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Voor het Voetlicht

Het monumentale zestiende-eeuwse ‘Spaans Gouvernement’ aan het Vrijthof en het achtergelegen achttiende-

eeuwse woonhuis aan de Papenstraat vormen samen met de verbindende nieuwbouw Museum aan het Vrijthof 

in Maastricht. Dankzij een grootscheepse verbouwing van dit logeeradres van Karel V, is de museale ruimte naar 

ontwerp van Rob Brouwers verdrievoudigd. Glas is prominent aanwezig, koppelt de twee rijksmonumenten en 

zorgt voor spectaculaire synergie tussen middeleeuwse en hedendaagse architectuur. 

aan het Vrijthof 
Museum

vitrines van glas zorgen waar nodig 

voor doorzicht en daglicht, op andere 

plaatsen voor bescherming en veilig-

heid en dan weer voor stilte en comfort. 

Buys Glashandel, franchisenemer van 

Glass Inside, repareerde de bestaande 

kozijnen en verving het enkel glas door 

monumentaal glas, maar maakt vooral 

indruk met de grote variatie aan inte-

rieurglas dat het bedrijf uit Stamproy 

leverde en monteerde. Hiervan zijn de 

acht 4,2 meter hoge deuren van de 

vitrine en de twee glazen loopbruggen 

in de open verbinding op de eerste 

verdieping tussen beide monumenten 

Een variatie aan 

glastoepassingen 

in de balustrade, 

vloer en vitrine.

De glazen box biedt onderdak aan de achttiende 

eeuwse betimmering, die de basis is van de stijlkamer 

in Régènce-stijl.

Het centrale thema van Museum aan het 

Vrijthof is 500 jaar Made in Maastricht; 

500 jaar creativiteit en ondernemer-

schap. Aan de hand van authentieke ver-

halen en de tastbare herinneringen aan 

vijf eeuwen kunstnijverheid en maakin-

dustrie wordt de geschiedenis van de 

culturele identiteit van de stad Maastricht 

verteld en gevisualiseerd. De bezoeker 

wordt zelf getuige van de geschiedenis. 

Indrukwekkend glas

De glastoepassingen bewijzen we-

derom de veelzijdigheid van het ma-

teriaal: loopbruggen, wanden, deuren, 

puien, vloeren, balustrades, een lift en 
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De 3 meter 

hoge deur 

(66.4 gehard 

gelaagd glas) is 

indrukwekkend, 

maar de 

montage van 

dergelijke grote 

objecten is wel 

kritisch.

 DETAIL  RUUD BUYS

de grootse eyecatchers. Via de bruggen 

en de sprankelende glazen ‘juwelenkist 

op naaldhakken’ tussen beide steekt de 

bezoeker de grote cour over. De glazen 

box biedt onderdak aan de achttiende 

eeuwse betimmering, die de basis is 

van de stijlkamer in Régènce-stijl. 

Glastoepassingen

De korte realisatietijd van drie maanden 

noodzaakte Buys naast de eigen glas-

bewerkingsafdeling tot het inschakelen 

van meerdere glasfabrikanten om het 

project te verwezenlijken, waaronder 

Scheuten Venlo, Semco Nordhorn en 

Thermopor. Hieronder de details per 

glastoepassing.

Liftschacht (68 m2): 1010.4 gehard 

gelaagd glas, rpp geslepen; bevestiging 

door middel van opliggende punthou-

ders RVS (rond 50 mm). Bijzonderhe-

den plaatsen: horizontaal transport met 

minikraan en transportkar en de zeer 

beperkte ruimte voor het verticaal. Met 

een minikraan en kabellier bevestigd 

aan de liftschacht kon er toch arbo-

vriendelijk en veilig worden gewerkt.

Balustrade (66 m2): 1212.4 gehard 

gelaagd rpp geslepen glas. Bevestiging 

door middel van nastelbare punthou-

ders RVS (rond 50 mm). Het ter plaatse 

aftekenen van de tapgaten in de staal-

constructie, waarbij de werkelijkheid 

bleek af te wijken van de productiete-

kening van het staal, maakten dit tot 

een lastige klus. De liggers bleken bo-

vendien niet waterpas te liggen, terwijl 

de verticale naden wel pas dienden te 

zijn. Ingezette hulpmiddelen: minikraan, 

glaskar en zelfontwikkelde montage-

beugels.

Vloerbeglazing (41 m2): 121212.8 ge-

hard gelaagd glas met matte folie. Bij-

zonderheden: de vloerdelen waren niet 

allemaal rechthoekig en uit de haak.

Binnenwanden en deuren (120 m2). De 

deuren zijn gemaakt van 66.4 gehard 

gelaagd, rpp geslepen glas. Scharnie-

ren: Dorma Manet Compact. De wan-

den zijn van 66.2 gelaagd rpp geslepen 

glas met verzonken boorgaten ten be-

hoeve van het hang- en sluitwerk. Deur-

grepen: over de volledige deurlengte 

met ingebouwde cilinder. De grootste 

deur is 3 meter hoog.

Vitrine stijlkamer (240 m2). De deuren 

en de glazen bekleding er omheen zijn 

van gehard glas (respectievelijk 12 en 

10 mm). De RVS afstandhouders zijn 

speciaal gemaakt. Bijzonderheden: 

de maatvoering vanwege de variabele 

hoogte. De zeer grote deurvleugels 

(1.800 x 4.000 mm) zijn voorzien van 

speciale scharnieren MFH 200. De ver-

zonken punthouders voor dit scharnier 

zijn speciaal gemaakt en de maatvoe-

ring van het draaipunt is zelf bepaald. 

De montage was de grootste uitdaging 

in verband met de afmetingen, gewich-

ten en minimale speling. Het glas is 

voorzien van ondoorzichtig tot doorzich-

tig verlopende folie.   < 

Een van 

de glazen 

loopbruggen 

in de open 

verbinding 

op de eerste 

verdieping 

tussen beide 

monumenten.


