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LUXE WONEN
IN ICONISCH GEBOUW
NIELS MAIER / INTERIOR DESIGN
IN DE VORIGE EEUW TOGEN DAGELIJKS DUIZENDEN ARBEIDERS NAAR
HET EIFFELGEBOUW VAN GLAS- EN AARDEWERKSPECIALIST SPHINX –
LANGE TIJD DE GROOTSTE WERKGEVER IN MAASTRICHT EN OMGEVING.
NA DE DEFINITIEVE SLUITING HEEFT HET ICONISCHE PAND – EN TEVENS
EEN RIJKSMONUMENT – EEN NIEUWE, MULTIFUNCTIONELE INVULLING
GEKREGEN. ANNO 2021 WORDT IN HET PAND GEWOOND, GEWERKT,
GELEEFD EN GENOTEN. ONDER MEER DOOR DE GELUKKIGE BEZITTERS VAN
DE LOFT, DIE DOOR INTERIEURARCHITECT NIELS MAIER IS OMGETOVERD
TOT HUN WOONDROOM.

TEKST: SANDER LEMMENS FOTOGRAFIE: THOMAS DE BRUYNE / CAFEINE.BE
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Luxe en robuust. Open en prikkelend. Minimalistisch en warm. En bovenal
stijlvol en bijzonder. De prachtig gelegen loft is als één grote leefomgeving vormgegeven, waarin maatwerkobjecten, heldere zichtlijnen en de
toegepaste materialen op fabelachtige wijze samensmelten. In de luxe
woning paste Niels Maier natuursteen, hout en vooral beton toe. “De eigenaren hebben een bedrijf dat al vele jaren is gespecialiseerd in onder
meer het realiseren van gietvloeren en woonbetonvloeren voor bedrijven
en woningen. Die link wilden de opdrachtgevers graag terugzien in het
interieur. Zo zie je op de vloeren, in de badkamer, op de zitbanken en in

de keuken het door zijn bedrijf toegepaste woonbeton toe: een stijlvol
product op basis van cement, dat prachtig combineert met de overige
materialen”, aldus Niels.
ZACHTE SFEER IN LUXE WOONOMGEVING
Centraal in de loft zijn de luxe keuken en dining gesitueerd. De achterwand is afgewerkt met teak fineer, het imposante werkblad is – net als
de maatwerktafel – voorzien van natuursteen. Achter de keuken is het
privédomein van de bewoners gerealiseerd. De doorgangen aan weers-
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Sphinxkwartier
De loft is gelegen in het Sphinxkwartier: een
ongepolijst en eigenwijs deel van Maastricht
dat rondom de oude fabrieken van Sphinx is
ontstaan. Op kruipafstand van de oude historische binnenstad biedt de nieuwe stadswijk
volop ruimte voor cultuur, innovatie, retail,
horeca en wonen.

Studio Bovitec
Het bedrijf Bovitec Bouwchemie is verantwoordelijk voor al het woonbeton in de woning. Na
de zomervakantie legt het zich met de start van de zijtak Studio Bovitec meer en meer toe
op het realiseren van stijlvolle gietvloeren en woonbetonvloeren voor de residentiële markt.
Houd www.studiobovitec.com in de gaten voor het laatste nieuws.
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zijden van de achterwand zijn af te sluiten met schuifdeuren. Net als in de keuken zorgen de vele raampartijen ook
in de living voor een mooie lichtinval, waardoor een zachte
sfeer in de ruimte ontstaat. De bijzondere elementen in
dit woongedeelte zijn de sfeerverhogende hanglamp, de
ruime zitbank en het tapijt van cactuszijde. De houten
maatwerktrap leidt naar het dakterras van het echtpaar,
van waaraf ze een fraai uitzicht hebben over Maastricht en
in connectie staan met het bovenop het gebouw gelegen
horeca-etablissement Bold Rooftopbar – eveneens door
Niels Maier ingericht.

FOTOGRAFIE: THOMAS DE BRUYNE / CAFEINE.BE

DE VOLGENDE PARTIJEN WERKTEN MEE AAN DIT PROJECT:
NIELS MAIER /
INTERIOR DESIGN
Tel: 043-2041352
hello@nielsmaier.com
www.nielsmaier.com
Quooker
www. quooker.nl
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Bovitec Bouwchemie
Hofdwarsweg 65
6161 DE Geleen
Tel: 046-4740990
info@bovitec.nl
www.bovitecbouwchemie.nl

Leunissen Interieurbouw
Burgemeester van
Meeuwenstraat 8
6191 ND Beek
Tel: 046-4373128
info@leunissen.eu
www.leunissen.eu

XBouwt
Oosterbroekweg 2
6247 BN Gronsveld
Tel: 06-48278396
xander@xbouwt.nl
www.xbouwt.nl

