type_4

Frontensingel

blok a Type 4

103 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 42 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 14 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
Badkamer ______________________ 6 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Loggia en terras op begane grond _ 54 m2
Loggia op verdieping ____________ 12 m2

Dit ruime hoekappartement is georiën-
teerd op het zuidwesten en beschikt over 
een bijzondere buitenruimte meteen naast 
de ruime woonkamer. Van hieruit heeft u 
een mooi uitzicht over de Lage Fronten.

Op de begane grond bevindt zich meteen 
naast de loggia een ruime buitenruimte. 
Die is afgeschermd van de straat door de 
historische fabrieksmuur. Op de bovenste 
etage is de buitenruimte opengewerkt, 
zodat u de lucht kunt zien.

A43

A13

A33

A23

A05

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100

Oostgevel binnengebied

blok a Type 5

84 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 34 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 14 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 8 m2
Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Terras op begane grond __________ 11 m2
Balkon op verdieping ____________ 10 m2

Dit hoekappartement met veel lichtinval is 
georiënteerd op het zuidoosten. Het bal-
kon grenst aan de binnentuin en vanuit de 
woonkamer kijkt u de Busschuttenpoort 
in. 

Op de begane grond bevindt zich een ter-
ras in plaats van een balkon. 

A44

A14

A34

A24

A06

55
00

44
86

3872   3092  5537 2400

wtw

wm

sv
mk

dr

woonkamer/keuken

slaapkamer 1

slaapkamer 2 badkamer berging

wc

entree

balkon

A6 type_5

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100blok a Type 6

74 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 31 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 14 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
Badkamer ______________________ 7 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Terras op begane grond __________ 11 m2
Balkon op verdieping ____________ 11 m2

Dit appartement is georiënteerd op het 
oosten en biedt een mooi uitzicht op de 
binnentuin. Het balkon strekt zich uit over 
de volle breedte van de woonkamer.

Oostgevel binnengebied

A45 A46

A15 A16

A35 A36

A25 A26
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woonkamer/keuken

balkon

A15 type_6
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100blok a Type 7

79 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 29 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 14 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
Badkamer ______________________ 6 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 7 m2
Balkon ________________________ 11 m2

Dit appartement is georiënteerd op het 
oosten en biedt uitzicht op de binnentuin. 
Het balkon strekt zich uit over de volle 
breedte van de woonkamer.

Oostgevel binnengebied 

A47

A17

A37

A27
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30
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5143 ? ?
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woonkamer/keuken

balkon

A17 type_7
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100blok a Type 8

95 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 35 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 14 m2
 Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
Badkamer ______________________ 6 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Balkon ________________________ 17 m2

Dit ruime appartement is georiënteerd 
op het noordoosten. Afhankelijk van de 
verdieping kijkt u vanaf het balkon uit op 
de binnentuin, de Frontensingel en/of de 
vroegere Brikkenbouw.

Oostgevel binnengebied 
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A38

A28
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A18 type_8
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100blok a Type 9

55 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 22 m2
 Slaapkamer ____________________ 14 m2
 Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Terras _________________________ 18 m2

Dit bijzondere tweekamerappartement 
aan de binnentuin beschikt over een zeer 
ruim terras dat zich uitstrekt over de volle 
breedte van het appartement.

Oostgevel binnengebied 
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A7 type_9
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Situering Specificaties

1:100blok a Type 10

Oostgevel binnengebied

A08

56 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 22 m2
 Slaapkamer ____________________ 14 m2
 Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 5 m2
Terras _________________________ 18 m2

Dit bijzondere tweekamerappartement 
aan de binnentuin beschikt over een zeer 
ruim terras dat zich uitstrekt over de volle 
breedte van het appartement.
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A8 type_10
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meter
0 1 2 3 4 5

Situering Specificaties

1:100blok b Type 11 sp

Westgevel binnengebied

81 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 32 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 18 m2
Slaapkamer 2 ___________________ 9 m2
 Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 6 m2
Terras op begane grond __________ 22 m2
Balkon op verdieping _____________ 7 m2

Dit appartement ligt aan de rustige bin-
nentuin. Het is georiënteerd op het wes-
ten. Het balkon strekt zich uit over de volle 
breedte van de woonkamer. 

Op de begane grond bevindt zich een ter-
ras in plaats van een balkon. Het terras 
strekt zich uit over de volle breedte van 
het appartement. Het appartement op de 
hoek van het gebouw heeft ook ramen aan 
de zijkant. 
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B5 type_11

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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Situering Specificaties

1:100blok b Type 11

Westgevel binnengebied

79 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 30 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 18 m2
Slaapkamer 2 ___________________ 9 m2
 Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 6 m2
Terras op begane grond __________ 21 m2
Balkon op verdieping _____________ 7 m2

Deze appartementen liggen aan de rusti-
ge binnentuin. Ze zijn georiënteerd op het 
westen. Het balkon strekt zich uit over de 
volle breedte van de woonkamer. 

Op de begane grond bevindt zich een ter-
ras in plaats van een balkon. Het terras 
strekt zich uit over de volle breedte van 
het appartement. Het appartement op de 
hoek van het gebouw heeft ook ramen aan 
de zijkant. 
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B6 type_11
De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
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Situering Specificaties

1:100blok b Type 12 sp

80 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 35 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 15 m2
Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
 Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 6 m2
Loggia op begane grond __________ 9 m2
Loggia op verdieping _____________ 9 m2

Dit appartement is georiënteerd op het 
oosten. Het is onder meer voorzien van  
een loggia, die u meteen vanuit de woon-
kamer bereikt.

Op de begane grond is de loggia via twee 
bloktreden ook toegankelijk vanaf de 
straat. De appartementen op de hoeken 
van het gebouw hebben ook ramen aan de 
zijkant. 

Op de bovenste etage is de loggia open-
gewerkt, zodat u de lucht kunt zien.
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B4 type_12

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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meter
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Situering Specificaties

1:100blok b Type 12

78 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 34 m2
 Slaapkamer 1 __________________ 15 m2
Slaapkamer 2 ___________________ 7 m2
 Badkamer ______________________ 5 m2
 Toilet ___________________________ 1 m2
 Berging_________________________ 6 m2
Loggia op begane grond __________ 8 m2
Loggia op verdieping _____________ 8 m2

Deze appartementen zijn georiënteerd op 
het oosten. Ze hebben allemaal een log-
gia, die u meteen vanuit de woonkamer 
bereikt.

Op de begane grond zijn de loggia’s via 
twee bloktreden ook toegankelijk vanaf de 
straat. De appartementen op de hoeken 
van het gebouw hebben ook ramen aan de 
zijkant. 

Op de bovenste etage is de loggia open-
gewerkt, zodat u de lucht kunt zien.
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B3 type_12

Hoekappartementen B07, B15 en B23 hebben een raam aan de zijkant.
Hoekappartement B01 heeft een toegang, bloktrede en raam.

De gestippelde lijnen gelden alleen voor de begane grond.
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Situering Specificaties

1:100blok b Type 13

58 m2
Gebruiksoppervlakte

Woonkamer ____________________ 31 m2
 Slaapkamer ____________________ 13 m2
 Badkamer ______________________ 4 m2
  Berging_________________________ 3 m2
Balkon ________________________ 12 m2

Dit ruime tweekamerappartement heeft 
een ruim balkon en biedt uitzicht over de 
binnentuin en de tuin van de vroegere 
Brikkenbouw.

Op de bovenste verdieping heeft het bal-
kon geen dak. 

Westgevel binnengebied
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Wonen in het Sphinxkwartier is een ontwikkeling van: 

Sphinx Zuid BV
Wilhelminasingel 58, 6221 BK Maastricht
+31(0)43 350 00 50

Een samenwerking van:

Aan (de inhoud van) deze brochure kunnen geen rechten en/of aanspraken worden ontleend. Deze brochure is 
uitdrukkelijk géén contractstuk bij een eventueel te sluiten koop-aannemingsovereenkomst en dient enkel en 
alleen voor de globale beeldvorming en promotie van het project en de woningen.

Voor verkoop- en meer informatie kunt u terecht bij de 
volgende makelaars:

Ruijters Woningmakelaars
Wycker Brugstraat 51, 6221 EB Maastricht
+31(0)43 329 29 29
woningmakelaars@ruijters.nl
www.ruijters.nl

Tijs en Cyril Makelaardij
Bunderstraat 113, 6231 EJ Meerssen
+31(0)43 365 56 55
info@tijsencyril.nl
www.tijsencyril.nl
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