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CADIER EN KEER

Woonplan ‘Op de Keere Berg’ bevindt zich net buiten 

Maastricht. Door de ligging op het talud van de Keer-

berg biedt dit woonplan een prachtig uitzicht op de 

stad Maastricht. Op deze locatie ligt een karakteristiek 

en monumentaal kloostercomplex dat nu een woonbe-

stemming krijgt. Geïnspireerd door de ligging kreeg 

dit woonplan de naam ‘Op de Keere Berg’: de oude 

benaming van deze streek. Wonen ‘Op de Keere Berg’ 

betekent genieten van het leven aan de voet  van het 

prachtige Zuid-Limburgse Heuvelland. 

Zowel in het voormalige Ursulinenklooster als op het omliggende terrein (circa 15.000 m²) 

komt woonplan ‘Op de Keere Berg’. Een woonplan met in totaal 29 comfortabele woningen, 

meerdere parkeerfaciliteiten en vele groenvoorzieningen.  

In het kloostercomplex en de daarbij behorende oude gymzaal worden 10 riante en tevens 

karakteristieke woningen gerealiseerd. 

Verder worden er 19 nieuwbouwwoningen gebouwd onderverdeeld in 3 woningtypen, 

comfortabele 2-kappers, ruime stadswoningen en geschakelde woningen waarvan de 

meeste met een ‘levensloopbestendig’ karakter. 

Op de Keere Berg

Inhoud

Wonen in een voormalig klooster
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Het ontwerp van het klooster is van de bekende architect Pierre Cuypers. Hij ontwierp 

en restaureerde vele bekende gebouwen in binnen - en buitenland waaronder het 

Rijksmuseum in Amsterdam. 

Het klooster is gebouwd omstreeks 1900 in opdracht van de vrouwelijke kloosterorde 

Ursulinen. Zij verkochten het klooster medio 1902 aan de ‘Soeurs de la Miséricor-

de’, beter bekend als de ‘Zusters van Barmhartigheid’. Deze zusters vluchtten uit 

Frankrijk en waren op zoek naar een nieuw onderkomen en namen hun intrek in het 

klooster in 1903.

 

Het klooster herbergde in beginsel een school en pension voor jonge meisjes. Om 

in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, werd door de zusters veel handwerk, 

zoals naaien en borduren, verricht. De zusters stonden wijd en zijd bekend om het 

‘Richelieu borduurwerk’. Het Koninklijk Huis gaf destijds opdracht aan de zusters 

voor de vervaardiging van o.a. diverse lakentjes voor de geboorte van prinses 

Juliana. 

In de Eerste Wereldoorlog bood het klooster onderdak aan Belgische gezinnen en 

Franse kinderen. Na de Eerste Wereldoorlog werd er lesgegeven op lager onder-

wijsniveau. Later werd er een Mulo-school bijgebouwd. 

In de jaren zestig was er een grote terugloop in het aantal kloosterroepingen. Door 

deze ontwikkeling en de vergrijzing van de zusters kwam de schoolfunctie in 1972 

te vervallen. 

In 1977 is het complex verkocht aan de Stichting Centrum Ontmoeting der Vol-

keren. Deze stichting houdt zich bezig met het opzetten van projecten in Derde 

Wereld Landen, met name in Afrika. Daarnaast verzorgde de stichting tot 2006 

dagopvang voor ouderen in het complex. Vanaf 2007 kwam het complex leeg te 

staan waarna het is verkocht. 

  

Sinds 2017 is het klooster en de gymzaal aan de gemeentelijke monumentenlijst 

toegevoegd. 

Bots Wonen B.V. en VB2 Vastgoed heeft de projectontwikkeling van dit historische 

pand en het omliggende gebied op zich genomen. In nauwe samenwerking met 

HVN Architecten BV te Maastricht heeft dit geresulteerd in het woonplan ‘Op de 

Keere Berg’,  waarbij comfortabel wonen en het behoud van cultuurhistorisch erf-

goed op bijzondere wijze worden gecombineerd.

Anno 1900Historie

Het kloostercomplex is gelegen op een prominente plek tussen het 

centrum van Maastricht en het kerkdorp Cadier en Keer en ligt in een 

glooiend natuurlijk landschap. De locatie is vrijwel solitair gelegen 

in het landschappelijk groen.  Dankzij de nabijgelegen doorgaande 

weg is er een optimale verbinding richting Maastricht en Vaals.

‘Op de Keere Berg’ is circa 15.000 m2 groot.

Prominente ligging Een aarden geluidswal  met struiken en bomen scheidt dit project van 

de provinciale weg. Deze geluidswal waarborgt de privacy en rust van 

de toekomstige bewoners van ‘Op de Keere Berg’. Er is veel groen in 

de directe omgeving aanwezig. Meerdere monumentale panden ver-

fraaien het groene heuvellandschap. 

Anno 2018

Bijzonder wonen op een authentieke locatie
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Dit voormalige kloostercomplex is gelegen aan de provinciale weg 

(Rijksweg) en ligt tussen de gemeente Maastricht en kerkdorp Cadier

en Keer. Dit kerkdorp is onderdeel van de gemeente Eijsden-Margraten. 

De Rijksweg vormt de belangrijkste verbinding tussen Maastricht en 

Vaals/Aken. 

Situatie

Het plan ‘Op de Keere Berg’ ligt op loopafstand van de bebouwde 

kom van Cadier en Keer. Het historische stadscentrum van Maastricht 

en de aansluitingen op de autosnelweg A2 (richting Luik, Eindhoven

wen Heerlen) bevinden zich op enkele autominuten afstand. 

De dagelijkse voorzieningen waaronder supermarkten, winkels, scholen 

en sportfaciliteiten zijn nabij gelegen en makkelijk bereikbaar.

Bereikbaarheid

‘Op de Keere Berg’ is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer.

Zowel vanuit centraal station Maastricht als station Valkenburg ver-

trekt een reguliere lijnbusdienst naar ‘Op de Keere Berg’. De bushalte 

bevindt zich direct voor het kloostercomplex.

Openbaar vervoer

Cadier en Keer

Maastricht
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  1. Golfbaan Het Rijk van Margraten

  2. Beeldentuin Maastricht

  3. UMC Maastricht

  4. MECC

  5. Grotten Zonneberg

  6. Bonnefantenmuseum

  7. Stadspark

  8. Basiliek van Onze Lieve Vrouwe

  9. Universiteit Maastricht

10. Vrijthof

De gemeente Eijsden-Margraten is gelegen in de streek 

Heuvelland in Zuid-Limburg. Eijsden-Margraten maakt 

deel uit van het Nationaal Landschap Mergelland en is 

met haar 15 kernen en 20 buurtschappen één van de 

mooiste Zuid-Limburgse gemeenten. Eijsden-Margraten 

heeft circa 25.000 inwoners. 

Eijsden-Margraten

Gelegen in het heuvelland
van Zuid-Limburg
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Op slechts enkele minuten afstand van het project ‘Op de Keere Berg’ ligt 

het centrum van Maastricht. Deze stad aan de Maas staat bekend om zijn 

rijke historie, bourgondische gastvrijheid, carnaval en de Tefaf. Bovendien is 

Maastricht, naast studentenstad, dé stad om te winkelen en te recreëren. 

In Maastricht ligt ook het Vrijthof: één van de bekendste pleinen van Neder-

land. In de volksmond wordt het Vrijthof de “hoeskamer vaan Mestreech” 

- de huiskamer van Maastricht - genoemd. Mensen komen hier bij elkaar om 

gezellig een terrasje te pikken of één van de vele festiviteiten te bezoeken. 

Van het Preuvenemint, Winterland, kermissen, carnaval tot grote concerten 

van bijvoorbeeld André Rieu: het gebeurt op het Vrijthof. Het plein is al

eeuwenlang de trots van iedere Maastrichtenaar!

CADIER EN KEER

Zuid-Limburg en het Limburgs Heuvelland behoren tot de belangrijkste toeristische 

kerngebieden van Nederland. Limburg is jaarlijks een favoriete bestemming voor vele 

toeristen voor zomervakantie, tussendoortje of weekendverblijf. Daarnaast heeft het 

heuvelland een bijzondere waarde voor de omliggende stedelijke agglomeraties van 

Maastricht, Heerlen, Aken en Luik.

Heuvelland

Maastricht

Omgeving
‘De hoeskamer van Mestreech’
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Vier royale twee-onder-één-kap-woningen.

Twee karakteristieke woningen in de voormalige gymzaal. 

Zes levensloopbestendige/geschakelde woningen.

Zes verrassend ruime eengezinswoningen.

Drie levensloopbestendige /geschakelde woningen.

Acht imposante woningen in het voormalige kloostercomplex.
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Bots Wonen B.V heeft op deze bijzondere locatie een aantal

unieke woningen ontwikkeld. De woningen hebben één of

meerdere woonlagen. Iedere woning onderscheidt zich door

haar eigen karakteristieke kenmerken.

Het linkergedeelte van ‘Op de Keere Berg’ bestaat uit: 

- Vier royale twee-onder-één-kap-woningen (type A1)

- Zes geschakelde/levensloopbestendige woningen (type A2) 

Het middengedeelte bestaat uit: 

- Bestaand gebouw (type B)

Het rechtergedeelte bestaat uit:

- Drie geschakelde/levensloopbestendige woningen (type A3)

- Twee karakteristieke woningen in de voormalige gymzaal 

   (type C)

- Zes verrassend ruime eengezinswoningen (type D)

- Acht imposante woningen in het voormalige

  kloostercomplex  (type E)   

Woningtypen
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CADIER EN KEER
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D
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Omschrijving

Deze twee-onder-één-kap-woningen hebben op de begane 

grond een entreehal, toiletruimte, en ruime living. De living 

bestaat een woon- en eetgedeelte met open keuken en een 

schuifpui die toegang geeft tot de achtertuin. 

Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, een 

overloop en een ruime badkamer. Op de tweede verdieping 

bevindt zich een riante zolderruimte die door eenvoudige aan-

passingen geschikt is te maken voor verschillende woonfuncties.  

Alle woningen zijn voorzien van garage met ruime inrit en par-

keerplaats, voortuin en ruime achtertuin op het zuidoosten. 

Woning A1

Voorzien van garage
en grote achtertuin

Kom genieten van een woning met ruime 

keuken die in open verbinding staat met 

de eet- en woonkamer. Deze woning 

valt op door zijn open karakter en ruime 

opzet. 

Stem de woning tot in de kleinste details 

af op eigen smaak en sfeer.  Door de 

vele opties die de woning biedt kan er 

worden genoten van een woning die 

optimaal is afgestemd op eigen wensen.

Een woning om van 
te genieten
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Aanzichten woning A1

A1
Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping

A1
Schaal 1:100

Type A1 I Schaal 1:100

540

97
0

Type A1 I Schaal 1:100

63
2

+150

+150

Kavel 02
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    56 m2

Eerste verdieping:    52 m2

Tweede verdieping:    34 m2

Garage:   19 m2

Totaal: 161 m2

Garage

Type A1 I Schaal 1:100

10
70

292540

Voorgevel

AchtergevelLinker zijgevel

Rechter zijgevel

Plattegronden
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Omschrijving

Het middendeel van ‘Op de Keere Berg’ bestaat uit een linker- 

en rechtergedeelte met negen overwegend ‘levensloopbesten-

dige’ woningen met een voortuin, zonnige achtertuin en een 

garage. Deze comfortabele geschakelde woningen zijn op de 

begane grond voorzien van een entreehal, inpandig te bereiken 

garage, toiletruimte, sfeervolle woonkamer met een open keuken 

en schuifpui naar de achtertuin. 

De levensloopbestendige woningen hebben op de begane grond 

een ruime slaapkamer met aansluitend een badkamer. 

De slaapkamer biedt eveneens  toegang tot de achtertuin.

De overige woningen hebben op de begane grond een hobby-

ruimte in plaats van een slaapkamer.

Op de eerste verdieping bevinden zich twee riante slaapkamers, 

overloop, badkamer en berging (meerdere opties zijn mogelijk).

Woning A2
A3

Voorzien van garage en zonnige achtertuinGeschakelde / levensloopbestendige 
woningen
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Aanzichten woning A2 A2
Schaal 1:100

Linker zijgevelRechter zijgevel

845

10
43

Type A2 I Schaal 1:100

523

10
45 Plattegronden

Kavel 09 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    61 m2

Eerste verdieping:    55 m2

Garage:    17 m2

Totaal:  133 m2

Voorgevel

Achtergevel

Begane grond

geschakelde woning

Eerste verdieping

geschakelde woning

Plattegrond levensloopbestendige woning zie pagina 23.

Geschakelde woning kan ook aangepast worden naar levensloopbestendige woning.
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Royale woonkamer
met open keuken

Slaapkamer met
openslaande deuren

Woningtype A2

Levensloopbestendige woning 

Woningtype A3
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Aanzichten woning A3

Begane grond

levensloopbestendige woning

Eerste verdieping

levensloopbestendige woning

A3
Schaal 1:100

Type A3 I Schaal 1:100

845

10
44

42
0

Type A3 I Schaal 1:100

10
44

523

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Voorgevel

Achtergevel

Plattegronden
Kavel 15 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    79 m2

Eerste verdieping:    55 m2

Garage:    17 m2

Totaal:  151 m2

Plattegrond geschakelde woning zie pagina 19.

Levensloopbestendige woning kan ook aangepast worden naar geschakelde woning.
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Wonen in een voormalige gymzaal

Omschrijving

In het rechtergedeelte van ‘Op de Keere Berg’ worden twee 

karakteristieke woningen gerealiseerd met een ruimte tuin en 

een eigen parkeerplaats. De woningen zijn gesitueerd in een 

voormalige gymzaal die deel uitmaakte van het historische 

kloostercomplex. 

Beide woningen zijn op de begane grond  voorzien van een 

sfeervolle woonkamer met serre die uitzicht geeft op de grote 

zonnige tuin. Beide woningen hebben een open keuken, een 

entreehal, toiletruimte en berging. Op de eerste verdieping 

bevinden zich 2 of zelfs 3 slaapkamers, een overloop, berging 

en een comfortabele badkamer. De masterbedroom heeft een 

sfeervolle open nok. 

De zolder biedt extra bergruimte en is via een vlizotrap

bereikbaar.

Woning C

Volop in verbinding met 
de sfeervolle tuin

Aanzichten woning C

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

schaal 1:100

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Voorgevel

Straatgevel - Rijkswegschaal 1:100

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Voorgevel

Straatgevel - Rijksweg

schaal 1:100

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Voorgevel

Straatgevel - Rijkswegschaal 1:100

Linker zijgevel

Rechter zijgevel

Voorgevel

Straatgevel - Rijksweg

Voorgevel

Straatgevel - Rijksweg
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Begane grond

Eerste verdieping Zolderverdieping

C
Schaal 1:100

BG schaal 1:100

60
8

240938

C1 TV Schaal 1:100

C
Schaal 1:100

C2 - BG schaal 1:100

60
8

935240

C2 - EV schaal 1:100

Begane grond

Eerste verdieping
C2 TV Schaal 1:100

Zolderverdieping

PlattegrondenPlattegronden

Kavel 12 
Netto oppervlakte:

Begane grond:    67 m2

Eerste verdieping:    59 m2

Zolderverdieping:      9 m2

Totaal:  135 m2

Kavel 11 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    67 m2

Eerste verdieping:    59 m2

Zolderverdieping:      9 m2

Totaal:  135 m2
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Omschrijving

In het rechtergedeelte van ‘Op de Keere Berg’ worden zes 

verrassend ruime eengezinswoningen gerealiseerd. Elke woning 

heeft een tuin op het zuidoosten en een vrijstaande berging. 

Deze woningen met maar liefst vier woonlagen beschikken over 

een woonkamer met openslaande deuren naar de tuin, open 

keuken, entreehal, toiletruimte, overloop, zes slaapkamers, 

comfortabele badkamer en een zolderberging. De zolder is via 

een vaste trap toegankelijk. 

Woning D Heerlijk genieten van
de ochtendzon

Heerlijk genieten!
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Aanzichten woning D D
Schaal 1:100

slaapkamer 3

Schaal 1:100

73
0

+150

+150

+150

+150

Schaal 1:100

21
8

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdiepingAchtergevelLinker zijgevel

Voorgevel Rechter zijgevel

Plattegronden

Kavel 17 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    48 m2

Eerste verdieping:    48 m2

Tweede verdieping:    37 m2

Derde verdieping:    11 m2

Totaal:  144 m2

Schaal 1:100

94
0

510

Schaal 1:100

94
0

510
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Woning met
6 slaapkamers
Woningtype D 

Woningtype D

Ruimte om te wonen
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Wonen in het voormalige 
kloostercomplex

Omschrijving

In het voormalige Ursulinenklooster worden in totaal acht sfeer-

volle en karakteristieke woningen gerealiseerd. Iedere woning 

heeft een eigen tuin en een vrijstaande berging. 

Deze woningen hebben drie of vier woonlagen en verschillen in 

opzet en maatvoering. Van intiem en knus tot ruim en imposant.

Dit complex biedt modern wooncomfort en verrast met authen-

tieke stijlkenmerken.

Woning E Wonen in een sfeervolle en 
karakteristieke loft
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E
Schaal 1:100

Achtergevel

E01 - BG -schaal 1:100

992

48
8

E01 - EV -schaal 1:100

992

48
8

+150

+150

E01 - TV -schaal 1:100

34
2

Begane grond

Eerste verdieping Zolderverdieping

Aanzichten woning E

Plattegronden
Kavel 22 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    51 m2

Eerste verdieping:    43 m2

Zolderverdieping:    30 m2

Totaal:  124 m2

Voorgevel

Rechter zijgevel

Linker zijgevel
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Plattegronden
Kavel 23 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    49 m2

Eerste verdieping:    53 m2

Zolderverdieping:    33 m2

Totaal:  135 m2

E
Schaal 1:100

E
Schaal 1:100

E02 - BG -schaal 1:100

842

67
6

E02 - EV -schaal 1:100

Begane grond

Begane grond Eerste verdieping ZolderverdiepingEerste verdieping Zolderverdieping

E02 - TV -schaal 1:100
E BG - 03 - SCHAAL 1:100

549

50
4

68
2

E EV - 03 - SCHAAL 1:100

+150

+150

E ZOLDER VERDIEPING - 03 - SCHAAL 1:100

48
4

33
7

Plattegronden
Kavel 24
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    68 m2

Eerste verdieping:    56 m2

Zolderverdieping:    38 m2

Totaal:  162 m2
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E
Schaal 1:100

E
Schaal 1:100

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

E EV - 05 - SCHAAL 1:100

E TV - 05 - SCHAAL 1:100

Begane grond Eerste verdieping

Tweede verdieping Zolderverdieping

E BG - 05 - SCHAAL 1:100

71
1

611

E EV - 04 - SCHAAL 1:100

E TV - 04 - SCHAAL 1:100

E BG - 04 - SCHAAL 1:100

85
5

641

Plattegronden
Kavel 25 
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    56 m2

Eerste verdieping:    54 m2

Tweede verdieping:    50 m2

Zolderverdieping:    23 m2

Totaal:  183 m2

Zolderverdieping

Plattegronden
Kavel 26
Netto oppervlakte:

Begane grond:     41 m2

Eerste verdieping:    61 m2

Tweede verdieping:    57 m2

Zolderverdieping:    27 m2

Kelder:    34 m2

Totaal:  220 m2

+150

+150
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E
Schaal 1:100

E
Schaal 1:100

E EV - 06 - SCHAAL 1:100

E TV - 06 - SCHAAL 1:100

Begane grond Eerste verdieping Eerste verdieping

ZolderverdiepingTweede verdieping Zolderverdieping Tweede verdieping

E EV - 07 - SCHAAL 1:100

E TV - 07 - SCHAAL 1:100

E BG - 07 - SCHAAL 1:100

929

52
5

E BG - 06 - SCHAAL 1:100

929

77
7

Plattegronden
Kavel 27
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:     71 m2

Eerste verdieping:    62 m2

Tweede verdieping:    60 m2

Zolderverdieping:    31 m2

Kelder:    11 m2

Totaal:  235 m2

Plattegronden
Kavel 28
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    49 m2

Eerste verdieping:    49 m2

Tweede verdieping:    45 m2

Zolderverdieping:    22 m2

Totaal:  165 m2

Begane grond
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Slaapkamers
met karakter
Woningtype E

E
Schaal 1:100

Begane grond Eerste verdieping

Tweede verdieping Zolderverdieping

E TV - 08 - SCHAAL 1:100

E EV - 08 - SCHAAL 1:100E BG - 08 - SCHAAL 1:100

967

67
8

Plattegronden
Kavel 29
Netto-vloeroppervlakte:

Begane grond:    52 m2

Eerste verdieping:    51 m2

Tweede verdieping:    47 m2

Zolderverdieping:    20 m2

Totaal:  170 m2
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Terreininrichting en parkeren
Het voormalige kloostercomplex wordt ontsloten door middel van twee 
inritten ontsloten met de Rijksweg. Deze inritten worden voorzien van fraaie 
architectonische elementen. De wegenstructuur aangegeven op de situatie-
tekening bestaat uit betonnen klinkers. Om de wegenstructuur meer vorm te 
geven en om bij het groene hart van het omgevingsgebied te blijven worden 
er op verschillende plaatsen heggen geplaatst. Daar waar de scheiding 
ligt tussen het privé terrein en het openbaar terrein worden heggen en/of 
hekken geplaatst conform situatietekening.  In de openbare ruimte wordt 
een karakteristieke en klassieke tuin aangelegd die past bij de stijl van het 
gebied. De infrastructuur wordt nieuw aangelegd zoals op de impressies is 
weergegeven na ontwerp van een landschapsarchitect. 
Het plangebied is voorzien van diverse parkeermogelijkheden. Een deel van 
de woningen heeft gelegenheid om te parkeren op eigen terrein.

Nieuwbouw
Fundering
De woningen zijn gefundeerd op palen met betonnen funderingsbalken, 
volgens opgave van de constructeur.

Wanden
De constructieve wanden zijn van kalkzandsteen. De binnenspouwbladen zijn 
houtskeletbouwelementen, afgewerkt met gipsplaten/kalkzandsteen (e.e.a. 
volgens opgave aannemer).

Vloeren
De begane grondvloer van de woning is een geïsoleerde betonnen systeem-
vloer. De vloer van de verdiepingen en het dak bij woningtype A2 en A3 is 
een betonnen breedplaatvloer. V-naden blijven in het plafond zichtbaar.

Daken
De hellende daken zijn aan de bovenzijde uitgevoerd met een afschotlaag, 
dakisolatie en dakbedekking. De hellende daken worden uitgevoerd met 
prefab dakbedekking in een beige kleur. Ht dak wordt voorzien van gebak-
ken pannen. Op de daken zullen PV-cellen staan. 

Gevels
De op tekening aangegeven gevelvlakken zijn uitgevoerd in baksteenmetsel-
werk; plaatselijk is er metselwerk in een andere kleur of in een ander verband 
aangebracht.  Plaatselijk worden de gevels voorzien van gevelbekleding  
e.e.a. conform de impressies.

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren
De gevelkozijnen inclusief draaiende delen (ramen en deuren) zijn in hard-
hout uitgevoerd. De draaiende delen worden voorzien van kierdichting en al 
het benodigde hang- en sluitwerk dat voor het goed functioneren noodzake-
lijk is. De draairichting van de draaiende delen wordt, waar van toepassing, 
aangegeven op de geveltekeningen. De woningtoegangsdeuren zijn uitge-
voerd in een houten kozijn met voordeur. Deze zijn fabrieksmatig behandeld 
en in het werk dekkend geschilderd conform de kleur- en materiaalstaat. 
Bergingsdeuren in buitengevels worden uitgevoerd in hout.

Binnenwanden
Lichte separatiewanden in de woningen zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in 
gipsblokken/ gasbeton. 

Binnenkozijnen en -deuren
De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen kozijnen met boven-
licht. De binnendeuren van de woningen zijn fabrieksmatig afgelakte opdek-
deuren.

De binnenkozijnen van de badkamer en de toiletruimte zijn voorzien van een 
kunststenen dorpel; de overige kozijnen zijn zonder dorpel uitgevoerd.

Trappen
De trappen naar de verdiepingen worden uitgevoerd als houten trappen.
De trappen en de hekwerken zijn fabrieksmatig gegrond.

Beglazing
De buitenkozijnen zijn voorzien van blanke isolerende HR++-beglazing.

Wandafwerking
Niet-betegelde wanden in de woningen zijn behangklaar afgewerkt, behalve 
in de meterkast. De wanden van de toiletruimte zijn tot ca. 1,5 m hoogte 
betegeld (daarboven struktuurspuitpleisterwerk), die van de badkamer tot 
het plafond. Er is keuze uit verschillende kleuren standaardtegels.

Vloerafwerking
De vloeren in de woningen zijn voorzien van een dekvloer. Standaard zijn 
de vloeren van de toiletruimte en badkamer voorzien van vloertegels. Er is 
keuze uit verschillende kleuren tegels. Via de showroom is het mogelijk om, 
indien gewenst, ander tegelwerk te kiezen.

Plafondafwerking
De plafonds zijn voorzien van struktuurspuitpleisterwerk, waarbij de naden 
tussen de vloerplaten zichtbaar blijven. Bij de schuine daken blijven de 
dakplaten in het zicht. Het plafond in de meterkast, berging en garage is niet 
nader afgewerkt. 

De technische omschrijving is beknopt 

en geeft slechts de kwaliteit op hoofd-

lijnen weer. Bij verkoopgesprekken met 

de makelaar wordt aan kandidaat kopers 

een informatiemap verstrekt met daarin 

een uitgebreide technische omschrijving 

van het gekochte.

Voorzieningen, afwerkingsniveau 
en technische omschrijving 

Informatie

CADIER EN KEER

Sanitair
Standaard zijn de toiletruimte en de badkamer voorzien van sanitair 
van Villeroy en Boch. Dit is gecombineerd met verchroomde kranen 
van Grohe en een douchedrain in de douche. Indeling badkamer is 
conform tekening. Via de showroom is het mogelijk om ander sanitair 
te kiezen. Het standaard sanitair zal dan worden verrekend met het 
gekozen sanitair.

Gasinstallatie
Er is een gasleiding aangelegd vanaf de meterkast naar de opstel-
plaats voor een gaskookplaat en naar de CV-ketel.

Verwarmingsinstallatie
Voor de verwarming van de woning en het tapwater is de woning 
voorzien van een individuele gasgestookte HR-combiketel. De 
begane grond is voorzien van laagtemperatuur vloerverwarming als 
hoofdverwarmingsinstallatie. De verdiepingen worden voorzien van 
radiatoren. 

Ventilatie-installatie
De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie-unit. Door 
middel van roosters in de woning wordt op natuurlijke wijze buiten-
lucht toegevoegd en op mechanische wijze afgezogen.

Elektrische installatie
De woningen zijn voorzien van een elektrische installatie volgens NEN 
1010, inclusief de benodigde rookmelders. De wandcontactdozen en 
schakelaars zijn van het type inbouw. De leidingen worden wegge-
werkt in de wanden en plafonds, met uitzondering van de meterkast, 
bergingen en de garages.

Voormalige gymzaal en klooster
Fundering
De woningen zijn gefundeerd en daar waar nodig worden deze in 
overleg met de constructeur aangepast.

Wanden
De bestaande constructieve wanden worden daar waar nodig her-
steld en in oude staat teruggebracht en eventueel  worden deze in 
overleg met de constructeur aangepast. De buitengevels worden 
voorzien van voorzetwanden voor de thermische isolatie.

Vloeren
De begane grondvloeren van de woningen worden daar waar nodig 
aangepast. Dit zelfde geldt voor de houten verdiepingsvloeren.

Daken
De bestaande afwerking van de hellende daken blijft gehandhaafd en 
daar waar nodig worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, tevens 
worden de daken geïsoleerd.

Gevels
De bestaande gemetselde gevels worden gereinigd en in oude staat 
teruggebracht.

Buitenkozijnen, -ramen en -deuren
De gevelkozijnen worden daar waar nodig vervangen en voorzien 
van HR++ glas en ventilatieroosters of suskasten t.b.v. de ventilatie. 
De draaiende delen worden zo nodig voorzien van kierdichting en 
al het benodigde hang- en sluitwerk dat voor het goed functioneren 
noodzakelijk is. De draairichting van de draaiende delen wordt, waar 
van toepassing, aangegeven op de geveltekeningen. 

Binnenwanden
De binnenwanden en voorzetwanden van de woningscheidende wan-
den worden voorzien van een metal-studwand met gipsplaat bekleed 
en voorzien van isolatie.

Binnenkozijnen en -deuren
Daar waar mogelijk blijven de oude binnendeuren gehandhaafd en 
worden nieuwe stalen binnendeurkozijnen met deuren geplaatst. 

Trappen
Enkele woningen beschikken over de authentieke trap welke gehand-
haafd blijft.  Bij de overige woningen worden houten trappen ge-
plaatst. De vlieringen bij blok C zijn bereikbaar door middel van een 
vlizo trap.

Beglazing
De buitenkozijnen zijn voorzien van blanke isolerende HR++-beglazing.

Wandafwerking
Niet-betegelde wanden in de woningen zijn behangklaar afgewerkt, 
behalve in de meterkast. De wanden van de toiletruimte zijn tot ca. 
1,5 m hoogte betegeld (daarboven struktuurspuitpleisterwerk), die 
van de badkamer tot het plafond. Er is keuze uit verschillende kleuren 
tegels.

Vloerafwerking
De vloeren in de woningen zijn voorzien van een dekvloer. Standaard 
zijn de vloeren van de toiletruimte en badkamer voorzien van vloerte-
gels. Er is keuze uit verschillende kleuren tegels. Via de showroom is 
het mogelijk om, indien gewenst, ander tegelwerk te kiezen.

Plafondafwerking
De plafonds worden voorzien van gipsplaten eventueel met me-
tal-studprofielen welke gespoten worden met structuurpleisterwerk.

Sanitair
Standaard zijn de toiletruimte en de badkamer voorzien van sanitair 
van Villeroy en Boch. Dit is gecombineerd met verchroomde kranen 
van Grohe en een douchedrain in de douche. Indeling badkamer is 
conform tekening. Via de showroom is het mogelijk om ander sanitair 
te kiezen. Het standaard sanitair zal dan worden verrekend met het 
gekozen sanitair.

Gasinstallatie
Er is een gasleiding aangelegd vanaf de meterkast naar de opstel-
plaats voor een gaskookplaat en naar de CV-ketel.

Verwarmingsinstallatie
Voor de verwarming van de woning en het tapwater is de woning 
voorzien van een individuele gasgestookte HR-combiketel. Alle ver-
diepingen worden voorzien van radiatoren, uitgezonderd de kelder-
verdieping. 

Ventilatie-installatie
De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie-unit. Door 
middel van roosters in de woning wordt op natuurlijke wijze buiten-
lucht toegevoegd en op mechanische wijze afgezogen.

Elektrische installatie
De woningen zijn voorzien van een elektrische installatie volgens NEN 
1010, inclusief de benodigde rookmelders. De wandcontactdozen en 
schakelaars zijn van het type inbouw. De leidingen worden wegge-
werkt in de wanden en plafonds, met uitzondering van de meterkast 
en de berging.
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Bijzonder wonen op
een authentieke
locatie

Tijs & Cyril

Bunderstraat 113

6231 EJ Meerssen

043 365 56 55

info@tijsencyril.nl

Bots Bouwgroep B.V.

Energiestraat 21

5753 RN Deurne

0493 341 521

info@bots.nl

Realisatie Informatie & verkoop

www.opdekeereberg.nl

Hypodomus

Maagdendries 131

6211 RW Maastricht

043 820 00 20

maastricht@hypodomus.nl
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Disclaimer
Beelden en impressies zijn gebruikt om u een indruk te geven van de toekomstige situatie. Alle genoemde maten zijn circa maten. Aan de informatie en 
beelden in deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Rechtsgeldig zijn enkel de bij aankoop te ondertekenen contractstukken.

Zonder voorafgaande scchriftelijke toestemming van Bots bouwgroep is het niet toegestaan de inhoud van deze documentatie geheel of gedeeltelijk 
over te nemen of op enige wijze openbaar te maken.




