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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor de ontwikkeling van welstandsbeleid 
 
Als men wil bouwen heeft men in bijna alle gevallen een bouwvergunning 
nodig. In de Woningwet is vastgelegd dat een aanvraag om bouwvergunning 
getoetst moet worden aan de volgende aspecten: 
- Bouwbesluit; 
- Bouwverordening; 
- Monumenten; 
- Bestemmingsplan; 
- Welstand (redelijke eisen). 
 
Op 1 januari 2003 is de Woningwet gewijzigd. De wetswijziging beoogt een 
zodanige verbetering van de bouwregelgeving dat deze in vergelijking tot de 
oude regelgeving: 
- meer aansluit op maatschappelijke behoeften en wensen; 
- over een breder maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak beschikt; 
- in de praktijk beter hanteerbaar en handhaafbaar is. 
 
Als gevolg van deze wetswijziging is de systematiek van het huidige 
bouwvergunningstelsel ingrijpend veranderd. Een van de wijzigingen betreft 
het gemeentelijk welstandstoezicht. 

telling. 

e dimensie.  

enselijk. 

anteerd.  

 
Op grond van de oude Woningwet oefende de gemeente toezicht uit op de 
aanvaardbaarheid van het uiterlijk van afzonderlijke bouwwerken. Gegeven 
het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving brengt de wetswijziging geen fundamentele wijziging aan in 
die taaks
Steeds meer wordt immers onderkend dat ruimtelijke kwaliteit belangrijk is 
voor de waardering van bouwwerken op zichzelf en in relatie met hun 
omgeving. Die ruimtelijke kwaliteit omvat niet alleen de gebruikswaarde van 
bouwwerken, maar ook hun culturele waarde (belevingswaarde) en 
toekomstwaarde. Een goede ruimtelijke kwaliteit van de dagelijkse 
leefomgeving kan bijdragen aan leefbaarheid en is ook vanuit oogpunt van 
duurzaamheid en als cultureel erfgoed van belang: opvolgende generaties 
moeten niet worden opgezadeld met een gebouwde omgeving van 
onvoldoende ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit heeft bovendien een 
economisch
 
De uitoefening van het welstandstoezicht door de gemeente gaat 
onvermijdelijk gepaard met begrenzing van de keuzevrijheid van burgers en 
bouwpraktijk, alsmede met administratieve en bestuurlijke lasten. Het belang 
van een goede ruimtelijke kwaliteit maakt die consequenties aanvaardbaar, 
mits die begrenzing en belasting niet groter zijn dan noodzakelijk. In dat 
verband is verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van het 
welstandstoezicht mogelijk en w
De wetswijziging gaat uit van een verdere verduidelijking en aanscherping 
van het wettelijke regime ten aanzien van het welstandstoezicht met een 
grotere transparantie van welstandscriteria en differentiatie van deze criteria 
naar gebieden. 
 
Burgers en bouwpraktijk mogen aan het eind van ruimtelijke 
planvormingsprocessen niet worden verrast door de welstandscriteria die 
door de gemeente worden geh
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Dit betekent dat de gemeenteraad: 
- burgers vooraf zo concreet mogelijk duidelijk moet maken wat het 

wettelijk criterium ‘redelijke eisen van welstand’ inhoudt (‘wat kan en wat 
kan niet’); 

- vooraf een zo concreet mogelijk inhoudelijk toetsingskader moet bieden; 
de wetswijziging voorziet in de verplichting voor de gemeenteraad om 
zulke criteria vast te leggen in een gemeentelijke welstandsnota. 

 
Het gaat er dus niet om nieuw beleid of nieuwe regelgeving te formuleren. 
Het bestaande beleid vormt de basis voor de Welstandsnota. 
In het kader van de vermaatschappelijking voorziet de wetswijziging verder 
in openbaarheid van de vergaderingen van de welstandscommissie en in het 
afleggen van verantwoording in de vorm van jaarverslagen van 
burgemeester en wethouders en van de welstandscommissie over de 
toepassing van hun bevoegdheden in het kader van het welstandstoezicht. 
Die jaarverslagen kunnen mede dienen als evaluatiemiddel ten behoeve van 
eventuele bijstelling van de welstandscriteria door de gemeenteraad en als 
hulpmiddel voor burgers en bouwpraktijk bij de ontwikkeling van 

ouwplannen. 

s vastgesteld op 25 mei 2004 en treedt 
 werking met ingang van 1 juli 2004. 

 

.2 Het doel van deze welstandsnota 

te scheppen, en het gemeentelijk beleid 
 expliciteren (democratische legitimatie). 

icht, is door de gemeente Maastricht reeds in het huidige 

- t gemeentelijk welstandsbeleid in een door de raad 

- lijking van het welstandtoezicht door openbaarheid van 

agen. 
eze elementen worden geïntegreerd in de nieuwe welstandsnota.  

- 
nhoudelijk toetsingskader in de vorm van 

- 
bouwwerken, de zogenaamde 

Sneltoetscriteria (voor een deel reeds aanwezig). 

b
 
Uiterlijk achttien maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet 
(dus uiterlijk op 1 juli 2004) dient de welstandsnota te zijn vastgesteld en 
bekendgemaakt. Onderhavige nota i
in

1
 
In deze welstandsnota is het kader voor het welstandsbeleid van de 
gemeente Maastricht na de Wetswijziging neergelegd. De Wetswijziging 
heeft tot doel het welstandsbeleid en –toezicht doorzichtiger te maken, 
duidelijkheid vooraf voor de burger 
te
 
Een aantal aspecten, dat in het kader van de Wetswijziging wordt 
voorgesteld ter verbetering van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van het 
welstandstoez
beleid doorgevoerd: 

beschrijving van he
vastgestelde nota; 
vermaatschappe
vergaderingen; 

- verantwoording over het welstandsbeleid in de vorm van jaarversl
D
 
De nieuwe punten voor deze nota betreffen: 

vanuit een gebiedsgerichte benadering c.q. beschrijving komen tot een 
zo concreet mogelijk i
toegespitste welstandscriteria; 
het opstellen van welstandscriteria voor veel voorkomende kleine 
bouwplannen en specifieke typen 

 
Doel van de welstandsnota is het vertalen, waarborgen en versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en het openbaar gebied in 
stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, architectonisch en landschappelijk op-
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zicht. Dit door middel van transparante, objectieve en daarmee voor een ie-
der begrijpelijke criteria. 
Het welstandsbeleid vormt daarbij de basis voor een actief, inspirerend en 

nformeren over 

schappelijk- 
reed gedragen wordt, zal dit zeker leiden tot de indiening van ‘passende’ 

ontwerpen van bouwplannen en zal repressief optreden (handhaving) 

tot  van de welstandsnota aandacht besteed aan de volgende 

a  een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak;  

rticipanten bij totstandkoming/wijziging); 
 de relatie met bestaand ruimtelijk beleid, beeldkwaliteitplannen en andere 

elstandsnota: actualisatie middels 

tricht is hiertoe in de loop van 2003 een Interactief 
o aan. Dit omvatte ondermeer: 

); 
et ‘klaagmuur’; 

Wat gaat goed? 

 
d tot de volgende uitkomsten: 
t volgende gewenst: 

eden/samenstelling/zittingsduur 
numentencommissie; 

klantgerichtheid: aangeven wat wel kan; 

n betrokkenheid. 
 

open architectuurbeleid conform de doelstellingen van de wetgever. 
 
Met deze welstandsnota wordt beoogd de burgers vooraf te i
de criteria en uitgangspunten, die de welstandscommissie bij de beoordeling 
van een haar om advies voorgelegd bouwplan zal hanteren.  
Bovendien wordt inzicht gegeven in de hoofdlijnen en procedures 
waarbinnen de welstandscommissie handelt en waarbinnen de 
welstandsadviezen worden gevormd. Wanneer het welstands- en 
architectuurbeleid daarnaast ook nog eens -bestuurlijk en maat
b

uitzondering worden. 
 

1.3 Proces van totstandkoming van deze welstandsnota 
 
Om aan bovengenoemde doelstelling invulling te geven is bij de 

standkoming
aspecten:  

het creëren van
b begrijpelijkheid en laagdrempeligheid van de welstandsnota voor alle 

participanten; 
c het formuleren van zo concreet mogelijke objectieve en duidelijke 

welstandscriteria; 
d de procedurele, juridische en organisatorische uitwerking (beleidsregels, 

besluitvormingsprocedures en pa
e

beleidsterreinen; 
f het dynamische karakter van de w

partiële of thematische wijzigingen. 
 
De gemeente Maas
pr ces aangeg
- stadsgesprekken (‘over smaak valt te twisten’
- tentoonstelling m
- internetenquête; 
- leesgroep. 
Hierbij kamen de volgende vragen aan de orde: 
- 
- Wat gaat niet goed? 
- Welke ideeën zijn er voor verbetering? 
- Wat is bij de opstelling van de welstandsnota in elk geval van belang? 

De interactie heeft gelei
Aan de proceskant is he
- duidelijke omschrijving taken/bevoegdh

van de Welstands-/mo
- snellere advisering; 
- duidelijke adviezen; 
- 
- burgerlid prima idee; 
- welstand betekent ook handhaven; 
- publicatie agenda = vergrote
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Dit heeft geleid tot de volgende acties: 
verordening Raadsbesluit 18 - november 2003; 
traject burgerlid is ingezet; 

 met 

sten: 

- vlak voor een hoog ambitieniveau. 

- is denkbaar bij 
bedrijfsterreinen. 

2 inspraakreacties ontvangen. 
eze hebben niet geleid tot beleidsinhoudelijke wijzigingen van de ontwerp-

nota. De Welstandsnota Maastricht is vervolgens door de Raad vastgesteld 
king op 1 juli 2004. 

bouwvergunning. Voor vergunningvrije bouwactiviteiten of 

an wordt aan redelijke eisen van 
elstand. 

Het onderstaande toetsingsschema verduidelijkt welke welstandscriteria bij 
een bouwaanvraag van toepassing zijn. 
 
 

- 
- aanstelling nieuwe voorzitter Welstands-/monumentencommissie

een duidelijke taakopdracht. 
 
De interactie heeft inhoudelijk geleid tot de volgende uitkom
- De uitgangspunten voor de welstandsnota worden breed onderschreven. 

Er is draag
- Afwijkingen moeten mogelijk zijn (‘hardheidsclausule’). 

Handhaven strenge reclamebeleid, versoepeling 

- Streng welstandsbeleid voor monumentale binnenstad en gebieden 
grenzend aan of zichtbaar vanaf de openbare ruimte. 

 
De ontwerp-nota is met ingang van 18 maart 2004 voor een periode van 4 
weken voor een ieder ter inzage gelegd. Binnen die termijn konden reacties 
worden ingediend. Op 22 maart 2004 is een informatieavond gehouden, 
waarop de opzet en de methodiek van de ontwerp-nota uitvoerig zijn 
toegelicht. Binnen de gestelde termijn zijn 
D

op 25 mei 2004 en treedt in wer
 

1.4 Toetsingschema  
 
Over het algemeen is alleen sprake van een welstandstoets bij 
bouwactiviteiten die vergunningplichtig zijn. Dit betekent dat de 
welstandsnota voor de burger hoofdzakelijk van belang is bij de aanvraag 
an een v

wijzigingen aan een bouwwerk vindt geen welstandstoets vooraf plaats. Wel 
kan achteraf getoetst worden of volda
w
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Let op: Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op een Monument is er niet 
alleen een bouwvergunning, maar ook een vergunning op basis van de 
Monumentenwet vereist! 
 

1.5 Leeswijzer 
 
De Welstandsnota bestaat uit dit Algemeen Deel, een Gebiedsgericht Deel, 
een deel Reclamebeleid en een deel met de Sneltoetscriteria. 
 
In dit Algemeen Deel wordt in hoofdstuk 2 het bestaande welstandsbeleid 
beschreven, met de doorvertaling daarvan naar deze nota. 
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In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van het beoordelingskader 
voor bouwplannen. Hier wordt de systematiek van de welstandscriteria be-
schreven en wordt tevens aangegeven hoe de criteria dienen te worden toe-
gepast. 
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de algemene welstandscriteria. 
 
Hoofdstuk 5 gaat in op de geografische uitwerking zoals nader toegepast in 
het Gebiedsgerichte Deel. 
 
Hoofdstuk 6 gaat in op de bebouwingstypen. In Maastricht treffen we 
verschillende woon- en werkgebieden aan, die ieder eigen 
stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen bezitten. Dit leidt tot 
een aantal bebouwingstypen. In het Gebiedsgericht Deel worden op basis 
hiervan welstandscriteria gegeven. 

aan. 

clame. 

kt in het deel Sneltoetscriteria voor 
eel voorkomende kleine bouwplannen. 

e Deel beschrijft het juridisch en 
rganisatorische kader van de Welstandsnota.  

- en begrippenlijst, waarin gebruikte 
ronnen en begrippen worden benoemd. 

 

 
Er zijn architectonische clusters te benoemen die zo bijzonder zijn, dat 
daarvoor een nader beoordelingskader met welstandscriteria moet worden 
ontwikkeld. Ook gebieden waarvoor een beeldkwaliteitplan geldt, kunnen om 
een nader beoordelingskader vragen. Op deze bijzondere gebieden, 
objecten en ensembles wordt in hoofdstuk 7 nader ingeg
 
In hoofdstuk 8 wordt de totaalvisie beschreven, die de gemeente Maastricht 
ontwikkeld heeft over de problematiek van stedelijk kleurgebruik. 
 
Hoofdstuk 9 gaat in op het hoofdstuk voor het Reclamebeleid van de 
gemeente Maastricht, uitgewerkt in het deel Criteria voor commerciële 
re
 
In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de welstandscriteria voor de sneltoets 
van kleine bouwwerken, nader uitgewer
v
 
Hoofdstuk 11 van dit Algemen
o
 
Hoofdstuk 12 betreft een bronnen
b
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2 RELATIE TOT BESTAAND BELEID 

2.1  De keuze voor kwaliteit 
 
De gemeente Maastricht neemt de kwaliteit van haar gebouwde omgeving 
serieus. De stad heeft een lange traditie opgebouwd in het stimuleren en 
bewaken van een hoogwaardige stedenbouw, monumentenzorg en architec-
tuur. In 1997 is in dit kader de nota ‘De keuze voor kwaliteit’ opgesteld, waar 
in het voorwoord het volgende staat geschreven: 
 
“Maastricht blijft de mens verleiden en verrassen door haar elan, door haar 
aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat. Daar ligt een uitgebalanceerd 
kwaliteitsbeleid aan ten grondslag. De gemeente Maastricht wil verder gaan 
dan alleen het behoud van het goede. Het architectuurbeleid is gericht op 
behoud én vernieuwing. Cultuurhistorische waarden en eigentijdse opvattin-
gen over stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit worden met el-
kaar verenigd. De gemeente heeft als taak om goede architectuur te stimule-
ren, om zorg en aandacht te hebben voor monumenten en de ruimtelijke 
kwaliteit te bewaken. De gemeente kan en wil daar niet alleen in staan. Met 
de nota ‘De keuze voor kwaliteit’ geeft de gemeente haar visie op het gebied 
van architectuur, monumenten en welstand. Daarnaast verschaft de nota in-
zicht in de richtlijnen en procedures die daarvoor gelden. Deze visie, de 
richtlijnen en procedures zijn, na een uitgebreide inspraakronde, door de 
raad in november 1997 geaccordeerd en vastgesteld. Deze nota is de offici-
ele weerslag daarvan. Draagvlak is een van de voorwaarden om het ruimte-
lijke kwaliteitsbeleid tot uitvoering te brengen. Samen met partijen als wo-
ningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, ondernemers, architecten en par-
ticulieren kan het geliefde stadsbeeld in stand worden gehouden. Door be-
wust bezig te zijn met de ruimtelijke kwaliteit van Maastricht. De stad is het 
waard!” 
 
Met betrekking tot Welstandsbeleid zijn de belangrijkste beleidsaspecten van 
de nota ‘De keuze voor kwaliteit’ de volgende: 
 
1  Het richtsnoer voor de stadsontwikkeling van Maastricht is het levend 

houden van de intrinsieke kracht van de stad. Dit betekent dat de ge-
meente bij haar ontwikkelingstaak de ambitie heeft om het kwaliteitsni-
veau van nieuwe projecten te laten wedijveren met die van de historische 
omgeving en bij haar beheertaak het streven heeft om uiterst zorgvuldig 
om te gaan met het rijke erfdeel. De uitdaging ligt in een continue, 
afleesbare kwaliteitsontwikkeling op het terrein van architectuur en mo-
numentenzorg, waarbij de uitdaging ligt in het vinden van een gedifferen-
tieerd evenwicht. Het culturele klimaat, de stedenbouwkundige en ruimte-
lijke voorwaarden en het instrumentarium verdienen in dit proces continu 
aandacht.  

 
2  Het primaat ligt bij de discipline stedenbouw. Op basis van zorgvuldige 

historisch-morfologische analyses dienen op diverse schaalniveaus rela-
ties te worden gelegd tussen ‘architectonische stedenbouw’ en ‘steden-
bouwkundige architectuur’. De stedenbouwkundige structuur geeft op de-
ze wijze richting aan de architectonische uitwerking.  
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In deze duurzame aanpak worden de potenties en wezenskenmerken 
van de plek (genius loci) benut om te voorkomen dat er storende breuklij-
nen tussen oud en nieuw ontstaan. Stedelijk én artistiek ontwikkelings-
management en stadsontwerp zijn onmisbare voorwaarden voor ruimte-
lijke kwaliteit als opgave. 

 
3  Het is gewenst opdrachtgevers te adviseren een gekwalificeerde archi-

tect in te schakelen en weloverwogen een keuze te maken, eventueel 
door middel van een prijsvraag of meervoudige opdracht. De randvoor-
waarden en geldende procedures dienen bekend te zijn en de bouwaan-
vrage moet zo compleet en inzichtelijk mogelijk zijn. De gemeente Maas-
tricht hanteert geen lijst van (aanbevolen) architecten. 

 
4  Indien de gemeente zelf bouwgrond beschikbaar stelt, zal in de verkoop-

voorwaarden de uitdrukkelijke aanbeveling staan om een gekwalificeerde 
architect in de arm te nemen. 

 
5 De gemeente dringt bij opdrachtgevers aan op volwaardige inschakeling 

van architecten, inclusief directievoering bij de uitvoering en een adequa-
te honorering. De gemeente geeft uiteraard zelf het goede voorbeeld. 

 
6 Voor grote nieuwbouwlocaties, kwetsbare gebieden, sterk dynamische 

gebieden en grootschalige vernieuwingsgebieden is het raadzaam beeld-
kwaliteitsplannen op te stellen. De kosten hiervan zullen op dezelfde ma-
nier worden gedekt als die van bestemmingsplannen. 

 
7 Restauraties, verbouwingen en nieuwbouw in het beschermd stadsge-

zicht vragen om specifieke richtlijnen en beoordelingscriteria. In de 
betreffende paragrafen is hierop uitvoerig ingegaan. 

 

2.2  Het ‘oude’ welstandstoezicht 
 
Met haar architectuur-, monumenten- en welstandsbeleid loopt de gemeente 
Maastricht vooruit op ontwikkelingen elders in het land. De wetswijziging van 
1 januari 2003 heeft met betrekking tot het welstandstoezicht in Maastricht 
dan ook geen aardverschuiving teweeg gebracht. Een groot deel van de 
aanbevelingen uit het rapport ‘Welstand op een nieuwe leest’, die in het 
wetsvoorstel zijn verwerkt, zijn in deze stad al ingevoerd. In het verslag van 
de welstands-, monumentencommissie Maastricht over de jaren 1998, 1999 
en 2000 zijn enkele ervan beschreven. 

Welstandsnota 
De gemeenteraad wordt nadrukkelijk verantwoordelijk gesteld voor het lo-
kaal welstandsbeleid, dat zijn beslag dient te krijgen in een gemeentelijke 
welstandsnota. In de gemeente Maastricht gebeurt dit al met de nota ‘De 
keuze voor kwaliteit’, die de grondslag kan vormen voor een nieuwe wel-
standsnota. 

Differentiatie naar gebieden 
Het welstandstoezicht kan worden gedifferentieerd naar samenhangende 
gebieden op grond van de specifieke ruimtelijke kenmerken (cultuur-
historisch, stedenbouwkundig, landschappelijk enz.). Voor een deel is hier in 
het Maastrichtse welstandsbeleid al invulling gegeven. Verdere verfijning en 
uitwerking zijn gewenst. 
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Vermaatschappelijking welstandstoezicht 
Volgens de gewijzigde woningwet worden de vergaderingen van de Wel-
standscommissie openbaar. In Maastricht is dat nu al het geval. Verder die-
nen zowel B&W als de Welstandscommissie ieder afzonderlijk via een jaar-
verslag verantwoording af te leggen over de toepassing van hun bevoegd-
heden. Nu brengt alleen de gecombineerde Welstands-/Monumenten-
commissie eenmaal per twee jaar verslag uit. 
In het verslag over de jaren 1998, 1999 en 2000 is overigens ook een aantal 
aanbevelingen opgenomen, voor een beter functioneren van de commissie. 
Deze hebben onder meer betrekking op een striktere handhaving, een bete-
re communicatie met de buitenwacht en een grotere continuïteit in de sa-
menstelling van de commissie (waardoor plannen steeds door dezelfde 
commissieleden kunnen worden beoordeeld). 

Monumenten en welstandbeleid 
De gemeente Maastricht heeft altijd met grote zorg de historische kwaliteiten 
van de stad gekoesterd. De stad heeft veel van rijkswege beschermde mo-
numenten en een omvangrijk beschermd stadsgezicht. In de Nota Monu-
mentenbeleid 1997-2005 gaat de aandacht uit naar de historische kwaliteit, 
niet alleen voortgebracht in de individuele monumentale gebouwen, maar 
evenzeer in het geheel van de historische ruimtelijke structuur. 
Sinds 1989 wordt gewerkt met een gecombineerde Welstands- en Monu-
mentencommissie waardoor een integrale beoordeling van bouwplannen 
kan plaatsvinden. 
 
Met de komst van een nieuwe Welstandsnota op grond van de gewijzigde 
Woningwet hoeft deze integrale aanpak niet essentieel te wijzigen. Wel is 
het van belang te realiseren dat beide elementen –welstandstoezicht ener-
zijds en beleid ten aanzien van monumenten c.q. toetsing van monumenten-
vergunningen anderzijds– berusten op verschillende wettelijke kaders, te 
weten de Woningwet en de Monumentenwet. 
In het ene geval gaat het om het beoordelen of een bouwwerk niet in strijd is 
met (redelijke) eisen van welstand en in het andere geval om de bescher-
ming van de monumentale waarden van het desbetreffende monument. 
In dit kader is het van belang om bij de beoordeling van bouwplannen heel 
duidelijk vast te leggen wanneer er sprake is van de toepassing van wel-
standscriteria en welke eisen er gesteld worden vanuit de monumentenzorg. 
 
Daarnaast zullen in de stad aanwezige historische structuren, het be-
schermde stadsgezicht en de monumenten ook een belangrijke plek houden 
in het welstandsbeleid van de gemeente Maastricht en derhalve onderdeel 
vormen van de nieuwe nota. 
 

2.3  Vertaling van het huidige welstandsbeleid  
 
Het huidige welstandsbeleid is grotendeels vastgelegd in de nota ‘De keuze 
voor kwaliteit’. Verder zijn voor een aantal woon- en bedrijfsgebieden beeld-
kwaliteitseisen vastgelegd in zgn. Beeldkwaliteitplannen. 
 
De nota ‘De keuze voor kwaliteit’ bevat, naast de hiervoor genoemde aan-
bevelingen, in de bijlage specifieke criteria, die zich richten op de binnenstad 
en op de buitenwijken van Maastricht. Er worden specifieke richtlijnen gege-
ven m.b.t. de vernieuwing en het behoud van de monumentale en archi-
tectonische kwaliteit in het beschermd stadsgezicht.  
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Verder worden er specifieke richtlijnen gegeven m.b.t. de vernieuwing en het 
behoud van de architectonische kwaliteit van de buitenwijken.  
De specifieke criteria richten zich op: 
- openbare ruimte en terrassen; 
- kleurtoepassingen; 
- daken; 
- kozijnen; 
- winkelpuien; 
- commerciële reclamevoorzieningen; 
- buitenzonwering; 
- buitenbeveiliging; 
- erfafscheidingen; 
- individuele verlichting; 
- sociale veiligheid. 
 
Deze criteria vormen de basis voor de in deze nota opgenomen criteria. Ze 
komen terug in de gebieds- en objectgerichte welstandscriteria (bij de be-
bouwingstypen) en de aanvullende welstandscriteria (bij de bijzondere ge-
bieden en ensembles).  
 
In Maastricht zijn voor een aantal bestaande woon- en bedrijfsgebieden 
reeds beeldkwaliteitseisen vastgelegd in beeldkwaliteitplannen.  
De vigerende beeldkwaliteitplannen zijn in het algemeen vooral gericht op 
de ontwikkeling van het betreffende gebied. Voor het beheer bieden ze vaak 
onvoldoende houvast. Deze gebieden zijn daarom net als de andere be-
schreven in deze nota en geanalyseerd. Waar nodig zijn deze gebieden 
aangegeven als bijzonder gebied waar nadere, aanvullende, welstandscrite-
ria gelden. Hiervoor wordt verwezen naar de beeldkwaliteitregels van de be-
staande plannen. Er is derhalve geen nieuw beleid voor ontwikkeld. Het be-
staande beleid, zoals neergelegd in de bestaande beeldkwaliteitplannen, 
wordt gehandhaafd. 
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3 BEOORDELINGSKADER 
 
De welstandscriteria die in deze Welstandsnota geformuleerd worden, zijn 
maatgevend voor de gemeentelijke welstandbeoordeling in het kader van de 
nieuwe Woningwet. Deze criteria bieden een objectief en beleidsmatig kader 
voor de besluitvorming door de Raad en een richtinggevend kader voor op-
drachtgevers en vormgevers. Naast het bestemmingsplan en de gemeente-
lijke bouwverordening is de Welstandsnota een gemeentelijk instrument om 
bouwplannen te toetsen. 
 
In deze welstandsnota worden voor verschillende schaalniveaus en lagen 
beschrijvingen gegeven waaruit welstandscriteria worden geformuleerd. De-
ze vormen het kader waarbinnen concrete bouwinitiatieven getoetst worden. 
Om uiteindelijk op het niveau van het bouwperceel een set criteria te kunnen 
genereren, is het belangrijk om de verbanden en samenhang tussen de ver-
schillende schaalniveaus in beeld te brengen. Dit hoofdstuk is dan ook te 
beschouwen als uitgebreide leeswijzer voor hetgeen in de volgende hoofd-
stukken wordt beschreven.  
 
Het uiteindelijke beoordelingskader wordt gevormd door een of meer van de 
volgende aspecten: 
- algemene welstandscriteria (hoofdstuk 4); 
- gebieds- en objectgerichte welstandscriteria voortkomend uit de kenmer-

ken van de te onderscheiden bebouwingstypen (hoofdstuk 6); 
- aanvullende welstandscriteria voortkomend uit de kenmerken van bijzon-

dere gebieden of ensembles (hoofdstuk 7);  
- welstandscriteria voor veel voorkomende, kleine bouwplannen, de zoge-

naamde sneltoetscriteria (hoofdstuk 10). 

Is het bouwwerk bouwvergunningvrij? 
nee

ja
Geen welstandstoetsing 

ja

Doorverwijzen naar Welstandscommissie

Akkoord 
Niet akkoord 

nee ja 

Toetsing aan: 
- Sneltoetscriteria. 
 

Aanhouding 

nee 

nee

Toetsing aan: 
- Algemene criteria  
- Gebiedsgerichte criteria 
- Aanvullende criteria

ja 

Is het bouwwerk licht-
bouwvergunningpichtig? 
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3.1 Systematiek 
 
De algemene welstandscriteria liggen ten grondslag aan de beoordeling van 
elk plan dat aan welstandstoetsing onderhevig is. Aan de hand van bebou-
wingstypen kunnen hier gebieds- en objectgerichte welstandscriteria aan 
worden toegevoegd. Over de bebouwingstypen heen kan weer een bijzon-
der gebied of een ensemble liggen, bijv. het beschermd stadsgezicht, met 
aanvullende criteria. 
Naar werkwijze geeft dit een gelaagd systeem: 
 
1e laag: geldt altijd, tevens vangnet: algemene welstandscriteria; 
2e laag: bebouwingstypen: gebieds- en objectgerichte wel-

standscriteria; 
3e laag: bijzondere gebieden en ensembles: aanvullende welstandscriteria. 
 
 

Reguliere procedure  
 
 Algemene Welstandscriteria 
 
 
 Gebiedsgerichte  

Welstandscriteria 
 Karakteristiek van bebouwingstype
 
 
 
 Aanvullende 

Welstandscriteria 
Bijzondere gebieden en ensembles  

 
 
 
 
Dit geeft de volgende formuleringen: 
 
Bij de bebouwingstypen: 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit de waardering in com-
binatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende gebiedsge-
richte criteria:…. 
 
Bij de bijzondere gebieden en ensembles: 
Naast de algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria gelden voor dit bij-
zondere gebied de volgende aanvullende criteria:…. 
 
In de volgende hoofdstukken en in het Gebiedsgericht Deel wordt hier nader 
op ingegaan. 
 
Hoofdstuk 4 gaat in op de algemene welstandscriteria.  
De algemene welstandscriteria richten zich op de zeggingskracht en het 
vakmanschap van het architectonisch ontwerp en zijn terug te voeren op 
universele principes. De algemene welstandscriteria worden explicieter ge-
maakt in gebieds- en objectgerichte en/of sneltoetscriteria. 
De algemene welstandscriteria geven aan welke interpretatieruimte burge-
meester en wethouders en de welstands-/monumentencommissie hebben bij 
het hanteren van de beoordelingskaders of in een bijzondere situatie waarbij 
deze beoordelingskaders niet van toepassing zijn.  
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De algemene welstandscriteria zijn altijd van toepassing. Indien er uit het 
gebiedsgerichte welstandsbeleid geen onderscheidende welstandscriteria te 
benoemen zijn, vormen ze zelfs het enige toetsingskader. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de openbare ruimte en andere gebieden, waarvoor geen bebou-
wingstypen zijn benoemd. 
 
Vervolgens wordt in diverse stappen ingezoomd op de welstandscriteria die 
gelden voor het uiteindelijke bouwinitiatief. In dit Algemene Deel wordt de 
opzet gegeven, met een aanduiding van de inhoud. De precieze criteria 
worden gegeven in de drie andere delen, te weten: 
- Gebiedsgericht deel; 
- Criteria voor commerciële reclame; 
- Sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. 
 
De gemeente Maastricht bestaat uit verschillende woon- en werkgebieden 
die ieder eigen stedenbouwkundige en architectonische eigenschappen be-
zitten. Deze worden aangegeven in hoofdstuk 5 van dit Algemeen Deel 
‘geografische uitwerking’. 
 
Naar architectonische kenmerken kunnen een aantal bebouwingstypen wor-
den onderscheiden, welke aanleiding geven voor het ontwikkelen van toe-
gespitste welstandscriteria. De verschillende bebouwingstypen worden aan-
gegeven in hoofdstuk 6 ‘bebouwingstypen’. 
 
Er zijn gebieden of bebouwingsclusters te benoemen die zo bijzonder zijn, 
dat daarvoor een nader beoordelingskader met set welstandscriteria is ont-
wikkeld. Ook gebieden waarvoor een beeldkwaliteitplan geldt kunnen om 
een nader beoordelingskader vragen. In hoofdstuk 7 ‘bijzondere gebie-
den, objecten en ensembles’ wordt hier nader op ingegaan.  
 
Hoofdstuk 8 gaat in op het stedelijk kleurgebruik. De gemeente Maas-
tricht heeft een totaalvisie ontwikkeld over de problematiek van stedelijk 
kleurgebruik. De resultaten zijn gebundeld in de rapportage ‘Maastricht in 
kleur’.  
 

3.2 Criteria voor commerciële reclame 
 
In hoofdstuk 9 van dit Algemeen Deel wordt ingegaan op het reclamebe-
leid. De gemeente Maastricht heeft een totaalvisie ontwikkeld op de toepas-
sing van commerciële reclame-uitingen. De resultaten zijn neergelegd in een 
aantal richtlijnen, welke gebiedsgericht zijn uitgewerkt in specifieke wel-
standscriteria. 
Het reclamebeleid bestrijkt een breed gebied. Het omvat zowel licht- als re-
gulier-bouwvergunningplichtige zaken, maar ook zaken uit de A.P.V..  
 
Waar de welstandscriteria voor commerciële reclame in de praktijk veelal 
apart gebruikt worden, zijn de criteria in een apart deel vastgelegd. Dit deel 
van de nota, ‘Criteria voor commerciële reclame’, kan los gebruikt wor-
den. 
 

3.3 Sneltoetscriteria 
 
In hoofdstuk 10 van dit Algemeen Deel wordt ingegaan op de welstandscri-
teria voor de sneltoets van veel voorkomende kleine bouwwerken. 
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Deze welstandscriteria, sneltoetscriteria genaamd, vormen een standaard 
voor de gehele stad. 
Waar de sneltoetscriteria in de praktijk veelal apart gebruikt worden (de toet-
sing wordt gemandateerd) zijn de criteria in een apart deel vastgelegd. Ook 
dit deel van de nota, ‘Sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine 
bouwplannen’, kan los gebruikt worden. 
 
De sneltoetscriteria moeten zoveel mogelijk objectief meetbaar zijn. Ze moe-
ten per object kort en duidelijk te beschrijven zijn, zodat de welstandstoets 
snel (gemandateerd) plaats kan vinden. De sneltoetscriteria voor veel voor-
komende, kleine bouwplannen waren al grotendeels in het bestaand beleid 
aanwezig.  
 
Er zijn sneltoetscriteria voor de volgende kleine bouwwerken opgesteld:  
- aan- en uitbouwen;  
- bijgebouwen en overkappingen;  
- kozijn- en gevelwijzigingen;  
- dakkapellen;  
- erfafscheidingen. 
 
Deze sneltoetscriteria moeten in relatie tot de gebiedsgerichte welstandscri-
teria staan. Voorbeelden van sneltoetscriteria zijn o.a.: 
- plaatsing; 
- formaat; 
- cumulatie (oppervlakte of percentage van erf); 
- algemene vormgeving. 
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4 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA  

4.1 Inleiding 
 
De kwaliteit van een architectonisch ontwerp is meer dan de optelsom van 
de beoordelingsaspecten. Het ontwerp moet een geïnspireerd, evenwichtig 
en samenhangend geheel vormen. Daarbij is het van groot belang dat die 
samenhang ook in de uitwerking en detaillering wordt vastgehouden, een eis 
waaraan alleen valt te voldoen door een grote persoonlijke inzet van de ont-
werper in alle stadia van voorbereiding en uitvoering van het project.  
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de beoordelingscriteria in de praktijk gaan 
fungeren als een checklist, die men eenvoudig kan afstrepen om de ‘redelij-
ke eisen van welstand’ te kunnen vaststellen. Met nadruk wordt er op gewe-
zen dat de toetsingscriteria geen harnas moeten worden, maar ruimte bie-
den voor creativiteit en maatwerk. Ze moeten inspireren en niet blindelings 
worden gevolgd. Anders zal slechts middelmatigheid worden geoogst. Puur 
restrictief beleid leidt niet tot integrale kwaliteit, die de gemeente Maastricht 
voor ogen staat. Architectonische kwaliteit is geen ondubbelzinnige, absolu-
te grootheid. Iedere poging tot rubricering en categorisering is in strijd met 
de vitaliteit en de veelzijdigheid van de architectuur(geschiedenis), met al 
haar verrassingen, paradoxen en fascinaties.  
 
Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden algemene wel-
standscriteria. Deze worden door de welstandscommissie gebruikt bij de ar-
gumentatie van het welstandsadvies. De algemene welstandscriteria richten 
zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ont-
werp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes. Ze bestaan 
uit een uiteenzetting van algemene architectonische begrippen en aspecten 
waarmee kwaliteit (of het gebrek aan kwaliteit) kan worden omschreven. De 
algemene architectonische begrippen komen voort uit de notitie die de 
toenmalige rijksbouwmeester, de heer Tj. Dijkstra, in 1985 heeft uitgebracht 
onder de titel ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’.  
De algemene welstandscriteria dienen ook als inspiratiebron voor de ont-
werpers en opdrachtgevers. 
 

4.2 Toepassing algemene welstandscriteria 
 
De algemene welstandscriteria liggen ten grondslag aan de beoordeling van 
elk plan dat aan welstandstoetsing onderhevig is. Ze vormen het uitgangs-
punt voor de uitwerking van de gebieds- en objectgerichte welstandscriteria. 
De gebieds- en objectgerichte welstandscriteria zijn explicieter dan de alge-
mene welstandscriteria. In de Gebiedsdelen worden de gebieds- en object-
gerichte welstandscriteria beschreven. 
  
In de praktijk zullen de gebieds- en objectgerichte welstandscriteria vol-
doende houvast bieden voor de planbeoordeling. 
Wanneer dit echter niet het geval is, kan altijd terug gegrepen worden op de 
algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld: 
 wanneer voor een bepaald bebouwingstype of stedenbouwkundig en/of 

architectonisch ensemble binnen een bebouwingstype geen gebieds- en 
objectgerichte welstandscriteria opgesteld kunnen worden die iets toe-
voegen aan de algemene welstandscriteria; 
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 indien een plan ‘slaafs’ is aangepast aan gebieds- en objectgerichte wel-
standscriteria, maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op 
den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden; 
 als er sprake is van een plan van bijzonder hoge kwaliteit, maar dat van 

de bestaande of toekomstige omgeving afwijkt en daardoor niet past bin-
nen de gebieds- en objectgerichte welstandscriteria. 

 

4.3 Algemene welstandscriteria/beoordelingsaspecten 
 
Een gebouw voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ als het tegemoet-
komt aan een aantal verwachtingen en/of uitgangspunten. Deze hebben be-
trekking op: 
- de relatie van het gebouw met de omgeving; 
- de (architectonische) kwaliteit van het gebouw op zich; 
- de gebruikte materialen, detaillering en kleurstelling. 
 
 
4.3.1  Bebouwing en omgeving 
 
1 Een gebouw moet een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte in de stad of het landschap. Hoe groter de openbare be-
tekenis van een gebouw, dus hoe meer het door mensen wordt gebruikt 
en gezien, hoe hoger de eisen op dit gebied.  

 
Door het optrekken van een gebouw wordt ruimte afgezonderd van de om-
geving en in bezit genomen voor particulier gebruik. De gevels en wanden 
fungeren als grens, maar deze grens werkt naar twee kanten. Hij sluit niet al-
leen het gebouw af, maar ook de omgeving. Een gebouw moet daarom niet 
alleen worden beoordeeld vanuit het eigen (interne) functioneren, maar ook 
vanuit de (externe) betekenis of uitstraling naar de omgeving. Het maakt 
hierbij niet uit of een ontwerp harmonieert of contrasteert met de omgeving. 
Essentieel is dat het reageert op de omgeving en deze niet ontkent. De ge-
biedsgerichte welstandscriteria kunnen duidelijk maken op welke manier dit 
moet gebeuren.  
 
 
2 Elk ontwerp maakt gebruik van verwijzingen naar of overeenkomsten met 

bijvoorbeeld bouwstijlen, periodes uit het verleden, een bepaald gebruik 
of een maatschappelijke ontwikkeling. Dit moet op een zorgvuldige ma-
nier gebeuren zodat de waarnemer het gebouw kan begrijpen en plaat-
sen in de cultuur, geschiedenis en huidige maatschappelijke realiteit. 

 
Het in een industrieel gebouw toepassen van ontwerpvormen die normaal 
gesproken alleen voorkomen bij kerken, zal in verreweg de meeste gevallen 
niet anders dan als een grote misser kunnen worden bestempeld. Hetzelfde 
geldt voor het lukraak gebruik van historische ontwerpdetails in een ultramo-
derne wijk. In beide gevallen gaat de ontwerper onzorgvuldig om met de 
‘grammatica’ in de architectuur. Zoals iemand die slordig en met veel fouten 
praat toch wordt verstaan, kan een onzorgvuldig ontworpen gebouw op 
zichzelf best functioneren. Het maakt echter wel een ongeïnspireerde, on-
begrijpelijke of verwarrende indruk op de omgeving en de waarnemer.  
Zorgvuldig omgaan met verwijzingen en associaties is noodzakelijk omdat 
elk ontwerp per definitie ergens naar verwijst of ons ergens aan doet den-
ken. Dat kan zijn het verleden of de toekomst, maar ook andere plekken op 
de wereld. Pilasters in classicistische gevels verwijzen bijvoorbeeld naar de 
zuilenstructuren van tempels.  
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Transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek 
en vooruitgang. Het gebruik van pastelkleuren doet ons denken aan warme, 
mediterrane gebieden. Hoe zorgvuldiger de verwijzingen en associaties 
worden toegepast en hoe beter ze aansluiten op de actuele sociaal-culturele 
ontwikkelingen, hoe meer kracht en kwaliteit een gebouw heeft. Als een ge-
bouw integer verwijst naar de tijd waarin het werd gebouwd of verbouwd, 
kan de waarnemer het een goede plek geven in de cultuur en geschiedenis. 
Geen enkel bouwwerk staat immers op zichzelf. Wat vandaag nieuw wordt 
gebouwd, is morgen al geschiedenis.  
Bij restauraties moet de ontwerper in dit verband vooral aandacht besteden 
aan het herstel van elementen uit het verleden. Bij nieuwbouw of verbouw in 
een bestaande (monumentale) omgeving moet hij duidelijk maken welke 
elementen authentiek zijn en welke nieuw. Niet door historische stijlen, vor-
men en detailleringen klakkeloos te imiteren, maar door ze een nieuwe bete-
kenis te geven, passend in de huidige tijd.  
 
 
4.3.2 Bebouwing op zich 
 
3 Een gebouw moet een samenhangend geheel vormen doordat de ruim-

tes, volumes en vlakken in evenwichtige maatverhoudingen zijn ontwor-
pen. 

 
Wanneer heeft een bouwwerk de ‘juiste’ (maat)verhouding? Een nauwelijks 
te beantwoorden vraag. Elke waarnemer ervaart bewust of onbewust de 
verhoudingen van een gebouw. Hij vormt zich daarover ook een oordeel. 
Waarom de ene ruimte echter spannender, evenwichtiger of aangenamer is 
dan de andere valt nauwelijks vast te stellen en uit te leggen. Toch wordt de 
kracht en kwaliteit van een gebouw in hoge mate bepaald door de verhou-
dingen en de mate waarin ze hiërarchie en samenhang vertonen of juist, als 
de ontwerper daarvoor kiest, spanning en contrast. Dit geldt zowel voor klei-
ne als voor grote bouwwerken. Een groot gebouw kan best een zekere ge-
leding of overgangen (bijvoorbeeld van groot naar klein of van transparant 
naar gesloten) hebben. Gaan deze echter zover dat het oogt als een verza-
meling losstaande kleine bouwwerken, dan wordt het grote geheel onher-
kenbaar en ongeloofwaardig. 
Behalve door een te sterke geleding kan het evenwicht ook verstoord raken 
door een te grote dominantie van één gevelelement (bijvoorbeeld een dak-
kapel of aanbouw). Een verstoord evenwicht beïnvloedt niet alleen het beeld 
van het gebouw maar ook dat van de omgeving. 
 
 
4 De verschijningsvorm van een gebouw moet een relatie hebben met het 

gebruik en met de manier waarop het is gemaakt.  
 
Elk bouwwerk vindt haar oorsprong in twee zaken: het beoogde gebruik en 
de constructie. Beide zaken hebben invloed op de uiterlijke verschijnings-
vorm van een gebouw. Ze hoeven deze niet te domineren, maar moeten wel 
zijn terug te zien in het ontwerp. Een in een staalconstructie opgetrokken 
gezondheidscentrum moet bijvoorbeeld niet zodanig zijn ontworpen, dat het 
precies lijkt op een houten kerk. Een gebouw waarvan de verschijningsvorm 
in tegenspraak is met het gebruik en de constructie, verliest aan begrijpelijk-
heid en integriteit. 
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5 Het beeld van een gebouw moet een zekere structuur hebben, zonder 

dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.  
 
Zaken als symmetrie, ritme en herkenbare materialen geven het beeld van 
een gebouw een bepaalde structuur. Deze moet een evenwicht vinden tus-
sen helderheid en complexiteit. Een heldere structuur biedt houvast voor de 
waarnemer. Hij kan daardoor de grote hoeveelheid visuele informatie in de 
gebouwde omgeving beter bevatten en tot zich nemen. Het streven naar 
helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de 
waarnemer blijven prikkelen en intrigeren door zijn geheimen niet direct prijs 
te geven. Er mag best een beroep worden gedaan op de creativiteit van de 
voorbijganger. Complexiteit en helderheid zijn daarom complementaire be-
grippen bij het ontwerpen van gebouwen. Hoe duidelijker ze naast elkaar 
aanwezig zijn, hoe hoger de belevingswaarde van een gebouw.  
 
 
4.3.3 Materiaal, detaillering en kleur 
 
6 Materialen, bouwkundige details en kleuren moeten het karakter van een 

bouwwerk ondersteunen. Ook moeten ze de ruimtelijke samenhang met 
de omgeving verduidelijken of versterken. 

 
Materialen, kleur en lichttoetreding zijn de puntjes op de i van een gebouw. 
Zij bepalen in hoge mate wat de waarnemer bij een eerste oogopslag van 
het gebouw vindt. De keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig veel 
groter dan vroeger. Toen bepaalde het lokale aanbod de mogelijkheden. Nu 
kan men voor kleuren en materialen overal op de wereld terecht. Dit vergroot 
het risico van een onsamenhangend beeld. De neiging kan ontstaan om ma-
terialen en kleuren louter om decoratieve redenen te kiezen, zonder dat ze 
de architectonische vormgeving ondersteunen. Het uiterlijk van een gebouw 
krijgt dan een sterk toevallig karakter waarbij de relatie met de aard en de 
ontstaansperiode van het gebouw verloren gaat.  
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5 GEOGRAFISCHE UITWERKING 
 
Om het welstandsbeleid voor de burger zo toegankelijk mogelijk te maken is 
de gemeente Maastricht opgedeeld in een aantal welstandsgebieden. De 
gebieden vallen samen met een of meer wijken, waarbij de bekende wijk-
grenzen zijn gerespecteerd. In het Gebiedsgericht Deel worden op overzich-
telijke wijze de geografische uitwerkingen weergegeven. Elk welstandsge-
bied wordt in een apart hoofdstuk beschreven. Het is dus niet nodig om het 
hele Deel te lezen, als men een bouwvoornemen heeft. De lezer kan meteen 
naar het betreffende hoofdstuk gaan. 
 
Het Gebiedsgericht Deel kent de volgende hoofdstukken: 
 
1 Inleiding 
 
2 De ontwikkeling van de stad 
 
3 Binnenstad 

- Historische binnenstad 
- Binnenstad west 
- Binnenstad oost 

 
4 Noordelijk Maasdal 

- Belvedère 
- Industriegebied maasdal 
- Landgoederenzone 
- Maasdorpen 

 
5 Maastricht Oost 

- Parochiewijken Oost 
- Oude linten en Terraspark 
- Zuidoost 

 
6 Zuidelijk Maasdal 

- Heugem en omgeving 
- Bedrijfsterreinen zuid 

 
7 Jekerdal en omgeving 

- Omgeving Pietersberg 
- Omgeving Cannerberg 

 
8 Maastricht West 

- Annadal en omgeving 
- Parochiewijken West 
- Stadsrand 

 
9  Algemene welstandscriteria 
 
10 Bebouwingstypen 
 
11 Bijzondere gebieden, objecten en ensembles 
 
12  Begrippenlijst 
 
13  Register van straatnamen 
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Per welstandsgebied wordt expliciet verduidelijkt welke welstandscriteria van 
toepassing zijn in het gebied waarop het bouwinitiatief betrekking heeft. Dat 
zijn allereerst de algemene welstandscriteria. Deze worden in het Ge-
biedsgericht Deel herhaald, zodat dit deel zelfstandig gebruikt kan worden. 
  
 
Per welstandsgebied wordt vervolgens een beschrijving van het gebied 
gegeven aan de hand van de aspecten: 
- architectuur; 
- stedenbouw; 
- cultuurhistorie; 
- beleving. 
 
Tot slot volgen dan de gebiedsgerichte criteria aan de hand waarvan de 
concrete welstandbeoordeling zal gaan plaatsvinden. Deze criteria worden 
aangegeven met behulp van bebouwingstypen. In het volgende hoofdstuk 
wordt hier nader op ingegaan. De bebouwingstypen zijn onderscheiden naar 
de verschillen in architectonische kenmerken, welke aanleiding geven tot 
verschillen in welstandscriteria. Het aangeven van de architectonische ken-
merken en de daarop betrekking hebbende criteria werkt het meest verhel-
derend. 
Hoe uitgebreider de waarden zijn welke worden aangetroffen, hoe uitgebrei-
der de criteria. De welstandscriteria sluiten aan bij het gehanteerde kwali-
teitsbeleid en de gewenste ontwikkelingen. Hiermee geeft het gemeentebe-
stuur aan welke zaken op een bepaalde plek een rol spelen, hoe zorgvuldig 
hiermee moet worden omgegaan en hoe de welstandscommissie de diverse 
bouwinitiatieven moet toetsen.  
 
In het Gebiedsgericht Deel wordt ook dieper ingegaan op de bijzondere ge-
bieden, objecten en ensembles binnen een welstandsgebied. Ook hier 
heeft een waardering plaatsgevonden en zijn de welstandscriteria of aanvul-
lende welstandscriteria hiervoor bepaald. 
 
Het Deel wordt afgesloten met een begrippenlijst waarin gebruikte begrippen 
worden benoemd. 
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6 BEBOUWINGSTYPEN 

6.1 Inleiding 
 
Naast de algemene welstandscriteria zijn gebieds- en objectgerichte criteria 
ontwikkeld. Voor het opstellen van deze specifieke welstandscriteria is een 
gebiedsindeling gemaakt, gebaseerd op de waarneembare verschijnings-
vorm van de bebouwing. De gebiedsindeling heeft plaatsgevonden naar 
aanleiding van verschillende bebouwingstypen die in Maastricht zijn waar te 
nemen. De bebouwingstypen zijn onderscheiden naar de verschillen in ar-
chitectonische kenmerken, welke aanleiding geven tot verschillen in wel-
standscriteria. 
 
Per bebouwingstype wordt een beschrijving gegeven, die uitmondt in een 
gebiedsgericht beoordelingskader. In deze beschrijving komen telkens de 
volgende onderdelen aan bod: 
 Kenmerken 

Een beschrijving van de kenmerken van het type, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de ontstaansgeschiedenis, de stedenbouwkundige of land-
schappelijke omgeving, de typering van de bebouwing op zich, het mate-
riaal- en kleurgebruik en de detaillering. 
 Waardering 

Met de waardering wordt per bebouwingstype aangegeven hoe zorgvul-
dig en met welke zaken moet worden omgegaan. De waardering vormt 
de motivatie voor de daarop volgende, meer of minder uitgebreide, crite-
ria. 
 Welstandscriteria 

Per bebouwingstype zijn criteria opgesteld betreffende de plaatsing van 
het bouwwerk in de omgeving, het gebouw op zich en het materiaal, de 
detaillering en de kleur. 

 

6.2 Hoofdindeling in gebiedstypen 
 
Bij het onderscheid in bebouwingstypen is aangesloten op de hoofdindeling, 
die door de Federatie Welstand landelijk wordt voorgestaan. 
Door de Federatie Welstand is landelijk een onderscheid gemaakt in een 5-
tal gebiedstypen:  
 
- Historisch gegroeide woongebieden (H); 
- Planmatig ontworpen woongebieden (W); 
- Bedrijvengebieden (B); 
- Groene gebieden (G); 
- Gebieden met bijzondere bebouwingstypen (T). 
 
Deze gebiedstypen zijn vervolgens onderverdeeld in een aantal bebou-
wingstypen.  
Op basis van de inventarisaties is voor Maastricht voor de volgende indeling 
gekozen: 
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Historische bebouwing  
Historische bebouwing is in de loop der jaren ontstaan zonder dat er een 
stedenbouwkundig plan aan ten grondslag lag. Over het algemeen kan ge-
steld worden dat deze gebiedstypen van voor de Woningwet uit 1901 zijn. 
 
Planmatige woningbouw 
Ieder gebiedstype (of weefsel) in de categorie planmatige woningbouw is 
onderscheiden aan de hand van een 4-tal kenmerken (discriminatoren).  
1 De geordendheid die het totaal (op buurt/straatniveau) in beeld uitstraalt. 

Dit uit zich vooral in duidelijke (voorgevel)rooilijnen. Een hoge mate van 
ordening noemen we formeel (i.t.t. informeel). De plaats op het kavel is 
belangrijk en de hoogte in de rooilijn kan dat ook zijn. Bij grotere formele 
plannen is er ook duidelijk onderscheid (hiërarchie) tussen hoofdstraten 
en zijstraten, buurtcentrum en buurtbegrenzing (harde overgangen). 

2 De schaal van de plandelen (op wijk/buurtniveau). Zijn hele straatwanden 
of woningblokken hetzelfde en zit er veel (letterlijke) herhaling in de 
straat/verkavelingplannen, dan zijn vooral de aantallen als uitgangspunt 
genomen en spreken we van grootschaligheid (i.t.t. kleinschalig waarbij 
meer de individuele woning als uitgangspunt wordt genomen).  

3 De samenhang in het beeld van de planelementen (op straat/woning-
niveau): Welke woningen horen architectonisch bij elkaar, vormen een 
eenheid en zijn individueel niet gemakkelijk vervangbaar? Gemeen-
schappelijk staat tegenover individueel. 

4 Het architectonisch beeld dat de bouwwijze heeft opgeleverd (op straat/-
woningniveau: Traditioneel (i.t.t. modern) houdt meestal in, bouwen in 
baksteen waarbij gesloten vlakken worden gevormd met openingen van 
verschillende afmetingen die de achterliggende functie verraden. 

 
Bedrijfsterreinen 
Bij bedrijfsterreinen is onderscheid gemaakt naar de uitstraling die verschil-
lende terreinen (nodig) hebben: de meer utilitaire uitstraling van industriële 
bedrijvigheid, de hoogwaardige uitstraling van bedrijfsterreinen in een meer 
parkachtige opzet en de kantoorlocaties met een meer stedelijke uitstraling 
van de openbare ruimte. Tenslotte bestaat er nog perifere en grootschalige 
detailhandel die met name een sterk verkeersaantrekkende werking heeft. 
 
Groengebieden  
Groengebieden kennen een vooral onbebouwd karakter. Er is onderscheid 
gemaakt naar het karakteristieke gebruik, en het bebouwingsbeeld wat dat 
met zich meebrengt. 
 
Bijzondere thema’s 
De bijzondere thema’s zijn vooral opzichzelfstaande complexen en objecten 
die een aparte benadering verdienen. 
 

6.3 Onderscheid in bebouwingstypen 
 
In het Gebiedsgerichte Deel worden precieze omschrijvingen gegeven van 
de bebouwingstypen in het betreffende gebied. De kenmerken van het be-
bouwingstype worden beschreven en er wordt een waardering gegeven. 
Tenslotte worden de welstandscriteria gegeven die gelden voor alle bebou-
wing binnen het type.  
In Maastricht worden de volgende bebouwingstypen onderscheiden: 
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H1 Historische binnenstad 
De binnen de vestingwerken historisch gegroeide stad. Aanvankelijk vond 
verdichting plaats aan de ontsluitingswegen rondom kloostercomplexen en 
dergelijke. Op deze wijze werden grote bouwblokken gevormd. Kenmerkend 
is de sterke menging aan stijlkenmerken.  
 
H2 Historische bebouwingslinten 
Langs historische wegen ontstane nederzettingsvorm die door een langdurig 
proces van verdichting langzaam aaneen is gegroeid. Kenmerkend zijn de 
gevarieerdheid in bebouwing en een bepaalde korrelgrootte met smalle en 
diepe kavels. De hoofdbebouwing is direct aan de ontsluitingsweg gelegen. 
Er is sprake van eenheid binnen de verscheidenheid. Voorbeelden zijn de 
Dorpstraat en de Ambyerstraat. 
 
H3 Gemengde bebouwing 
Niet planmatig gerealiseerde bebouwing, hoofdzakelijk uit de periode 1867-
1940. Het beeldbepalende deel werd in een relatief kort tijdsbestek gereali-
seerd. Veelal niet seriematige woningbouw zonder vooropgezet steden-
bouwkundig plan of eenduidige rooilijn. Er is sprake van veel verscheiden-
heid en vaak weinig eenheid. In dit soort gebieden zijn vaak delen histori-
sche lintbebouwing ingesloten, maar ze zijn niet meer in deze samenhang 
herkenbaar. 
 
W1 Het klassieke gesloten bouwblok 
Zorgvuldig ontworpen en samenhangende bebouwing die in principe geslo-
ten bouwblokken vormen. De hoekoplossingen zijn specifiek, dat wil zeggen 
dat de gevels ‘om de hoek’ doorontworpen zijn. Er is eerder sprake van kop-
gevels dan van zijgevels. De daken zijn vaak markant door grote overstek-
ken, waardoor de gootlijn manifest aanwezig is in het straatbeeld. Meestal 
grondgebonden woningbouw, al dan niet met bovenwoning. Hiervan bestaat 
een individueel geparcelleerde variant en een meer samenhangende pro-
jectmatige variant. Er is sprake van eenheid door uniformiteit. Hoofdzakelijk 
tussen 1867 en 1940 gerealiseerd. 
 
W2 Het traditionele individuele bouwen 
Veelal (half)vrijstaande woningbouw of in korte reeksen geschakelde, 
grondgebonden woningbouw, zowel projectmatig als in individueel op-
drachtgeverschap gerealiseerd. Traditionele vormgeving en meestal met 
schuine (pannen) daken. Beperkt tot maximaal twee bouwlagen met een 
kap. Opvallend is de terughoudende vormgeving in baksteen met vrijwel al-
tijd verticale ramen. Het betreft pretentieloze architectuur waarbij de indivi-
dualiteit vaak gezocht wordt in een (zorgvuldig ontworpen) verspringende 
rooilijn en/of (half)vrijstaand karakter. Er is sprake van eenheid in verschei-
denheid. Meestal na 1901 gerealiseerd. 
 
W3 Tuinwijk of –dorp 
Woningbouw, hoofdzakelijk grondgebonden, al dan niet met voortuin, op ba-
sis van een zorgvuldig stedenbouwkundig plan met vaak gekromde straten 
en pleintjes. De architectuur kent op woningniveau en stedenbouwkundig ni-
veau nadrukkelijk de menselijke maat als uitgangspunt. De straatwand of het 
blok is als één architectonisch element vormgegeven. Veelal geprononceer-
de daken en/of dakoverstekken en eindwoningen met specifieke oplossin-
gen in de woningplattegrond. De variant met (half)vrijstaande woningen is 
tuindorp genoemd. Er is sprake van eenheid door uniformiteit. Meestal in de 
periode 1901-1950 gerealiseerd.  
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W4 Halfopen blok- en strokenbouw 
Seriematige naoorlogse woningbouw met een relatief grote mate van een-
vormigheid en herhaling, vaak door de wijk heen. Een volkshuisvestelijke 
opgave met een hoge mate van rationaliteit ten behoeve van aantallenpro-
ductie in de vorm van (half)open bebouwingsblokken of strokenverkavelin-
gen, maar nog wel met traditionele bouwmethoden gerealiseerd. De ver-
schijningsvorm is die van het gesloten gemetselde vlak met grote en kleine 
gaten. Meestal schuine daken met ceramische pannen.  
In de regel geen hoekoplossingen meer, wel nog veel ambachtelijke details 
zoals gemetselde schoorstenen en rollagen. Ook hier is sprake van eenheid 
door uniformiteit. Veelal gerealiseerd in de jaren 1950-1970. 
 
W5 Geïndustrialiseerd bouwen 
Seriematige naoorlogse woningbouw met een relatief grote mate van een-
vormigheid en herhaling, vaak door de wijk heen. Hoge mate van rationaliteit 
in de zin van geïndustrialiseerde productiemethode (veel prefabricage) ten 
behoeve van goedkope productie en dus weinig ambachtelijke details. Con-
structieve draagelementen van beton of staal, zoals bij consoles en balkons, 
worden niet meer verborgen. Veelal platte daken. De verschijningsvorm 
wordt gekenmerkt door woningscheidende (dragende) elementen met 
puivullingen en/of doorlopende boeiboorden. Ook wordt metselwerk gebruikt 
maar dan vaak als vulling of als kader voor strak in een raster staande (geü-
niformeerde) kozijnen en ramen. Ook hier is sprake van eenheid door uni-
formiteit. Veelal in de jaren 1960-1970 gerealiseerd. 
 
W6 Informeel bouwen 
Seriematige woningbouw waarbij de menselijke maat centraal staat. Ken-
merkend voor bebouwing vanuit het gedachtegoed van de Forumbeweging 
zijn de informaliteit met vaak onduidelijke overgangen tussen voor, achter en 
opzij, de vele sprongen in rooi-, nok- en gootlijnen, vaak binnen de woning-
travee en de niet-hiërarchische (licht chaotische) opzet van de wijk, vaak re-
sulterend in achterkanten naar de openbare ruimte. Terughoudende 
materialisering en kleurstelling met veelvuldig gebruik van puivullingen. Er is 
sprake van eenheid door materialisering en detaillering. Gerealiseerd in de 
jaren ‘70/’80. 
 
W7 Thematische inbreidingsplannen
Binnenstedelijke verdichting op basis van een gedetailleerd stedenbouw-
kundig plan. Vaak autonoom ten opzicht van z’n omgeving. Bestaat in een 
terughoudende variant (veelal jaren ’70-‘80) en een expressieve variant 
(veelal jaren ‘80-’90). Veel stapeling. Er is sprake van eenheid door een ge-
meenschappelijk thema. 
 
W8 Thematische uitbreidingswijken 
Op basis van een Beeldkwaliteitplan (BKP) of gedetailleerd stedenbouwkun-
dig plan (GESP) gerealiseerde seriematige/projectmatige woonwijk. Veel 
grondgebonden woningen en vaak per straat of blok ook verschillende uit-
voerende architecten. Op het architectonische straatbeeld werd nadrukkelijk 
gestuurd aan de hand van thema’s. Door deze thema’s is er sprake van 
eenheid. Het betreft meestal buitenwijken, gerealiseerd vanaf de jaren ’80. 
 
W9 Individuele woningbouw 
Vrijstaande woningbouw met veelal individueel opdrachtgeverschap. Veel 
verscheidenheid door verschillende architectonische stijlen, materialisering 
en kapvormen. Meestal beperkt tot twee bouwlagen en een daklaag. Auto-
nome, expressieve architectuur, maar vaak wel nadrukkelijk in een rooilijn. 
De eenheid ontstaat door de plaatsing. 
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W10 Woonwagens, woonboten en vakantiehuizen. 
Woningen op een door de gemeente in het kader van de Woningwet aan-
gewezen locatie (standplaats). Woonboten zijn drijvende woningen en vallen 
op zich niet onder de categorie woningen, de ligplaats echter wel. Vakantie-
woningen zijn bedoeld voor niet permanente bewoning en gesitueerd in ge-
bieden voor recreatieve doeleinden. Er is sprake van eenheid door ver-
scheidenheid. 
 
B1 Industrieterrein 
Gebouwen die primair bedrijfsmatige productieprocessen huisvesten die 
vanwege milieuhinder op afstand van woningbouw zijn gesitueerd. De ver-
schijningsvorm wordt op voornamelijk functionele en bedrijfseconomische 
gronden bepaald.  

B2 Bedrijventerrein 
Mengeling van kleine en middelgrote bedrijfskavels met zorgvuldig ontwor-
pen bedrijfsgebouwen. Vaak thematische architectonische kenmerken al 
dan niet gestuurd door een BKP of supervisor en op basis van een gedetail-
leerd bestemmingsplan met duidelijke zoneringen. Veel aandacht voor erfaf-
scheidingen en presentatie. 
 
B3 Kantorenlocatie 
Gebieden met voornamelijk bedrijven in de kantoorsfeer. Veel aandacht voor 
de buitenruimte en de ontsluiting. Architectonisch meestal zorgvuldig inspe-
lend op de stedenbouwkundige positie en met een uitstraling gericht op re-
presentativiteit. 
 
B4 Perifere detailhandelsvestiging PDV en grootschalige detailhan-
delsvestiging GDV  
Detailhandel met als kenmerk grootschaligheid. Vanaf 1500 m² is het GDV 
genoemd. 
 
G1 Parken, sportcomplexen, volkstuinen en begraafplaatsen (intensief 
gebruikt groen) 
Bebouwing die is gelegen in groene omgevingen die intensief gebruikt wor-
den of door een voortdurend menselijk ingrijpen een specifiek niet natuurlijk 
karakter hebben (cultuurlandschap). De bebouwing is meestal solitair en 
laag.  
 
G2 Landgoederen en buitenplaatsen 
Landgoederen en buitenplaatsen zijn gelegen in gebieden met een zekere 
distantie van de (binnen)stad. Veelal statige panden met hoge cultuurhistori-
sche waarde in monumentale stijl en nadrukkelijk in samenhang met zijn 
omgeving vormgegeven. 

G3 Boerenerven, agrarische bedrijven 
Bebouwing die is gelegen in gebieden met agrarische doeleinden. Bestaan-
de uit woonhuizen met bedrijfsmatige gebouwen, al dan niet in één bouw-
massa. De bebouwing bestaal veelal uit forse massa’s met een eenvoudige 
vorm. De materialisering en detaillering is meestal door bedrijfseconomische 
gronden bepaald. 
 
G4 Buitengebieden 
Bebouwing die is gelegen in groene gebieden met een extensief gebruik. 
Nieuwe bebouwing is in principe niet toegestaan dan wel geminimaliseerd 
en ondergeschikt en in samenhang met het landschap vormgegeven. 
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T1 Hoogbouw  
Op zich zelf staande bebouwing die zich qua hoogte duidelijk onderscheid 
van de rest van de omgeving. De bebouwing fungeert hierdoor als oriënta-
tiepunt, zorgvuldig geplaatst en verankerd in de omgeving. 
 
T2 Winkelcentrum 
Complex van winkels en voorzieningen, al dan niet aangevuld met (gesta-
pelde) woningbouw, waarbij het winkelen centraal staat. Projectmatig gerea-
liseerd. Parkeren is vaak dominant. 

T3 Instituut 
Een groter bebouwingscomplex dat min of meer solitair binnen een steden-
bouwkundige en/of landschappelijke structuur ligt. Het maakt zich vaak los 
van zijn context door een zorgvuldig ingerichte directe omgeving. Voorbeel-
den zijn kloosters, gevangenissen, universiteiten enz. 
 
T4 Autonome bebouwing 
Op zich zelf staande bebouwing met specifieke (niet-woningbouw) functie 
zonder duidelijke relatie met zijn omgeving, zoals kerken, scholen, tankstati-
ons, e.d. 
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7 BIJZONDERE GEBIEDEN, OBJECTEN EN 
ENSEMBLES 

 
Binnen Maastricht zijn een aantal specifieke objecten/gebouwen en/of ge-
bieden aanwezig die extra aandacht vragen. Er is een aantal gebieden en 
ensembles te onderscheiden die zo’n specifieke karakteristiek bezitten dat 
ze niet (enkel) onder de beschrijving van de karakteristiek van een bebou-
wingstype zijn te plaatsen. 
Ook bebouwing zonder een beschermde status kan als specifiek ensemble 
aangemerkt worden als de verschijningsvorm zó specifiek is dat deze een 
bijzondere behandeling verlangt binnen het welstandsbeleid. 
Voorbeelden hiervan zijn bijzondere woningen en kantoren, specifieke archi-
tectonische clusters en gebieden met een beeldkwaliteitplan. 
 

7.1 Bijzondere gebieden 
 
De gehele binnenstad van Maastricht is beschermd stadsgezicht. Waar hier-
voor al een samenhangend welstands- en monumentenbeleid geldt, is het 
gebied van het beschermd stadsgezicht aangemerkt als een bijzonder ge-
bied. Ook het gebied van de eerste stadsuitleg, na de start van de sloop van 
de vestingwerken in 1867, is aangemerkt als bijzonder gebied. Naast de al-
gemene welstandscriteria en de criteria van de bebouwingstypes of objecten 
gelden hier aanvullende criteria, gebaseerd op het vigerende welstandsbe-
leid voor de binnenstad. 
 
In Maastricht zijn voor een aantal bestaande woon- en bedrijfsgebieden 
reeds beeldkwaliteitseisen vastgelegd in beeldkwaliteitplannen.  
De vigerende beeldkwaliteitplannen zijn in het algemeen vooral gericht op 
de ontwikkeling van het betreffende gebied. Voor het beheer bieden ze vaak 
onvoldoende houvast. Deze gebieden zijn daarom net als de andere be-
schreven in deze nota en geanalyseerd. Waar nodig zijn deze gebieden 
aangegeven als bijzonder gebied waar nadere, aanvullende, welstandscrite-
ria gelden. Hiervoor wordt verwezen naar de beeldkwaliteitregels van de be-
staande plannen. Er is derhalve geen nieuw beleid voor ontwikkeld. Het be-
staande beleid, zoals neergelegd in de bestaande beeldkwaliteitplannen, 
wordt gehandhaafd. 
 
De volgende bestaande beeldkwaliteitplannen zijn als bijzonder gebied we-
derom in deze nota opgenomen:  
 
Bestaande beeldkwaliteitplannen 
1 Vroendaal 
2 Scharn-Noord 
3 Heugemerveld 
4 De Hazendans deelplan vrije bouwkavels 
5 Amby Zuid-Oost vrije sectorkavels 
6 Bedrijventerrein Hazendans 
 
Daarnaast zijn enkele gebieden binnen de gemeente Maastricht dusdanig in 
ontwikkeling dat hiervoor beeldkwaliteitseisen worden opgesteld.  
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Beeldkwaliteitplannen in ontwikkeling 
1 Malberg 
2 Trichterveld 
3 Ambyerveld 
4 Bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden 
 

7.2 Objecten 
 
De Rijksmonumenten en het beschermde stadsgezicht worden beschermd 
via de Monumentenwet. Aanpassingen en veranderingen in, op of aan een 
Rijksmonument of beschermd stadsgezicht kunnen alleen op basis van een 
vergunning, voortvloeiend uit de Monumentenwet. Deze objecten worden 
dus sowieso streng beoordeeld, ondanks het bebouwingstype waartoe zij 
behoren. De Rijksmonumenten zijn als object aangemerkt. 
 

7.3 Ensembles 
 
Naast het gebied van het beschermd stadsgezicht, de eerste stadsuitleg en 
de hiervoor genoemde gebieden met een beeldkwaliteitsplan zijn er nog en-
kele gebieden als ensemble opgenomen. Dit betreft gebieden waarvoor de 
criteria behorende bij de bebouwingstypen onvoldoende recht doen aan de 
aanwezige kwaliteiten.  
Het betreft een aantal woningcomplexen, die indertijd zeer zorgvuldig als 
een geheel ontworpen zijn, en waarvan de samenhang uit welstandsoogpunt 
extra aandacht verdiend. Daarnaast zijn er complexen oudere bedrijfsbe-
bouwing, waarvan de architectonische en cultuurhistorische waarde uit wel-
standsoogpunt extra aandacht vraagt. Deze complexen zijn als ensembles 
aangemerkt, met aanvullende welstandscriteria.  
Beschrijvingen van de ensembles worden gegeven in de betreffende ge-
biedsgerichte uitwerking. Hier wordt ook de wijze van beoordelen van deze 
bebouwing gegeven. 
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8 STEDELIJK KLEURGEBRUIK 
 
De belangstelling voor het stedelijk kleurgebruik is in Maastricht in brede 
kring sterk toegenomen. In het laatste decennium van de vorige eeuw is er 
sprake van een revival van kleurtoepassingen, waarbij zowel positieve als 
negatieve tendensen zijn waar te nemen. Om aan de ongenuanceerde 
kleurexperimenten een halt toe te roepen en ad hoc-beslissingen te voorko-
men is een totaalvisie over deze problematiek ontwikkeld. De ingetogen 
Maastrichtse identiteit en de ruimtelijke samenhang zijn daarbij als richtsnoer 
gehanteerd. Deze kleurvisie moet niet leiden tot een dogmatisch handvest, 
maar biedt een overtuigende en stimulerende handreiking, waarbij zowel de 
inhoudelijke als procedurele aspecten voor eenieder worden verduidelijkt. 
De resultaten van het onderzoek zijn in de rapportage ‘Maastricht in kleur’ 
gebundeld. Deze rapportage is als onderdeel van de nota ‘De keuze voor 
kwaliteit’ door de raad in november 1997 geaccordeerd en vastgesteld. 
 

Grote Looiersstraat 

8.1 Samenvatting kleurvoorstellen  
 
Op basis van de kleurinventarisatie blijkt dat Maastricht zich niet of nauwe-
lijks leent voor een rigide kleurschema. In de Maastrichtse situatie ligt het 
accent eerder op het aanscherpen van de huidige kwaliteiten, waarbij de 
stedenbouwkundige invalshoek een stimulerende rol kan spelen. Voorts 
gaat het om aspecten als raffinement, contrast, en samenhang in het kleur-
gebruik. Typerend voor Maastricht zijn de ingetogen kleurnuanceringen van 
witten, grijzen en bruinen, de afwisseling van geschilderde en ongeschilder-
de panden en de natuurstenen gebouwen van kerkelijke en wereldlijke sig-
natuur.  
 

Keizer Karelplein 

Op basis van deze typerende Maastrichtse uitgangspunten is een kleur-
schema voor het binnenstedelijke gebied opgesteld. Hierbij is met de vol-
gende overwegingen rekening gehouden:  
1 Het kleur- en materiaalgebruik in het binnenstedelijke gebied is van een 

zodanige hoge kwaliteit en gevarieerdheid, dat nieuwe voorstellen van 
deze gunstige uitgangspositie moeten profiteren. Als basis fungeert een 
reeds lang aanwezig en vanzelfsprekend palet van natuurlijke pigment-
kleuren. 

2 In het algemeen moet nivellering van het kleurgebruik en differentiatie 
worden bevorderd. De waardevolle kleurkarakteristieken moeten bij voor-
keur worden versterkt en aangevuld.  

3 De kleinschalige opeenvolging van geschilderde en ongeschilderde pan-
den mag als kenmerk niet verloren gaan. 

 Kersenmarkt 

4 Bij het toepassen van kleuren en materialen dient het respect voor het 
karakter van gebouwen en stedelijke ruimten voorop te staan. 

5 In beginsel worden gebouwen die zijn uitgevoerd in naturel natuur- en 
baksteen zoals bijvoorbeeld het stadhuis, het stationsgebouw, het voor-
malige Gouvernement, de fabrieksgebouwen, de kerken en kloosters, 
winkelpanden, als onveranderlijke grootheden beschouwd, waarbij men 
niet tot schilderen zou moeten overgaan. 

 
Bij het introduceren van kleuren moet eerst overwogen worden of dit medium 
ook past in de stedenbouwkundige context en bij de oorspronkelijke architec-
turale conceptie van het gebouw, immers bepaalde bouwwerken kunnen door 
een schilderbeurt hun identiteit volledig verliezen.  
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Dit is vooral het geval bij de zogenaamde baksteenarchitectuur uit de periode 
rond 1900, waarbij baksteen veelal in verschillende kleuren en zelfs gegla-
zuurd is verwerkt, soms ook plastisch in de gevel zijn aangebracht en veelal 
met gesneden voegen zijn toegepast. 
 
Het kleurgebruik dient de bestaande stedenbouwkundige waarde te verster-
ken of te verrijken: deze waarde is van wijk tot wijk sterk verschillend.  
In grote lijnen kan men het kleurgebruik in de Gemeente Maastricht verdelen 
in drie grootschalige gebieden: 
 
1  De historische binnenstad met een gevarieerd kleurgebruik, dat per wijk 

sterk kan verschillen. 
2 Rond de oude stad ligt een schil van stedenbouwkundige gebieden uit de 

periode van 1890-1940 waarbij de gevels niet geschilderd zijn en veelal 
een donkere tonaliteit bezitten. De architectuur uit deze periode volgt de 
tendensen van de eclectische stijlen, baksteenarchitectuur en Amsterdam-
se School. 

3 De Stadsuitbreidingen na 1945. Het kleurgebruik in de recentere uitbrei-
dingsgebieden verschilt sterk per wijk en binnen een bepaalde wijk ook per 
deelontwerp of architect, maar in algemene zin heeft het kleurgebruik vaak 
een homogeen en krachtig karakter. Het kleurgebruik heeft een logische 
relatie met de nieuwe ontwikkelingen in de bouw: betonconstructies en 
pleisterwerk en is mede beïnvloed door de functionalistische stromingen in 
het Nieuwe Bouwen. 

 
Het kleurgebruik moet op een logische wijze in relatie tot de gevelindeling 
aangebracht worden. De gevelcompositie wordt soms geheel verstoord om-
dat bijvoorbeeld twee gebruikers een verschillend kleurpalet hebben toege-
past. Het kleurgebruik moet niet alleen de architectuur versterken, maar er 
dient ook een logische relatie te zijn tussen de verschillende materialen in de 
architectuur.  
 
Het kleurschema geeft richtlijnen en aanbevelingen zowel voor de binnen-
stad als voor de buitenwijken. 
 

8.2 Procedure  
 
Het kleurgebruik (schilderwerk) is voor wat monumenten betreft vergunning-
plichtig.  
Het juridisch kader voor de beoordeling van kleur- en materiaaltoepassingen 
is beperkt tot de bepalingen in de Monumentenwet en de preventieve of re-
pressieve welstandstoetsing die voortvloeien uit de Woningwet. In beide ge-
vallen worden aanvragen of afwijkingen beoordeeld via de Welstands-
/monumentencommissie. Ten alle tijden zal het gebruik van kleuren door de 
commissie aan de hand van proefmonsters beoordeeld worden. 
 

8.3 Rijksmonumenten 
 
Kleur- en materiaalwijzigingen aan Rijksmonumenten worden zoveel moge-
lijk in een vooroverleg besproken met de afdeling Stedelijke Inrichting, die 
hierbij een sturende rol vervult, zodat een aanvraag aansluit bij de voorstel-
len van het stedelijk kleurpalet. De definitieve toets vindt plaats in de Wel-
stands-/monumentencommissie, die hierover het College van b&w adviseert. 
Bij illegale schilderactiviteiten kan op grond van de Monumentenwet een 
aanschrijving tot herstel in de oorspronkelijke toestand plaatsvinden. 
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Bij voorstellen voor schilderwerk aan monumenten kan een onderzoeksrap-
portage opgesteld worden met hulp van de Rijksdienst voor Monumenten-
zorg of het gemeentelijk monumentencontactpunt. Het onderzoek kan zich 
zowel richten op de oorspronkelijke afwerkingslagen, die nog op de gevels 
zijn terug te vinden, of via een onderzoek in archieven. 
Bij projecten aan Monumentale panden wordt het gebruik van glanzende 
emulsieverven op de (bak)stenen ondergrond niet toegestaan en zullen sili-
caatverven of acrylaat-silikonenverven gebruikt moeten worden. 
 

8.4 Nieuwbouwactiviteiten in de binnenstad 
 
Bij bouwvergunningplichtige bouwwerken kan de Welstands-/monumenten-
commissie bij planbeoordeling ook het kleur- en materiaalgebruik toetsen 
aan de uitgangspunten van het stedelijk kleuronderzoek. 
Bij de presentatie van nieuwbouwplannen zal vaker een gedetailleerd kleur-
schema met de aanduiding van kleuren en materialen in tekeningen 
gevisualiseerd worden en met monsters en stalen of proefvlakken getoetst 
worden. Hierdoor kan beter dan voorheen het effect van de kleuren beoor-
deeld worden, zoals: lichtaspecten, verzadiging; schaal; textuur en 
onderlinge samenhang. 
Een kleurvoorstel voor belangrijke nieuwbouwprojecten kan uitgevoerd wor-
den met hulp van een deskundige kleuradviseur. De stichting ‘Kleur Buiten’ 
te Hendrik Ido Ambacht kan hierover informatie bieden.  
 

8.5 Het reinigen van gevels 
 
Het reinigen van gevels zal altijd zeer terughoudend moeten worden uitge-
voerd. Het ondoordacht gritstralen van baksteen muurvlakken beschadigt de 
opperhuid van de stenen en deze beschadigingen en poriën leiden tot verdere 
vervuiling en ongewenst vocht- en zouttransport, terwijl bovendien ook be-
schadigingen aan het voegwerk kunnen optreden. Hardsteen delen verliezen 
door te hardgrondig gritten de karakteristieke oppervlaktebewerking (bouchar-
deerslag of frijnslag) en het natuurlijke patina. 
Het gebruik van mechanisch reiniging met beitels of trilnaalden moet altijd 
vermeden worden. Voor hoogmonumentale gevels of ornamenten wordt het 
reinigen met laserbehandeling aanbevolen, omdat deze methode de onder-
grond niet aantast. 
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9 RECLAMEBELEID 
 
De op 1 januari 2003 gewijzigde Woningwet vereist dat welstandscriteria 
voor commerciële reclamevoeringen, waarvoor op grond van de wet een 
(bouw)vergunning noodzakelijk is, moeten zijn opgenomen in de Welstands-
nota.  
Het reclamebeleid bestrijkt een breed gebied. Het omvat zowel licht- als re-
gulier-bouwvergunningplichtige zaken, maar ook zaken uit de A.P.V.. Waar 
de welstandscriteria voor commerciële reclamevoeringen in de praktijk veelal 
apart gebruikt worden, zijn de criteria in een apart deel vastgelegd. Dit deel 
van de nota kan los gebruikt worden. 
 
Het deel Criteria voor commerciële reclame bestaat uit drie hoofdstukken. 
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding. 
In hoofdstuk 2 worden de criteria voor de onderscheidene gebieden c.q. be-
bouwingstypen gegeven. 
Hoofdstuk 3 bevat de juridische paragraaf. 
 

9.1 Bestaand reclamebeleid 
 
Reclame is er altijd geweest. De geschiedenis van de reclame is onderdeel 
van de geschiedenis van de samenleving. Tegenwoordig is de (bui-
ten)reclame een onverbrekelijk onderdeel van het economische systeem.  
 
Reclames vragen vanuit hun doelstelling aandacht en bepalen daardoor in 
hoge mate de belevingswaarde van het visuele milieu.  
 
Het komt nogal eens voor dat reclametoepassingen elkaar in attentiewaarde 
willen overtreffen. Veel binnen- en buitenlandse binnensteden van vaak ho-
ge kwaliteit gaan verscholen en gebukt onder een enorme reclamelast. 
Daarom is ook in de totale zorg voor het visuele milieu de aandacht van het 
reclameaspect van groot belang. Dan ontstaan reclames die een toege-
voegde waarde zijn voor de stad. 
 
Maastricht staat sedert decennia bekend om zijn terughoudende, ingetogen 
reclamebeleid. In dit beleid worden reclame-uitingen niet als incidenten ge-
zien, die onafhankelijk worden beoordeeld, doch als onlosmakelijk en inte-
graal onderdeel van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 
 
Reeds in 1942 werd door de gemeenteraad het gemeentelijk reclamebeleid 
vastgesteld in de ‘verordening op het stedeschoon’. Deze verordening werd 
in 1980 geactualiseerd. 
In oktober 1981 werden op basis van de toen vigerende ‘verordening op het 
stedeschoon 1980’ richtlijnen vastgesteld ten behoeve van reclame-
aanvragen. 
Vervolgens werd in juni 1989 door Burgemeester en Wethouders de nota 
‘reclamebeleid’ vastgesteld, waarin het reclamebeleid reeds gebiedsgericht 
werd omschreven. 
In 1997 werd door de gemeenteraad een geïntegreerd architectuur-, monu-
menten- en welstandsbeleid (inclusief geïntegreerd reclamebeleid) vastge-
steld middels de nota ‘de keuze voor kwaliteit’. 
Voor de tekst en criteria van de Deelnota Criteria voor commerciële re-
clame is grotendeels gebruik gemaakt van de nota ‘reclamebeleid’ 1989) en 
de nota ‘de keuze voor kwaliteit’ (1997). 
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9.2 Criteria voor de onderscheidene gebieden c.q. be-
bouwingstypen 

 
Onder reclame wordt verstaan: 
‘Elke aanduiding van commerciële aard, in de vorm van een opschrift, aan-
kondiging en mededeling, al dan niet in combinatie met een bouwkundige 
uitbreiding of attentie-element voor zover deze van de openbare straat in, 
op, aan of rondom gebouwen zichtbaar is.’  
 
Op een goede wijze toegepast, kan reclame een positieve bijdrage leveren 
aan zowel het economisch verkeer als het stadsbeeld. Als uitgangspunt voor 
een effectieve reclamevoering geldt dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit 
bepalend is voor de attentiewaarde.  
 
Bij reclames aan bestaande gebouwen wordt gestreefd naar een optimale 
integratie van de reclame in het bestaande concept, waardoor zij een goede 
relatie vormt met de architectuur en de historische omgeving. 
 
Evenals bij een gebouw, speelt ook bij een reclame de relatie met de (ste-
denbouwkundige) situatie waarin deze wordt geplaatst, alsmede het karakter 
van die situatie, een belangrijke rol. Ieder gebied heeft een eigen karakter 
waarop op adequate wijze kan worden ingespeeld.  
In het reclamebeleid wordt daarom onderscheid gemaakt tussen het be-
schermd stadsgezicht, het gebied van de eerste stadsuitleg, de historische 
dorpsgebieden, bebouwingslinten en gemengde bebouwing, de woongebie-
den, de bedrijvengebieden, de groene gebieden, gebieden met hoogbouw, 
en winkelcentra, instituten en autonome bebouwing. 
 
In de Deelnota Criteria voor commerciële reclame wordt voor elk gebied 
het beleid beschreven, waarna de specifieke criteria voor commerciële re-
clame volgen.  
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10 VEEL VOORKOMENDE KLEINE BOUWPLAN-
NEN 

 
Een aanvraag voor een licht-bouwvergunningplichtig bouwwerk moet binnen 
6 weken worden afgehandeld. Dit vraagt om de mogelijkheid van een ‘snelle’ 
toetsing. In de wet is daarom de verplichting neergelegd tot het ontwikkelen 
van zogenaamde sneltoetscriteria. 
 
Waar de sneltoetscriteria in de praktijk veelal apart gebruikt worden zijn de 
criteria in een apart deel vastgelegd. Dit deel van de nota, Sneltoetscriteria 
voor veel voorkomende kleine bouwplannen, kan los gebruikt worden. De 
toetsing gebeurt door een gemandateerd lid van de Welstands-
/monumentencommissie. 
 
In dit deel worden sneltoetscriteria gegeven voor de bouwwerken, waarvoor 
ingevolge artikel 7 Bblb sneltoetscriteria verplicht zijn, namelijk: 
- aan- en uitbouwen; 
- bijgebouwen en overkappingen; 
- kozijn- en gevelwijzigingen; 
- dakkapellen, en 
- erfafscheidingen. 
 
Een bouwplan is in ieder geval niet strijdig met redelijke eisen van welstand 
als het bouwwerk voldoet aan de door de gemeente vastgestelde sneltoets-
criteria. 
 
Als er voor een bepaald type licht-bouwvergunningplichtig bouwplan geen 
sneltoetscriteria zijn opgenomen zal het bouwplan door de welstands-/monu-
mentencommissie getoetst worden aan redelijke eisen van welstand. De 
welstands-/monumentencommissie zal het bouwplan dan beoordelen op ba-
sis van de gebiedsgerichte en/of de algemene welstandscriteria opgenomen 
in de welstandsnota. Het kan voorkomen dat een bouwwerk in strijd is met 
de criteria maar wel een waardevolle en/of kwalitatieve toevoeging vormt 
voor het hoofdgebouw of de omgeving. Daarnaast kan het voorkomen dat 
juist het hoofdgebouw of de omgeving zich niet leent voor het voorgestelde 
bouwwerk. Om dit soort situaties te voorkomen is een vangnet gebruikt door 
het toevoegen van de regel: 
“Deze criteria gelden, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie en er ge-
rede twijfel mag bestaan aan de toepasbaarheid van de genoemde criteria”.  
Bij het gebruik van dit vangnet dient deugdelijk gemotiveerd te worden 
waarom er een uitzondering wordt gemaakt op de opgestelde criteria. Deze 
afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op art. 4:84 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb). 
 
De deelnota met sneltoetscriteria is vrijwel geheel gebaseerd op de nota 
‘Sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen’ die in 
opdracht van de provinciaal werkende welstandsorganisaties onder supervi-
sie van de Stichting Dorp, Stad & Land is opgesteld. Veel inhoudelijke as-
pecten, foto’s en afbeeldingen zijn integraal overgenomen uit deze nota.  
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11 JURIDISCH EN ORGANISATORISCH KADER 

11.1 Inleiding 
 
De gewijzigde Woningwet beoogt een inzichtelijker en duidelijker welstands-
toezicht door het vaststellen van zo concreet mogelijk uitgewerkte en expli-
ciet omschreven welstandscriteria gekoppeld aan transparante procedures. 
Daarbij speelt ook controle op de uitvoering van het welstandbeleid door het 
gemeentebestuur en de openbaarheid van dat beleid voor de burger een be-
langrijke rol. 
Voor deze zaken is in de nieuwe Woningwet het wettelijk kader vastgelegd 
via inhoudelijke en procedurele vereisten. 
Deze vereisten betreffen de inhoud van de welstandsnota en de procedurele 
totstandkoming ervan. Daarbij is tevens een koppeling gemaakt tussen het 
nieuwe welstandsbeleid en de vernieuwde indeling van de vergunningplicht 
van bouwwerken. 
 

11.2 Het welstandstoezicht vóór 1 januari 2003 
 
De basis van het ‘oude’ welstandstoezicht was ondergebracht in artikel 12 
van de Woningwet 1991. De welstandseisen waren gespecificeerd tot wel-
standscriteria, opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.  
In de gemeente Maastricht zijn deze criteria verder uitgewerkt in een archi-
tectuurnota met bijlagen. Middels deze uitwerking heeft de gemeente aan-
gegeven welk beleid zij voorstaat ten aanzien van de kwaliteit van de ge-
bouwde omgeving. De uitwerking is vastgelegd in de nota ‘De keuze voor 
kwaliteit’. 
Met deze nota heeft de gemeente haar visie gegeven op het gebied van ar-
chitectuur, monumenten en welstand. Daarnaast verschaftte de nota inzicht 
in de richtlijnen en procedures die daarvoor golden. Deze visie, de richtlijnen 
en procedures zijn, na een uitgebreide inspraakronde, door de raad der ge-
meente Maastricht in november 1997 geaccordeerd en vastgesteld. In 
hoofdstuk 2 is uitgebreid op deze nota ingegaan. 
 
In Maastricht zijn de welstands- en de monumentencommissie al sinds 1989 
geïntegreerd tot één commissie. Taak, samenstelling en werkwijze waren 
vastgelegd in de verordening: ‘Verordening regelende de taak, samenstel-
ling en werkwijze van de welstands-, monumentencommissie’, vastgesteld 
door de raad op 2 december 1997. De leden waren onafhankelijke deskun-
digen benoemd door de gemeenteraad.  
De vergaderingen van deze commissie zijn sinds 1998 openbaar. Verder 
kon al op uitnodiging van de commissie bouwplanoverleg gevoerd worden 
met de aanvrager en zijn architect. 
 

11.3 Procedure van totstandkoming en wijziging wel-
standsnota 

 
De welstandsnota betreft een gemeentelijk document met beleidsregels als 
bedoeld in Hoofdstuk 4 titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Bij de voorbereiding van een nieuwe welstandsnota, maar ook bij een wijzi-
ging of aanvulling ervan worden de inwoners van de gemeente en andere 
belanghebbenden betrokken.  
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Zij krijgen via de inspraakprocedure, zoals vastgelegd in de gemeentelijke 
inspraakverordening, vooraf de gelegenheid om op de inhoud van het be-
leidsvoorstel te reageren. 
 
In de nieuwe Woningwet is de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke 
welstandsbeleid expliciet neergelegd bij de gemeenteraad. In artikel 12a 
lid 1 van de nieuwe Woningwet wordt dan ook bepaald dat de gemeenteraad 
de welstandsnota vaststelt. Bij deze vaststelling worden de resultaten van de 
inspraak meegewogen.  
 
Na de vaststelling op 25 mei 2004 is de welstandsnota via publicatie alge-
meen bekendgemaakt. Bekendmaking is geschied in een of meer dag-, 
nieuws-, of huis-aan-huisbladen en/of op andere geschikte wijze. In de be-
kendmaking is aangegeven dat de nota op 1 juli 2004 in werking treedt. 
 
Het raadsbesluit tot vaststelling van de welstandsnota is op grond van artikel 
8:2 Awb uitgesloten van de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 
 
Wijziging of aanvulling van de welstandsnota vindt plaats via dezelfde pro-
cedurele weg als de totstandkoming ervan. 
 

11.4 Verantwoording welstandbeleid 
 
De gemeenteraad bepaalt als hoogste gemeentelijke bestuursorgaan de be-
leidskeuzen over vorm, inhoud en reikwijdte van het welstandsbeleid en stelt 
daarvoor de instrumenten vast. 
De uitvoering van het welstandsbeleid ligt bij het college van burgemeester 
en wethouders. Dit bestaat primair uit de uitoefening van het welstandstoe-
zicht bij de verlening van de bouwvergunning. 
De advisering in het kader van het welstandstoezicht vindt plaats door de 
welstandscommissie1, in de gemeente Maastricht de welstands-/monumen-
tencommissie. 
 
Met het oog op een betere controleerbaarheid van het welstandstoezicht 
heeft de wetgever in de gewijzigde Woningwet de verplichting neergelegd 
van een jaarlijkse verslaglegging van de welstandscommissie aan de ge-
meenteraad met betrekking tot de door de commissie verrichte werkzaam-
heden. In de gemeente Maastricht was dit tweejaarlijks. In het verslag dient 
ten minste te worden aangegeven op welke wijze de commissie is omge-
gaan met de vastgestelde welstandscriteria. Het jaarverslag is bij uitstek ge-
schikt om te signaleren waar de welstandsnota als beleidskader onvoldoen-
de houvast heeft kunnen bieden bij de welstandsbeoordeling en kan tevens 
dienen ter verantwoording waarom in specifieke gevallen is afgeweken van 
het vastgestelde beleid.  
 
Het college van burgemeester en wethouders dient eveneens jaarlijks een 
verslag voor te leggen aan de gemeenteraad. In dit verslag dient ingevolge 
artikel 12c ten minste aangegeven te worden: 
1 op welke wijze burgemeester en wethouders zijn omgegaan met de wel-

standsadviezen; 

                                                      
1  De gewijzigde Woningwet kent ook nog de mogelijkheid van een eenpersoonswelstands-

commissie: de zogenaamde stadsbouwmeester. Omdat in deze gemeente niet hiervoor is ge-
kozen, komt dit in deze nota niet ter sprake. 
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2 in welke categorieën van gevallen burgemeester en wethouders de aan-
vraag voor een lichte bouwvergunning niet aan de welstandscommissie 
hebben voorgelegd en op welke wijze zij in die gevallen zelf toepassing 
hebben gegeven aan de welstandscriteria; 

3 op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergade-
ren; 

4 in welke categorieën van gevallen burgemeester en wethouders tot aan-
schrijving op grond van ernstige strijdigheid met redelijke eisen van wel-
stand als bedoeld in artikel 19 Woningwet zijn overgegaan en of na die 
aanschrijving is overgegaan tot toepassing van bestuursdwang. 

 
Aan de hand van de beide jaarverslagen wordt de uitvoering van het wel-
standstoezicht in de gemeenteraad geëvalueerd. De evaluatie kan vervol-
gens aanleiding zijn tot bijstelling van het welstandsbeleid en aanvulling dan 
wel wijziging van de welstandsnota. Bij de evaluatie kunnen burgers of ver-
tegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen worden betrokken. 
Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van de welstands-

11.5 Wijziging/aanvulling van de welstandsnota 

owel de jaarlijkse evaluatie als een ingrijpende verandering in de oorspron-

thematische wijzigingen en aan-

en partiële wijziging/aanvulling

commissie. Minimaal een maal per jaar vindt er naar aanleiding van het eva-
luatieverslag overleg plaats tussen de verantwoordelijke portefeuillehouder 
en de welstandscommissie. 
 

 
Z
kelijke feiten en omstandigheden waarop het welstandsbeleid was geba-
seerd, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het gemeentelijke wel-
standsbeleid en van de welstandsnota. 
De aanpassingen kunnen partiële dan wel 
vullingen betreffen. 
 
E  kan nodig zijn naar aanleiding van zodanige 

en thematische wijziging

fysieke veranderingen in een gebied, dat het bestaande, specifiek voor dat 
gebied vastgelegde welstandsbeleid niet meer voldoet. Dit als gevolg van 
bijvoorbeeld een totale herinrichting van een gebied of het verdwijnen van 
een markant, voor een omgeving beeldbepalend gebouwd object. 
 
E  geschiedt meestal als gevolg van de verandering 

en wijziging/aanvulling van de welstandsnota vindt plaats op dezelfde wijze 

anvullingen op de welstandnota kunnen ook te allen tijde plaatsvinden, bij-

ikkelingsproject voorafgegaan dient te worden 

                                                     

van een algemene visie voor een bepaald gebied dan wel gebouwd object, 
zoals dakkapellen en erkers. 
 
E
als de totstandkoming ervan2. 
 
A
voorbeeld in de vorm van concrete welstandscriteria voor bepaalde 
(her)ontwikkelingsprojecten. 
Indien een dergelijk (her)ontw
door een herziening van het bestemmingsplan, verdient het de voorkeur dat 
de inspraak wordt gekoppeld aan de reguliere inspraak voor het vooront-
werpbestemmingsplan conform de gemeentelijke inspraakverordening. 
 
 

 
2  Zie paragraaf 11.3 
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11.6 Juridische status van de welstandsnota 
 
Met de welstandsnota wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 van de 
gewijzigde Woningwet neergelegde verplichting tot vaststelling van een ge-
meentelijke welstandsnota door de gemeenteraad. 
In tegenstelling tot de criteria die voorheen in de gemeentelijke bouwveror-
dening waren opgenomen, zijn de in de welstandsnota neergelegde criteria 
niet langer algemeen verbindend. Als beleidsregels vormen zij het kader 
waarbinnen burgemeester en wethouders het welstandstoezicht moeten uit-
oefenen. Afwijking van deze beleidsregels is mogelijk, mits deugdelijk gemo-
tiveerd. 
 
De welstandsnota is vastgesteld op 25 mei 2004 en treedt in werking op 1 
juli 2004. Tot die datum blijven de huidige welstandsbepalingen in de bouw-
verordening, de artikelen 12 lid 1 en artikel 19 van de ‘oude’ Woningwet en 
de algemene en specifieke criteria, genoemd in de nota ‘De keuze voor kwa-
liteit’, gelden. 
 
De welstandsnota bevat het toetsingskader voor bouwaanvragen voor wat 
betreft de preventieve beoordeling aan redelijke eisen van welstand.  
Daarnaast kunnen de in de welstandsnota opgenomen criteria grond vormen 
voor repressief toezicht, d.w.z. voor handhaving via aanschrijving, indien een 
bestaand bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van wel-
stand. 
 

11.7 Het welstandstoezicht 
 
Burgemeester en wethouders zijn belast met de bestuurlijke uitvoering van 
het welstandstoezicht. Voldoet een bouwplan aan redelijke eisen van wel-
stand en zijn er voor het overige geen weigeringsgronden dan moet op 
grond van het imperatief-limitatief stelsel zoals dat is neergelegd in artikel 44 
van de Woningwet, de bouwvergunning voor het bouwplan worden verleend. 
De advisering over de welstandsaspecten van een bouwplan is opgedragen 
aan de welstands-/monumentencommissie. De adviezen van deze commis-
sie en de in de welstandsnota opgenomen criteria spelen een belangrijke rol 
bij de besluitvorming over bouwaanvragen. De uiteindelijke besluitvorming 
met betrekking tot bouwaanvragen berust bij het college van burgemeester 
en wethouders. Deze bevoegdheid kan worden gemandateerd. In bepaalde 
gevallen kan het college gemotiveerd afwijken van het welstandsadvies3. 
 
Voor bepaalde nader aan te wijzen gebieden kan de gemeente een supervi-

vers en ontwerpers meer of minder in-

e bouwplannen worden na goedkeuring door 

aar de com-

                                                     

sor aanstellen die de architectuursupervisie heeft over de binnen dit stads-
deel te ontwikkelen bouwplannen.  
De supervisor begeleidt opdrachtge
tensief tijdens het planproces.  
De door de supervisor begeleid
de supervisor aan de commissie ter eindadvisering voorgelegd. 
De supervisor draagt zorg voor een frequente terugkoppeling n
missie van de ontwikkelingen binnen het plangebied. 
 

 
3  Zie paragraaf 11.11 
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11.8 De Welstands-/Monumentencommissie 

11.8.1 Samenstelling en besluitvorming 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vastleggen van de regels met 
betrekking tot het functioneren, de inrichting en samenstelling van de wel-
stands-/monumentencommissie en de vorm van het advies.  
In Maastricht is dit vastgelegd in de ‘Verordening op de Welstands-
/Monumentencommissie 2003’. Deze verordening is vastgesteld op 18 no-
vember 2003 en in werking getreden met ingang van 1 februari 2004. 
 
De commissie bestaat uit een voorzitter, vijf deskundige leden en één bur-
gerlid. De voorzitter en leden van de commissie zijn onafhankelijk ten op-
zichte van het gemeentebestuur. Ten minste drie leden zijn deskundig op 
het gebied van welstand, architectuur en ruimtelijke kwaliteit, en tenminste 
twee zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg en de bouwhis-
torie. 
Waar de bouwverordening de mogelijkheid openlaat dat in de commissie 
naast deskundigen, ook geïnteresseerde burgers worden benoemd, is geko-
zen voor een burgerlid. De reden hiervoor is terug te voeren op de wenselijk 
geachte vermaatschappelijking, democratisering en vergroting van de trans-
parantie van het welstandstoezicht. 
De commissie kan geen besluit nemen indien niet tenminste drie leden aan-
wezig zijn, waarvan ten minste twee deskundige leden. Een besluit wordt 
genomen bij meerderheid van stemmen.  
De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een technisch advi-
seur. De commissie kan zich, voor wat betreft zeer specialistische onder-
werpen, ad hoc laten bijstaan door adviseurs uit de ambtelijke organisatie 
en/of externe specialisten op die terreinen. 
 

11.8.2 Benoeming en zittingsduur 
De leden van de commissie worden op voorstel van burgemeester en wet-
houders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad. 
De leden van de welstandscommissie worden voor een termijn van ten 
hoogste drie jaar benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor 
een periode van nog eens ten hoogste drie jaar. 
Voor zittende leden begint de periode van drie jaar op het tijdstip van inwer-
kingtreding van de gewijzigde Woningwet (1 januari 2003). Het overgangs-
recht bepaalt dat het lidmaatschap van leden die op moment van inwerking-
treding van de wet al meer dan drie jaar lid zijn van de welstandscommissie, 
daarna niet meer kan worden verlengd. 
De technisch adviseur en de secretaris worden door burgemeester en wet-
houders benoemd op voordracht van de directie van de dienst Stadsontwik-
keling en Grondzaken. Hierbij wordt tevens de vervanging van de technisch 
adviseur en de secretaris geregeld. 

11.8.3  Afdoening bij mandaat 
Lichtere adviesaanvragen worden afgehandeld door een gemandateerd 
commissielid. Het gemandateerde deskundig lid brengt advies uit over 
bouwplannen waarvan het oordeel van de welstandscommissie als bekend 
mag worden verondersteld. De commissie is verantwoordelijk voor de onder 
mandaat uitgebrachte adviezen. 
Bij iedere vorm van twijfel legt het gemandateerde lid het bouwplan alsnog 
voor aan de commissie. 
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11.8.4  Taken van de welstands-/monumentencommissie 
De commissie is belast met zowel wettelijke als niet wettelijke taken. 
De wettelijke taken van de commissie worden uitgevoerd op grond van de 
Woningwet, de bouwverordening Maastricht 1999, de Monumentenwet 1988 
en de Monumentenverordening Maastricht 1993. 
Met betrekking tot de welstandsadvisering is de commissie gebonden aan 
onderhavige welstandsnota. 
 
Op het gebied van welstand is de commissie belast met de volgende wette-
lijke taken: 
1 het uitbrengen van advies omtrent regulier-vergunningplichtige bouwaan-

vragen4; 
2 het uitbrengen van advies over licht-vergunningplichtige bouwaanvragen 

aan de voorzijde; 
3 het uitbrengen van advies over licht-vergunningplichtige bouwaanvragen 

betreffende monumenten en panden gelegen in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht; 

4 het uitbrengen van advies over licht-vergunningplichtige bouwaanvragen 
aan de achterzijde die niet voldoen aan de welstandscriteria voor veel 
voorkomende kleine bouwplannen, maar die vanuit visueel ruimtelijk 
oogpunt aanvaardbaar lijken; 

5 het uitbrengen van advies over principeaanvragen, aanvragen om sloop-
vergunning en aanschrijvingen; 

6 het verzorgen van de verslaglegging aan de gemeenteraad van de door 
de commissie verrichte werkzaamheden. Daarbij dient ten minste aange-
geven te worden op welke wijze toepassing is gegeven aan de wel-
standscriteria van de welstandsnota, de werkwijze van de commissie, op 
welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen, 
de aard van de beoordeelde plannen, en de bijzondere projecten.  

 
e commissie is tevens belast met volgende, aanvullende, niet-wettelijke ta-

eoordeling van aanvragen voor reclames; 
erzoeken; 

 kwaliteit; 
uw-

5 dienst Stadsontwikke-

6 
en de welstandscriteria; 

8 an het welstandstoezicht, het 
leren van de 

 
 

                                                     

D
ken: 
1 de b
2 de beoordeling van schetsplannen en principev
3 het doen van aanbevelingen ten aanzien van de ruimtelijke
4 het gevraagd en ongevraagd adviseren en signaleren van stedenbo

kundige en architectonisch ontwikkelingen die van belang zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit in de gemeente; 
het desgevraagd uitbrengen van adviezen aan de 
ling en Grondzaken en/of het college over de welstandsaspecten van in 
voorbereiding zijnde structuurplannen, bestemmingsplannen, steden-
bouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen, inrichting openbare ruimte 
en overige relevante beleidsstukken. 
het voeren van overleg met vakafdelingen en met het college over het 
welstandsbeleid 

7 het adviseren over het toepassen van de excessenregeling; 
het bevorderen van de openbaarheid v
zorgdragen voor het maatschappelijk draagvlak en het stimu
discussie over de ruimtelijke kwaliteit en over belangrijke en invloedrijke 
plannen binnen de gemeente. 

 
4  Voor onderscheid in bouwaanvragen: zie paragraaf 11.9 
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11.9  Het vragen van advies aan de welstands-/monumen-
tencommissie 

 
Burgemeester en wethouders vragen de commissie om advies met betrek-
king tot een bij hen ingediend bouwplan. Haar welstandsadvies baseert de 
commissie op de welstandscriteria zoals die door de gemeenteraad in de 
gemeentelijke welstandsnota zijn vastgelegd. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voorleggen om advies van princi-
peverzoeken en schetsplannen, mits de planologische aanvaardbaarheid 
daarvan vaststaat. 
 
Op het welstandstoezicht zoals dat in de gewijzigde Woningwet zijn basis 
vindt, is de in de wet neergelegde nieuwe indeling voor bouwwerken van in-
vloed. In de volgende paragrafen wordt dit onderscheid nader uiteengezet. 
 

11.9.1 Onderscheid in vergunningplicht voor bouwwerken 
De gewijzigde Woningwet kent de volgende indeling in bouwwerken: 
1 vergunningsvrije bouwwerken; 
2 licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken; 
3 regulier-bouwvergunningplichtige bouwwerken. 
 
Met deze nieuwe indeling is de tot 1 januari 2003 bestaande categorie mel-
dingsplichtige bouwwerken op grond van het Besluit meldingsplichtige 
bouwwerken komen te vervallen. Deze bouwwerken zijn grotendeels onder 
de nieuwe categorie vergunningsvrij ondergebracht en voor het overige on-
der de categorie licht-vergunningplichtige bouwwerken. 
 

11.9.2 Vergunningsvrije bouwwerken 
Ingevolge artikel 43 lid 1 van de Woningwet is geen bouwvergunning vereist 
voor: 
a het bouwen ingevolge een aanschrijving van burgemeester en wethou-

ders; 
b het uitvoeren van werkzaamheden die tot het gewone onderhoud beho-

ren; 
c de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vergunningsvrije 

bouwwerken. 
 
Het bouwen op, bij, aan of in een (gemeentelijk, provinciaal of 
rijks)monument of in een door het rijk aangewezen beschermd stads– of 
dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 is nooit vergunnings-
vrij. 
 
De bouwvergunningsvrije bouwwerken zijn opgenomen in de artikelen 2 en 
3 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige 
bouwwerken d.d. 13 juli 2002 (Stb. 410, 2002). Het betreft een landelijk uni-
forme lijst met een uitputtende opsomming. Gemeenten mogen van deze lijst 
niet afwijken of er eigen regels aan toevoegen. 
Bouwvergunningsvrij betekent dat de betreffende bouwwerken niet aan eni-
ge preventieve gemeentelijke toets zijn onderworpen. Dit geldt voor de voor-
schriften van de gemeentelijke bouwverordening, de bebouwingsvoorschrif-
ten van het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. 
Wel kan repressief worden getoetst aan de constructie-eisen van het Bouw-

van toepassing. 

besluit. Verder zijn ook het zogenaamde Burenrecht zoals neergelegd in 
Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de ongeschreven (gedrags)normen 
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Bouwvergunningsvrije bouwwerken worden dus niet aan een preventieve 
welstandsbeoordeling onderworpen. (Zie verder 11.17 Handhaving en ex-

1.9.3 Beperkingen in vergunningsvrij bouwen 
nzi nkele beperkingen van 

atsgebonden randvoor-

ergun-
orkomen is in het Besluit de randvoorwaarde 

b 
 

 tijdelijke bouwwerken bouwvergun-
erkappingen en dakkapellen 

11
Na t de in paragraaf 11.9.3 genoemde beperkingen is voor het daadwerke-

d de situering van een bouw-
uwd aan de voorkant of aan de 

ak aan de zijkant van een gebouw voor 

 

me
en met het bewaken van een goede opbouw van de omgeving met groen, 

urtjes, garages en carports); 

vergunningsvrij bouwwerk onder deze op-
aan de ‘voorkant’ is gesitueerd, is het niet bouw-

n is er dus wel sprake 

 situering van een aantal bouwwerken de 
latie gelegd met de voorgevelrooilijn.  

cessenregeling). 
 

1
Ten aa en van het vergunningsvrij bouwen zijn e
toepassing. Het betreft op de eerste plaats de pla
waarden opgenomen in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bouwvergun-
ningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken: 
a de anti-cumulatieregeling: 
 om ongewenste dichtslibbing en een aaneenschakeling van v

ningsvrije bouwwerken te vo
opgenomen dat het bouwen van deze –in artikel 2 opgenomen– bouw-
werken niet tot gevolg mag hebben dat het oorspronkelijk bij het gebouw 
aansluitende zij– of achtererf voor meer dan 50% mag zijn bebouwd met 
een maximum van 30 m2 aan bouwvergunningsvrije bouwwerken. 
recreatiewoningen en tijdelijke bouwwerken: 
vanuit planologisch oogpunt en permanent gebruik is het ongewenst dat 
aan, bij of op recreatiewoningen en
ningsvrij aan- en uitbouwen, bijgebouwen, ov
kunnen worden gerealiseerd. Met het oog daarop is het bouwen van de-
ze bouwwerken in die gevallen niet bouwvergunningsvrij, maar als licht-
bouwvergunningplichtig aangemerkt. 
 

.9.4 Voor- en achterkantbenadering 
as

lijk bouwvergunningsvrij zijn ook nog bepalen
vergunningsvrij bouwwerk, namelijk gebo
achterkant van een gebouw. 
Onder de ‘voorkant’ wordt verstaan: 
1 de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een ge-

bouw, en 
2 de zijgevel, het zijerf en het dakvl

zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. 

Aan de voorkant is een bouwwerk minder snel bouwvergunningsvrij en wordt 
er preventief toezicht gehouden dan aan de achterkant. Dit heeft te ma-

k
bestrating en bebouwing (stedenbouwkundige redenen) en het uiterlijk van 
het bouwwerk (welstandsaspect). 
Het gaat om de volgende bouwwerken: 
- aan- en uitbouwen (zoals erkers en serres); 
- bijgebouwen en overkappingen (zoals schu
- kozijn- en gevelwijzigingen; 
- dakkapellen en 
- erf- of perceelsafscheidingen hoger dan 1 meter. 
Wanneer een in beginsel bouw
somming valt en 
vergunningsvrij, maar licht-bouwvergunningplichtig e
van preventief welstandstoezicht. 
 
In het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouw-
werken wordt met betrekking tot de
re
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In de begripsbepalingen van het Besluit (artikel 1) wordt de voorgevelrooilijn 
als volgt aangeduid: ‘de voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmings-
plan dan wel de gemeentelijke bouwverordening’. 
Met name voor hoeksituaties is het met het oog op de ruimtelijke kwaliteits-
bewaking van belang dat in het bestemmingsplan door middel van bebou-
wingsgrenzen/rooilijnen onderscheid wordt gemaakt in de voorgevel- en zij-
gevelsituatie. 
 

11.9.5 Licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken 
Het licht-bouwvergunningplichtig bouwen is ondergebracht in de artikelen 4, 
5 en 6 van het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige 
bouwwerken. 
De categorieën die onder de lichte bouwvergunning zijn gebracht betreffen: 
1 het bouwen in, op, aan of bij een monument als bedoeld in de Monumen-

tenwet 1988 of een monument als bedoeld in een provinciale of gemeen-
telijke monumentenverordening; 

2 het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de 
Monumentenwet 1988; 

3 bouwwerken die niet geheel voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden 
zoals die voor vergunningsvrij bouwen zijn gesteld, of als het een tijdelijk 
bouwwerk of recreatiewoning betreft. Voor een aantal van deze bouw-
werken zijn in het Besluit nadere criteria gegeven (zie ook paragraaf 
10.9.4). 

 
Aanvragen om een lichte bouwvergunning worden vooraf getoetst aan het 
bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen, de steden-
bouwkundige voorschriften van de bouwverordening en de constructieve vei-
ligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit. Ook dient toetsing plaats te vin-
den aan de redelijke eisen van welstand. 
Burgemeester en wethouders hoeven het bouwplan echter niet voor te leg-
gen aan de commissie (art. 48, lid 1 Woningwet), maar mogen de beoorde-
ling overlaten aan een daartoe gemandateerd lid. 
 
Beslistermijn aanvraag lichte bouwvergunning 
Burgemeester en wethouders moeten op een aanvraag om een lichte bouw-
vergunning beslissen binnen 6 weken na ontvangst van de (ontvankelijke) 
aanvraag. Een mogelijkheid tot verdaging van de beslissing is er niet. 
De beslistermijn betreft een fatale termijn: overschrijding ervan leidt tot een 
bouwvergunning van rechtswege. Dient echter een planologische vrijstel-
lingsprocedure (zie hierna: Afwijking termijn) te worden gevolgd, voordat tot 
vergunningverlening kan worden overgegaan, dan leidt de overschrijding 
niet tot een vergunning van rechtswege. 
 
Afwijking termijn 
Indien een vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO) noodzakelijk is, bedraagt de termijn 4 weken na het mo-
ment waarop het besluit tot het verlenen van de vrijstelling is genomen. 
 
Als een vrijstelling ingevolge artikel 19 WRO is vereist in combinatie met een 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, dan moeten bur-
gemeester en wethouders binnen 6 weken na ontvangst van die verklaring 
op de bouwaanvraag beslissen.  
Is wel een vrijstelling van burgemeester en wethouders vereist, doch geen 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, dan bedraagt de 
beslistermijn 6 weken na afloop van de termijn van terinzagelegging als be-
doeld in artikel 19a lid 4 WRO. Deze terinzagelegging betreft het voornemen 
tot vrijstellingsverlening. 
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11.9.6 Sneltoetscriteria 
Om het de aanvrager zo gemakkelijk mogelijk te maken is de gemeente ver-
plicht om in de welstandsnota met betrekking tot een aantal licht-
vergunningplichtige bouwwerken de welstandseisen zo gedetailleerd moge-
lijk aan te geven. Deze eisen worden sneltoetscriteria genoemd. 
 
In artikel 7 van het Besluit bouwvergunningvrije en licht-vergunningplichtige 

ouwwerken is bepaald dat deze criteria ‘de welstand uitputtend beschrij-
Ingevolge 

aatsing (i.e. situe-

criteria kan de aspirant-bouwer als het ware vooraf zelf 

In 
‘Sn ine bouwplannen’. Deze criteria 

vo

Lic
ge
ma
Ind en bouwwerk betreft dat voldoet aan de sneltoetscriteria, dan 

ordt op de aanvraag positief geadviseerd. 

e van visueel-

1.9.7 Regulier–bouwvergunningplichtige bouwwerken 

sen van welstand; 

b
ven’. De beschrijving mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 
artikel 7 mogen zij uitsluitend betrekking hebben op de pl
ring), de vorm, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur van het 
bouwwerk. 
Aan de hand van de 
beoordelen of zijn bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 

deze welstandsnota zijn de sneltoetscriteria ondergebracht in de Deelnota 
eltoetscriteria voor veel voorkomende kle

zijn van toepassing op licht-vergunningplichtige bouwwerken zowel aan de 
orkant als aan de achterkant. 

 
ht-vergunningplichtige bouwaanvragen worden afgehandeld door een 
mandateerd commissielid. Het gemandateerd deskundig lid heeft volledig 
ndaat om zowel positieve als negatieve adviezen uit te brengen. 
ien het e

w
Bij iedere vorm van twijfel zal het plan worden voorgelegd aan de commis-
sie. Ook indien het bouwplan niet voldoet aan de sneltoetscriteria, maar 
vanuit visueel-ruimtelijk opzicht toch aanvaardbaar lijkt, zal het plan worden 
voorgelegd aan de commissie 
Voldoet het bouwplan niet aan de criteria en is evenmin sprak
ruimtelijke aanvaardbaarheid, dan wordt negatief geadviseerd. 
 

1
De reguliere bouwvergunning is een bouwvergunning als bedoeld in artikel 
44 lid 1 van de Woningwet. Alle bouwwerken die niet vergunningsvrij of licht-
vergunningplichtig zijn, zijn regulier-vergunningplichtig. 
 
De toetsingscriteria voor de reguliere bouwvergunning betreffen op grond 
van artikel 44 van de Woningwet de voorschriften van: 
1 het (geldende) bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde 

eisen; 
2 het Bouwbesluit; 
3 de bouwverordening; 
4 de redelijke ei
5 indien van toepassing: de vereiste aanwezigheid van een vergunning in-

gevolge de Monumentenwet 1988 of de provinciale of gemeentelijke mo-
numentenverordening. 

Beslistermijn aanvraag reguliere bouwvergunning 
Burgemeester en wethouders moeten op een aanvraag om een reguliere 
bouwvergunning beslissen binnen 12 weken na ontvangst van de (ontvanke-
lijke) aanvraag. Zij kunnen hun beslissing eenmaal met ten hoogste 6 weken 
verdagen. 
De (verdaagde) beslistermijn betreft een fatale termijn: overschrijding ervan 
leidt tot een bouwvergunning van rechtswege.  
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Dient echter een planologische vrijstellingsprocedure (zie hierna: Afwijking 
termijn) te worden gevolgd, voordat tot vergunningverlening kan worden 
overgegaan, dan leidt de overschrijding niet tot een vergunning van rechts-

n 56a en 56b een regeling opgenomen met 
etrekking tot een gefaseerde vergunningverlening. Deze betreft alleen 

f bouw-

nd, dan dient daarop gefaseerd 

dat zekerheid is verkregen over de 

een reguliere 
ouwvergunning betreffen. 

 

 

o

de
de wei se, tenzij er wijzigingen in het bouw-

ergunning tweede fase is 

en, dan vervalt de vergunning eerste fase. 

wege. 
 
Afwijking termijn 
Indien een vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO) noodzakelijk is, bedraagt de termijn 4 weken na het mo-

ent waarop is beslist op het verzoek tot het verlenen van de vrijstelling. m
 
Als een vrijstelling ingevolge artikel 19 WRO is vereist in combinatie met een 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, dan moeten bur-
gemeester en wethouders binnen 12 weken na ontvangst van die verklaring 
op de bouwaanvraag beslissen.  
Is wel een vrijstelling van burgemeester en wethouders vereist, doch geen 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, dan bedraagt de 
beslistermijn 6 weken na afloop van de termijn van terinzagelegging als be-

oeld in artikel 19a lid 4 WRO. d
 

11.9.8 De gefaseerde (reguliere) bouwvergunningverlening 
In de Woningwet is in de artikele
b
bouwwerken waarvoor een regulier bouwvergunning nodig is. Hiermee is 
aan de bestaande praktijk, waarbij een bouwaanvraag gefaseerd ter behan-
deling werd aangeboden via een schetsplan en vervolgens definitie
plan, een wettelijke basis gegeven. 
Wordt een bouwaanvraag gefaseerd ingedie
te worden beslist. 
Een gefaseerde vergunningverlening kan tijd- en kostenbesparend werken, 
aangezien met de definitieve bouwtechnische uitwerking van een bouwplan 
kan worden gewacht tot het moment 
aanvaardbaarheid van het bouwplan voor wat betreft de welstands- en pla-
nologische toetsing. Een gefaseerde bouwaanvraag kan alleen 
b

Eerste fase 
In de eerste fase wordt getoetst aan de stedenbouwkundige bepalingen van 
de bouwverordening, het bestemmingsplan en de redelijke eisen van wel-
stand. Als die toetsing positief uitvalt, resulteert dat in de ‘bouwvergunning

erste fase’. e
In deze fase komt dus het welstandsadvies tot stand. 
 
De ‘bouwvergunning eerste fase’ betreft een beschikking waartegen op 
gr nd van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid van bezwaar en 
beroep open staat. 
 
Tweede fase 
In de tweede fase vindt toetsing plaats aan het Bouwbesluit en de niet-
stedenbouwkundige eisen van de bouwverordening (o.a. toetsing op bo-

mverontreiniging). In de tweede fase kan niet meer worden getoetst aan 
geringsgronden van de eerste fa

plan optreden (art. 56a lid 8 Woningwet). Ook de v
een beschikking waartegen de mogelijkheid van bezwaar en beroep open-
staat. 
De indiening van een bouwaanvraag tweede fase moet binnen 2 jaar na het 
onherroepelijk worden van de vergunning eerste fase te worden ingediend. 
Wordt deze termijn overschred
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Met de uitvoering van het bouwplan mag pas worden begonnen als beide 
gefaseerde vergunningen zijn verleend. 
 
Termijnen 
De beslistermijn voor zowel de eerste als de tweede fase bedraagt voor elke 
fase maximaal 6 weken. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijk-
heid om in beide fasen éénmaal de behandeling te verdagen met 6 weken. 
De totale maximale beslistermijn bedraagt derhalve 12 respectievelijk 24 
weken ingeval van verdaging.  
 

11.9.9 Principeverzoek en schetsplan 
De mogelijkheid om via een schetsplan een zogenaamde principe-uitspraak 
van de welstandcommissie te verkrijgen blijft aanwezig. Het gaat in dat geval 
echter niet om een formele (gefaseerde) bouwaanvraag, maar om een zo-
genaamd principeverzoek. 
Een dergelijke werkwijze heeft het voordeel dat al in een vroegtijdig stadium 
duidelijkheid ontstaat over de welstandsaspecten.  
Vooraal wanneer het gaat om een langdurig en complex ontwikkelingspro-
ces van een bouw- en/of ontwikkelingsplan, waarbij een tussentijds (sturend) 
standpunt van de welstands-, monumentencommissie gewenst is, is deze 
werkwijze zeker aanbevelingswaardig. Overigens kan ook een supervisor in 
een dergelijk proces een belangrijke rol spelen (zie paragraaf 11.7). 
Ook in minder complexe aangelegenheden kan er behoefte bestaan aan 
een principe-uitspraak. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een bouwplan in 
een stedenbouwkundig en/of architectonisch gevoelige omgeving. 
Teneinde verwarring te voorkomen dient in het principeverzoek uitdrukkelijk 
te worden aangegeven dat het niet om een bouwaanvraag gaat. 
Tevoren dient ook bij een principeverzoek vast te staan of het betreffende 
bouwplan of de ontwikkeling planologisch aanvaardbaar is. 
 

11.10 Indieningsvereisten 
 
In het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning van 13 juli 2002 
(Stb. 2002, 409) is neergelegd welke gegevens ten behoeve van de aan-
vraag bouwvergunning bij burgemeester en wethouders moeten worden in-
gediend. In het Besluit wordt verwezen naar de daarbij behorende bijlage. 
De regeling in het Besluit met bijlage is uitputtend. Gemeenten mogen zelf 
geen eisen meer stellen op dit punt, ook niet in aanvullende zin. 
 
In paragraaf 1.2.2 van de bijlage worden de gegevens en bescheiden ten 
behoeve van toetsing aan welstandscriteria vermeld. Dit betreft de volgende 
gegevens en bescheiden: 
a tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van be-

lendende bebouwing; 
b detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk; 
c foto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing; 
d opgave materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen 

(uitwendige scheidingsconstructie). 
 
In paragraaf 3.2.3 van de bijlage wordt een en ander nader uitgewerkt. Hier-
in wordt onder meer aangegeven, dat bij grotere bouwwerken, ter onder-
steuning van de beoordeling van het bouwwerk, eventueel een schetsma-
quette kan worden aangeleverd. 
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In het besluit wordt als schaal voor tekeningen in paragraaf 2.2. het volgen-
de aangegeven: 
- situatietekeningen: schaal 1:1000; 
- geveltekeningen: schaal 1: 100 of 1:200, afhankelijk van de grootte van 

het bouwwerk; 
n: 1:5, 1:10 of 1:20 bij schaal 1:100 (geveltekeningen); 

1.11 Afwijking van het welstandsadvies 

rleend’. 
e welstands-/monumentencommissie wordt van een eventuele afwijking 

plichte jaar-
urgemees-

an het eerder uitgebrachte advies. In-
een second opinion wordt gevraagd, wordt dit aan de com-

). Uiteraard dient dit 
ze mogelijkheid niet al 

enoemde twee mogelijkheden bestaat ook nog de moge-
kheid dat de commissie in haar advies afwijkt van de in de welstandsnota 

- detailtekeninge
 1: 50 of 1:100 bij schaal 1:200 (geveltekeningen). 
 

1
 
Bestuurlijk is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk 
voor de afgifte van bouwvergunningen. Net zoals onder het regiem van de 
‘oude’ Woningwet is en blijft het oordeel van de commissie een advies. Bur-
gemeester en wethouders zijn bevoegd om – mits deugdelijk gemotiveerd - 
van het welstandsadvies af te wijken. Artikel 44 lid 1 sub d geeft dit aan als 
volgt: ‘tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de bouwver-

unning niettemin moet worden veg
D
van het advies op de hoogte gesteld. Bovendien wordt in de ver
lijkse verslaglegging aan de gemeenteraad door het college van b
ter en wethouders aangegeven in welke gevallen en op welke gronden men 
van de advisering is afgeweken. 
 
In de volgende gevallen kan van het welstandsadvies worden afgeweken: 
1 Afwijking op welstandsgronden: 
 Het college is van oordeel dat de commissie de welstandscriteria niet 

juist heeft toegepast dan wel de verkeerde criteria aan het advies ten 
grondslag heeft gelegd. Het betreft hier een afwijking op inhoudelijke wel-
standsgronden.  
Indien een dergelijke situatie zich voordoet kan, alvorens een beslissing 
wordt genomen, een second opinion worden gevraagd. Ook deze second 
opinion heeft het karakter van een advies. Alvorens een second opinion 
te vragen bieden burgemeester en wethouders eerst de commissie de 
mogelijkheid tot heroverweging v
dien alsnog 
missie gemeld. 

2 Afwijking op andere dan welstandsgronden: 
Artikel 44 lid 1 sub d biedt het college de mogelijkheid om ondanks de 
strijdigheid met de redelijke eisen van welstand toch te besluiten om de 
bouwvergunning te verlenen (hardheidsclausule
deugdelijk gemotiveerd te gebeuren en zal van de
te lichtvaardig gebruik dienen te worden gemaakt. De redenen voor afwij-
king worden bij de bekendmaking van het besluit vermeld. 

 
Naast de hiervoor g
lij
opgenomen criteria. Het zal hierbij voornamelijk gaan om plannen die welis-
waar niet voldoen aan (enige van) de vastgestelde gebiedsgerichte of ob-
jectgerichte criteria of aan de criteria voor kleine veel voorkomende bouw-
plannen, maar die wel voldoen aan redelijke eisen van welstand. Hierbij 
vindt dan een beoordeling plaats aan de hand van de algemene welstands-
criteria. Een dergelijke afwijking dient door de commissie gemotiveerd te 
worden. 
Nemen burgemeester en wethouders dit advies over dan dienen ook zij hun 
besluit te motiveren (hardheidsclausule). 
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Voor de aspirant-bouwer bestaat er de mogelijkheid om de commissie een 
mondelinge toelichting op het uitgebrachte (negatieve) welstandsadvies te 
ragen. Op grond van hetgeen er door de aanvrager en/of architect hierop 

racht, bestaat de mogelijkheid dat de commissie tot een ander 

11.12 Vorm en inhoud van het welstandsadvies 

 Akkoord: 
Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand binnen het kader 

ergelegde criteria. Aan het college wordt 
een positief advies uitgebracht. Het geven van een nadere motivering 

3

4 ng: 

5 
egatief 

k 

v
wordt ingeb
oordeel komt en alsnog een positief welstandsadvies over het bouwplan uit-
brengt aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geschiedt ui-
teraard in de fase voorafgaande aan het collegebesluit met betrekking tot de 
bouwaanvraag. 
 

 
De welstands-/monumentencommissie beoordeelt het bouwplan en brengt 
daarover schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders. Het advies 
wordt door of namens burgemeester en wethouders gevoegd bij de aan-
vraag om een bouwvergunning dan wel bij het schetsplan. 
De welstandsadviezen zijn niet gericht op zaken die geen betrekking hebben 
op het welstandstoezicht.  
Het welstandsadvies kan wel aanbevelingen bevatten voor beleid of proce-
durele zaken die naar de mening van de commissie in acht genomen zou-
den moeten worden. De welstandadviezen mogen nooit zodanig zijn gefor-
muleerd dat een van de betrokkenen zich daardoor beledigd of in goede 
naam of eer aangetast kan voelen. 
 
In haar welstandsadvisering kan de commissie de volgende standpunten in-
nemen: 
1 Bouw- of schetsplan aanhouden: 

De commissie wenst nadere informatie te ontvangen over het bouwplan 
en/of de aanvrager/architect uit te nodigen voor nader overleg. Van be-
lang is hierbij dat de wettelijke beslistermijn voor burgemeester en wet-
houders niet in gevaar komt. 

2

van de in de welstandsnota ne

behoort tot de mogelijkheden. De commissie kan daarbij tevens aanbeve-
lingen doen. De aanvrager is echter niet verplicht om deze aanbevelin-
gen over te nemen. 

 Niet akkoord, tenzij: 
De commissie geeft aan onder welke voorwaarde het plan uitgevoerd 
dient te worden om te kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand. 
Akkoord met de hoofdopzet van de bouwmassa en de plaatsi 
in een dergelijk geval dient het bouwplan nader uitgewerkt te worden en 
dient het opnieuw te worden voorgelegd aan de commissie. Ook in dit 
geval dient de fatale beslistermijn voor burgemeester en wethouders voor 
ogen gehouden te worden. 
Niet akkoord: het bouwplan voldoet niet aan redelijke eisen van welstand. 
Op basis van het voorgelegde plan brengt de commissie een n

bevat ooadvies uit. Het negatieve advies is deugdelijk gemotiveerd en 
een verwijzing naar de van toepassing zijnde welstandscriteria. 
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11.13 Termijn van advisering 

t 
 -

ommissie adviseert b

ek om advies aan de 
jn geven voor het uit-

rengen van het welstandsadvies. Er is sprake van een langere beslistermijn 

 welstands-/monumenten-
n-
e 

p
ha
ba
De
aa
ba
De
ge
be
ge

 de dienst Stadsontwikkeling 

ge
is n
Pri
op
Ind

an f namens 

 
De wettelijk vastgelegde, fatale beslistermijnen zoals die gelden voor de af-
handeling van de bouwaanvragen, maken dat ook het uitbrengen van he

elstandsadvies aan tenw termijnen gebonden is. De welstands-/monumen
innen de gestelde termijnen van de Woningwet. c

 
Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzo
commissie, in bepaalde gevallen, een langere termi
b
voor burgemeester en wethouders indien, voordat tot bouwverlening kan 
worden overgegaan, een planologische vrijstellingsprocedure nodig is. De 
verlenging van de adviestermijn is afhankelijk van de te verwachten proce-
duretijd. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat in de vrijstel-
lingsprocedure een welstandsadvies over het betrokken bouwplan dient te 
worden meegenomen. 
 

11.14 Openbaarheid van vergadering en mondelinge toe-
lichting 

 
e behandeling van bouwplannen door deD

commissie is openbaar. Dit geldt ook voor de beoordeling van plannen o
ldt zowel voor de beraadslaging en dder mandaat. De openbaarheid ge

beoordeling als de adviezen en de notulen. 
O drachtgevers/ontwerpers hebben als direct belanghebbenden bij de be-

ndeling van hun plan spreekrecht. Toehoorders hebben tijdens de open-
re vergadering geen spreekrecht. 
 agenda voor de vergadering van de commissie ligt de dag voorafgaande 
n de vergadering vanaf 12.00 uur voor eenieder ter inzage aan de stads-
lie en is tevens vanaf dit tijdstip beschikbaar via internet.  
 commissievergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in 
vallen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van 
stuur en in gevallen waarin het belang van openbaarheid niet opweegt te-
n de in artikel 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen.  

De behandeling en advisering van plannen van
en Grondzaken, waarvan aan de commissie een interne beoordeling wordt 

vraagd en waarvoor geen wettelijk vereiste welstandstoets noodzakelijk is, 
iet openbaar. 

ncipeverzoeken en schetsplannen behoeven niet, maar kunnen wel in het 
enbaar worden behandeld. 
ien de aanvrager van de bouwvergunning hierom bij het indienen van de 
vraag om bouwvergunning heeft verzocht, wordt deze door oa

de welstands-/monumentencommissie in staat gesteld tot het geven van een 
toelichting op het bouwplan. 
In het geval dat het bouwplan in de vergadering van de commissie wordt 
behandeld en een verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, 
wordt de aanvrager van de bouwvergunning uitgenodigd voor de vergade-
ring van de commissie, waarin de aanvraag wordt behandeld. Indien nood-
zakelijk nodigt het secretariaat ook opdrachtgevers en/of ontwerpers uit hun 
plan in de vergadering nader toe te lichten. 
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11.15 De mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en be-
roep 

 
Tegen het welstandsadvies op zichzelf kan niet afzonderlijk bezwaar worden 
gemaakt. Het gaat immers om een (deel)advies dat onderdeel is van het 
proces om te komen tot bouwvergunningverlening. Tegen het uiteindelijke 
besluit tot verlening van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden wel 

ezwaar maken. Ditb
Is men het dus niet een

 op grond van de Algemene wet bestuursrecht. 
s met het welstandsoordeel over een bepaald bouw-

teindelijke be-
d van het be-

waar is gelegen in het welstandsaspect. 

 bezwaar het welstandsoordeel bestrijdt, wordt -

staat voor reclamant de mogelijk-
eid open tot het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank. 

 
In 
an

11
De
va
wo
lite

Me
vo

Ee
bo
In 
mi geregeld. De welstandstoets mag niet lei-

ge
He
wel

e architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstandsnota gere-
geld. Welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte die het bestemmings-
plan biedt, invullen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit, het welstands-
advies kan zich dan richten op de gekozen invulling binnen het bestem-
mingsplan. 

plan, dan dient men derhalve bezwaar te maken tegen de ui
slissing op de aanvraag om bouwvergunning, waarbij de gron
z
 
Het bezwaarschrift dient te worden ingediend bij het college van burgemees-
ter en wethouders, het bestuursorgaan dat ook het primaire besluit (bouw-
vergunning) heeft genomen.  
Voor reclamant bestaat de mogelijkheid zijn bezwaar mondeling toe te lich-
ten. Indien reclamant in zijn
naar vaste jurisprudentie- verwacht dat hij zijn bezwaar met een deskundig 
tegenadvies (second opinion) onderbouwt. 
Het college neemt vervolgens een nieuw besluit (in heroverweging) naar 
aanleiding van het ingediende bezwaarschrift. 
Tegen het collegebesluit op het bezwaar 
h
 

11.16 Relatie met andere plannen en nota's 

het onderstaande wordt ingegaan op de relatie van de welstandsnota met 
dere gemeentelijke plannen, nota's en beleidsterreinen. 

 

.16.1 Ruimtelijk beleid: bestemmingsplannen 
 gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente is in het bijzonder 
stgelegd in bestemmingsplannen. In sommige delen van de gemeente 
rdt daarnaast een actief ruimtelijk kwaliteitsbeheer gevoerd via beeldkwa-
itplannen. 

 
t name het beeldkwaliteitplan biedt de mogelijkheid om het ambitieniveau 

or welstand voor het betrokken gebied weer te geven.  
 

n bestemmingsplan regelt onder meer de functie en het ruimtebeslag van 
uwwerken ‘voor zover dat nodig is voor een goede ruimtelijke ordening’.  
artikel 12, derde lid van de Woningwet is de voorrang van het bestem-
ngsplan op de welstandseisen 

den tot beperkingen die een reële verwezenlijking van de aan de grond toe-
kende bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, belemmeren. 
t bestemmingsplan vormt als het ware het ruimere kader waarbinnen de 
standsbeoordeling zich beweegt. 

D
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In de toelichting bij een bestemmingsplan worden de beleidsuitgangspunten 
(met een verwijzing naar het wel-
s-, monumentencommissie kan hier-

a zijn 

wezen beschermd 
s- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 nooit ver-

Voor M eede monumentenstad van Nederland, is het van 
minent belang zorgvuldig met haar monumenten om te gaan. De ‘Nota Mo-

rische bin-

enten-

numentenadvisering is de commissie beleidsmatig gebon-

keuze voor kwaliteit’, vastgesteld in december 

anzien van de verschillende 
ectorale plannen en belangen. De al meermalen genoemde architectuurno-

ta en de nota Monumentenbeleid 1997-2005 staan in relatie met het Raam-
plan Openbare Ruimte. 
 

in een stedenbouwkundige paragraaf 
tandsbeleid) opgenomen. De welstands

bij om advies worden gevraagd. 
 
Bij de actualisering en stroomlijning van ‘oude’ bestemmingsplannen zal met 
name aandacht worden geschonken aan de samenhang met de welstands-

specten van het betreffende plangebied, zoals die in de welstandsnota
opgenomen. In het bestemmingsplan zal in dit kader in elk geval de voor- en 
achterkantbenadering goed moeten worden geregeld. Dit is vooral van be-
lang in het licht van het Besluit vergunningsvrije en lichtvergunningplichtige 
bouwwerken en de excessenregeling (zie paragraaf 11.17). 
 

11.16.2 Monumenten  
Voorop dient te worden gesteld, dat in de gewijzigde Woningwet– evenals 
dat in de ‘oude’ Woningwet het geval was – is geregeld dat bouwen op, bij, 

an of in een monument of in een door het rijk aangea
stad
gunningsvrij is. 
 

aastricht, de tw
e
numentenbeleid 1997-2005’ schetst het toekomstbeeld voor de monumen-
tenzorg en archeologie, zoals dat in september 1997 door de raad is vastge-
steld. Dit beleid is gericht op een versterking van de gemeentelijke betrok-
kenheid bij het historisch erfgoed.  
De gemeente Maastricht voert met betrekking tot de gebouwde omgeving 
een actief beleid, gericht op behoud en vernieuwing, vooral van het histo-
risch stadsbeeld.  
Het hiertoe in de nota ‘De keuze voor kwaliteit’ geformuleerde beleid is inte-
graal. Het bevat aanbevelingen zowel op het gebied van monumentenzorg, 
als voor nieuwbouw in het beschermd stadsgebied. In de histo
nenstad van Maastricht wordt een architectonische kwaliteit nagestreefd die 
kan wedijveren met haar historische omgeving. 
 
In Maastricht is sprake van één geïntegreerde welstands-/monum
commissie. De regels met betrekking tot het functioneren, de inrichting en 
samenstelling van de commissie en de vorm van het advies zijn vastgelegd 
in de ‘Verordening op de Welstands-/Monumentencommissie 2003’. Met be-
trekking tot de mo
den aan het monumentenbeleid, zoals dit is vastgelegd in de al genoemde 
integrale architectuurnota ‘De 
1997. 
 

11.16.3 Openbare ruimte 
De gemeente Maastricht heeft altijd al op een vanzelfsprekende manier 
aandacht gehad voor de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2001 is de 
raadsnota ‘Raamplan Openbare Ruimte-binnenstad’ verschenen. Dit betreft 
een visie op de openbare ruimte van de binnenstad en een denkkader 
waarbinnen toekomstige herinrichtingsplannen worden ontwikkeld. Het 

aamplan zal fungeren als integratiekader ten aR
s
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11.17 Handhaving en excessenregeling  
 

 de gemeente Maastricht heeft integrale preventieve en repressieve hand-

ing moet worden geweigerd, bijvoorbeeld vanwege een negatief wel-

n. De criteria hiervoor moeten worden opgenomen in de welstandsnota. 
cessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk te-

et bouwwerk die 
ok voor niet-deskundigen evident is. Het gaat hierbij dus om zaken waar-

k heeft dit betrekking op 
 het ontkennen of vernie-

ie daarvoor de gebiedsgerichte welstandscriteria). 
 dit het geval dan kan een aanschrijvingsprocedure ingesteld worden. Ten 

ext en relaties met 
ndere gebouwen in de omgeving, alsmede de massa, structuur, maat, 

 welstandscriteria voor 

In
having in brede zin zowel politieke als bestuurlijke prioriteit. De gemeente 
voert een actief beleid met betrekking tot het bewaken en verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. 
 
In preventieve zin speelt voorlichting en het verstrekken van informatie een 
belangrijke rol.  
In gevallen waar gebouwd is zonder dan wel in afwijking van een bouwver-
gunning krijgt de eigenaar de gelegenheid om (alsnog of opnieuw) een ver-
gunning aan te vragen voor het gerealiseerde bouwwerk. Als deze vergun-
n
standsadvies, dan zal de eigenaar de situatie moeten veranderen. Burge-
meester en wethouders kunnen dan degene die tot het opheffen van de si-
tuatie bevoegd is, aanschrijven om binnen een door hen te bepalen termijn 
de strijdigheid op te heffen. 
 
Ook bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning behoeft te worden aan-
gevraagd (vergunningsvrije bouwwerken) moeten aan minimale welstands-
eisen voldoen.  
Volgens artikel 19 van de gewijzigde Woningwet kunnen burgemeester en 
wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is 
met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te hef-
fe
De ex
gen te gaan. 
 
Voor de gemeente Maastricht geldt het criterium dat er bij een ernstige strij-
digheid met redelijke eisen van welstand sprake moet zijn van een exces. 
Dat wil zeggen een buitensporigheid in het uiterlijk van h
o
aan een groot deel van de mensen zich ergert. Vaa
het afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving,
tigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouw-
werk, armoedig materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende 
kleuren, te opdringerige reclames of een te grove inbreuk op wat in de om-
geving gebruikelijk is (z
Is
aanzien van het oordeel over ‘redelijke eisen van welstand’ wordt gelet op 
de openbare ruimte, landschap, stedenbouwkundige cont
a
schaal, detaillering, materiaalgebruik en kleurstelling. 
 
Met betrekking tot het schilderen van gevels is het beter om een kleurwijzi-
ging vóóraf te bespreken met een kleurdeskundige van de afdeling Stedelij-
ke Inrichting, zodat vooraf voor alle betrokkenen bekend is welke initiatieven 
zullen voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. 
 
Vergunningsvrije bouwwerken die voldoen aan de
veel voorkomende kleine bouwwerken zijn in elk geval niet in strijd met rede-
lijke eisen van welstand. 
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11.18 Overgangsregeling  
 

et proces van afhandelen van H bouwaanvragen vraagt een zekere tijd. Op 

 is ingediend vóór 1 juli 2004, het tijdstip waarop deze welstandsno-
 van kracht wordt, en waarop op dat tijdstip nog niet is beschikt, zijn de 

 de bouwverordening en de algemene en specifieke 

het moment van inwerkingtreding van de welstandsnota zullen er dan ook 
zeker bouwaanvragen in behandeling zijn. Met het oog op de rechtszeker-
heid van onder andere de aanvrager is het van belang te bepalen hoe met 
deze aanvragen in het licht van de inwerkingtreding van de welstandsnota 
wordt omgegaan. Dit vraagt om een zogenaamde overgangsregeling. 
In de gemeente Maastricht wordt in het kader van de overgangsregeling ge-
handeld als hierna is aangegeven. 
Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming anders-
ins, diez

ta
welstandsbepalingen in
criteria, genoemd in de nota ‘De keuze voor kwaliteit’, van toepassing.  
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12 BEGRIPPENLIJST 
 
A 
 
Aanbouw: Grondgebonden toevoeging, meestal van één bouwlaag aan een 
gevel van een gebouw. 
 
Aangekapt: Aanbouw met kap verbonden met het hoofdgebouw. 

rerf en het dakvlak aan de achterzijde 

eltelijke beschutting te dienen. 
 
Afstemmen: In overeenstemming brengen met. 
 
Analoog: Overeenkomstig 
 
Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoeld voor de beves-
tiging van een antenne. 
 
Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, een antennedra-
ger, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen appara-
tuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 
 
Asymmetrisch dak: Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. 
 
Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke; origineel; eigen 
kenmerken dragend; oorspronkelijk. 
 
B 
 
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal na-
tuursteen, kunststeen of baksteen 
 
Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
 
Beschot: Houten bekleding van een muur, inwendig als een lambrisering, 
meestal niet tot de volle hoogte. 
 
Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, 
werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter. 
 
Behouden: Handhaven, bewaren, in stand houden. 
 
Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan. 
 
Bijgebouw: Grondgebonden gebouw meestal in één bouwlaag dat los van 
het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 
tuinhuis of garage. 
 

 
Achterkant: De achtergevel, het achte
van een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant 
van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg 
of het openbaar groen 
 
Afdak: Hellend of plat dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een ge-
bouw of een muur, om als gede
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Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur of andere 
opening. 
 
Blinde bevestiging: Een niet voor het oog waarneembare bevestiging. 
 
Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitge-
voerd in hout of plaatmateriaal. 
 
Boerderij: Gebouw of complex van gebouwen op een erf met een (oor-
spronkelijk) agrarische functie en het daarbij horende woonhuis. 
 
Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte. 
 
Bouwblok: Een geheel van geschakelde of aaneengebouwde bebouwing. 
 
Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een bouwwerk.  
 
Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een gebouw. 
 
Bouwvergunning: Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de 
Woningwet. 
 
Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het 
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 
 
Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten. 
 
Bovenbouw: Bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal belangrijkste 
gedeelte van een gebouw, meestal in tegenstelling tot de onderbouw, het 
dragende gedeelte, fundament. 
 
Brandgevel: Tot de nok opgetrokken gevel tussen belendende percelen om 
het gevaar voor het overslaan van brand te verminderen. 
 
Bungalow: Meestaal vrijstaande woning, waarvan alle vertrekken op de be-
gane grond zijn gesitueerd. 
 
C 
 
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een 
woning. 
 
Classicisme: Stroming in de bouwkunst; bouwstijl. 
 
Compositie: Ordening van delen tot een geheel. 
 
Concept: Ontwerp. 
 
Conformeren: Zich voegen naar; gelijkvorming maken; aanpassen aan; af-
stemmen op. 
 
Context: Omgeving; situatie; geheel van omringende ruimtelijke kenmerken. 
 
Contrasteren: Een tegenstelling vormen. 
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D 
 
Dak: Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of 

r hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak. 

akafdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking 

akhelling: De hoek van het dakvlak. 

akkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om 

aknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn van twee 

akopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de 
an het oorspronkelijke dak 

erandert. 

akraam: Raam in een dak. 

 dakrand ten behoeve van waterkering. 

 
e onderliggende gevellijn. 

amwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met een damwandprofilering. 

erschillende bouwdelen zoals gevel en 
ak of gevel en raam. 

aillering: Uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. 

ling, variatie. 

rgesneden 

 over de lengte van een bouwwerk. 

w, waaraan 
n weer en wind. (Heeft 
 zestig, waarbij het ver-

 woning in een groot ge-

mee
 
D
is aangebracht.  
 
D
 
D
de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. 
 
Daklantaarn: Opgetilde lichtdoorlatende constructie in dakvlak (daklicht). 
 
D
dakvlakken, de hoogste lijn van het dak 
 
D
nok of dakrand van het dak, die het silhouet v
v
 
D
 
Daktrim: Afwerking bovenzijde
 
Dakvlak: Een vlak van het dak/kap. 
 
Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en
d
 
D
 
Detail: Ontmoeting/aansluiting van v
d
 

etD
aansluitingen. 
 

iversiteit: Verscheidenheid, afwisseD
 

oorsnede: Vlak waarlangs een bouwwerk of bouwmassa is dooD
en dat vervolgens in detail op een tekening is geprojecteerd (profiel). 
 

Langsdoorsnede: Doorsnede
Dwarsdoorsnede: Doorsnede over de breedte van een bouwwerk. 

 
rager en invulling: De drager is de constructie van een gebouD

de invulling is toegevoegd om te beschermen tege
ooral betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig env

schil tussen drager en invulling werd gebruikt om de
ouw of rij huizen te onderscheiden.) b
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E 
 
Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel. 

r zover een bestemmingsplan van toe-

e-

hterzijde van het gebouw is 

 

 

de gevel van een 

lat: Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De appartemen-
 ge-

potdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating 
spronkelijk houten planken). 

el)geleding/gevelcompositie: Onderverdeling van de gevel in kleinere 
 van de gevel door mid-

lopeningen, metselwerk, verspringingen of andere gevelken-

oratieve bekroning van een geveltop. 

anaf de bovenkant goot, boeiboord, druiplijn of 

 

 
Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan, dat direct is ge-
legen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van 

et gebruik van dat gebouw, en, vooh
passing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt. 
 

Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het gebouw is g
legen 
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de ac
gelegen 
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen

 
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw, 

en souterrain of kelder niet daaronder begrepen.e
 

rker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan E
gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en 
glas. 
 
F 
 
F
ten in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt flat/flatjes

oemd. n
 
G 
 
Galerij: Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft 
tot de afzonderlijke woningen. 
 
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, ge-
heel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
 
Ge
(oor
 
Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen. 
 
(Gev
vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling

el van geved
merken en -detailleringen. 
 
Gevelmakelaar: Dec
 
Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak.  
 

oothoogte: Verticaal vG
daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan de gemiddelde hoogte van 

et aan dat bouwwerk aansluitende, afgewerkte bouwperceel. h
 

ootklos: Zie klossen. G
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Goo
el v

tlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de ge-
ormen. 

gebouw. 

nde dakvlakken. 

n/of geluidsapparatuur, het aanbrengen van 
e) en/of deze toestellen zelf. 

strale eenheid. 

e kleuren. 

Klo ersteu-
nin

 
Kopgevel: Gevel aan het smalle eind/de kop van een gebouw. 
 
Kroonlijst: Bovenste lijst van een hoofdgestel, boven het fries, in het alge-
meen ter beëindiging van een gebouw naar boven. 
 

v
 
H 
 
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan 
de hoek van een 
 
Hoek- en kilkeper: snijlijn van twee aansluite
 
Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie 
of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken 
 
Hybride: Uit heterogene elementen opgebouwd. 
 
I 
 
Idioom: bijzondere, karakteristieke manier van vormgeving. 
 
Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële bestemming. 
 
Installatie: Set van beeld- e
echnische toestellen (montagt
 
ntegreren: Tot een geheel samenvoegen. I
 
nzichtelijk: Inzicht verschaffend. I
 
K 
 
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de dakbe-

ekking draagt. d
 
Kavel: Grondstuk, kada
 
Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of 
stad. 
 
Kleurstelling: Naast elkaar toepassen van bepaald
 
Kleurenpallet: Reeks van samenhangende kleuren, typerend voor een be-
paald gebouw of bepaalde omgeving. 
 

ssen: Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ond
g van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals dakgoten. 

 
Koof: (Gebogen of schuin) vlak dat de overgang vormt tussen de wand en 
de zoldering van een vertrek. 
 
Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige 
vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw. 
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L 
 
Lak: Afwerklaag van schilderwerk. 
 
Langsgevel: Gevel van een bouwwerk in de lengterichting langs de weg ge-
legen. 
 
Lantaarn: Lichtopening in een dak- of gevelvlak (zie ook daklantaarn). 

La
 
Le
 
Lic  
oepel. 

 als bekroning van de bo-
enzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijst. 

int(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs 
 weg of waterverbinding. 

 
iveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens 

ouwing. 

 artikel 3 van de 
et in ontwerp ter 

 
tei: Draagbalk boven gevelopening. 

ssenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. 

htkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm van een
k
 
Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand
v
 
Lineair: Rechtlijnig, langgerekt. 
 
L
een
 
Luifel: Afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder 
niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of gehele pui. 
 
M
 

aaM
tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend aan 
de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om bouwvergunning. 
 
Mansardekap: Een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek ge-
knikt of gebroken dakvlak. 
 
Markies: Opvouwbaar zonnescherm. 
 

assa: Zichtbaar volume van bebM
 

aterialisering: Materiaalgebruik.  M
 
Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk.  
 
Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn.  
 
Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in

onumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van hM
inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 
 
Morfologie: Leer van vormen zelf als geheel of systeem. 
 
Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur.  
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N 
 
Nat
doo

uurlijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt 
r geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elemen-

n, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

aat tussen de buitenkant van de gevel en het ko-
ijn.  

okvorst: Halfronde dakpan (vorstpan) voor de nok van het dak. 

derbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op 
e begane grond van een huis met meerdere verdiepingen. 

ntsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein.  

orspronkelijk: Origineel; aanvankelijke vorm; authentiek. 

vels van een ge-
ouw; gevel van een gebouw in zijn oorspronkelijke staat. 

penbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld hetgeen daaron-
rdt verstaan, zoals parken plantsoenen 

n speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het jaar) voor het 
liek toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in dit verband niet 
den aangemerkt als openbaar groen.  

bouw. 

arcelering: Het verdelen in kleinere stukken. 

elwerk in een gevel langs openingen. 

p de hoogste verdieping van een flat-
ppartementengebouw. 

og of hoofd-
estel te dragen. 

eestal ten behoeve 
an gevelbekleding. 

te
 
Negge: Het vlak c.q. de m
z
 
N
 
O 
 

ndergeschikt: Voert niet de boventoon. O
 
On
d
 
O
 
O
 
Oorspronkelijke gevel: Gevel behorend tot de oudste ge
b
 
O
der in het normale spraakgebruik wo
e
pub

orw
 
Orthogonaal: Rechthoekig. 
 
Oriëntatie: De hoofdrichting van een ge
 
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen 
deel. 
 
P 
 
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 
 
P
 
Penant: Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, met-
s
 
Penthouse: Appartement o
/a
 
Perceelsgrens: De grens van het bouwperceel. 
 
Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een bo
g
 
Plaatmateriaal: Materiaal van kunststof, staal, hout m
v
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Pla
lan

ttegrondontwikkeling: De ontwikkeling en verandering van het grond-
 van een gebouw. 

n horizontale lijn aan de onderzijde van 

mtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een 

tvoering van profiel  

de ruimte 

et kozijn buiten het muurvlak 
ordt afgevoerd. 

aamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting waarbin-

ozijn/post. 

ovatie: Vernieuwing. 

metselde laag van op hun kant of kop gemetsel-
stenen of betonbalk boven een gevel-
gemetselde wand. 

n of bouwverordening aangeeft 

le en 
ee trapeziumvormige aan de lange zijde. 

escheiden door afwateringsslo-
n. 

peklaag: lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, 

Stijl: Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een be-
paalde stroming. 
 

p
 

lint: Een duidelijk te onderscheideP
een gebouw. 
 

rofiel: oP
doorsnede daarvan. 
 
Profilering: aangebrachte vorm en maa
 
Portiek: Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringen
oor de straat- of toegangsdeur. v

 
R 
 
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel van een hou-
ten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder h
w
 
R
nen het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel draaien-
de of schuivende delen van k
 
Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde 
groep waarnaar verwezen kan worden. 
 
Ren
 
Respecteren: Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen. 
 
Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij. 
 
Ritmiek: Regelmatige herhaling. 
 

ollaag: Een in verband geR
de stenen. Horizontale of gebogen rij 

pening of aan de bovenzijde van een o
 

ooilijn: Lijn die in het bestemmingsplaR
waarbinnen gebouwd mag worden. 
 
S 
 
Schilddak: Dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smal
tw
 
Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte ontginningslinten met 
haaks daarop een stelsel van smalle kavels g
te
Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving. 
S
doorgaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen. 
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T 
 
Tactiel: Met de tastzin verbonden. 
 
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier driehoekige dakschil-

en die in één punt bijeenkomen. 

ur: De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus 
e oneffenheden van de steen en het voegwerk). 

ympaan: Driehoekig of segmentvormige bekroning van een (klassiek) ge-
w of van een onderdeel daarvan. 

bedoeld in het bestemmingsplan 
wverordening. 

akvlak aan de voorzijde van 
et dakvlak aan de zijkant van 

b, van de Wegenver-

n een met riet of pannen ge-

waarbij één of beide dak-
ebben (wolfseind).  

d
 
Textu
d
 
T
bou
 
U 
 
Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het 
gebouw toegankelijk is. 
 
Uitvalscherm: Oprolbaar zonnescherm. 
 
V 
 
Verdieping: bouwlaag 
 
Volant: Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm of markies. 
 
Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 

oorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als V
dan wel de gemeentelijke bou
 
Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het d

en gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en he
een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het 
openbaar groen. 
 
W 
 
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 
eerswet 1994. k

 
indveer: Plank bevestigd langs de kanten vaW

dekt dak ter afdekking van de voorrand. Wordt soms aan de bovenzijde over 
elkaar gekeept.  
 
Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting 
van één afzonderlijke huishouding. 
 
Wolfseind: De beëindiging van een zadeldak, 
childen op de kop een afgeknot dakschild heeft/hs

 
Z 
 
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch pro-
fiel. 
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Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een 

ouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 

aastricht, 25 mei 2004 

b
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Colofon 
 
Deze nota is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Maastricht 
opgesteld door Croonen Adviseurs b.v., Postbus 435, 5240 AK Rosmalen, 073-
5233900, e-mail: bureau@croonen.nl. 
Deze deelnota is vrijwel geheel gebaseerd op de nota ‘Sneltoetscriteria voor 
veel voorkomende kleine bouwplannen’ die in opdracht van de provinciaal 
werkende welstandsorganisaties onder supervisie van Stichting Dorp, Stad & 
Land is opgesteld door SCHOUT, ruimtelijke vormgeving en beleid, te 
Rotterdam. 
Veel inhoudelijke aspecten, foto’s en afbeeldingen zijn integraal overgenomen 
uit deze nota. 
Omslag: Glasgevel aan de Wilhelminasingel, architect: Ab König, foto: Arjen 
Schmitz, Maastricht. 
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
 
Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2002 heeft ook de 
bouwvergunningprocedure een wijziging ondergaan. De Woningwet 2002 
kent een tweedeling naar type bouwwerk, te weten vergunningvrije en 
vergunningplichtige bouwwerken. Met betrekking tot vergunningplichtige 
bouwwerken is bovendien een lichte en een reguliere 
bouwvergunningprocedure geïntroduceerd.  

n. 

erleend. 

aar licht-bouwvergunningplichtig. 

scriteria. 

. 

 
Bij Algemene maatregel van bestuur (AMvB) is het onderscheid tussen 
bouwvergunningvrije bouwwerken en bouwwerkzaamheden waarvoor een 
lichte bouwvergunningprocedure dient te worden gevoerd, verder uitgewerkt. 
Deze AmvB betreft het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwver-
gunningplichtige bouwwerken (het Bblb), welk besluit gelijktijdig met de 
Woningwet 2002 op 1 januari 2003 in werking is getrede
 
Een aanvraag om een bouwvergunning voor een licht-bouwvergunning-
plichtig bouwwerk moet binnen 6 weken worden afgehandeld. Bij 
overschrijding van deze termijn is een vergunning van rechtswege v
 
Licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken betreffen kleine, veel 
voorkomende bouwwerken zoals dakkapellen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen, dakramen, antennes en dergelijke, die in beginsel 
bouwvergunningvrij zijn, maar die niet voldoen aan de kenmerken 
verbonden aan het bouwvergunningvrij zijn. Zij zijn bijvoorbeeld te groot of te 
hoog of zijn gesitueerd op een andere plaats dan vereist om 
bouwvergunningvrij te kunnen zijn. De bouwvergunningvrije bouwwerken zijn 
limitatief opgesomd in de artikelen 2 en 3 van het Bblb. In de artikelen 3 en 4 
van het Bblb is vervolgens bepaald, wanneer deze bouwwerken niet meer 
bouwvergunningvrij zijn, m
 
Met betrekking tot een aantal licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is 
in artikel 7 van het Bblb de verplichting neergelegd tot het in de 
welstandsnota vastleggen van zogenaamde sneltoet
Het gaat hier om objectieve welstandscriteria die de planindiener vooraf 
zoveel mogelijk duidelijkheid dienen te geven over de aanvaardbaarheid van 
het bouwplan vanuit oogpunt van welstand. Sneltoetscriteria kunnen dus 
worden gezien als een verzameling ‘standaardoplossingen’ die in elk geval 
uit oogpunt van welstand geen bezwaren zullen oproepen. Wanneer een 
bouwplan in overeenstemming is met de sneltoetscriteria kan de vergunning 
binnen zeer korte termijn worden verleend. 
 
Sneltoetscriteria zijn slechts voor een beperkt aantal van de in het Bblb 
genoemde licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken verplicht. Het betreft 
namelijk enkel de licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken die zijn 
genoemd in artikel 4 juncto artikel 2 van het Bblb
Het gaat om de volgende bouwwerken: 
- aan- en uitbouwen; 
- bijgebouwen en overkappingen; 
- kozijnen, kozijninvullingen, luiken en gevelpanelen; 
- dakkapellen; 
- erf- en perceelsafscheidingen. 
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Een van de meest onderscheidende kenmerken, waardoor hier sprake is 
van een lichte bouwvergunningverplicht in plaats van een bouwvergunning-
vrije situatie, betreft de situering aan de voorkant dan wel aan zijkant, voor 
zover grenzend aan de weg of openbaar groen, alsmede wanneer sprake is 
van een monument of ligging binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. 

 

.2 Toepassingen en gebruik  

lannen; 
; 

vrijwillige toetsing van vergunningvrije bouwplannen. 

 monument, ook een vergunning op grond van de 

sing een ambtenaar of een lid van de 

de algemene 
elstandscriteria beoordelen of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen 

e sneltoetscriteria alsnog door de 
elstandscommissie worden bezien in relatie tot de context van het gebied 

k 
angewezen beschermde stads- of dorpsgezichten en bij, op of aan door het 

angewezen beschermde monumenten. 

 die strijdige situatie bevoegd is, aanschrijven om die 
trijdigheid op te heffen (behoudens in welstandsvrije gebieden en bij 

ate-

1
 
De sneltoetscriteria kunnen gebruikt worden voor: 
- preventieve toetsing van licht-vergunningplichtige bouwp
- repressieve toetsing van vergunningvrije bouwplannen
- 
 
Preventieve welstandstoetsing 
Zodra sprake is van een (licht of regulier) bouwvergunningplichtig bouwplan, 
dient dit te worden getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, 
het bouwbesluit en aan redelijke eisen van welstand. Daarnaast is, indien 
sprake is van een
Monumentenwet vereist. 
Ten behoeve van de welstandstoets kunnen burgemeester en wethouders 
advies vragen aan de welstandscommissie, maar zij hebben ook de 
mogelijkheid om zelf de toetsing aan redelijke eisen van welstand verrichten. 
Overigens kan voor die toet
welstandscommissie gemandateerd zijn. 
Wanneer een licht-bouwvergunningplichtig bouwwerk niet aan de 
sneltoetscriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, 
waarbij twijfel bestaat over de toepasbaarheid van deze criteria, wordt het 
bouwplan alsnog aan de welstandscommissie voorgelegd. De 
welstandscommissie zal in deze gevallen met inachtneming van de gestelde 
sneltoetscriteria en met onder andere de gebiedsgerichte of 
w
van welstand.  
 
Op deze manier kunnen licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken die in 
eerste instantie niet voldoen aan d
w
waarin het bouwplan wordt geplaatst.  
 
Van een bijzondere situatie is in elk geval altijd sprake in door het Rij
a
Rijk, de provincie of de gemeente a
 
Repressieve welstandstoetsing 
Indien het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met 
redelijke eisen van welstand kunnen burgemeester en wethouders degene 
die tot het opheffen van
s
welstandsvrije objecten).  
 
Een bouwwerk is in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand, 
indien sprake is van excessen. Dat wil zeggen ingeval van buitensporighe-
den in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident zijn. Vaak heeft dit 
betrekking op het afsluiten van een bouwwerk voor zijn omgeving, het ont-
kennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden, armoedig m
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riaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende kleuren, te opdringerige 
reclames of een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is.  
 
De excessenregeling geldt ook voor bouwvergunningvrije bouwwerken. 
Bouwvergunningvrije bouwwerken die voldoen aan de sneltoetscriteria, zijn 

 elk geval niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Bij afwijkingen 
 wethouders desgevraagd beoordelen of het 

en van welstand, kan een initiatiefnemer van een te bouwen 
ergunningvrij bouwwerk dit ‘vrijwillig’ laten toetsen aan redelijke eisen van 
elstand. De sneltoetscriteria zullen in dat geval dus ook dienen als 
dviserend kader. 

 

ltoetscriteria zijn de volgende 

unning slechts mag en moet worden geweigerd, als deze niet 
voldoet aan onder andere de bouwverordening, aan het bestemmingplan of 
aan redelijke eisen van welstand dan wel als de vereiste 
monumentenvergunning is geweigerd. 

in
daarvan zullen burgemeester en
bouwwerk in ernstige mate met die criteria in strijd is.  
 
Vrijwillige welstandstoetsing 
Om te voorkomen dat een bouwer achteraf wordt geconfronteerd met een 
aanschrijving om een bouwvergunningvrij bouwwerk te laten voldoen aan 
redelijke eis
v
w
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lichte proc ure 

 weken) 

 

 
 

ed Reguliere procedure 

weken verlenging) 

 
 
 

(12 + 6 (6

 Als niet wordt voldaan aan de
sneltoetscriteria, bij twijfel of i
geval van door het Rijk 
aangewezen beschermde stad
of dorpsgezichten en bij, op
aan door het Rijk, de provincie 
of de gemeente aangewezen
beschermde monumenten. 
Toetsing naast 

 
n 

s- 
 of 

 

sneltoetscriteria 

is 
dan afhankelijk van de 
procedure verlening 
monumentenvergunning (art. 

54 WW)) 

ook aan overige in de 
welstandsnota opgenomen 
beoordelingskaders 
(In geval van een monument, 
geldt de afhandelingstermijn 
van 6 weken niet. De termijn 

Welstands tsing door 

s scommissie. 

 beginse lleen toetsing 

j verwijzing toetsing aan: 
gebiedsgerichte criteria  
criteria spec. bouwwerken 

 

 
 

toe Welstandstoetsing door 
issie en 

 

- 
criteria vastgelegd in  

- plannen voortvloeiend uit 
WRO, MW, WSDV en Nb 

 

welstandscomm
monumentencommissie  
 
Toetsing aan: 
- gebiedsgerichte criteria
- criteria spec. bouwwerken 

algemene criteria 
- 

gemandateerde ambtenaar 
of lid wel tand
 
In l a
aan: 
- sneltoetscriteria 
 
Bi
- 
- 

 

1.3  Uitgangspunten 
 
Bij het opstellen van de sne
uitgangspunten gehanteerd: 
 
Relatie met het bestemmingsplan 
In artikel 44 van de Woningwet 2002 wordt geregeld dat een 
bouwverg
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De welstandstoetsing dient alleen betrekking te hebben op het uiterlijk en de 
plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omge-
ving of de te verwachten ontwikkelingen daarvan. In artikel 12, derde lid van 
de Woningwet is de voorrang van het bestemmingsplan op de welstandsei-
sen geregeld. De welstandstoets mag niet leiden tot beperkingen die een 
reële verwezenlijking van de aan de grond toegekende bouwmogelijkheden 
die het bestemmingsplan biedt, belemmeren. Het bestemmingsplan vormt 
als het ware het ruimere kader, waarbinnen de welstandsbeoordeling zich 
beweegt. 
De architectonische vormgeving van bouwwerken valt buiten de reikwijdte 
van het bestemmingsplan en wordt exclusief door de welstandsnota 
geregeld. Welstandscriteria kunnen waar nodig de ruimte die het 
bestemmingsplan biedt, invullen ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. Het 
welstandsadvies kan zich dan richten op de gekozen invulling binnen het 
bestemmingsplan. 

 
ouwwerken.  

 aan de voorkant in het 
lgemeen kwetsbaarder dan het bouwen aan de achterkant.  

ver die zijde (zijdelings) niet 

begrip ‘weg’ wordt aangesloten bij de regeling in de 

 die het gehele jaar (of een groot deel van het 

de elementen aanwezig 

enbaar groen, toch 

id 
gemaakt tussen bouwwerken aan de voorkant en bouwwerken aan de 
achterkant.  

 
Voor de opgenomen sneltoetscriteria is ervan uitgegaan dat het 
bestemmingsplan altijd maatgevend is. Dat wil echter niet zeggen dat er 
geen sneltoetscriteria over plaatsing en maatvoering zijn opgenomen, maar 
dat deze dan betrekking hebben op de visuele kwalitatieve hoedanigheid 
van het bouwwerk. Het bestemmingsplan treedt in eerste instantie regelend 
op voor wat betreft functie, plaatsing en maatvoeringen van kleine
b
 
Voor- en achterkantbenadering (Bblb) 
De voor- en achterkant benadering houdt in dat er met het oog op 
stedenbouw en welstand in een aantal gevallen verschil moet worden 
gemaakt tussen het bouwen aan de voorkant of aan de achterkant van een 
bouwwerk. Vanuit welstandsoptiek is het bouwen
a
 
Onder voorkant wordt in dit verband verstaan de voorgevel, het voorerf en 
het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf 
en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zover die zijde 
(zijdelings) gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. Onder achterkant 
wordt in dit verband verstaan de achtergevel, het achtererf en het dakvlak 
aan de achterzijde van een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het 
dakvlak aan de zijkant van een gebouw voor zo
gekeerd is naar de weg of het openbaar groen. 
Voor het 
Wegenverkeerswet. 
Bij het begrip ‘openbaar groen’ moet worden uitgegaan van hetgeen 
daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken, 
plantsoenen en speelveldjes,
jaar) voor het publiek toegankelijk zijn. 
’Gekeerd naar de weg of het openbaar groen’ impliceert dat tussen het 
gebouw of het erf en de weg of het openbaar groen een directe feitelijke 
relatie is. Die relatie is er niet wanneer zich tussen het gebouw of het erf en 
de weg of het openbaar groen andere begrenzen
zijn, zoals het erf van de buren, bos, (bij)gebouwen of water.  
Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een sloot als scheidend element ondanks 
het feit dat een zijkant is gekeerd naar de weg of het op
sprake is van een achterkant in plaats van een voorkant. 
Met het oog op behoud van kwaliteit worden bouwwerken aan de voorkant 
altijd kritischer beoordeeld dan bouwwerken aan de achterkant. In de 
sneltoetscriteria is daarom voor een aantal bouwwerken ondersche
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Voor dakkapellen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen is 
daarop aansluitend in de welstandcriteria onderscheid gemaakt in criteria 
voor de voorkant en criteria voor de achterkant, zoals deze begrippen door 
het Bblb zijn vastgelegd. 
 
Opvallend is dat er sprake is van een overlap tussen voor- en achterkant. Dit 
vloeit met name voort uit de definities zoals die in het Bblb worden gegeven 
voor de begrippen erf, achtererf, voorerf en zijerf. Als gevolg van deze 
definities is er in werkelijkheid ook sprake van een gedeeltelijke overlap van 
de onderscheiden erven. 

vel bevindt.  

n het perceel 
evindt.  

waarbij sprake is van twee 
oorgevelrooilijnen, ook twee voorgevels heeft.  

nduidigheid 
oeten hebben. Met andere woorden ‘objectief’ toetsbaar moeten zijn.  

tieafhankelijk zijn, is het opstellen van absoluut meetbare 
criteria niet eenvoudig.  

Uit de Nota van toelichting bij het Bblb kan worden geconcludeerd, dat het 
voorerf in deze maatgevend is voor de bepaling van de voorkant. Een 
bouwplan dat is gesitueerd in het overlapgebied erf/zijerf, zal dus als een 
bouwplan aan de voorkant moeten worden beoordeeld.  
 
Met de in het Bblb opgenomen definities wordt overigens nog niet de vraag 
beantwoord welke gevels nu als voor-, achter- en/of zijgevel moet worden 
aangemerkt. Voor het antwoord op die vraag is bepalend welke gevel in het 
concrete geval als voorgevel moet worden beschouwd. Wanneer is 
vastgesteld welke gevel de voorgevel is, kan vervolgens eenvoudig worden 
bepaald welke gevel de achtergevel is en dus ook welke gevels zijgevels 
zijn. Er zijn gevallen denkbaar waarin discussie kan ontstaan. In dergelijke 
gevallen moet voor het bepalen welke gevel de voorgevel is, primair worden 
afgegaan op de ligging van de voorgevelrooilijn, zoals die in het 
bestemmingsplan of in de bouwverordening is aangegeven. Als ook dan nog 
twijfel bestaat zal de feitelijke situatie doorslaggevend zijn voor de vraag 
waar zich de voorge
 
Mede aan de hand van de jurisprudentie kunnen daarvoor als 
aanknopingspunten worden gehanteerd de systematiek van huisnummering 
(waar zich het huisnummer bevindt), de zijde van het gebouw waar zich de 
voordeur of hoofdingang bevindt, de plaats waar de brievenbus is 
aangebracht en de plaats waar zich de hoofdontsluiting va
b
 
Voor de goede orde wordt erop gewezen dat voor de toepassing van dit 
besluit een gebouw slechts één voorgevel heeft. Onder verwijzing naar de 
jurisprudentie inzake het bouwvergunningvrij bouwen bij hoekwoningen kan 
dus niet gesteld worden dat een hoekwoning, 
v
 
‘Objectieve’ sneltoetscriteria 
De intentie van de Woningwet 2002 is dat gemeenten een toetsbaarder, 
objectiever en transparanter welstandsbeleid formuleren en uitvoeren. Dit 
betekent enerzijds dat er een grote duidelijkheid moet zijn over het 
welstandstoezicht, en anderzijds dat de criteria een bepaalde ee
m
 
Dit hoeft niet te betekenen dat de sneltoetscriteria altijd 100% meetbaar, dus 
absoluut van aard, zijn. Absolute criteria leveren slechts één mogelijk 
resultaat op terwijl objectieve sneltoetscriteria ook relatief van aard kunnen 
zijn, dus naar verhouding meer mogelijke oplossingen bieden in relatie tot 
omgeving, tijdsbeeld en/of gewenste ontwikkelingen. Omdat veel van deze 
factoren loca
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Absoluut meetbare criteria met betrekking tot materiaal, kleur en detaillerin-
gen kunnen bijvoorbeeld alleen per gebied of bouwstijl geformuleerd wor-
den. Waar door de omgevingsafhankelijke factoren absoluut meetbare crite-
ria niet mogelijk zijn, worden relatieve criteria gebruikt, waarbij veelal wordt 
verwezen naar vergelijkbare kenmerken van het hoofdgebouw, belendende 
bebouwing of bouwblok.  
 
Helderheid en herkenbaarheid van gebouwen 
Een gebouw heeft vaak een herkenbare hoofdvorm, of is opgebouwd uit 
meerdere in samenhang ontworpen delen. Elk deel is meestal zelf ook weer 
zorgvuldig opgebouwd uit massa’s en vlakken, en die zijn vervolgens ook 
zelf weer in samenhang met de rest ontworpen. Bij de toetsing van plannen 
wordt gekeken of deze samenhang en zorgvuldigheid in het plan aanwezig 
zijn dan wel gerespecteerd worden. In de sneltoetscriteria is dit thema als 
uitgangspunt gehanteerd.  
 
Bij de sneltoetscriteria is in het algemeen uitgegaan van een standaardplan 
voor het betreffende type bouwwerk. Alle uitzonderingen daarop verdienen 
extra aandacht en worden dus door de welstandscommissie beoordeeld op 
redelijke eisen van welstand. 
 

1.4  Precedentwerking 
 
In veel gevallen wordt door de aanvrager verwezen naar eerder uitgevoerde 
en dus vaak goedgekeurde bouwwerken. Een dergelijk bouwwerk kan als 
precedent werken voor overige bouwplannen. Dit levert voornamelijk bij 
uitgevoerde bouwwerken die achteraf niet voldoen aan redelijk eisen van 
welstand, problemen op. Hierdoor wordt de ongewenste willekeur van de 
welstandscommissie alleen maar versterkt. Door een gebiedsgericht beleid 
te voeren kan de gemeente voor een groot deel beargumenteerd afwijken 
van verwijzingen naar eerder uitgevoerde bouwwerken. Bouwaanvragers 
kunnen dan alleen nog verwijzen naar eerder uitgevoerde bouwwerken in de 
omgeving. Dit sluit niet alle precedentwerking uit. Ook in de directe 
omgeving zijn namelijk vaak voorbeelden aan te dragen die niet voldoen aan 
redelijke eisen van welstand. Het op deze manier volledig uitsluiten van 
precedentwerking van ‘slechte’ voorbeelden is dan ook een illusie.  

pgenomen.  

jn. 

leerd en 
astgesteld  

 zal bovendien 
beschouwd worden als nieuwe uitzonderingen/mogelijkheid.  

 
Aanvragers zullen altijd met voorbeelden aankomen. Om hierin te sturen 
kunnen in het gebiedsgericht of objectgericht welstandsbeleid 
beleidsrichtingen worden o
De gemeente Maastricht heeft in dat kader ervoor gekozen het nieuwe 
welstandsbeleid maatgevend te laten zi
 
Deze keuze heeft tot gevolg dat eerder toegestane, niet binnen het nieuwe 
beleid passende bouwwerken langzamerhand zullen verdwijnen 
(‘uitsterven’), doordat het nieuwe beleid bepalend is. Verwijzing door 
bouwaanvragers naar deze eerder toegestane exemplaren slaagt niet snel 
meer, omdat de gemeente een nieuw beleid heeft geformu
v
 
Het nieuwe beleid ten aanzien van bouwplannen dient in dit geval dan wel 
duidelijk te worden vertaald in welstandscriteria, waaraan consequent 
getoetst dient te worden. Indien er desondanks wordt afgeweken van de 
opgenomen welstandscriteria, dan dient het welstandsadvies van een goede 
argumentatie te zijn voorzien. Een dergelijke afwijking
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Bij deze beleidskeuze is wel het gevaar aanwezig, dat er nieuwe precedent-
voorbeelden ontstaan. 
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2 SNELTOETSCRITERIA 

2.1  Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden sneltoetscriteria gegeven voor de bouwwerken, 
waarvoor ingevolge artikel 7 Bblb sneltoetscriteria verplicht zijn, namelijk: 
- aan- en uitbouwen; 
- bijgebouwen en overkappingen; 
- kozijn- en gevelwijzigingen; 
- dakkapellen, en 
- erfafscheidingen. 
 
Een bouwplan is in ieder geval niet strijdig met redelijke eisen van welstand 
indien:  
- het bouwwerk voldoet aan de door de gemeente vastgestelde 

sneltoetscriteria, of; 

; 

of; 

oonwijk. 

estuursrecht (Awb).  

- het bouwwerk bij vervanging qua plaatsing en vormgeving identiek is aan 
het oorspronkelijke bouwwerk, mits de vervanging geen gevolg is van 
repressief welstandstoezicht, of

- het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving identiek is aan een in het 
betreffende bouwblok of straat eerder (afgelopen 3 jaar) als zodanig door 
de welstandscommissie goedgekeurd exemplaar (bij gelijkvormige 
kapvorm/woningtype), 

- het bouwwerk qua plaatsing en vormgeving voldoet aan een door een 
architect vooraf ontworpen en door de gemeente geaccepteerde 
optionele toevoeging of wijziging voor een w

 
Als er voor een bepaald type licht-bouwvergunningplichtig bouwplan geen 
sneltoetscriteria zijn opgenomen zal het bouwplan door de 
welstandscommissie getoetst worden aan redelijke eisen van welstand. De 
welstandscommissie zal het bouwplan dan beoordelen op basis van de 
gebiedsgerichte en/of de algemene welstandscriteria opgenomen in de 
welstandsnota. Het kan voorkomen dat een bouwwerk in strijd is met de 
criteria, maar wel een waardevolle en/of kwalitatieve toevoeging vormt voor 
het hoofdgebouw of de omgeving. Daarnaast kan het voorkomen dat juist 
het hoofdgebouw of de omgeving zich niet leent voor het voorgestelde 
bouwwerk. Om dit soort situaties te voorkomen is een vangnet gebruikt door 
het toevoegen van de regel: ‘Deze criteria gelden, tenzij er sprake is van een 
bijzondere situatie en er gerede twijfel mag bestaan aan de toepasbaarheid 
van de genoemde criteria’. Bij het gebruik van dit vangnet dient deugdelijk 
gemotiveerd te worden, waarom er een uitzondering wordt gemaakt op de 
opgestelde criteria. Deze afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op art. 4:84 
van de Algemene wet b
 
De hierna genoemde afstanden worden loodrecht en maten buitenwerks 
(buitenzijde bouwwerk) gemeten, tenzij anders is aangegeven. 
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2.2  Aan- en uitbouwen 
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Een aan- of uitbouw is een grondgebonden toevoeging van één bouwlaag 
aan een gevel van een gebouw. Onder de diepte van een aan- of uitbouw, 
wordt conform het Bblb bedoeld de maat gemeten vanuit de gevel waaraan 
de aan- of uitbouw wordt gebouwd; onder de breedte de maat van gevel van 
de aan- of uitbouw evenwijdig aan de gevel van het hoofdgebouw, waaraan 
wordt gebouwd.  
Het bestemmingsplan treedt bij de vergunningplichtige aan- en uitbouwen in 
eerste instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale 
afmetingen. 

epassing. 

n zal de bouwaanvraag voor advies aan de 
elstandscommissie worden voorgelegd. 

 

 
Aan- en uitbouwen worden in grote aantallen gerealiseerd. Als ze zichtbaar 
zijn vanuit de openbare ruimte, zijn ze voor het straatbeeld zeer bepalend. 
Aan- en uitbouw dienen primair te worden gebouwd aan de achterkant (op 
achtererf of zijerf, mits dit niet grenst aan een weg of het openbaar groen).  
Is er niettemin sprake van een aan- uitbouw aan de voorkant, dan dient met 
het oog op het respecteren van het straatbeeld en om dat beeld intact te 
houden aan de voorkant een ‘bufferzone’ aanwezig te zijn tussen gevel en 
straat in de vorm van een tuinstrook. 
 
De gemeente streeft in gebieden met een samenhangende ruimtelijk-formele 
karakteristiek naar een herhaling van gelijkvormige exemplaren die passen 
bij het karakter van de straat en de gebouwen. Belangrijk is dat de contour 
en het silhouet van het oorspronkelijke gebouw of bouwblok zichtbaar blijven 
en dat de aan- of uitbouw qua uitstraling en volume ondergeschikt is aan het 
oorspronkelijke gebouw. 
 
Met het oog op het bijzondere karakter van de bebouwing aangeduid als 
‘bebouwingstype H2’, ‘bebouwingstype H3’, bebouwingstype G2’, 
bebouwingstype G3’ en ‘bebouwingstype W3’ zijn met betrekking tot aan- en 
uitbouwen aan de voorkant zijn op deze bebouwingstypen naast de 
algemeen geldende sneltoetscriteria nog aanvullende sneltoetscriteria van 
to
 
Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen aan de voorkant  
Een aan- of uitbouw aan de voorkant voldoet aan redelijke eisen van 
welstand, als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een 
aan- of uitbouw niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een 
bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de 
sneltoetscriteria, da
w
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Voor alle gebieden geldende criteria: 
Algemeen: 
- De aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw. 
- Geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld een nieuwe aan- of uitbouw aan een 

bestaande aan- of uitbouw). 

nbouw. 

gte. 

uw. 

nant. 

 
Plaatsing en aantal: 
- Afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot het voorerf minimaal 3.00 m. 
- De aan- of uitbouw aan de voorgevel mag niet buiten de zijgevel uitsteken; geen 

hoekaa
- Afstand van de aan- of uitbouw aan zijgevel tot zijerfgrens minimaal 2.00 m. 
- Er is geen andere aan- of uitbouw aan de betreffende gevel aanwezig. 
 
Maatvoering: 
aan de zijgevel: 
- Hoogte: niet hoger dan eerste bouwlaag van het hoofdgebouw en minimaal 1 meter onder 

de gootlijn. 
- Breedte: maximaal 75% van de breedte van de oorspronkelijke zijgevel. 
- Diepte: maximaal 3.00 m gemeten vanaf oorspronkelijke zijgevel. 
- Oppervlakte: inclusief overige op het zijerf aanwezige bebouwing, mag maximaal 50% van 

het oorspronkelijk zijerf zijn bebouwd. 
aan de voorgevel: 
- Hoogte: niet hoger dan eerste bouwlaag van het hoofdgebouw en minimaal 1 meter onder 

de gootlijn. 
- Breedte: maximaal 50% van de breedte van de oorspronkelijke voorgevel. 
- Diepte: maximaal 1.00 m gemeten vanaf oorspronkelijke voorgevel. 
 
Vormgeving: 
- Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond. 
- Met een plat dak afgedekt. 
- Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. Bij erkers betekent dit, dat de 

erker in het gat past van het oorspronkelijke gevelelement, zowel qua breedte als qua 
hoo

- Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van 
hoofdgebo

- Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. 
- Geen koppeling met een entreeluifel. 
 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal- en kleurgebruik van gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en 

profielen hoofdgebouw. 
- Aan- of uitbouw bestaat uit minimaal 20% en maximaal 75% openingen/glasvlak. 
- Bij tussenwoningen een eenvormige en ondergeschikte overgang door bijvoorbeeld 

gemetselde muur op erfgrens (muurdam) of met behulp van scheidende pe
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstypen H2, H3, G2 en G3: 
Algemeen: 
- De bouw van een aan- of uitbouw mag niet leiden tot samenvoeging van bouwmassa’s. 
 
Vormgeving 
- De vormgeving van een aan- of uitbouw dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke 

vormgeving van het hoofdgebouw. 
 
Materiaal, detaillering en kleur: 
- De detaillering van een aan- of uitbouw dient aan te sluiten bij die van het hoofdgebouw. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstype W3: 
Vormgeving: 
- Gevelopeningen in een bijgebouw dienen verticaal te zijn gericht. 
 
 
Welstandscriteria voor aan- en uitbouwen aan de achterkant en de 
zijkant 
Een aan- of uitbouw aan de achterkant is niet in strijd met redelijke eisen van 
welstand, als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan.  
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Voldoet een aan- of uitbouw niet aan onderstaande criteria of is er sprake 
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de 
sneltoetscriteria, dan zal de bouwaanvraag voor advies aan de welstands-
commissie worden voorgelegd.  
 
Algemeen: 
- De aan- of uitbouw is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw. 
- Geen secundaire aan- of uitbouw (bijvoorbeeld een nieuwe aan- of uitbouw aan bestaande 

aan- of uitbouw). 
 
Plaatsing en aantal: 
- Afstand van de aan- of uitbouw aan de zijgevel tot voorerf minimaal 3.00 m. 
- Afstand van de aan- of uitbouw aan zijgevel tot zijerfgrens (zijde openbare weg ) minimaal 

2.00 meter. 
- Aan- of uitbouw aan de achtergevel mag niet buiten de zijgevel uitsteken, tenzij er sprake is 

van een hoekaanbouw (geen hoekaanbouw als zijerf grenst aan weg of openbaar groen). 
- Er is geen andere aan- of uitbouw aan de betreffende gevel aanwezig. 
 
Maatvoering: 
- Hoogte: in ieder geval niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw. 
- Breedte: maximaal 100% van de breedte oorspronkelijke achter- of zijgevel van hoofdge-

bouw. 
- Diepte maximaal 3.00 m gemeten vanaf oorspronkelijke gevel. 
- Oppervlakte: inclusief overige op het zijerf aanwezige bebouwing, mag maximaal 50% van 

het oorspronkelijk zijerf zijn bebouwd. 
 
Vormgeving: 
- Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekige plattegrond. 
- Met een plat dak afgedekt. 
- Geen doorgetrokken dakvlak van hoofdgebouw over aan- of uitbouw. 
- Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 
- Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van hoofd-

gebouw. 
- Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. 
 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal- en kleurgebruik van gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en 

profielen hoofdgebouw. 
- Aan- of uitbouw aan de zijgevel bestaat uit minimaal 20% en maximaal 75% openin-

gen/glasvlak. 
- Bij tussenwoningen een eenvormige en ondergeschikte overgang door bijvoorbeeld gemet-

selde muur op erfgrens (muurdam) of met behulp van scheidende penant. 
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2.3  Bijgebouwen en overkappingen 
 
Omschrijving en uitgangspunten 
Een bijgebouw of overkapping is een grondgebonden bouwwerk van één 
bouwlaag. Een bijgebouw staat los op het erf van het hoofdgebouw en is 
meestal bedoeld als schuur, tuinhuis, of garage. De overkapping staat los op 
het erf of tegen het hoofdgebouw aan en is meestal bedoeld als carport of 
luifel boven een deur of raampartij. Het bestemmingsplan treedt in eerste 
instantie regelend op voor wat betreft rooilijnen en maximale afmetingen. Als 
bijgebouwen zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, zijn zij voor het 
straatbeeld zeer bepalend. Een bijgebouw of overkapping dient dan ook 
primair te worden gebouwd aan de achterkant (achtererf of zijerf als deze 
niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen). 
 
De gemeente streeft in principe naar een bescheiden uiterlijk van de 
bijgebouwen en overkappingen: materialen en kleuren van gevels en 
dakvlakken afgestemd op die van het hoofdgebouw, eenvoudige kapvorm 
en geen onnodig grote dakoverstekken of versieringen. Bijgebouwen 
moeten qua uitstraling en volume ondergeschikt zijn aan het oorspronkelijke 
hoofdgebouw en afgestemd worden op het karakter van het hoofdgebouw of 
de erfinrichting. Een belangrijk kenmerk van een overkapping is de 
transparantie. Overkappingen mogen niet met wanden worden dichtgezet. 

ria van toepassing. 

rgelegd.  

 
Met het oog op het bijzondere karakter van de bebouwing aangeduid als 
‘bebouwingstype H2’, ‘bebouwingstype H3’, bebouwingstype G2’, 
bebouwingstype G3’ en ‘bebouwingstype W3’ zijn met betrekking tot 
bijgebouwen en overkappingen aan de voorkant op deze bebouwingstypen 
naast de algemeen geldende sneltoetscriteria nog aanvullende 
sneltoetscrite
 
 
Welstandscriteria voor bijgebouwen en overkappingen aan de voorkant 
Een bijgebouw of overkapping aan de voorkant voldoet aan redelijke eisen 
van welstand, als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet 
een bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er sprake 
van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de 
sneltoetscriteria, dan zal de bouwaanvraag voor advies aan de 
welstandscommissie worden voo
 
Voor alle gebieden geldende criteria: 
Algemeen: 
- Geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld een overkapping aan een reeds bestaande 

aan-, uitbouw of bijgebouw). 
 
Plaatsing en aantal: 
- Afstand tot voorerf minimaal 3.00 m. 
- Afstand tot erfgrens minimaal 0.50 m (achter erfafscheiding), tenzij het bijgebouw voor wat 

betreft materialisering is geïntegreerd in de erfafscheiding (bijvoorbeeld beiden metselwerk). 
- Afstand tot gevels van het hoofdgebouw minimaal 2.00 m voor bijgebouwen. 
 Niet meer dan twee bijgebouwen en/of overkappingen op het gehele erf. 
 
Maatvoering: 
- Hoogte: maximaal 3.00 m gemeten vanaf het aansluitend terrein. 
- Oppervlakte: maximaal 10 m² per bijgebouw/overkapping met dien verstande, dat - inclusief 

overige op het zijerf aanwezige bebouwing -maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- 
respectievelijk zijerf mag zijn bebouwd. 
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Vormgeving: 
- Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekig plattegrond.  
- Overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en minimaal aan twee 

zijden open. 
- Met een plat dak afgedekt. 
- Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van 

hoofdgebouw. 

andprofielen. 

- Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. 
 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal en kleur van gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw of 

afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of hout). Geen golfplaat, betonplaten of 
damw

- Bij integratie met erfafscheiding materiaal en kleurgebruik gelijk aan erfafscheiding. 
- Gevels bijgebouw bestaan uit maximaal 75% gevelopeningen/glasvlak. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstypen H2, H3, G2 en G3: 
Algemeen: 
- De bouw van een bijgebouw of overkapping mag niet leiden tot samenvoeging van 

bouwmassa’s. 

uw. 

 
Vormgeving 
- De vormgeving van een bijgebouw of overkapping dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke 

vormgeving van het hoofdgebouw. 
 
Materiaal, detaillering en kleur: 
- De detaillering van een bijgebouw of overkapping dient aan te sluiten bij die van het 

hoofdgebo
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstype W3: 
Vormgeving: 
- Gevelopeningen in een bijgebouw dienen verticaal gericht te zijn. 
 
 
Welstandscriteria voor bijgebouwen en overkappingen  
aan de achterkant  
Een bijgebouw of overkapping aan de achterkant is niet in strijd met redelijke 
eisen van welstand, als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een bijgebouw of overkapping niet aan onderstaande criteria of is er 
sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid 
van de sneltoetscriteria, dan zal de bouwaanvraag voor advies aan de 
welstandscommissie worden voorgelegd.  

d. 

 
Algemeen: 
- Geen secundaire overkapping (bijvoorbeeld een overkapping aan een reeds bestaande 

aan-, uitbouw of bijgebouw). 
 
Plaatsing en aantal: 
- Afstand tot voorerf minimaal 3.00 m. 
- Afstand tot erfgrens minimaal 0.50 m (achter erfafscheiding) tenzij bijgebouw wat betreft 

materialisering is geïntegreerd in erfafscheiding (bijvoorbeeld beide metselwerk). 
- Afstand tot gevels hoofdgebouw minimaal 2.00 m voor bijgebouwen. 
- NIet meer dan twee bijgebouwen en overkappingen op het gehele erf. 
 
Maatvoering: 
- Hoogte: maximaal 3.25 m gemeten vanaf het aansluitend terrein. 
- Bij toepassing van zadeldak goothoogte maximaal 2.70 m en nokhoogte maximaal 5.00 m 

gemeten vanaf het aansluitend terrein. 
- Oppervlakte: maximaal 30 m², met dien verstande dat inclusief overige op het achter- of 

zijerf aanwezige bebouwing, maximaal 50% van het oorspronkelijk achter- resp. zijerf mag 
zijn bebouw
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Vormgeving: 
- Vormgegeven in één bouwlaag met een rechthoekig plattegrond. 
- Overkapping met maximaal twee zijden tegen gevels hoofdgebouw en minimaal aan twee 

zijden open. 
- Plat afgedekt of desgewenst een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm, -helling en 

nokrichting. 

uw. 

andprofielen. 

- Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 
- Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van 

hoofdgebo
- Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. 
 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal en kleur van gevels, kozijnen en profielen gelijk aan het hoofdgebouw of 

afgestemd op tuinkarakter (metselwerk of hout). Geen golfplaat, betonplaten of 
damw

- Bij integratie met erfafscheiding materiaal en kleurgebruik gelijk aan erfafscheiding. 
- Bijgebouw bestaat uit minimaal 20% en maximaal 75% gevelopeningen/glasvlak. 
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2.4  Kozijn- en gevelwijzigingen 
 
Omschrijving en uitgangspunten 
Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij het veranderen of verplaatsen 
van een kozijn, kozijninvulling, luik of gevelpaneel. Een kozijn- of 
gevelwijziging is in principe bouwvergunningvrij. Licht-
bouwvergunningplichtig is een dergelijke bouwkundige ingreep, indien de 
wijziging plaatsvindt aan de voorkant en indien de bestaande gevelopening 
wijzigt. Omdat de opbouw en indeling van de gevel een belangrijk onderdeel 
is van de architectonische vormgeving van het gebouw en/of de straatwand, 
moeten ook de kozijn- of gevelwijzigingen zorgvuldig worden ingepast. 
Samenhang en ritmiek in straatwanden mogen niet worden verstoord door 
incidentele kozijn- of gevelwijzigingen. Met name een kozijn- of 
gevelwijziging in de voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de weg of 
het openbaar groen, vraagt om een zorgvuldige vormgeving. Een kozijn- of 
gevelwijziging moet passen bij het karakter van het hoofdgebouw en de 
karakteristiek van de omgeving. Een naoorlogse woning vraagt bijvoorbeeld 
om andere vormgeving dan een his detorisch pand uit de 19  eeuw.  

rdelingskader.  

ng. 

 
Het uitgangspunt van de sneltoetscriteria is dat de oorspronkelijke of 
originele vormgeving in elk geval niet strijdig is met redelijke eisen van 
welstand. Belangrijke te handhaven kenmerken daarbij zijn de maatvoering 
van de negge en profilering van het kozijn en het raamhout. De 
materialisering en (mate aan) detaillering is voornamelijk afhankelijk van het 
gebiedsgerichte beoo
 
Met het oog op het bijzondere karakter van de bebouwing aangeduid als 
‘bebouwingstype H2’, ‘bebouwingstype H3’, bebouwingstype G2’, 
bebouwingstype G3’ en ‘bebouwingstype W3’ zijn met betrekking tot kozijn- 
en gevelwijzigingen op deze bebouwingstypen naast de algemeen geldende 
sneltoetscriteria nog aanvullende sneltoetscriteria van toepassi
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Welstandscriteria voor kozijn- of gevelwijzigingen 
Een kozijn- of gevelwijziging is niet in strijd met redelijke eisen van welstand, 
als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een kozijn- of 
gevelwijziging niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een 
bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de 
sneltoetscriteria, dan zal de bouwaanvraag voor advies aan de 
welstandscommissie worden voorgelegd. 
 
Wijzigingen aan de voorgevel of zijgevel als deze gekeerd is naar de weg of 
openbaar groen, zijn altijd van grote invloed op het straatbeeld. 
 
Voor alle gebieden geldende criteria: 
 
Algemeen: 
- Gevelwijziging dient in overeenstemming te blijven met de architectuur/ het tijdsbeeld van 

de oorspronkelijke gevel. 
  
Plaatsing en aantal: 
- Niet aan voorgevel of zijgevel als zijerf/-gevel gekeerd is naar de weg of openbaar groen. 
 
Maatvoering: 
- Oorspronkelijke verhouding maatvoering kozijn en ramen behouden. 
- Diepte van negge gelijk aan bestaande situatie. 
- De oorspronkelijke profielafmetingen van het kozijn en/of het raamhout behouden. 
 
Vormgeving: 
- Een individuele wijziging leidt niet tot een wijziging van de oorspronkelijke geleding en 

indeling van de gehele gevel, m.a.w. verticale of horizontale indeling van gevel handhaven. 

jsten. 

eren. 

n. 

- Samenhang en ritmiek van de straatwand worden niet verstoord. 
- De gevel van begane grond en verdieping(en) blijft samenhangend. 
- De hoofdindeling komt overeen met de oorspronkelijke indeling: 

- indeling raamhout behouden; 
- eventuele roedeverdeling alleen met authentieke roedes; 
- toegevoegde of vervangende draaiende of schuivende delen zijn mogelijk. 

- Gevelopeningen niet geblindeerd met panelen of schilderwerk. 
- Bestaande lateien, onderdorpels, raamlijsten, speklagen en/of rollagen in originele staat of 

in ieder geval in overeenstemming met op de vormentaal van andere in de gevel 
voorkomende lateien, onderdorpels en/of raamli

 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal- en kleurgebruik overeenkomstig de reeds aanwezige materialen en kleuren van 

het hoofdgebouw. 
- Indien stalen kozijn- en raamprofielen worden vervangen door aluminium renovatieprofielen, 

dan dient de dimensionering en profilering van de aluminium profielen die van de te 
vervangen stalen profielen te benad

- Bij toepassing van kunststof bij vervanging van houten kozijnen uitsluitend verdiept of 
oorspronkelijk profiel van houten kozijn toepasse

- Geen opvallend en/of contrasterend kleurgebruik. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstypen H2, H3, G2 en G3: 
Vormgeving 
- De vormgeving van een kozijn- of gevelwijziging dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke 

vormgeving van het hoofdgebouw. 
 
Materiaal, detaillering en kleur: 
- De detaillering van een kozijn- of gevelwijziging dient aan te sluiten bij die van het 

hoofdgebouw. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstype W3: 
Vormgeving: 
- Gevelopeningen in een bijgebouw dienen verticaal gericht te zijn. 
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2.5  Dakkapellen 
 
Omschrijving en uitgangspunten  
Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de 
lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. 
Dakkapellen zijn, als ze zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, voor het 
straatbeeld zeer bepalend. Een dakkapel dient dan ook primair te worden 
gebouwd aan de achterkant (op het achter- of zijdakvlak als het zijerf of -
gevel niet gekeerd is naar de weg of het openbaar groen). 
 
Dakkapellen moeten een ondergeschikte toevoeging zijn aan een dakvlak. 
Het plaatsen van een dakkapel mag dus niet ten koste gaan van de 
karakteristiek van de kapvorm. Daarom mag een dakkapel nooit domineren 
in het silhouet van het dak en moet de noklijn van het dak, afhankelijk van 
straatprofiel, vanaf de weg zichtbaar blijven. Bovendien moet de ruimte 
tussen dakkapel en goot voldoende zijn. Bij meerdere dakkapellen op één 
doorgaand dakvlak streeft de gemeente naar een herhaling van uniforme 
exemplaren en een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn. 
Herhaling binnen een blok (van dezelfde architectuur/bouwstijl) kan rust en 
samenhang brengen.  

epassing. 

gericht’ van 
steek. 

meen 
eldende sneltoetscriteria nog aanvullende sneltoetscriteria van toepassing. 

dan zal de 
ouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd.  

ebieden geldende criteria:

 
De hierna volgende sneltoetscriteria hebben onderscheidend betrekking op 
dakkapellen aan de voorkant en dakkapellen aan de achterkant. 
Voor de dakkapellen aan de achterkant zijn algemeen geldende 
sneltoetscriteria van to
Dakkapellen aan de voorkant (= voorzijde woning en aan de zijde van de 
weg of openbaar groen) zijn van grote invloed op de kenmerken en 
karakteristieken van het bebouwingstype. Om die reden zijn de 
sneltoetscriteria voor dakkapellen aan de voorkant ‘gebieds
in
 
Met het oog op het bijzondere karakter van de bebouwing aangeduid als 
‘bebouwingstype H2’, ‘bebouwingstype H3’, bebouwingstype G2’, 
bebouwingstype G3’ en ‘bebouwingstype W3’ zijn met betrekking tot 
dakkapellen aan de voorkant op deze bebouwingstypen naast de alge
g
 
Welstandscriteria voor dakkapellen aan de voorkant  
Een dakkapel aan de voorkant voldoet aan redelijke eisen van welstand, als 
aan onderstaande welstandscriteria wordt voldaan. Voldoet een dakkapel 
niet aan onderstaande criteria of is sprake van een bijzondere situatie of 
gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de criteria, 
b
 
Voor alle g  

 op het 

an het hoofdgebouw. 
Geen dakkapel op bijgebouw, aan- of uitbouw. 

- en individueel hoofdgebouw gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding 
voorgevel. 

 
Algemeen: 

De dakkapel is gelijkvormig aan ee- rder met vergunning geplaatste dakkapellen
betreffende dakvlak van het bouwblok. 

- De dakkapel is een ondergeschikte toevoeging a
- 
 
Plaatsing en aantal: 

Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde b- ouwblok regelmatige rangschikking op horizontale 
lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt. 
Bij e
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- Minimaal 1.00 m dakvlak boven, onder en aan weerszijden van de dakkapel. Indien de oor-
spronkelijke dakkapellen in hetzelfde dakvlak met de voet lager staan of in de goot staan, 
geldt die oorspronkelijke plaatsing voor wat betreft de onderzijde als uitgangspunt. De af-
stand tot boven- en onderkant dak wordt verticaal gemeten; de afstand tot zijkant gemeten 
aan de bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van 
de dakkapel). 

- Niet meer dan één dakkapel per woning op het betreffende dakvlak. 
 
Maatvoering: 
- Hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak 

met een maximum van 1.30 m gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of 
daktrim. 

- Breedte in totaal maximaal 30% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 
2.00 m gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels gemeten aan 
de bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de 
dakkapel). 

 
Vormgeving: 
- Afgedekt met een plat dak. 
- Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 
- Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van 

hoofdgebouw. 
- Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. 
 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en 

profielen hoofdgebouw. 
- Beperkte toepassing van dichte panelen in het voorvlak, eventueel alleen in ondergeschikte 

mate tussen de glasvlakken. 
- Zijwanden dakkapel in lichtgrijze kleur. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstypen H2, H3, G2 en G3: 
Vormgeving: 
- De vormgeving van een dakkapel dient aan te sluiten bij de oorspronkelijke vormgeving van 

het hoofdgebouw. 
 
Materiaal, detaillering en kleur: 
- De detaillering van een dakkapel dient aan te sluiten bij die van het hoofdgebouw. 
 
Aanvullende sneltoetscriteria bebouwingstype W3: 
Vormgeving: 
- Een dakkapel dient als één geheel herkenbaar te blijven. 
- Een dakkapel dient liggend te worden uitgevoerd. 
- In afwijking van het hiervoor onder de ‘Voor alle gebieden geldende criteria, maatvoering’ 

dient een dakkapel onder in het dakvlak, maar wel los van de goot, te worden geplaatst. 
 
Welstandscriteria voor dakkapellen aan de achterkant (voor zover niet 
vergunningvrij) 
Een dakkapel aan de achterkant of een niet naar de weg of openbaar groen 
gerichte zijde (voor zover niet vergunningvrij) is niet in strijd met redelijke 
eisen van welstand, als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een dakkapel niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een 
bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid van de 
sneltoetscriteria, dan zal de bouwaanvraag voor advies aan de 
welstandscommissie worden voorgelegd. 
 
Algemeen: 
- De dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende dakvlak 

van het bouwblok. 
- De dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw. 
 
Plaatsing en aantal: 
- Bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op horizontale 

lijn, dus niet boven elkaar gerangschikt. 
- Bij individuele woning/pand gecentreerd in het dakvlak of gelijk aan geleding voorgevel. 
- Minimaal 0.50 m dakvlak boven, onder en aan weerszijden van de dakkapel, afstand tot 

boven- en onderkant dak verticaal gemeten, afstand tot zijkant gemeten aan de bovenzijde 
van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de dakkapel). 
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- Bij meerdere dakkapellen/dakramen een tussenruimte van minimaal 1.00 m. 
- Niet meer dan twee dakkapellen per woning op het betreffende dakvlak. 
 
Maatvoering: 
- Hoogte maximaal 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het dakvlak 

met een maximum van 1.65 m gemeten vanaf voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord of 
daktrim. 

- Breedte in totaal maximaal 50% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 
3.00 m gemeten tussen midden woningscheidende bouwmuren of eindgevels gemeten aan 
de bovenzijde van de dakkapel (bij kilkepers gemeten aan de onderzijde/dakvoet van de 
dakkapel). 

 
Vormgeving: 
- Plat afgedekt of, bij een dakhelling groter dan 45° desgewenst een aangekapte dakkapel 

met een minimale dakhelling van 25°. 
- Gevelgeleding gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw. 
- Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelramen en kozijnen van hoofd-

gebouw. 
- Geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten. 
 
Materiaal en kleur: 
- Materiaal- en kleurgebruik gevels, kozijnen en profielen gelijk aan gevels, kozijnen en 

profielen hoofdgebouw. 
- Materiaal- en kleurgebruik van kap bij aangekapte dakkapel gelijk aan kap hoofdgebouw. 
- Voorvlak grotendeels gevuld met glas; beperkte toepassing van dichte panelen. 
- Zijwanden dakkapel in donkere kleur of afgewerkt in kleur van het dakvlak. 
- In geval van toepassing van Trespa-panelen, dienen de panelen blind te worden bevestigd. 
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Aanvullende criteria voor dakkapellen per kapvorm 
Bij een aantal afwijkende kapvormen zijn naast bovenstaande 
sneltoetscriteria voor de voor- en achterkant een aantal aanvullende 
welstandscriteria van toepassing. In geval van combinaties van verschillende 
dakvormen, zal door de welstandscommissie per situatie een afweging 
gemaakt worden van de toelaatbare uitbreidingen. 

elijk. 

 welstand. 

pel.  

.  

 
Zadeldak met hellingshoek <30° 
Soms geeft een zadeldak door de flauwe helling weinig tot geen 
gelegenheid om een dakkapel toe te passen. Door de flauwe helling wordt 
de bovenzijde van de dakkapel namelijk (nagenoeg) gelijk met de nok. 
Hierdoor worden het dakvlak en het silhouet te sterk aangetast, daarom is 
plaatsing van een dakkapel op een zadeldak met een helling kleiner dan 30° 
welstandshalve ongewenst. Een reguliere dakkapel is hier dus niet goed 
mog
 
Als de vrije hoogte onder de nok tenminste 2.00 m bedraagt, kan soms een 
oplossing worden gevonden door de nok te verplaatsen en te verhogen. Dan 
spreken we van een dakopbouw. Plaatsing valt dan onder een reguliere 
vergunningprocedure en zal door de welstandscommissie worden 
beoordeeld op redelijke eisen van
 
Zadeldak met hellingshoek > 30° 
De algemene sneltoetscriteria voor dakkapellen zijn hier van toepassing. 
Hiervoor gelden dus geen aanvullende sneltoetscriteria. 
 
Zadeldak met wolfseind 
De beperkte maat van het wolfseind is ongeschikt voor toevoegingen. De 
zijdakvlakken zijn hiervoor meer geschikt. Er dient dan gehandeld te worden 
als bij het zadeldak. Hierbij dienen de wolfseinden te worden gerespecteerd. 
Dakopbouwen zijn daarom niet gewenst. 
 
Zadeldak met vliering 
De basismaat van de vliering is te gering om een dakkapel of dakopbouw te 
realiseren. Plaatsing hoog in het dakvlak geeft een onevenwichtig beeld. Bij 
deze dakvorm dus geen dakkapellen op dakvlak. 
 
Schild-, tent- of piramidedak 
Het karakter van deze kapvormen, met naar de nok toelopende hoekkepers, 
vereist een zeer beperkte afmeting van de dakkapel. Bij situering van de 
dakkapel dienen de hoekkepers te worden gerespecteerd en dient minimaal 
een meter dakvlak vrij te blijven, gemeten aan de bovenzijde van de 
dakka
 
Mansardedak 
Een daktoevoeging aan de achterkant is toegestaan in het onderste deel 
van het dakvlak. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een schuin 
afgedekte dakkapel en een dakkapel met plat dak. In beide gevallen dient de 
bovenaansluiting met het dakvlak op de knik van het dakvlak plaats te 
vinden
 
Lessenaardak 
Voor dakkapellen op lessenaardaken gelden dezelfde uitgangspunten als 
voor zadeldaken. Afhankelijk van de hoek van het dak en de nok- en 
goothoogte gelden verschillende regels. Wanneer de hoek kleiner is dan 30° 
is een dakkapel welstandshalve niet wenselijk. Bij een hoek kleiner dan 45° 
is een dakkapel aanvaardbaar, indien de hoogte onder de nok meer dan 
2.70 m meet.  
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Asymmetrisch dak 
Een dakkapel hoog in het dakvlak geeft bij een asymmetrisch dakvlak een 
onevenwichtig beeld en is welstandshalve niet gewenst. Het advies hier is 
omzetten naar het andere dakvlak. 
 
In het algemeen worden dakkapellen onder in het dakvlak toegepast. Door 
de grootte van het dakvlak ontstaat hiermede een goed en evenwichtig 
beeld. Door de hoogte van het dakvlak is hier een dakkapel met een 
inwendige hoogte tot de verdiepingsvloer voorstelbaar. 
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2.6  Erfafscheidingen 
 
Omschrijving en uitgangspunten 
Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van 
een buurerf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet 
in de eerste plaats door beide kanten worden gewaardeerd. Indien aan deze 
voorwaarde wordt voldaan, zal de gemeente zich terughoudend opstellen. 
Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de 
ruimtelijke kwaliteit. De gemeente streeft ernaar een rommelige indruk door 
een te grote verscheidenheid aan erfafscheidingen te voorkomen. Vooral in 
nieuwbouwwijken is dit een belangrijk punt, omdat het groen hier de eerste 
jaren nog niet volgroeid is.  

 bij landgoederen. 

ling.  

t. 

.  

 
Erfafscheidingen moeten passen bij het karakter van de omgeving. In het 
buitengebied bijvoorbeeld zijn dichte, gebouwde erfafscheidingen bijna altijd 
storend. Hier dient bij voorkeur te worden gewerkt met hagen en 
windsingels, eventueel in combinatie met onopvallend open gaaswerk 
zonder puntdraad. In sommige gevallen is een open hekwerk ook 
voorstelbaar, zoals bijvoorbeeld
Erfafscheidingen moeten op een zorgvuldige en professionele manier 
worden geplaatst en moeten worden gemaakt van duurzame materialen. 
Een lange, gesloten, slecht onderhouden schutting wekt bij velen het gevoel 
op van verloedering en sociale onveiligheid. Begroeide hekwerken en 
beplantingen hebben een open en vriendelijke uitstra
Opgemerkt dient te worden, dat erfafscheidingen in de vorm van uitsluitend 
beplanting niet vallen onder de bouwregelgeving (WRO en Woningwet). 
Deze kunnen en mogen dan ook niet op welstand worden getoets
 
Welstandscriteria voor erfafscheidingen 
Het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding is niet in strijd met redelijke 
eisen van welstand, als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. 
Voldoet een erf- of perceelafscheiding niet aan onderstaande criteria of is er 
sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasbaarheid 
van de sneltoetscriteria, dan zal de bouwaanvraag voor advies aan de 
welstandscommissie worden voorgelegd
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Algemeen: 
aan de voorkant: 
- Voor bebouwing behorende tot de bebouwingstypen H1, H2, H3, W1, W3, W4 en W5 gel-

den afwijkende welstandscriteria. Plannen behorende tot deze bebouwingstypen worden 
voorgelegd aan de welstandscommissie en door de commissie getoetst op de gebiedsge-
richte criteria. 

 
Maatvoering:  
- Hoogte maximaal 1.00 m, als de erfafscheiding wordt geplaatst voor of op minder dan 

1.00 m afstand tot het voorerf. 
- Hoogte maximaal 2.00 m, als de erfafscheiding wordt geplaatst op minimaal 1.00 m afstand 

tot het voorerf. 
 
Vormgeving: 
- Vormgeving afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel, tenzij deze niet voldoet 

aan de hier genoemde sneltoetscriteria voor erf- en perceelafscheidingen. 
- Gazen hekwerken uitsluitend ter ondersteuning van over deze hekwerken groeiende be-

planting. 
- Geleding houten erfafscheiding afgestemd op erfafscheiding van belendend perceel of 

reeds bestaande erfafscheiding in de omgeving. 
- Rechte vormgeving, geen toogvormen. 
 
Materiaal en kleur:  
- Terughoudend materiaal- en kleurgebruik: vermijden van contrast met bebouwing in omge-

ving. 
- Kleur en materiaal aansluitend op erfafscheiding van naburig perceel, tenzij deze niet vol-

doet aan de hier genoemde sneltoetscriteria voor erf- en perceelafscheidingen. 
- Houtwerk om-en-om aangebracht, indien geplaatst achter de voorgevelrooilijn op de zij- of 

achtererfgrens, als deze niet gekeerd is naar de weg of openbaar groen. 
- Metselwerk conform het hoofdgebouw, waarboven mogelijk metalen stijlen in donkere kleur 

of schotten van houten planken tussen gemetselde penanten. 
- Geen toepassing van betonplaten, kunststofplaten, staalplaten, golfplaten, damwandprofie-

len, rietmatten, prefab-hekwerken of houten vlecht-/tuinschermen. 
- Geen felle contrasterende kleuren. 
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3 BEGRIPPENLIJST 
 
A 
 
Aanbouw: Grondgebonden toevoeging, meestal van één bouwlaag aan een 
gevel van een gebouw. 
 
Aangekapt: Aanbouw met kap verbonden met het hoofdgebouw. 
 
Achterkant: De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde 
van een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant 
van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg 
of het openbaar groen 
 
Afdak: Hellend of plat dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een 
gebouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen. 

nne. 

tigingsconstructie. 

n 

 
Afstemmen: In overeenstemming brengen met. 
 
Analoog: Overeenkomstig 
 
Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoeld voor de 
bevestiging van een ante
 
Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, een 
antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast 
opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende beves
 
Asymmetrisch dak: Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. 
 
Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke; origineel; eigen 
kenmerken dragend; oorspronkelijk. 
 
B 
 
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal 
natuursteen, kunststeen of bakstee
 
Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
 
Beschot: Houten bekleding van een muur, inwendig als een lambrisering, 
meestal niet tot de volle hoogte. 
 
Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, 
werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter. 
 
Behouden: Handhaven, bewaren, in stand houden. 
 
Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan. 
 
Bijgebouw: Grondgebonden gebouw meestal in één bouwlaag dat los van 
het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 
tuinhuis of garage. 
 
Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur of andere 
opening. 
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Blinde bevestiging: Een niet voor het oog waarneembare bevestiging. 
 
Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal 
uitgevoerd in hout of plaatmateriaal. 

 

. 

. 

 
Boerderij: Gebouw of complex van gebouwen op een erf met een 
(oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij horende woonhuis.
 
Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte. 
 
Bouwblok: Een geheel van geschakelde of aaneengebouwde bebouwing. 
 
Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een bouwwerk.  
 
Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een gebouw. 
 
Bouwvergunning: Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de 
Woningwet. 
 
Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het 
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 
 
Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten. 
 
Bovenbouw: Bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal belangrijkste 
gedeelte van een gebouw, meestal in tegenstelling tot de onderbouw, het 
dragende gedeelte, fundament. 
 
Brandgevel: Tot de nok opgetrokken gevel tussen belendende percelen om 
het gevaar voor het overslaan van brand te verminderen. 
 
Bungalow: Meestaal vrijstaande woning, waarvan alle vertrekken op de 
begane grond zijn gesitueerd
 
C 
 
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een 
woning. 
 
Classicisme: Stroming in de bouwkunst; bouwstijl. 
 
Compositie: Ordening van delen tot een geheel. 
 
Concept: Ontwerp. 
 
Conformeren: Zich voegen naar; gelijkvorming maken; aanpassen aan; 
afstemmen op
 
Context: Omgeving; situatie; geheel van omringende ruimtelijke kenmerken. 
 
Contrasteren: Een tegenstelling vormen. 
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D 
 
Dak: Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of 
meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak. 
 
Dakafdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking 
is aangebracht.  
 
Dakhelling: De hoek van het dakvlak. 
 
Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om 
de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. 
 
Daklantaarn: Opgetilde lichtdoorlatende constructie in dakvlak (daklicht). 
 
Daknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn van twee 
dakvlakken, de hoogste lijn van het dak 
 
Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de 
nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak 
verandert. 
 
Dakraam: Raam in een dak. 
 
Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van waterkering. 
 
Dakvlak: Een vlak van het dak/kap. 
 
Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en 
de onderliggende gevellijn. 
 
Damwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met een damwandprofilering. 
 
Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en 
dak of gevel en raam. 
 
Detaillering: Uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. 
aansluitingen. 
 
Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie. 
 
Doorsnede: Vlak waarlangs een bouwwerk of bouwmassa is doorgesneden 
en dat vervolgens in detail op een tekening is geprojecteerd (profiel). 
 

Langsdoorsnede: Doorsnede over de lengte van een bouwwerk. 
Dwarsdoorsnede: Doorsnede over de breedte van een bouwwerk. 

 
Drager en invulling: De drager is de constructie van een gebouw, waaraan 
de invulling is toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind. (Heeft 
vooral betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het 
verschil tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in een groot 
gebouw of rij huizen te onderscheiden.) 
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E 
 
Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel. 
 
Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan, dat direct is 
gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van 
het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan van 
toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt. 

n 

 genoemd. 

t. 

en. 

 
Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het gebouw is 
gelege
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het gebouw is 
gelegen 
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen 

 
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw, 
een souterrain of kelder niet daaronder begrepen. 
 
Erker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een 
gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en 
glas. 
 
F 
 
Flat: Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De 
appartementen in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt 
flat/flatjes
 
G 
 
Galerij: Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft 
tot de afzonderlijke woningen. 
 
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vorm
 
Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating 
(oorspronkelijk houten planken). 
 

 Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen. 
 
(Gevel)geleding/gevelcompositie: Onderverdeling van de gevel in kleinere 
vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel door 
middel van gevelopeningen, metselwerk, verspringingen of andere 
gevelkenmerken en -detaillering
 
Gevelmakelaar: Decoratieve bekroning van een geveltop. 
 
Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak.  
 
Goothoogte: Verticaal vanaf de bovenkant goot, boeiboord, druiplijn of 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan de gemiddelde hoogte van 
het aan dat bouwwerk aansluitende, afgewerkte bouwperceel. 
 
Gootklos: Zie klossen. 
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Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de ge-
vel vormen. 
 
H 
 
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan 
de hoek van een gebouw. 
 
Hoek- en kilkeper: snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. 
 
Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie 
of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken 
 
Hybride: Uit heterogene elementen opgebouwd. 
 
I 
 
Idioom: bijzondere, karakteristieke manier van vormgeving. 
 
Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële bestemming. 
 
Installatie: Set van beeld- en/of geluidsapparatuur, het aanbrengen van 
technische toestellen (montage) en/of deze toestellen zelf. 
 
Integreren: Tot een geheel samenvoegen. 
 
Inzichtelijk: Inzicht verschaffend. 
 
K 
 
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de 
dakbedekking draagt. 

akgoten. 

en. 

 
Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid. 
 
Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of 
stad. 
 
Kleurstelling: Naast elkaar toepassen van bepaalde kleuren. 
 
Kleurenpallet: Reeks van samenhangende kleuren, typerend voor een 
bepaald gebouw of bepaalde omgeving. 
 
Klossen: Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter 
ondersteuning van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals d
 
Koof: (Gebogen of schuin) vlak dat de overgang vormt tussen de wand en 
de zoldering van een vertrek. 
 
Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige 
vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw. 
 
Kopgevel: Gevel aan het smalle eind/de kop van een gebouw. 
 
Kroonlijst: Bovenste lijst van een hoofdgestel, boven het fries, in het 
algemeen ter beëindiging van een gebouw naar bov
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L 
 
Lak: Afwerklaag van schilderwerk. 
 
Langsgevel: Gevel van een bouwwerk in de lengterichting langs de weg 
gelegen. 

t. 

 
Lantaarn: Lichtopening in een dak- of gevelvlak (zie ook daklantaarn). 
 
Latei: Draagbalk boven gevelopening. 
 
Lessenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. 
 
Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm van een 
koepel. 
 
Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning van de 
bovenzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijs
 
Lineair: Rechtlijnig, langgerekt. 
 
Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs 
een weg of waterverbinding. 
 
Luifel: Afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder 
niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of gehele pui. 
 
M 
 
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens 
tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend aan 
de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om bouwvergunning. 
 
Mansardekap: Een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek 
geknikt of gebroken dakvlak. 
 
Markies: Opvouwbaar zonnescherm. 
 
Massa: Zichtbaar volume van bebouwing. 
  
Materialisering: Materiaalgebruik.  
 
Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk.  
 
Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn.  
 
Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de 
Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter 
inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 
 
Morfologie: Leer van vormen zelf als geheel of systeem. 
 
Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur.  
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N 
 
Natuurlijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt 
door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische 
elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

.  

t. 

baar groen.  

n. 

gen. 

 
Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de gevel en het 
kozijn
 
Nokvorst: Halfronde dakpan (vorstpan) voor de nok van het dak. 
 
O 
 
Ondergeschikt: Voert niet de boventoon. 
 
Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op 
de begane grond van een huis met meerdere verdiepingen. 
 
Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein.  
 
Oorspronkelijk: Origineel; aanvankelijke vorm; authentiek. 
 
Oorspronkelijke gevel: Gevel behorend tot de oudste gevels van een 
gebouw; gevel van een gebouw in zijn oorspronkelijke staa
 
Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld hetgeen 
daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken 
plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het 
jaar) voor het publiek toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in dit 
verband niet worden aangemerkt als open
 
Orthogonaal: Rechthoekig. 
 
Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw. 
 
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen 
deel. 
 
P 
 
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 
  
Parcelering: Het verdelen in kleinere stukken. 
 
Penant: Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, 
metselwerk in een gevel langs openinge
 
Penthouse: Appartement op de hoogste verdieping van een flat-
/appartementengebouw. 
 
Perceelsgrens: De grens van het bouwperceel. 
 
Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog of 
hoofdgestel te dra
 
Plaatmateriaal: Materiaal van kunststof, staal, hout meestal ten behoeve 
van gevelbekleding. 
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Plattegrondontwikkeling: De ontwikkeling en verandering van het 
grondplan van een gebouw. 

gevoerd. 

/post. 

e wand. 

eringssloten. 

. 

 
Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van 
een gebouw. 
 
Profiel: omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een 
doorsnede daarvan. 
 
Profilering: aangebrachte vorm en maatvoering van profiel  
 
Portiek: Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringende ruimte 
voor de straat- of toegangsdeur. 
 
R 
 
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel van een 
houten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het kozijn buiten het 
muurvlak wordt af
 
Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting 
waarbinnen het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel 
draaiende of schuivende delen van kozijn
 
Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde 
groep waarnaar verwezen kan worden. 
 
Renovatie: Vernieuwing. 
 
Respecteren: Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen. 
 
Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij. 
 
Ritmiek: Regelmatige herhaling. 
 
Rollaag: Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop 
gemetselde stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk boven 
een gevelopening of aan de bovenzijde van een gemetseld
 
Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening aangeeft 
waarbinnen gebouwd mag worden. 
 
S 
 
Schilddak: Dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smalle en 
twee trapeziumvormige aan de lange zijde. 
 
Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte ontginningslinten met 
haaks daarop een stelsel van smalle kavels gescheiden door 
afwat
Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving. 
Speklaag: lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, 
doorgaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen. 
 
Stijl: Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een 
bepaalde stroming
 

 32 



 

T 
 
Tactiel: Met de tastzin verbonden. 
 
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier driehoekige 
dakschilden die in één punt bijeenkomen. 

. 

et 1994. 

).  

l. 

 
Textuur: De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus 
de oneffenheden van de steen en het voegwerk). 
 
Tympaan: Driehoekig of segmentvormige bekroning van een (klassiek) 
gebouw of van een onderdeel daarvan
 
U 
 
Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het 
gebouw toegankelijk is. 
 
Uitvalscherm: Oprolbaar zonnescherm. 
 
V 
 
Verdieping: bouwlaag 
 
Volant: Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm of markies. 
 
Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 
Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmingsplan 
dan wel de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van 
een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van 
een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het 
openbaar groen. 
 
W 
 
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeersw
 
Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of pannen 
gedekt dak ter afdekking van de voorrand. Wordt soms aan de bovenzijde 
over elkaar gekeept.  
 
Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting 
van één afzonderlijke huishouding. 
 
Wolfseind: De beëindiging van een zadeldak, waarbij één of beide 
dakschilden op de kop een afgeknot dakschild heeft/hebben (wolfseind
 
Z 
 
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch 
profie

 33



 

Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maastricht, 25 mei 2004 
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1 INLEIDING 
 
Reclame is er altijd geweest 
 
‘Reclame is er altijd geweest. Ze hoort tot de oorspronkelijkste activiteiten 
van het menselijk geslacht’ (Büchli). 
Reeds de Klassieken kenden omroepers, inscripties, uithangborden en 
uitstallingen met als doel bekendheid te geven aan economische activiteiten. 
Tot de 19de eeuw waren reclameactiviteiten slechts geoorloofd voor zover 
deze door de kerkelijke en wereldlijke overheden oorbaar werden geacht. In 
de 19de eeuw brachten religieuze, politieke, sociale, technische en 
wetenschappelijke veranderingen een ommekeer in het maatschappelijke 
denken waaraan veelal het begrip vrijheid ten grondslag lag. Deze 
ommekeer manifesteerde zich ook op het gebied van de reclame. Een ware 
reclame-explosie ontstond na 1870. 

. 

. 

rets, 1986).  

ijke rol. 

ressief. 

 
Tegenwoordig is de (buiten)reclame een onverbrekelijk onderdeel van het 
economische systeem waaraan gigantische bedragen worden besteed. De 
kritiek behelst vanaf 1960 slechts de bezinning op en de relevantie van 
bepaalde reclame-uitingen. Goede reclame wordt ervaren als een weldadige 
bijdrage aan de samenleving. 
De geschiedenis van de reclame is onderdeel van de geschiedenis van de 
samenleving, zoals geformuleerd door I.J. Idenburg: ‘Reclame is tot op 
zekere hoogte de stem van de beschaving en het reclamepeil hangt samen 
met het culturele peil van de samenleving’. Daarom zijn reclame-uitingen te 
beschouwen als belangrijke cultuurhistorische documenten
 
Reclame en het visuele milieu 
 
Reclames vragen vanuit hun doelstelling aandacht en bepalen daardoor in 
hoge mate de belevingswaarde van het visuele milieu. Aangebracht aan 
gebouwen of als object geplaatst in de gebouwde omgeving of in het 
landschap zijn zij duidelijk aanwezig en ontstaat er een wisselwerking tussen 
reclame en de situatie waarin deze is geplaatst
Geslaagd is de reclame als ze een volledig geïntegreerd onderdeel van het 
totale architectonisch concept uitmaakt. In dit verband te noemen goede 
voorbeelden zijn: Café de Unie te Rotterdam (J.J.P. Oud, 1925).; gebouw 
‘De Volharding’ te Den Haag (J.W.E. Buys, 1928) en de ‘Bioscoop Vreeburg’ 
te Utrecht (G.T. Rietveld, 1936). Bij nieuwbouwprojecten kan een optimale 
harmonie tussen gebouw en reclame worden bereikt als de architect 
daarmee bij het ontwerpen van de nieuwbouw vanaf het begin ten volle 
rekening houdt. De architectonische expressie van een ontwerp kan zelfs 
dusdanig sterk zijn dat in het geheel geen expliciete reclame nodig is. In 
Maastricht is in dit verband te noemen de met de monumentenprijs 1987 
bekroonde verbouwing van het pand Sint Amorsplein 14 (W. A
Bij reclames aan bestaande gebouwen dient te worden gestreefd naar een 
optimale integratie van de reclame in het bestaande concept, waardoor zij 
een goede relatie vormt met de architectuur en de historische omgeving. 
Evenals bij een gebouw, speelt ook bij een reclame de relatie met de 
(stedenbouwkundige) situatie waarin deze wordt geplaatst, alsmede het 
karakter van die situatie, een belangr
 
Blijft de zorg voor een harmonische inpassing van de reclame in de 
omgeving achterwege dan verandert het positieve effect dat een reclame 
kan oproepen in het tegenovergestelde en wordt de reclame ervaren als 
milieuonvriendelijk en zelfs als ag

 1



 

Bij nieuw te bouwen winkelcentra en bij winkelgebieden in nieuwe 
stedenbouwkundige situaties zal de totaliteit van reclames een onmisbaar 
herkenningselement vormen binnen het totale stedenbouwkundige concept. 
Een historische stedenbouwkundige omgeving daarentegen heeft zoveel 
andere eigen waarden, dat de totaliteit van de hoogwaardige reclames een 
bescheiden en terughoudende toevoeging moet zijn, wil er geen competitie 
van onvergelijkbare grootheden ontstaan. Ieder gebied heeft een eigen 
karakter waarop op adequate wijze kan worden ingespeeld. Onderscheid 
wordt gemaakt tussen het beschermd stadsgezicht, het gebied van de 
eerste stadsuitleg, de historische dorpsgebieden, bebouwingslinten en 
gemende bebouwing, de woongebieden, de bedrijvengebieden, de groene 
gebieden en gebieden met hoogbouw, winkelcentra, instituten en autonome 

ebouwing. 

 groot belang. Dan ontstaan 
clames die een toegevoegde waarde zijn voor de stad. 

 reclamevoering geldt dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit 

 de binnensteden constateert men, wat reclames betreft, drie 

- or het totaalbeeld zo 

- 

eping geen 

- 
nd gaan winkelstraten, winkels en 

reclame steeds meer op elkaar lijken. 

k te maken wat verwacht wordt, maar ook in het ergste geval 
kwaliteit af te dwingen. 

b
 
Vaak wordt gestreefd naar reclametoepassingen die elkaar in 
attentiewaarde overtreffen. Het gevolg is dat veel binnen- en buitenlandse 
binnensteden van vaak hoge kwaliteit verscholen en gebukt gaan onder een 
enorme reclamelast. Daarom is ook in de totale zorg voor het visuele milieu 
de aandacht voor het reclameaspect van
re
 
Onder reclame wordt verstaan: 
‘Elke aanduiding van commerciële aard, in de vorm van een opschrift, 
aankondiging en mededeling, al dan niet in combinatie met een 
bouwkundige uitbreiding of attentie-element voor zover deze van de 
openbare straat in, op, aan of rondom gebouwen zichtbaar is.’ De laatste 
jaren is in vele steden een wildgroei te zien aan reclames. Door te grote, te 
vele, te lelijke en op verkeerde plaatsen aangebrachte reclames is het 
stadsbeeld er aanzienlijk op achteruit gegaan. Dat is jammer, want op een 
goede wijze toegepast, kan reclame een positieve bijdrage leveren aan 
zowel het economisch verkeer als het stadsbeeld. Als uitgangspunt voor een 
effectieve
bepalend is voor de attentiewaarde.  
Met name in
problemen: 

firma’s gaan tegen elkaar op schreeuwen, waardo
druk wordt dat elke reclame z’n doel voorbijschiet’; 
reclame-uitingen of standaardwinkelpuien bedekken de oorspronkelijke 
ondergevel, waardoor de architectuur en de eventuele historische 
kenmerken niet meer zichtbaar zijn, en de onderste verdi
enkele relatie meer heeft met de daarbovengelegen gevel; 
een eigen stadsstijl staat op gespannen voet met het corporate image 
van de winkelketens. In geheel Nederla

 
Ondernemers blijken in het algemeen niet zo afwijzend tegenover een 
reclamebeleid te staan als men zou denken. Ook zij zien vaak het belang in 
van een aantrekkelijk stadsbeeld en plaatsen hun bedrijf graag in het geheel 
van een herkenbare winkelstraat. Van belang is dan ook dat eventuele 
verschillen in gezichtspunten door overleg tussen gemeente en 
ondernemers onder één noemer worden gebracht. Dit kan met name door te 
overtuigen dat een stringente reclamevoering juist in het belang is van de 
winkeliers. Hun belang, omdat door het reclamebeleid de stad aantrekkelijk 
wordt of blijft om er te winkelen, te verblijven en te investeren. Als één van 
de voorwaarden geldt dat er een geobjectiveerd en politiek gesanctioneerd 
instrumentarium voor handen is dat kan worden ingezet – om niet alleen 
tevoren duidelij
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Reclamebeleid in Maastricht 
 
Maastricht staat sedert decennia bekend om zijn terughoudende, ingetogen 
reclamebeleid. Het aantrekkelijke stadsbeeld is mede het resultaat van het 
gevoerde reclamebeleid. In dit beleid worden reclame-uitingen niet als 
incidenten gezien, die onafhankelijk worden beoordeeld, doch als 
onlosmakelijk en integraal onderdeel van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 

liteit’. 

                                                     

 
Reeds in 1942 werd door de gemeenteraad het gemeentelijk reclamebeleid 
vastgesteld in de ‘verordening op het stedeschoon’. Deze verordening is in 
1980 geactualiseerd. 
In oktober 1981 werden op basis van de toen vigerende ‘verordening op het 
stedeschoon 1980’ richtlijnen vastgesteld ten behoeve van reclame-
aanvragen. 
Vervolgens werd in juni 1989 door Burgemeester en Wethouders de nota 
reclamebeleid vastgesteld, waarin het reclamebeleid reeds gebiedsgericht 
werd omschreven. 
In 1997 werd door de gemeenteraad een geïntegreerd architectuur-, 
monumenten- en welstandsbeleid (inclusief geïntegreerd reclamebeleid) 
vastgesteld middels de nota ‘de keuze voor kwa
 
De woningwet 2003 vereist dat welstandscriteria voor commerciële reclame-
voeringen, waarvoor een (bouw)vergunning noodzakelijk is op grond van vo-
rengenoemde wet, moeten zijn opgenomen in een Welstandsnota. *†

 
 
† Voor de tekst van deze inleiding werd grotendeels gebruik gemaakt van bestaand tekstmate-

riaal uit de nota ‘reclamebeleid’ (1989) en de nota de ‘keuze voor kwaliteit’ (1997). 
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2 CRITERIA VOOR DE ONDERSCHEIDENE 
GEBIEDEN C.Q. BEBOUWINGSTYPEN 

 
Ieder te onderscheiden gebied c.q. bebouwingstype heeft een eigen karakter 
waarop commerciële reclamevoering op adequate wijze dient in te spelen. 
Het zal duidelijk zijn dat voor de binnenstad (beschermd stadsgezicht) ande-
re criteria gelden dan voor de buitenwijken, dat in een winkelcentrum weer 
andere criteria gelden dan in een woonbuurt en dat voor bedrijfsterreinen 
andere criteria van toepassing zijn dan in een parkgebied. 
 
Te onderscheiden zijn de volgende gebieden c.q. bebouwingstypen, waarbij 
de bijbehorende codering aansluit op de gehanteerde codering van de be-
bouwingstypen: 
 
2.1 Beschermd stadsgezicht. 
2.2 Gebied tussen begrenzing van het beschermd stadsgezicht en de 

rand van de binnenstad. 
2.3 Historische bebouwingslinten en gemengde bebouwing. 
2.4 Woongebieden. 
2.5 Bedrijvengebieden. 
2.6 Groene gebieden. 
2.7 Hoogbouw. 
2.8 Winkelcentrum. 
2.9 Instituten en autonome bebouwing. 
 

2.1 Beschermd stadsgezicht 
 
In de literatuur valt te lezen dat reclametoepassingen en zeker lichtreclames 
aan historische panden en/of in een historisch monumentale omgeving snel 
storend dreigen te worden (Prof. W. Crouwel vond lichtreclames in een der-
gelijke omgeving zelfs milieuonvriendelijk). Omdat de monumenten ( en vele 
beeldbepalende gebouwen) niet ontworpen werden voor het aanbrengen 
van de in onze tijd gebruikelijke reclames, die onderdeel vormen van het 
transformatieproces van dit gebied, zal zeer zorgvuldig te werk gegaan moe-
ten worden. Reclames vragen vanuit hun functie aandacht, en als toevoe-
ging aan de architectuur en in de omgeving gaan zij daarin als zelfstandig 
element meespelen. 
In de Maastrichtse situatie kan echter geconstateerd worden dat de recla-
mes (en de daarbij noodzakelijke technische voorzieningen) in dit gebied 
meestal optimaal geïntegreerd zijn in en ondergeschikt zijn aan de architec-
tuur en de omgeving. Dat geldt zowel voor de dagwaarde als de nachtwaar-
de. Ook ten aanzien van de hoeveelheid reclames (met hun attentiewaarde), 
zowel per pand als in de omgeving, is met de situatie rekening gehouden. 
 
Zijn in de historische architectuur reeds specifieke reclamemogelijkheden 
aanwezig (zoals koofborden en reclamevelden) dan is dat de aangewezen 
plaats voor reclames. Bij eigentijdse pui-invullingen en bij nieuwbouw in de 
historische omgeving zal gestreefd moeten worden naar een volledige inte-
gratie van reclame in het architectonisch concept. In plaats van enkelzijdige 
lichtbakken dienen losse letters van passende afmetingen, kleur en uitvoe-
ring te worden toegepast, om te voorkomen dat storende lichtvlakken wor-
den toegevoegd die niet geïntegreerd kunnen worden in de gevoelige archi-
tectuur en/of omgeving.  
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Uiteraard geldt dit ook voor onverlichte borden en letters, terwijl aanstraling 
hiervan als een technisch weinig fraaie oplossing dient te worden aange-
merkt. Uitgaande van de situatie gelden per straat maximale uitsteekmaten 
voor uithangborden en uitsteekbakken. 
 
Reclames moeten optimaal worden afgestemd op het stadsbeeld en de ar-
chitectuur van de individuele panden. Dat betekent dat aan reclames qua 
hoeveelheid, omvang en vormgeving hoge eisen worden gesteld die tevens 
beperkingen inhouden om wildgroei te voorkomen. Dit houdt tevens in dat 
standaardreclames niet zonder meer kunnen worden toegepast. Als regel 
zal een afstemming op de specifieke situatie noodzakelijk zijn.  
Reclame moet in principe beperkt worden tot de ruimte van de voorgevel 
tussen begane grond en eerste verdieping. Hoger aangebrachte reclames 
gaan snel overheersen en zijn vaak storend voor de eventuele woonfunctie 
op de verdiepingen. Bestaande architectuur met een gaaf en compleet ka-
rakter verdraagt in het algemeen slechts beperkte toevoegingen zodat in dat 
geval meestal volstaan moet worden met de toepassing van losse letters, 
eventueel in combinatie met kleine dubbelzijdige lichtbakken haaks op de 
gevel. 
 
Bij nieuwe puien kan de reclame als regel het beste geïntegreerd worden in 
de nieuwe architectuur. 
 
Reclames aan de binnenzijde van etalages dienen eveneens te passen in 
de architectuur van het betreffende pand. Etalageruiten moeten niet geheel 
of grotendeels worden dichtgeplakt met reclames omdat dit een zeer storend 
beeld oplevert. 
 
In gebieden met een overwegende woonbestemming dienen reclames ach-
terwege te blijven omdat zij de rust van de omgeving verstoren. 
Reclames dienen niet alleen te zijn afgestemd op de architectuur van het 
pand waartoe zij behoren en op het stadsbeeld, zij dienen ook een eigen 
kwaliteit te hebben qua vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, lay-
out en typografie. 
 
Recente ontwikkelingen op wervings- en reclamegebied, zoals het projecte-
ren van lichtbeelden op panden, danwel het projecteren van (recla-
me)beelden vanuit panden op de openbare ruimte doen ernstig afbreuk aan 
de sfeer en het karakter van de historisch waardevolle omgeving. Ook tijde-
lijke reclamevoorzieningen, die bijvoorbeeld alleen tijdens winkeluren wor-
den opgehangen, dienen aan bovengenoemde uitgangspunten te voldoen. 
Steeds meer bedrijven gaan ertoe over, in verband met beperkingen qua 
commerciële reclamevoering in de sfeer van bouwkundige voorzieningen, dit 
door middel van vlaggen, spandoeken, banieren en vaandels te compense-
ren. 
De kwaliteit van het straatbeeld en de monumentaliteit van gevelwanden en 
puien worden door deze overdaad aan commercieel dundoek aangetast. 
Vlaggen en dergelijke dienen derhalve hooguit tijdelijk te worden toegelaten 
in zeer bescheiden aantal als een feestelijke aandachtstrekker van een be-
paald evenement. Op andere momenten dienen deze vlaggen, spandoeken, 
banieren en vaandels achterwege te blijven. 
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Rommelig straatbeeld door een overdaad aan 
reclame-uitingen (Amsterda

 Door een ingetogen reclamevoering blijft het 
Maastrichtse stadsbeeld afleesbaar (Grote St aat) m) 

 
 
Welstandscriteria voor het beschermd stadsgezicht 
 
- Bij de beoordeling van reclame wordt ervan uitgegaan dat deze tech-

nisch, reclametechnisch en visueel optimaal wordt aangepast aan het 
gebouw en ingepast in de omgeving. De attentiewaarde dient meer op 
het stedenbouwkundig-architectonische ensemble te liggen dan op alleen 
de commerciële reclamekant. 

- De reclame op zich dient geïntegreerd te zijn in de architectuur van het 
pand, dus geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het pand, maar 
dient op subtiele wijze kwaliteit toe te voegen. Dit kan het beste worden 
bereikt door reclame-uitingen van meet-af-aan mee te nemen in het ont-
werpproces. 

- Aan de reclames worden qua hoeveelheid, omvang en vormgeving hoge 
eisen gesteld, die tevens beperkingen inhouden om wildgroei te voorko-
men. 

- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter c.q. histori-
sche panden zoveel eigen waarden hebben, die zichtbaar en afleesbaar 
moeten blijven, dient reclame een bescheiden en terughoudende toevoe-
ging te zijn, ook qua grootte en vorm. Hier moet dan ook meestal worden 
volstaan met een toepassing van losse belettering. 

- De reclame dient op zich een eigen kwaliteit te hebben qua vormgeving, 
materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging. 

- Reclame moet een functionele relatie bezitten met het betreffende pand. 
Verwijzingen naar een elders gelegen bedrijf of winkel of merknaam 
wordt niet toelaatbaar geacht, met uitzondering van reclames op licht-
bakken aan lantaarnpalen op de door het College van Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde lijst van doorgaande in- en uitvalswegen. 
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- Reclames dienen beperkt te blijven tot een zone in de voorgevel, name-
lijk tussen begane grond en eerste verdieping en dan nog zoveel mogelijk 
nabij de entree. Hoger aangebrachte reclames gaan al snel het stads-
beeld overheersen en zijn vaak storend voor de eventuele woonfunctie 
op de verdiepingen. 

- Omdat enkelzijdige lichtbakken niet op een goede wijze kunnen worden 
geïntegreerd in de gevoelige architectuur en in de historische omgeving, 
zijn deze niet toegestaan. 

- Voor uithangborden en uitsteekbakken gelden de maximale uitsteekma-
ten en hoogten zoals aangeduid in bijlage A. Hierbij zijn verticale recla-
meteksten niet toegestaan. 

- Banieren zijn slechts toegestaan indien deze qua maat voldoen aan de 
maximale maten zoals toegestaan voor dubbelzijdige lichtbakken (zie bij-
lage 1). Overigens dienen deze banieren qua vormgeving, detaillering, 
materialisering, lay-out en kleurstelling voldoende kwaliteit te bezitten. 

- Verticale, bewegende of knipperende reclames en reclames op daken 
zijn slecht inpasbaar in de architectuur en gaan het stadsbeeld overheer-
sen. Zij voegen vaak geen enkele kwaliteit toe, integendeel. Slechts in 
hoge uitzonderingsgevallen kan een reclame op het dak worden toege-
staan als het een bekroning van de architectuur vormt.  

- In gebieden met een overwegende woonbestemming dienen reclames 
achterwege te blijven omdat zij de visuele rust van de omgeving versto-
ren. Een uitzondering hierop vormen woningen met een praktijkruimte. In 
deze gevallen is een beperkte naams- of beroepsaanduiding mogelijk, bij 
voorkeur nabij de toegangsdeur. 

- Reclame op zonweringen is slechts beperkt toegestaan op de volant. 
- Bij reclames bestaande uit een losse belettering, zijn twee- of meerrege-

lige teksten niet toegestaan. 
- ‘Úitwendige’ neonreclames zijn slechts toegestaan wanneer deze van-

wege de felle uitstraling geen storend effect zijn of hinder in de omgeving 
veroorzaken. 

- Toepassing van neon lichtlijnen is vanwege de overheersende en felle 
uitstraling op de architectuur en omgeving niet toegestaan. Bovendien 
vormen dergelijke richtlijnen een onacceptabele overdaad aan attentie-
waarde. 

- Reclames in de vorm van lichtreflexborden zijn niet toegestaan. 
- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is niet 

toegestaan, omdat deze verlichtingselementen niet op een adequate wij-
ze zijn te integreren in de architectuur. 

- Grootschalige reclameborden, welke vlak of in een driehoekige vorm, al 
of niet tijdelijk op de gevel worden gesitueerd, zijn niet toegestaan, omdat 
deze borden niet op een adequate wijze zijn te integreren in de architec-
tuur. 

- Reclames, gemonteerd in afzonderlijke reliëfkokers, mogen als regel 
geen grotere diepten hebben dan 12 cm. De reliëfkokers dienen vakkun-
dig geschilderd te worden. 

- Kokers, uitsluitend bestemd voor het opbergen van elektrische leidingen 
en andere hulpconstructies dienen geschilderd te worden in dezelfde 
kleur als het gevelvlak, waartegen de reclame wordt aangebracht. 

- Bij nieuwbouw en verbouwing van bestaande panden dienen de elektri-
sche leidingen ten behoeve van de reclame onzichtbaar te worden aan-
gebracht. 
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Een geïnspireerde opdrachtgever en architect hebben een zeer aansprekende 
architectuur ontwikkeld, die reclame overbodig maakt (Amorsplein, architect: W. 
Arets, onderscheiden met de V. de Stuersprijs). 

2.2 Gebied tussen de begrenzing van het beschermd 
stadsgezicht en de rand van de binnenstad 

 
Gebiedsafbakening en karakter 
 
Het beschermd stadsgezicht is gelegen binnen het gebied van de binnen-
stad. Tussen het beschermd stadsgezicht en de rand van de binnenstad.is 
het gebied gelegen, dat hier beschreven wordt (zie kaart welstandsnota). Dit 
gebied heeft een nauwe ruimtelijke relatie met het beschermd stadsgezicht; 
alle toegangswegen naar het beschermd stadsgezicht doorkruisen dit ge-
bied, de zichtlijnen op het beschermd stadsgezicht worden erdoor bepaald. 
De bebouwing dateert veelal uit het einde van de vorige en het begin van 
onze eeuw en draagt ook het karakter van die tijd.  
Een groot gedeelte van het gebied heeft overwegend een woonfunctie en 
onderscheidt zich door het karakter duidelijk van de voor- en naoorlogse 
woongebieden. Daarnaast komen onder andere in dit gebied voor: geda-
teerde vestingwerken, parken, instituten, detailhandel en enkele industrieter-
reinen. 
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In dit gebied komen tevens een aantal beschermde monumenten voor, als-
mede gedateerde beeldbepalende panden. Daarnaast is de specifieke ste-
denbouwkundige situatie en het karakter van dit gebied van belang, waar-
door met reden van een gevoelig gebied gesproken kan worden. Al te uit-
bundige reclametoepassingen zijn hier dan ook niet op hun plaats. De in-
passing van reclames in de architectuur van de beschermde monumenten, 
beeldbepalende panden en in de specifieke stedenbouwkundige situatie 
vraagt hoge prioriteit. 
 
Welstandscriteria voor het gebied tussen de begrenzing van het be-
schermd stadsgezicht en de rand van de binnenstad 
 
Voor wat betreft de welstandscriteria voor reclames in dit gebied, gelden de 
criteria zoals vermeld bij de onderscheidene bebouwingstypen. 
 

2.3 Historische bebouwingslinten en gemengde bebou-
wing (H2 en H3) 

 
Binnen de gemeentegrenzen van Maastricht zijn enkele (voormalige) dorpen 
gelegen die een duidelijk eigen gezicht hebben, te weten: de Maasdorpen: 
Borgharen, Heugem en Itteren, de agrarische dorpen van Maastricht West: 
Oud-Caberg, Sint Pieter en Wolder en de agrarische dorpen van Maastricht-
Oost: Amby, Heer en Scharn. 
Deze dorpen hebben veelal wat betreft architectuur, bebouwing en voorzie-
ningenapparaat het dorpse karakter behouden. 
 
Historische dorpsgebieden zijn vaak ontstaan als agrarische nederzettingen, 
bebouwingslinten zijn vaak ontstaan als bebouwingsconcentraties langs his-
torische verbindingswegen. 
In en rondom historische dorpse lintbebouwing en historische kernen heeft 
in de loop der tijd een verdichting van de bebouwing plaatsgevonden.  
 
De verdichting bestaat uit gemengde bebouwing en is in verschillende stadia 
ontstaan. Over het algemeen heeft dit plaatsgevonden tussen de historische 
lintbebouwing en de latere planmatig opgezette uitbreidingswijken. 
 
Ten aanzien van de reclames in de historische dorpsgebieden, bebou-
wingslinten en gebieden met gemengde bebouwing gelden uiteraard redelij-
ke eisen van welstand voor de wijze waarop de reclame is ingepast in de ar-
chitectuur van het pand en in de ‘dorpse’ omgeving. In de eertijds zelfstandi-
ge dorpen werden eigen normen gehanteerd bij de beoordeling van recla-
mes, welke vormen inmiddels door andere inzichten zijn achterhaald. Ver-
schillende bestaande reclames in deze dorpen voldoen daardoor niet aan de 
thans te stellen welstandscriteria. 
 
Welstandscriteria voor historische bebouwingslinten en gemengde be-
bouwing (H2 en H3) 
 
- Gelet op de karakteristiek van de betreffende gebieden (het min of meer 

dorpse karakter in tegenstelling tot bijvoorbeeld het kernwinkelgebied in 
de historische binnenstad) dienen reclamevoeringen qua hoeveelheid, 
afmetingen, kleurstellingen en vormgeving terughoudend te zijn en het 
karakter van deze gebieden te respecteren. 

- Bij de beoordeling van reclame wordt ervan uitgegaan dat deze tech-
nisch, reclametechnisch en visueel optimaal wordt aangepast aan het 
gebouw en ingepast in de omgeving.  

 10 



 

De attentiewaarde dient meer op het stedenbouwkundig-architectonische 
ensemble te liggen dan op alleen de commerciële reclamekant. 

- De reclame op zich dient geïntegreerd te zijn in de architectuur van het 
pand, dus geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het pand, maar 
dient op subtiele wijze kwaliteit toe te voegen. Dit kan het beste worden 
bereikt door reclame-uitingen van meet-af-aan mee te nemen in het ont-
werpproces. 

- Aan de reclames worden qua hoeveelheid, omvang en vormgeving hoge 
eisen gesteld, die tevens beperkingen inhouden om wildgroei te voorko-
men. 

- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter c.q. histori-
sche panden zoveel eigen waarde hebben, die zichtbaar en afleesbaar 
moeten blijven, dient reclame een bescheiden en terughoudende toevoe-
ging te zijn, ook qua grootte en vorm. Hier moet dan ook meestal worden 
volstaan met een toepassing van losse belettering.  

- De reclame dient op zich een eigen kwaliteit te hebben qua vormgeving, 
materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging.  

- Reclame moet een functionele relatie bezitten met het betreffende pand. 
Verwijzingen naar een elders gelegen bedrijf of winkel of merknaam 
wordt niet toelaatbaar geacht, met uitzondering van reclames op licht-
bakken aan lantaarnpalen op de door het College van Burgemeester en 
Wethouders vastgestelde lijst van doorgaande in- en uitvalswegen. 

- Reclames dienen beperkt te blijven tot een zone in de voorgevel, name-
lijk tussen begane grond en eerste verdieping en dan nog zoveel mogelijk 
nabij de entree. Hoger aangebrachte reclames gaan al snel het dorps-
beeld overheersen en zijn vaak storend voor de eventuele woonfunctie 
op de verdiepingen. 

- Omdat enkelzijdige lichtbakken niet op een goede wijze kunnen worden 
geïntegreerd in de gevoelige architectuur en in de historische omgeving, 
zijn deze niet toegestaan. 

- Voor uithangborden en uitsteekbakken gelden maximale uitsteekmaten 
en hoogten van 80 cm (inclusief bevestiging). Hierbij zijn verticale recla-
meteksten niet toegestaan. 

- Verticale, bewegende of knipperende reclames en reclames op daken 
zijn slecht inpasbaar in de architectuur en gaan het dorpsbeeld overheer-
sen. Zij voegen vaak geen enkele kwaliteit toe, integendeel. Slechts in 
hoge uitzonderingsgevallen kan een reclame op het dak worden toege-
staan als het een bekroning van de architectuur vormt.  

- In gebieden met een overwegende woonbestemming dienen reclames 
achterwege te blijven omdat zij de visuele rust van de omgeving versto-
ren. Een uitzondering hierop vormen woningen met een praktijkruimte. In 
deze gevallen is een beperkte naams- of beroepsaanduiding mogelijk. 

- Reclame op zonweringen is slechts beperkt toegestaan op de volant bij 
voorkeur nabij de toegangsdeur. 

- ‘Uitwendige’ neonreclames zijn vanwege de felle uitstraling en het sto-
rende effect in de directe omgeving, niet toegestaan. 

- Bij reclame bestaande uit een losse belettering, zijn twee- of meerregeli-
ge teksten niet toegestaan. 

- Toepassing van neon lichtlijnen is vanwege de overheersende en felle 
uitstraling op de architectuur en omgeving niet toegestaan. Bovendien 
vormen dergelijke richtlijnen een onacceptabele overdaad aan attentie-
waarde. 

- Reclames in de vorm van lichtreflexborden zijn niet toegestaan. 
- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is niet 

toegestaan, omdat deze verlichtingselementen niet op een adequate wij-
ze zijn te integreren in de architectuur. 
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- Grootschalige reclameborden, welke vlak of in een driehoekige vorm, al 
of niet tijdelijk op de gevel worden gesitueerd, zijn niet toegestaan, omdat 
deze borden niet op een adequate wijze zijn te integreren in de architec-
tuur. 

- Kokers, uitsluitend bestemd voor het opbergen van elektrische leidingen 
en andere hulpconstructies dienen geschilderd te worden in dezelfde 
kleur als het gevelvlak, waartegen de reclame wordt aangebracht. 

- Bij nieuwbouw en verbouwing van bestaande panden dienen de elektri-
sche leidingen ten behoeve van de reclame onzichtbaar te worden aan-
gebracht. 

 

2.4 Woongebieden (W1 t/m W10) 
 
Voor wat betreft de karakteristiek en kenmerken van de onderscheidene be-
bouwingstypen (W1 t/m W10) wordt verwezen naar de beschrijvingen in de 
betreffende hoofdstukken van de welstandsnota. 
 
Met betrekking tot de woongebieden moet voor wat betreft reclame globaal 
onderscheid gemaakt worden tussen de voor- en naoorlogse woongebieden. 
Duidelijk herkenbaar en gedateerd liggen de vooroorlogse woongebieden 
aan tegen het aan het beschermd stadsgezicht grenzende gebied. Veelal 
verspreid, doch met een lichte neiging naar concentratie, komen in deze ge-
bieden enkele overwegend buurtgerichte winkel- en horecabedrijven voor. 
De naoorlogse woongebieden bestaan uit woonwijken die organisch geleed 
zijn in zicht- en voelbaar afgeronde woonbuurten. Centraal daarbinnen ligt 
een economisch en sociaal-cultureel verzorgingsapparaat. De winkel- en 
enkele horecabedrijven zijn per woonbuurt bijna geheel in de kern gecon-
centreerd tot een duidelijk herkenbaar winkelcentrum. Het winkelcentrum 
‘Brusselsepoort’ heeft een wijkfunctie en dienovereenkomstige omvang. 
 
Algemeen kan worden opgemerkt dat in typische woongebieden primair de 
rust van de omgeving het karakter dient te bepalen en dat aan woningen 
aangebrachte reclames deze rust nadelig beïnvloeden. 
 
Reclames die geen betrekking hebben op een ter plaatste gevestigde zaak, 
inrichting of bedrijf, of op een ter plaatse uitgeoefend beroep, zijn niet toege-
staan. Toepassing van deze beleidsuitgangspunten voor typische woonge-
bieden heeft tot doel te voorkomen dat deze gebieden dichtslibben met re-
clames, waardoor het karakter van deze gebieden zou worden aangetast.  
In deze gebieden met een woonfunctie dienen reclames in principe achter-
wege te blijven omdat zij de visuele rust van de omgeving verstoren. 
Een uitzondering hierop vormen de woningen met een praktijkruimte. In de-
ze gevallen is een beperkt naam- of beroepsaanduiding, bij voorkeur nabij 
de toegangsdeur, mogelijk. 
 
Ten aanzien van reclames in de vooroorlogse woongebieden wordt onder 
redelijke eisen van welstand verstaan dat zij op goede wijze worden inge-
past in de architectuur van het pand en niet misstaan in de omgeving. Bij de 
winkelcentra (met een meer grootschalige architectuur) in de naoorlogse 
woonbuurten ontstaat een concentratie van reclames. Onderlinge afstem-
ming van de reclames op elkaar en op de architectuur van het winkelcen-
trum is hier nodig om wildgroei te voorkomen. 
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Welstandscriteria voor woongebieden (W1 t/m W10) 
 
- Gelet op de karakteristiek van de betreffende woongebieden, dienen re-

clames in deze gebieden achterwege te blijven. 
- Bij een in of bij een woongebouwen gevestigde praktijkruimte, welke op 

grond van het bestemmingsplan is toegestaan (zoals ‘beroep aan huis’), 
is slechts een beperkte naam- of beroepsaanduiding nabij de toegangs-
deur, danwel een in afmetingen beperkte reclame in het voorterrein mo-
gelijk. Deze laatste reclames dienen qua vormgeving, materialisering, de-
taillering en kleurstelling een esthetische en duurzame kwaliteit te bezit-
ten. 

- Bij bedrijven welke voorkomen in de (vaak vooroorlogse) woonwijk, bij-
voorbeeld buurtwinkels en cafés en in woongebouwen, waarbij op de be-
gane grond winkelfuncties en/of kantoorfuncties zijn ondergebracht, zijn 
de criteria van toepassing welke gelden voor de historische dorpsgebie-
den, bebouwingslinten en gemengde bebouwing (zie hoofdstuk 2.3). 

- Voor de meer grootschalige wijkwinkelcentra, wordt verwezen naar de 
criteria zoals genoemd in hoofdstuk 2.8. 

- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is niet 
toegestaan, omdat deze verlichtingselementen niet op een adequate wij-
ze zijn te integreren in de architectuur. 

- Toepassing van neon richtlijnen is vanwege de overheersende en felle 
uitstraling op de architectuur en omgeving niet toegestaan. Bovendien 
vormen dergelijke richtlijnen een onacceptabele overdaad aan attentie-
waarde. 

- Reclames in de vorm van lichtreflexborden zijn niet toegestaan. 
 

2.5 Bedrijvengebieden (B1 t/m B4) 
 
Bij bedrijvengebieden dient onderscheid te worden gemaakt tussen indu-
strieterrein (B1), bedrijventerrein (B2), kantorenlocatie (B3) en perifere de-
tailhandelsvestigingen en grootschalige detailhandelsvestigingen (B4). Het is 
evident dat het gemaakte functionele onderscheid voor deze gebieden te-
vens een onderscheid betekent in de karakteristiek en uitstraling, waarop de 
te stellen criteria voor reclames dienen te zijn afgestemd. 
 
De schaal van de bebouwing en de omgeving laat in bedrijvengebieden 
veelal een grotere mogelijkheid aan vormgeving en maatvoering aan recla-
me toe. Toch dient ook in bedrijvengebieden er voor te worden gewaakt dat 
er geen wildgroei ontstaat, die afbreuk doet aan de aantrekkelijkheid van het 
gebied.  
In bedrijvengebieden is een snelle herkenning van de locatie van een bedrijf 
van belang. Een goede bewegwijzering is hiertoe een voorwaarde. 
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Redelijk architectonisch ontwerp met een overdaad aan illegale, schreeuwende reclame 
(Bosscherweg 252) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goede architectuur met terughoudende reclame (Withuisveld 30,  
architect: S. Neuhof 

 
Welstandscriteria voor bedrijvengebieden (B1 tot en met B4) 
 
- Bij de beoordeling van reclame wordt ervan uitgegaan dat deze tech-

nisch, reclametechnisch en visueel optimaal wordt aangepast aan het 
gebouw en ingepast in de omgeving. De attentiewaarde dient meer op 
het stedenbouwkundig-architectonische ensemble te liggen dan alleen op 
de commerciële kant. 

- De reclame op zich dient geïntegreerd te zijn in de architectuur van het 
gebouw. Dit kan het beste worden bereikt door de reclame-uitingen van 
meet-af-aan mee te nemen in het ontwerpproces. 
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- Aan de reclame wordt qua hoeveelheid, omvang en vormgeving eisen 
gesteld, die beperkingen inhouden om wildgroei te voorkomen. 

- De reclame dient op zich een eigen kwaliteit te hebben qua vormgeving, 
materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging.  

- Reclame moet een functionele relatie bezitten met het betreffende ge-
bouw. Verwijzingen naar een elders gelegen bedrijf of winkel of merk-
naam wordt niet toelaatbaar geacht, met uitzondering van reclames op 
lichtbakken aan lantaarnpalen op de door het College van Burgemeester 
en Wethouders vastgestelde lijst van doorgaande in- en uitvalswegen. 

- Reclames dienen bij voorkeur beperkt te blijven tot een zone in de voor-
gevel, op begane grond niveau en dan nog zoveel mogelijk nabij de en-
tree. Hoger aan te brengen reclames zijn slechts toegestaan indien de 
bouwmassa, de situering van het gebouw en de architectuur dit niet be-
letten. In dit geval dient de reclame steeds te worden afgestemd op de 
architectuur van het gebouw. Reclames die bedoeld zijn om van veraf te 
worden opgemerkt zijn hier niet toelaatbaar. 

- Voor uithangborden en uitsteekbakken gelden maximale uitsteekmaten 
en hoogten van 80 cm (inclusief bevestiging). 

- Verticale, bewegende of knipperende reclames en reclames op daken 
zijn slecht inpasbaar in de architectuur en gaan de omgeving overheer-
sen. Zij voeren geen kwaliteit toe, integendeel. Slechts in hoge uitzonde-
ringsgevallen kan een reclame op het dak worden toegestaan als het een 
bekroning van de architectuur vormt.  

- Reclame op zonweringen is slechts beperkt toegestaan op de volant. 
- Bij reclames bestaande uit losse belettering zijn teksten van meer dan 

twee regels niet toegestaan. 
- Toepassing van neon lichtlijnen is vanwege de overheersende en felle 

uitstraling op de architectuur en omgeving niet toegestaan. Bovendien 
vormen dergelijke richtlijnen een onacceptabele overdaad aan attentie-
waarde. 

- Reclames in de vorm van lichtreflexborden zijn niet toegestaan. 
- Grootschalige reclameborden, welke vlak of in een driehoekige vorm op 

de gevel worden gesitueerd, zij niet toegestaan, omdat deze borden niet 
op een adequate wijze zijn te integreren in de architectuur. 

- Reclame-uitingen die los van het gebouw bijvoorbeeld in het voorterrein 
worden geprojecteerd dienen qua situering, afmeting, vormgeving, detail-
lering, materialisering en kleurstelling een eigen esthetische en duurzame 
kwaliteit te bezitten. Deze reclame-uitingen mogen qua situering, om-
vang, vormgeving en kleurstelling nooit overheersend c.q. schreeuwend 
zijn en dienen als zodanig gerelateerd te worden aan de betreffende be-
bouwing. 

- Vlaggenmasten ten behoeve van reclamevlaggen alsook de reclame-
vlaggen aan deze masten zijn vanwege het overheersende karakter in de 
omgeving en de bovenmatige attentiewaarde niet toegestaan. 

- Leidingkokers en andere hulpconstructies dienen geschilderd te worden 
in dezelfde kleur als het gevelvlak, waartegen de reclame wordt aange-
bracht. 

- Bij nieuwbouw en verbouwingen van bestaande panden dienen de elek-
trische leidingen ten behoeve van de reclame onzichtbaar te worden aan-
gebracht. 

 
Aanvullende welstandscriteria voor industrieterrein (B1) 
 
- Enkelzijdige lichtbakken worden alleen toelaatbaar geacht indien deze 

qua situering, afmeting, hoeveelheid, vormgeving, detaillering, materiali-
sering en kleurstelling geïntegreerd zijn in de architectuur. 
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- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is slechts 
toegestaan, indien de verlichtingselementen op een adequate wijze zijn 
geïntegreerd in de architectuur. 

 
Aanvullende welstandscriteria voor bedrijventerrein (B2) 
 
- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter zoveel ei-

gen waarde hebben, die zichtbaar en afleesbaar moet blijven, dient re-
clame een bescheiden terughoudende toevoeging te zijn, ook qua grootte 
en vorm. Hier dient dan ook bij voorkeur te worden volstaan met een toe-
passing van losse belettering. 

- Enkelzijdige lichtbakken worden alleen toelaatbaar geacht indien deze 
qua situering, afmeting, hoeveelheid, vormgeving, detaillering, materiali-
sering en kleurstelling geïntegreerd zijn in de architectuur. 

- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is slechts 
toegestaan, indien de verlichtingselementen op een adequate wijze zijn 
geïntegreerd in de architectuur. 

 
Aanvullende welstandscriteria voor kantorenlocatie (B3) en voor perife-
re detailhandelsvestigingen en grootschalige detailhandelsvestigingen 
(B4) 
 
- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter zoveel ei-

gen waarde hebben, die zichtbaar en afleesbaar moet blijven, dient re-
clame een bescheiden terughoudende toevoeging te zijn, ook qua grootte 
en vorm. Hier dient dan ook bij voorkeur te worden volstaan met een toe-
passing van losse belettering. 

- Omdat enkelzijdige lichtbakken qua vormgeving en uitstraling afbreuk 
doen aan de architectuur, zijn deze niet toegestaan. 

- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is slechts 
toegestaan, indien de verlichtingselementen op een adequate wijze zijn 
geïntegreerd in de architectuur. 

 

2.6 Groene gebieden (G1 t/m G4) 
 
Hiermee worden bedoeld de gebieden met een hoge landschappelijke 
waarde, buitengebieden, landgoederen en buitenplaatsen, boerenerven en 
agrarische bedrijven, parken, sportcomplexen, volkstuinen en begraafplaat-
sen. 
 
Door de geografische ligging van de gemeente en de relatief grote bebouw-
de oppervlakte is het van groot belang voor de belevingswaarde van en de 
actieve en passieve recreatie binnen het totale gebied, dat het groene en 
soms nog landschappelijke karakter van genoemde gebieden zoveel moge-
lijk gehandhaafd blijft en zo weinig mogelijk door reclames geschaad wordt. 
 
Iedere toepassing van reclame maakt inbreuk op het karakter van deze ge-
bieden. Reclames die bedoeld zijn om van veraf te worden opgemerkt moe-
ten zeker als onaanvaardbaar worden gezien en ook de toepassing van 
kleinschalige reclames dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Aandui-
dingen die bedoeld zijn als gebruiksaanwijzing voor het gebied dienen be-
scheiden te zijn en uitsluitend vanuit die functie vorm te krijgen. Het bijzon-
dere, gevoelige karakter van deze gebieden rechtvaardigt het hanteren van 
hoge criteria bij het beoordelen van incidentele reclametoepassingen. 
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Welstandscriteria voor groene gebieden (G1 t/m G4) 
 
- In deze gebieden is in principe geen reclame mogelijk, met dien verstan-

de dat op sportcomplexen het aanbrengen van reclame op terughouden-
de wijze mogelijk is, waarbij deze naar het complex zelf gericht dient te 
zijn en vanaf de openbare weg onzichtbaar is. Aanstraling van reclames 
(bijvoorbeeld door middel van spots) is niet toegestaan, omdat deze ver-
lichtingselementen niet op een adequate wijze zijn te integreren in de ar-
chitectuur. 

- Vlaggenmasten ten behoeve van reclamevlaggen alsook reclamevlaggen 
aan deze masten zijn vanwege het overheersende karakter in de omge-
ving en de bovenmatige attentiewaarde niet toegestaan. 

 

2.7 Hoogbouw (T1) 
 
Het betreft hier op zich zelfstaande bebouwing die zich qua hoogte duidelijk 
onderscheidt van de omgeving.  
De bebouwing fungeert hierdoor als oriëntatiepunt, zorgvuldig geplaatst en 
verankerd in de omgeving. De in Maastricht gerealiseerde hoogbouw betreft 
woongebouwen, waarbij in enkele van deze gebouwen op de begane grond 
winkelfuncties en/of kantoorfuncties zijn ondergebracht. 
 
Het zal duidelijk zijn dat reclamevoeringen hier slechts op begane grondni-
veau mogen worden aangebracht. 
 
Welstandscriteria hoogbouw (T1) 
 
- Voor de in hoogbouw op de begane grond gevestigde winkelfuncties 

en/of kantoorfuncties, zijn de criteria van toepassing welke gelden voor 
de historische dorpsgebieden, bebouwingslinten en de gemengde be-
bouwing (zie hoofdstuk 2.3). 

 

2.8 Winkelcentrum (T2) 
 
Het betreft hier een complex van winkels en voorzieningen, al dan niet aan-
gevuld met (gestapelde) woningbouw, waarbij het winkelen centraal staat. 
 
Bij de winkelcentra (met een meer grootschalige architectuur) in de naoor-
logse woonbuurten ontstaat een concentratie van reclames. Onderlinge af-
stemming van de reclames op elkaar en op de architectuur van het winkel-
centrum is hier noodzakelijk om wildgroei te voorkomen. 
Maat, schaal, aantal, plaatsing en vormgeving dienen zorgvuldig te worden 
afgewogen. Reclames die bedoeld zijn om van ver af te worden opgemerkt, 
zijn hier onaanvaardbaar. 
 
Welstandscriteria voor winkelcentrum (T2) 
 
- Bij de beoordeling van reclame wordt ervan uitgegaan dat deze tech-

nisch, reclametechnisch en visueel optimaal wordt aangepast aan het 
gebouw en ingepast in de omgeving. De attentiewaarde dient meer op 
het stedenbouwkundig-architectonische ensemble te liggen dan alleen op 
de commerciële kant. 

- De reclame op zich dient geïntegreerd te zijn in de architectuur van het 
gebouw. Dit kan het beste worden bereikt door reclame-uitingen van 
meet-af-aan mee te nemen in het ontwerpproces. 
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- Aan de reclame wordt qua hoeveelheid, omvang en vormgeving hoge ei-
sen gesteld, die beperkingen inhouden om wildgroei te voorkomen. 

- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter zoveel ei-
gen waarden hebben, die zichtbaar en afleesbaar moeten blijven, dient 
reclame een bescheiden terughoudende toevoeging te zijn, ook qua 
grootte en vorm. Hier moet dan ook meestal worden volstaan met een 
toepassing van losse belettering.  

- De reclame dient op zich een eigen kwaliteit te hebben qua vormgeving, 
materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging.  

- Reclame moet een functionele relatie bezitten met het betreffende ge-
bouw. Verwijzingen naar een elders gelegen bedrijf of winkel of merk-
naam wordt niet toelaatbaar geacht, met uitzondering van reclames op 
lichtbakken aan lantaarnpalen op de door het College van Burgemeester 
en Wethouders vastgestelde lijst van doorgaande in- en uitvalswegen. 

- Reclames dienen beperkt te blijven tot een zone in de voorgevel, op be-
gane grond niveau en dan nog zoveel mogelijk nabij de entree. 

- Reclames die bedoeld zijn om van veraf te worden opgemerkt zijn hier 
niet toelaatbaar. 

- Voor uithangborden en uitsteekbakken gelden maximale uitsteekmaten 
en hoogten van 80 cm (inclusief bevestiging). 

- Enkelzijdige lichtbakken worden alleen toelaatbaar geacht indien deze 
qua situering, afmeting, hoeveelheid, vormgeving, detaillering, materiali-
sering en kleurstelling geïntegreerd zijn in de architectuur en bovendien 
in onderlinge samenhang voor het hele winkelcentrum zijn ontworpen. 

- Verticale, bewegende of knipperende reclames en reclames op daken 
zijn slecht inpasbaar in de architectuur en gaan de omgeving overheer-
sen. Zij voeren geen enkele kwaliteit toe, integendeel. Slechts in hoge 
uitzonderingsgevallen kan een reclame op het dak worden toegestaan 
als het een bekroning van de architectuur vormt.  

- Reclame op zonweringen is slechts beperkt toegestaan op de volant. 
- ‘Uitwendige’ neonreclames zijn slechts toegestaan wanneer deze van-

wege de felle uitstraling geen storend effect is of hinder in de directe om-
geving veroorzaken. 

- Toepassing van neon lichtlijnen is vanwege de overheersende en felle 
uitstraling op de architectuur en omgeving niet toegestaan. Bovendien 
vormen dergelijke richtlijnen een onacceptabele overdaad aan attentie-
waarde. 

- Reclames in de vorm van lichtreflexborden zijn niet toegestaan. 
- Bij reclames bestaande uit losse belettering zijn twee- of meerrelige 

teksten niet toegestaan. 
- Grootschalige reclameborden, welke vlak of in een driehoekige vorm, al 

of niet tijdelijk op de gevel worden gesitueerd, zijn niet toegestaan, omdat 
deze borden niet op een adequate wijze zijn te integreren in de architec-
tuur. 

- Reclame-uitingen die los van het gebouw bijvoorbeeld in het voorterrein 
worden geprojecteerd dienen qua situering, afmeting, vormgeving, detail-
lering, materialisering en kleurstelling een eigen esthetische en duurzame 
kwaliteit te bezitten. Deze reclame-uitingen mogen qua situering, om-
vang, vormgeving en kleurstelling nooit overheersend c.q. schreeuwend 
te zijn en dienen als zodanig gerelateerd te worden aan de betreffende 
bebouwing. 

- Aanstraling van reclames (bijvoorbeeld door middel van spots) is niet 
toegestaan, omdat deze verlichtingselementen niet op een adequate wij-
ze zijn te integreren in de architectuur. 

- Vlaggenmasten ten behoeve van reclamevlaggen alsook de reclame-
vlaggen aan deze masten zijn vanwege het overheersende karakter in de 
omgeving en de bovenmatige attentiewaarde niet toegestaan. 
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- Leidingkokers en andere hulpconstructies dienen geschilderd te worden 
in dezelfde kleur als het gevelvlak, waartegen de reclame wordt aange-
bracht. 

- Bij nieuwbouw en verbouwingen van bestaande panden dienen de elek-
trische leidingen ten behoeve van de reclame onzichtbaar te worden aan-
gebracht. 

 

2.9 Instituten en autonome bebouwing (T3 en T4) 
 
Het betreft hier voornamelijk solitaire gebouwen zoals onder andere kloos-
ters, universiteitsgebouwen, kerken, scholen, buurtcentra, gevangenissen, 
tankstations, etc. 
 
Met uitzondering van tankstations maakt iedere toepassing van reclame in-
breuk op het karakter van deze gebouwen en de omgeving. 
 
Reclames die bedoeld zijn om van veraf te worden opgemerkt, moeten zeker 
als onaanvaardbaar worden gezien en ook de toepassing van kleinschalige 
reclames dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Aanduidingen die be-
doeld zijn als gebruiksaanwijzing voor het gebouw, dienen bescheiden te 
zijn en uitsluitend vanuit die functie vorm te krijgen. Het bijzondere karakter 
van deze gebouwen rechtvaardigt het hanteren van hoge criteria bij het be-
oordelen van incidentele reclametoepassingen. 
 
Welstandscriteria voor instituten en autonome bebouwing (T3 en T4) 
 
- Bij deze gebouwen, met uitzondering van tankstations, is in principe geen 

reclame mogelijk. 
- Een eventuele naamsaanduiding op deze gebouwen dient terughoudend 

en bescheiden in afmeting, vormgeving en kleurstelling te zijn en altijd te 
worden geïntegreerd in de (bestaande) architectuur. 

- Met betrekking tot de welstandscriteria voor reclames bij/aan tankstations 
zijn de criteria van toepassing die gelden voor bedrijfsterreinen (B2). 

- Vlaggenmasten ten behoeve van reclamevlaggen alsook reclamevlaggen 
aan deze masten zijn vanwege het overheersende karakter in de omge-
ving en de overmatige attentiewaarde niet toegestaan. 

- Toepassing van neon lichtlijnen is vanwege de overheersende en felle 
uitstraling op de architectuur en omgeving niet toegestaan. Bovendien 
vormen dergelijke richtlijnen een onacceptabele overdaad aan attentie-
waarde. 

- Reclames in de vorm van lichtreflexborden zijn niet toegestaan. 
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3 JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Voor het aanbrengen van reclame-uitingen is vaak een vergunning van het 
College van Burgemeester en Wethouders nodig. Voordat die vergunning 
kan worden verleend, moet de aanvraag altijd worden getoetst aan redelijke 
eisen van welstand. 
 
De vergunningplicht is geregeld in twee wettelijke regelingen: 
a De Woningwet is van toepassing als er sprake is van bouwen, hetgeen 

meestal het geval is als er een reclame aan een gevel wordt bevestigd of 
een reclamezuil wordt geplaatst. 

b de APV kan van toepassing zijn als het aanbrengen van de reclame geen 
bouwen is (dus pas als de Woningwet niet van toepassing is) en het be-
treft het aanbrengen van voorwerpen op, aan of boven de weg of han-
delsreclame aan een onroerende zaak. 

 
Ad a 
Als er een reclame wordt aangebracht aan een beschermd monument, dan 
is tevens een monumentenvergunning vereist. 
 
Als de wet heeft bepaald dat voor een bepaalde bouwactiviteit, dus bijvoor-
beeld ook een bepaalde reclame-uiting, geen bouwvergunning nodig is, dan 
mag ook vooraf niet getoetst worden aan redelijke eisen van welstand. Al-
leen met gebruik van de excessenregeling kan zo nodig achteraf worden 
opgestreden. 
 
De excessenregeling is in de Woningwet opgenomen om het mogelijk te 
maken om bouwwerken (ook vergunningsvrije) die in ernstige mate in strijd 
zijn met redelijke eisen van welstand te kunnen aanpakken. De reikwijdte is 
beperkt: het moeten evidente buitensporigheden zijn. De criteria waaraan 
bouwwerken getoetst kunnen worden, moeten zijn opgenomen in de wel-
standsnota. 
 
Ad b 
Het toepassingsbereik van de regeling in de APV is beperkt. Zo is de APV 
sowieso pas van toepassing als er geen sprake is van bouwen in de zin van 
de Woningwet. Dus als de Woningwet bepaalt dat het vergunningsvrij bou-
wen is, kan ook de APV niet worden toegepast.  
Daarnaast kent de APV zelf nog een aantal uitzonderingen waarop de rege-
ling van toepassing is, zoals vlaggen voor niet-commerciële doeleinden, op-
schriften met betrekking tot openbare verkoop en natuurlijk het uiten van ge-
dachten en gevoelens omdat dit een grondrecht is, dat in de grondwet is ge-
regeld. 
De APV-bepalingen kunnen vooral gehanteerd worden voor reclamevlaggen 
en raambeplakkingen. 
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4 BEGRIPPENLIJST 
 
A 
 
Aanbouw: Grondgebonden toevoeging, meestal van één bouwlaag aan een 
gevel van een gebouw. 
 
Aangekapt: Aanbouw met kap verbonden met het hoofdgebouw. 
 
Achterkant: De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde 
van een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant 
van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg 
of het openbaar groen 
 
Afdak: Hellend of plat dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een ge-
bouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen. 
 
Afstemmen: In overeenstemming brengen met. 
 
Analoog: Overeenkomstig 
 
Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoeld voor de beves-
tiging van een antenne. 
 
Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, een antennedra-
ger, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen appara-
tuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 
 
Asymmetrisch dak: Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. 
 
Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke; origineel; eigen 
kenmerken dragend; oorspronkelijk. 
 
B 
 
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal na-
tuursteen, kunststeen of baksteen 
 
Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
 
Beschot: Houten bekleding van een muur, inwendig als een lambrisering, 
meestal niet tot de volle hoogte. 
 
Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, 
werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter. 
 
Behouden: Handhaven, bewaren, in stand houden. 
 
Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan. 
 
Bijgebouw: Grondgebonden gebouw meestal in één bouwlaag dat los van 
het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 
tuinhuis of garage. 
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Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur of andere 
opening. 
 
Blinde bevestiging: Een niet voor het oog waarneembare bevestiging. 
 
Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitge-
voerd in hout of plaatmateriaal. 
 
Boerderij: Gebouw of complex van gebouwen op een erf met een (oor-
spronkelijk) agrarische functie en het daarbij horende woonhuis. 
 
Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte. 
 
Bouwblok: Een geheel van geschakelde of aaneengebouwde bebouwing. 
 
Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een bouwwerk.  
 
Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een gebouw. 
 
Bouwvergunning: Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de 
Woningwet. 
 
Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het 
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 
 
Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten. 
 
Bovenbouw: Bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal belangrijkste 
gedeelte van een gebouw, meestal in tegenstelling tot de onderbouw, het 
dragende gedeelte, fundament. 
 
Brandgevel: Tot de nok opgetrokken gevel tussen belendende percelen om 
het gevaar voor het overslaan van brand te verminderen. 
 
Bungalow: Meestaal vrijstaande woning, waarvan alle vertrekken op de be-
gane grond zijn gesitueerd. 
 
C 
 
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een 
woning. 
 
Classicisme: Stroming in de bouwkunst; bouwstijl. 
 
Compositie: Ordening van delen tot een geheel. 
 
Concept: Ontwerp. 
 
Conformeren: Zich voegen naar; gelijkvorming maken; aanpassen aan; af-
stemmen op. 
 
Context: Omgeving; situatie; geheel van omringende ruimtelijke kenmerken. 
 
Contrasteren: Een tegenstelling vormen. 
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D 
 
Dak: Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of 
meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak. 
 
Dakafdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking 
is aangebracht.  
 
Dakhelling: De hoek van het dakvlak. 
 
Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om 
de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. 
 
Daklantaarn: Opgetilde lichtdoorlatende constructie in dakvlak (daklicht). 
 
Daknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn van twee 
dakvlakken, de hoogste lijn van het dak 
 
Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de 
nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak 
verandert. 
 
Dakraam: Raam in een dak. 
 
Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van waterkering. 
 
Dakvlak: Een vlak van het dak/kap. 
 
Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en 
de onderliggende gevellijn. 
 
Damwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met een damwandprofilering. 
 
Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en 
dak of gevel en raam. 
 
Detaillering: Uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. 
aansluitingen. 
 
Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie. 
 
Doorsnede: Vlak waarlangs een bouwwerk of bouwmassa is doorgesneden 
en dat vervolgens in detail op een tekening is geprojecteerd (profiel).  
 

Langsdoorsnede: Doorsnede over de lengte van een bouwwerk. 
Dwarsdoorsnede: Doorsnede over de breedte van een bouwwerk. 

 
Drager en invulling: De drager is de constructie van een gebouw, waaraan 
de invulling is toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind. (Heeft 
vooral betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het ver-
schil tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in een groot ge-
bouw of rij huizen te onderscheiden.) 
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E 
 
Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel. 
 
Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan, dat direct is ge-
legen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van 
het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan van toe-
passing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt. 
 

Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het gebouw is ge-
legen 
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het gebouw is 
gelegen 
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen 

 
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw, 
een souterrain of kelder niet daaronder begrepen. 
 
Erker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een 
gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en 
glas. 
 
F 
 
Flat: Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De appartemen-
ten in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt flat/flatjes ge-
noemd. 
 
G 
 
Galerij: Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft 
tot de afzonderlijke woningen. 
 
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, ge-
heel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 
 
Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating 
(oorspronkelijk houten planken). 
 

 Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen. 
 
(Gevel)geleding/gevelcompositie: Onderverdeling van de gevel in kleinere 
vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel door mid-
del van gevelopeningen, metselwerk, verspringingen of andere gevelken-
merken en -detailleringen. 
 
Gevelmakelaar: Decoratieve bekroning van een geveltop. 
 
Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak.  
 
Goothoogte: Verticaal vanaf de bovenkant goot, boeiboord, druiplijn of 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan de gemiddelde hoogte van 
het aan dat bouwwerk aansluitende, afgewerkte bouwperceel. 
 
Gootklos: Zie klossen. 
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Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de ge-
vel vormen. 
 
H 
 
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan 
de hoek van een gebouw. 
 
Hoek- en kilkeper: snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. 
 
Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie 
of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken 
 
Hybride: Uit heterogene elementen opgebouwd. 
 
I 
 
Idioom: bijzondere, karakteristieke manier van vormgeving. 
 
Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële bestemming. 
 
Installatie: Set van beeld- en/of geluidsapparatuur, het aanbrengen van 
technische toestellen (montage) en/of deze toestellen zelf. 
 
Integreren: Tot een geheel samenvoegen. 
 
Inzichtelijk: Inzicht verschaffend. 
 
K 
 
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de dakbe-
dekking draagt. 
 
Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid. 
 
Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of 
stad. 
 
Kleurstelling: Naast elkaar toepassen van bepaalde kleuren. 
 
Kleurenpallet: Reeks van samenhangende kleuren, typerend voor een be-
paald gebouw of bepaalde omgeving. 
 
Klossen: Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteu-
ning van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals dakgoten. 
 
Koof: (Gebogen of schuin) vlak dat de overgang vormt tussen de wand en 
de zoldering van een vertrek. 
 
Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige 
vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw. 
 
Kopgevel: Gevel aan het smalle eind/de kop van een gebouw. 
 
Kroonlijst: Bovenste lijst van een hoofdgestel, boven het fries, in het alge-
meen ter beëindiging van een gebouw naar boven. 
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L 
 
Lak: Afwerklaag van schilderwerk. 
 
Langsgevel: Gevel van een bouwwerk in de lengterichting langs de weg ge-
legen. 
 
Lantaarn: Lichtopening in een dak- of gevelvlak (zie ook daklantaarn). 
 
Latei: Draagbalk boven gevelopening. 
 
Lessenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. 
 
Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm van een 
koepel. 
 
Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning van de bo-
venzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijst. 
 
Lineair: Rechtlijnig, langgerekt. 
 
Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs 
een weg of waterverbinding. 
 
Luifel: Afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder 
niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of gehele pui. 
 
M 
 
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens 
tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend aan 
de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om bouwvergunning. 
 
Mansardekap: Een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek ge-
knikt of gebroken dakvlak. 
 
Markies: Opvouwbaar zonnescherm. 
 
Massa: Zichtbaar volume van bebouwing. 
  
Materialisering: Materiaalgebruik.  
 
Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk.  
 
Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn.  
 
Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de 
Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter 
inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 
 
Morfologie: Leer van vormen zelf als geheel of systeem. 
 
Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur.  
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N 
 
Natuurlijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt 
door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elemen-
ten, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 
 
Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de gevel en het ko-
zijn.  
 
Nokvorst: Halfronde dakpan (vorstpan) voor de nok van het dak. 
 
O 
 
Ondergeschikt: Voert niet de boventoon. 
 
Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op 
de begane grond van een huis met meerdere verdiepingen. 
 
Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein.  
 
Oorspronkelijk: Origineel; aanvankelijke vorm; authentiek. 
 
Oorspronkelijke gevel: Gevel behorend tot de oudste gevels van een ge-
bouw; gevel van een gebouw in zijn oorspronkelijke staat. 
 
Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld hetgeen daaron-
der in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken plantsoenen 
en speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het jaar) voor het 
publiek toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in dit verband niet 
worden aangemerkt als openbaar groen.  
 
Orthogonaal: Rechthoekig. 
 
Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw. 
 
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen 
deel. 
 
P 
 
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 
  
Parcelering: Het verdelen in kleinere stukken. 
 
Penant: Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, met-
selwerk in een gevel langs openingen. 
 
Penthouse: Appartement op de hoogste verdieping van een flat-
/appartementengebouw. 
 
Perceelsgrens: De grens van het bouwperceel. 
 
Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog of hoofd-
gestel te dragen. 
 
Plaatmateriaal: Materiaal van kunststof, staal, hout meestal ten behoeve 
van gevelbekleding. 
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Plattegrondontwikkeling: De ontwikkeling en verandering van het grond-
plan van een gebouw. 
 
Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van 
een gebouw. 
 
Profiel: omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een 
doorsnede daarvan. 
 
Profilering: aangebrachte vorm en maatvoering van profiel  
 
Portiek: Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringende ruimte 
voor de straat- of toegangsdeur. 
 
R 
 
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel van een hou-
ten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het kozijn buiten het muurvlak 
wordt afgevoerd. 
 
Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting waarbin-
nen het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel draaien-
de of schuivende delen van kozijn/post. 
 
Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde 
groep waarnaar verwezen kan worden. 
 
Renovatie: Vernieuwing. 
 
Respecteren: Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen. 
 
Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij. 
 
Ritmiek: Regelmatige herhaling. 
 
Rollaag: Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop gemetsel-
de stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk boven een gevel-
opening of aan de bovenzijde van een gemetselde wand. 
 
Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening aangeeft 
waarbinnen gebouwd mag worden. 
 
S 
 
Schilddak: Dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smalle en 
twee trapeziumvormige aan de lange zijde. 
 
Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte ontginningslinten met 
haaks daarop een stelsel van smalle kavels gescheiden door afwateringsslo-
ten. 
Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving. 
Speklaag: lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, 
doorgaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen. 
 
Stijl: Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een be-
paalde stroming. 
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T 
 
Tactiel: Met de tastzin verbonden. 
 
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier driehoekige dakschil-
den die in één punt bijeenkomen. 
 
Textuur: De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus 
de oneffenheden van de steen en het voegwerk). 
 
Tympaan: Driehoekig of segmentvormige bekroning van een (klassiek) ge-
bouw of van een onderdeel daarvan. 
 
U 
 
Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het 
gebouw toegankelijk is. 
 
Uitvalscherm: Oprolbaar zonnescherm. 
 
V 
 
Verdieping: bouwlaag 
 
Volant: Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm of markies. 
 
Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 
Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmingsplan 
dan wel de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van 
een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van 
een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het 
openbaar groen. 
 
W 
 
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenver-
keerswet 1994. 
 
Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of pannen ge-
dekt dak ter afdekking van de voorrand. Wordt soms aan de bovenzijde over 
elkaar gekeept.  
 
Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting 
van één afzonderlijke huishouding. 
 
Wolfseind: De beëindiging van een zadeldak, waarbij één of beide dak-
schilden op de kop een afgeknot dakschild heeft/hebben (wolfseind).  
 
Z 
 
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch pro-
fiel. 
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Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maastricht, 25 mei 2004 
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Bijlage 1 
 

City Maximale uitsteek (inclusief beves-
tiging) 

 
Abtstraat  70 
Achter de Molens 70 
Achter het Vleeshuis 70 
Batterijstraat 70 
Bogaardenstraat 70 
Boschstraat 80 
Bouillonstraat 70 
Bredestraat 80 
Brusselsestraat 80 
Calvariestraat 80 
Capucijnenstraat 70 
Graanmarkt 70 
Grote Gracht 80 
Grote Staat 80 
Gubbelstraat 70 
Havenstraat 70 
Heggenstraat 60 
Helmstraat 80 
Het Bat 80 
Hoenderstraat 80 
Hondstraat 80 
Jodenstraat 60 
Kapoenstraat 70 
Kesselskade 80 
Kleine Gracht 70 
Kleine Staat 80 
Kommel 80 
Leliestraat 60 
Lenculenstraat 70 
Maastrichter Brugstraat 80 
Maastrichter Heidenstraat 80 
Maastrichter Smedenstraat 70 
Mariastraat 70 
Markt 80 
Minckelersstraat 70 
Muntstraat 70 
Nieuwstraat 70 
Onze Lieve Vrouweplein 80 
Oude Tweebergenpoort 70 
Papenstraat 70 
Plankstraat 60 
Platielstraat 70 
Sint Bernardusstraat 70 
Sint Jacobstraat 70 
Sint Pieterstraat 80 
Spilstraat 70 
Sporenstraat 70 
Stokstraat 70 
Tongersestraat 80 
Van Hasseltkade 80 
Vijfharingenstraat 60 
Vrijthof 80 
Wolfstraat 80
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Wijck Maximale uitsteekmaat 
 
Akkerstraat 80 
Alexander Battalaan 80 
Bourgognestraat 80 
Corverplein/Stenen Wal 80 
Hoogbrugstraat 80 
Lage Barakken 80 
Oeverwal 80 
Parallelweg 80 
Rechtstraat 80 
Sint Maartenslaan 80 
Spoorweglaan 80 
Stationsstraat 80 
Wycker Brugstraat 80 
Wycker Grachtstraat 80
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Bijlage 2 

Lijst van in- en uitvalswegen waar lichtbakken aan gemeentelijke licht-
masten zijn toegestaan 
 
A2, tussen J.F. Kennedybrug en Scharnerweg, alleen middenberm 
Akersteenweg 
Akerstraat 
Aureliushof 
Beatrixhaven (industriegebied) 
Bergerstraat 
Bosscherveld (industriegebied) 
Bosscherveld, vanaf overweg 
Brusselseweg 
Cabergerweg 
Cantecleerstraat 
Carl Smulderssingel 
Clavecymbelstraat 
Dokter Bakstraat 
Dokter van Kleefstraat 
Fort Willemweg 
Franciscus Romanusweg, tot aan oprit Wilhelminabrug 
Frans van Laarstraat 
Gewantmakersdreef 
Heerderweg 
Herculeshof 
Heugemerweg 
Hoogeweerd, mast nummers 44, 46, 48, 55, 57 
Javastraat 
Keurmeestersdreef 
Koningsplein gedeeltelijk 
Kruisdonk 
Lage Kanaaldijk (Maasboulevard) 
Limburglaan tot Oeslingerbaan (rechterkant van de mast komend vanaf 
Heugem) 
Marienwaard 
Meerssenerweg 
Molensingel 
Nassaulaan 
Nobellaan 
Oeslingerbaan 
Oranjeplein gedeeltelijk 
Peter Huijssenslaan 
Potterierstraat 
President Rooseveltlaan 
Prins Bisschopsingel 
Randwycksingel (behoudens middenberm) 
Romeinsebaan 
Scharnerweg 
St. Annalaan 
St. Gerarduswegf 
St. Pieterkade 
Tongerseweg 
Universiteitssingel 
Viaductweg (niet boven de rijbaan) 
Via Retina (niet boven de rijbaan) 
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1 INLEIDING 
 
De Welstandsnota van de gemeente Maastricht bestaat uit een Algemeen 
Deel, dit Gebiedsgericht Deel, een deel Reclamebeleid en een deel met de 
Sneltoetscriteria.  
 

1.1 Algemeen 
 
In dit Gebiedsgericht Deel van de Welstandsnota zijn de welstandsaspecten 
van het bebouwde gebied van de gemeente Maastricht beschreven. Hierbij 
zijn de bebouwingstypen en de bijzondere gebieden, objecten en ensembles 
aangegeven. 
 

1.2 Bebouwingstypen 
 
Het gehele grondgebied van de gemeente is onderverdeeld in een aantal 
gebieden waarvoor een bepaald bebouwingstype van toepassing is. Per 
bebouwingstype zijn de kenmerken beschreven. Op basis van deze 
kenmerken zijn een aantal welstandscriteria opgesteld. Er is tot op 
perceelsniveau gepreciseerd. Voor elk perceel is één bebouwingstype van 

t zijn enkele gebieden aangewezen als bijzonder gebied of als 

 het overige wordt dan teruggevallen op de Algemene 
elstandscriteria. 

kaarten zijn aangegeven 

e legenda bij de kaarten zit als uitvouwblad achterin dit deel. 
 

.3 Bijzondere gebieden, objecten en ensembles 

ters die zich duidelijk onderscheiden en 
ebieden met een beeldkwaliteitplan.  

 

toepassing.  
Daarnaas
ensemble.  
De benadering is gebiedsgericht: Het is mogelijk dat een individuele gebouw 
(object) niet voldoet aan de beschrijving van het bebouwingstype. In dat 
geval wordt vooral naar de omgevingscriteria gekeken. Het gaat om een 
gebiedsgerichte benadering waarbij de context van het object centraal staat. 
Voor
W
 
In voorliggend deel van de nota zijn kaarten opgenomen met de 
bebouwingstypen zoals die van toepassing zijn voor de verschillende 
gebiedsuitwerkingen. Alle percelen die op deze 
met een legendakleur vallen onder een bebouwingstype.  
D

1
 
Naast bebouwingstypen zijn bijzondere gebieden, objecten en ensembles 
aan te wijzen die een grote rol spelen in de beleving en/of uitstraling van de 
gebouwde omgeving. In veel gevallen gaat het hierbij om monumenten. Ook 
bebouwing zonder een beschermde status kan als bijzonder gebied of 
ensemble aangemerkt worden als de verschijningsvorm zó bijzonder is, dat 
deze een bijzondere behandeling verlangt binnen het welstandsbeleid. 
Voorbeelden hiervan zijn bijzondere woningen en kantoren, specifieke 
architectonische bebouwingsclus
g
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1.4 Criteria 
 
Voor alle bebouwing geldt dat plannen getoetst worden aan de algemene 
welstandscriteria. 
De algemene welstandscriteria zijn altijd van toepassing. Indien er uit het 
gebiedsgerichte welstandsbeleid geen onderscheidende welstandscriteria te 
benoemen zijn, vormen ze zelfs het enige toetsingskader. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de openbare ruimte en andere gebieden, waarvoor geen 
bebouwingstypen zijn beno

Reguliere procedure 

Algemene welstandscriteria 

Gebiedsgerichte  

welstandscriteria 
Karakteristiek van bebouwingstype 

Aanvullende 

Welstandscriteria 
Bijzondere gebieden en ensembles

emd. 

schreven. 

pen aan bod. 

 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit de waardering van een 
bebouwingstype in combinatie met kenmerken voor ontwerp en toetsing 
aanvullende criteria. 
 
Tenslotte kunnen gebieden als bijzonder gebied of als ensemble worden 
aangewezen. In dat geval zijn de welstandscriteria bij het bebouwingstype 
én de welstandscriteria van het betreffende ensemble van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Leeswijzer  
 
In de hiernavolgende hoofdstukken zijn stedenbouwkundige 
gebiedsbeschrijvingen opgenomen. Deze gebiedsbeschrijvingen bestaan uit 
een algemene inleiding en een beschrijving per deelgebied binnen de 
gemeente. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van de stad be
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van de Binnenstad gegeven. 
Hoofdstuk 4 beschrijft het Noordelijk Maasdal. 
Hoofdstuk 5 gaat in op Maastricht-Oost. 
Hoofdstuk 6 beschrijft het Zuidelijk Maasdal. 
Hoofdstuk 7 beschrijft het Jekerdal en omgeving. 
Hoofdstuk 8 tenslotte beschrijft Maastricht-West. 
Nadat alle gebiedsuitwerkingen de revue gepasseerd zijn, worden 
vervolgens de criteria geboden waaraan een ontwikkeling op een bepaalde 
locatie dient te voldoen. Hier komen tevens de onderscheiden 
bebouwingsty
In hoofdstuk 9 worden de Algemene welstandscriteria gegeven. 
In hoofdstuk 10 worden de gebiedsgerichte criteria gegeven met behulp van 
bebouwingstypen. 
In hoofdstuk 11 worden aanvullende criteria gegeven die gelden voor 
bijzondere gebieden en ensembles. 
Hoofdstuk 12 bevat een begrippenlijst. 
Hoofdstuk 13 tenslotte bevat het Register van straatnamen. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 
 
Belangrijke factoren voor het karakter van Maastricht zijn de geografische 
ligging in het Maasdal, de continuïteit van bewoning sinds de Romeinse tijd, 
de vroege kerstening, de langdurige militaire machtsbasis, de sterke 
economische ontwikkeling en een sterk cultureel leven en historisch 
bewustzijn van de burgers. In het algemeen kan men stellen dat de stad 
ondanks de geïsoleerde positie als stadstaat, toch sterke culturele banden 
heeft gehad met de omringende culturen in het Maasdal en in het bijzonder 
met het Luikerland. 

van kooplieden. 

-Frankrijk. 

en bij kloosters. 

n. 

 gebruikt. 

De ruimtelijke identiteit van de stad is uiteraard ook door de 
bewoningsfactoren beïnvloed. De stad heeft een regelmatige 
ontwikkelingsgroei gehad aan weerszijden van de Maas met een herkenbaar 
stedelijk weefsel, dat door een radiale structuur wordt gekenmerkt. Ook 
heeft een sterk collectief geheugen tot een ruimtelijke continuïteit geleid: de 
belangrijke structurele componenten zijn altijd gerespecteerd. De ruimtelijke 
eenheden van de rivier, oevers, kerkpleinen, marktpleinen, singels en 
uitvalswegen zijn daardoor duidelijk herkenbaar gebleven.  

Romeins castellum 

 
Romeinse tijd en middeleeuwen 
Vanaf het begin van de jaartelling ontwikkelt zich aan weerszijden van de 
oversteekplaats van de Maas (Trajectum ad Mosam) een 
handelsnederzetting. De Romeinse nederzetting op de westelijke oever 
wordt in de 4e eeuw ommuurd. Rondom dit castellum ontstaan satellieten. 
De belangrijkste daarvan ligt nabij de huidige St. Servaaskerk op het Vrijthof. 
Op de oostelijke Maasoever ontstaat een nederzetting 
 
De kenmerken van ontstaan en stedenbouwkundige ontwikkeling en 
verandering van Maastricht vertonen een sterke overeenkomst met de 
steden van Noord
In de regel zijn deze steden, evenals Maastricht, ontstaan vanuit één 
ontwikkelingskern (omgeving Stokstraat), die in de vroege middeleeuwen 
ontstond binnen de muren van het voormalige Romeinse castellum. 

 Helpoort 

Buiten de ontwikkelingskern (cité) ontstonden in de loop van de 
middeleeuwen satellieten (faubourgs), waarbij het meestal ging om 
ommuurde nederzetting
 
Eerste stadsomwalling 
Omstreeks 1229 wordt de eerste stadsomwalling gebouwd met als gevolg, 
dat de ontwikkelingskernen naar elkaar toegroeien. De eerste 
bouwactiviteiten vinden plaats langs de verbindingswegen tussen de kernen 
onderling en de stadspoorten in de omwalling. Verdere uitbreiding van het 
stratennet gebeurt op middeleeuwse wijze, bepaald door waterlopen, 
hoogtelijnen, bodemgesteldheid etc. 

Lang Grachtje  
eerste omwalling 

Mede door de bouw van een nieuwe stenen brug ter hoogte van de huidige 
St. Servaasbrug, verplaatst het bestuurlijke en economische zwaartepunt 
zich in noordelijke richting en ontstaat de Markt waarop zich, voordat de 
eerste omwalling gereed is, de lakenhal en de markttoren bevinde
Op de westelijke stadsoever ontstaan vanuit de stadspoorten radiale 
uitvalswegen (Tongersestraat, Brusselsestraat en Boschstraat). De 
bebouwing langs deze wegen heeft veelal het karakter van lintbebouwing, 
waarbij tussenliggende terreinen als landbouwgronden worden
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Hoge fronten 

Tweede stadsomwalling 
In de 14e eeuw werd de tweede stadsomwalling gebouwd, waardoor de 
belangrijkste uitvalswegen, samen met de aan deze wegen ontstane 
ambachtsgebieden (bijv. voor het Boschstraatkwartier de lakenwevers) 
binnen het stedelijk territorium kwamen te liggen. 

traat). 

leeuwse stratennet.  

ebben. 

aan. 

n. 

izen gebouwd. 

tad. 

De terreinen die lagen tussen de uitvalswegen, met name in de noordoosten 
van de binnenstad, werden door de kloosterlingen gebruikt voor groente- en 
fruitteelt. 
Na bebouwing langs de uitvalswegen werd gebouwd langs straten die 
evenwijdig lagen aan deze wegen (met name Bogaardenstraat en 
Batterijs

 Tranchotkaart 1820 

Het rechthoekige stratenpatroon van het Boschstraatkwartier is wellicht 
terug te voeren naar de rechthoekige raamvelden die de lakenwevers nodig 
hadden voor het uitoefenen van hun ambacht. 
In de loop van de 16e eeuw werd de militaire betekenis van de stad 
belangrijker dan die van handel en ambacht. De stedenbouwkundige 
structuur onderging belangrijke veranderingen. Er werden verbeteringen 
aangebracht in het stratenpatroon, wat neerkwam op het verbreden van 
bestaande straten en het rationaliseren van het vaak onoverzichtelijke 
midde

 Tweede ommuring ca. 1550 

Ook aan de inrichting van de straten en openbare ruimten werd aandacht 
besteed. Plantsoenen werden aangelegd en bomen geplant. Buiten de stad 
werden vestingwerken aangelegd, aangepast aan de oorlogsvoering. 
Restanten van deze vestingwerken zijn nog zichtbaar, onder andere langs 
de Statensingel, de zogenaamde Hoge Fronten. Ook binnen de stadsmuren 
zijn sporen van die periode overgebleven. De straatnaam ‘Achter de 
barakken’ herinnert aan de plaats waar de onderkomens van de soldaten 
gestaan h
 
Industrialisatie 
In de 19de en 20e eeuw heeft de stedenbouwkundige structuur van 
Maastricht, als eerste industriestad van Nederland, veel veranderingen 
onderg

1910 

De ontmanteling van de vestingwerken heeft geleid tot de aanleg van de 
eerste ringwerken  
In de omgeving van de omwalling waren waterpartijen aanwezig, waar 
parken ontstonden. In de 19de eeuw ontstonden hier villabuurte
Op de extensief gebruikte terreinen in de binnenstedelijke periferie vestigden 
zich industrie en ambacht. Naast de aanzienlijke terreinen die aanwezig 
waren, speelden ook het verdwijnen van kloosters, stadsboeren en militairen 
een belangrijke rol. 
Na de ontmanteling in 1868, ontstond alleen op de westelijke oever een ring 
rond de binnenstad, die gevormd werd door achtereenvolgens de 
Franssensingel, Statensingel, Hertogsingel en prins Bisschopsingel. Deze 
singels hadden aanvankelijk het karakter van brede woonstraten, voorzien 
van laanbeplanting. Bebouwing langs het noordelijk deel van de ring 
(Statensingel) bestond voornamelijk uit arbeiderswoningen vanwege de 
aanwezigheid van industrie in de buurt. Langs de Hertogsingel en de Prins 
Bisschopsingel werden voornamelijk herenhu
De vestiging van industrie vond voornamelijk in het noordelijk deel van de 
binnenstad plaats. Hier was, ook voor de ontmanteling, voldoende ruimte 
aanwezig omdat een aantal kloosters verbeurd verklaard werd. Ook de 
aanleg van de spoorlijnen en de gunstige situering van het noordelijk deel 
ten opzichte hiervan heeft bijgedragen aan de industriële ontwikkeling in dit 
deel van de binnens

 Ontmanteling vestingwerken ca. 1550 
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 Tekening industrie Sphinx 

Door de komst van industrie en bedrijven en door gebrekkige transportmo-
gelijkheden nam de bevolking in diverse binnenstadsbuurten dermate toe, 
dat ook de achtererven werden volgebouwd. In het Boschstraatkwartier en 
later ook het Stokstraatkwartier leidde dit tot onaanvaardbare bevolkings-
dichtheden. 
 
Naast de industrialisatie had ook het opkomend verkeer invloed op de 
stedenbouwkundige veranderingen. De meest ingrijpende verandering vond 
plaats door de doorbraak in de oostelijke marktwand nadat de Wilhelmina-
brug in 1930 werd aangelegd. 
Voorts werd ook de Helmstraat verbreed. In 1850 werd de Maasoever 
aanzienlijk gewijzigd door de aanleg van het kanaal naar Luik. Dit kanaal is 
inmiddels gedempt. De huidige Maasboulevard volgt voor een groot deel het 
oude tracé van dit kanaal. 

Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog 

Maastricht 1962 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de stad uitgelegd in een waaier van 
parochiewijken. Naar het idee van de organische stad wordt het Jekerdal ‘de 
groene stadslong’. Nu de stad aan de westzijde beperkt is om de stedelijke 
uitbreidingsbehoefte te kunnen vervullen volgt in 1970 de annexatie van 
Borgharen, Itteren, Amby en Heer. De Beatrixhaven wordt ontwikkeld als 
modern bedrijfsterrein. De oude dorpskernen worden ingepakt. Ter 
ontsluiting van de ‘city’ worden verkeersdoor-braken op de kaart gezet; de 
Maasboulevard wordt de centrale verkeersader. Restauratie van de 
Stokstraat e.o. brengt de geschiedenis naderbij. Randwyck verschijnt op de 
plankaarten t.b.v. de huisvesting van de universiteit. De aanleg van de 
A2/E25 bevordert de dynamiek in het oostelijk stadsdeel, terwijl de 
centrumvoorzieningen op de Linker Maasoever blijven. Het ontwerpen van 
het stadsdeelpark De Geusselt levert een nieuwe stadsentree van 
Maastricht op; voor us MVV’ke betekent dit de stap van Boschpoort aan de 
andere kant van de Maas naar dit nieuwe sportpark. 

 discussie.  

Structuurplan Maastricht 1979 
Dit plan behelst het gebied buiten de singels. In het accommoderen van de 
stedelijke groei sluit het plan aan op het Structuurplan Groot Maastricht 
1962.  

Structuurplan 1979 

Daalhof noordwest, het recreatiecentrum Dousberg, bedrijfsterrein aan te 
leggen ten noorden van het Cabergkanaal, een nieuwe Maaspassage (de 
latere Noorderbuur) nadat de Kennedybrug in de jaren zeventig in gebruik is 
genomen zijn de sleutelprojecten aan de westzijde.  
Maar het accent wordt vooral gelegd op de oostzijde. Het plan voorziet in 
grote stadsuitbreidingen rondom de Beatrixhaven, de dorpskernen van 
Amby, Scharn, en Heer en een grote reservering voor universiteit, MECC en 
AZM in Randwyck. Essentieel blijft de discussie over de A2 in en/of om de 
stad die ook de omvang van de oostelijke stadshelft zal bepalen.  
De stadsvernieuwing is in volle gang maar speelt in de ruimtelijke ordening 
als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling in die tijd nauwelijks een rol. 
Het denken over de stad en verstedelijking krijgt landelijk een impuls door de 
Derde Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland en de 
Verstedelijkingsnota. Het begrip ‘compacte stad’ gaat school maken en 
wordt ook in Maastricht tot op de dag van vandaag voertuig voor
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Structuurplan Binnenstad 1982 
In dit via een open planprocedure gemaakte plan wordt het belang van een 
goed multifunctioneel centrummilieu als beleidsintentie van het 
verstedelijkingsbeleid neergezet.  

rts.  

et herstel bevorderd.  

yclisch beleid.  

) 

 

angere termijn aan de stad binden op 

De noodzaak is ook zichtbaar: verloedering van binnenstadsdelen, dreigend 
verlies van centrumfuncties als gevolg van vertrek van de grote kantoren 
naar Randwyck, de afnemende betekenis van Wyck als koopcentrum, 
verlies van functies in de aanloopstraten, verlies aan binnenstadbewoners, 
slechte openbare ruimten, ruimtebeslag van verkeer en parkeren, 
enzovoo
Het structuurplan biedt een ruimtelijk kader maar is tevens voorzien van 
actiepunten. Het overheidshandelen in zijn samenhang van 
stadsvernieuwing, monumentenzorg, aanpak van de openbare ruimte van 
de straat-, plein- en parkfuncties en ondersteund door bestemmingsplannen 
en inzet van volkshuisvestelijk instrumentarium wordt krachtig neergezet. De 
universiteit blijft grotendeels aan de binnenstad verbonden en via de 
‘actiehaarden’-aanpak wordt h

Structuurplan Binnenstad 1982 

De integratie tussen de ruimtelijke ordening en milieu levert nieuwe 
uitdagingen op bij de aanpak van de buurten Boschpoort, Limmel en Groot 
Wyck. Ook het streekplan uit 1987 vraagt om verdere uitwerking t.a.v. de 
afbakening van het stedelijk gebied, de verkeersstructuur in Maastricht Oost, 
de afstemming tussen de ruimtelijke mogelijkheden en de daadwerkelijke 
realisering van bedrijfsterreinen en de schakelfunctie van het 
Ceramiqueterrein tussen binnenstad en Randwyck. Op dit laatstgenoemde 
terrein is de uitvoering in volle gang. De Noorderbrug is in uitvoering en een 
nieuw theater verrijst aan het Vrijthof. Gelden uit de zogenaamde PNL-pot 
ondersteunen de realiseringsmogelijkheden van de projecten naast door de 
stad gevoerd antic
De Vierde Nota RO in 1988 positioneert de stad in internationaal verband, 
het begin van de blijvende samenwerking met Heerlen, Hasselt/Genk, Aken 
en Luik (MHAL). Regionalisering en internationalisering van Maastricht gaan 
hierbij hand in hand, waarbij Maastricht op een kruispunt van culturen een 
voortrekkersrol krijgt.  

Structuurvisie Maastricht 1990-2000 (stad in evenwicht, balans in 
beweging
De verdeling van de gewichten over beide stadshelften, de continuïteit in de 
stadsvernieuwing en het buurtbeheer, de succesvolle afronding van de grote 
projecten Ceramique, Randwyck en Annadal en de continue inzet voor de 
prioritering van de ondertunneling van de A2 illustreren de Maastrichtse 
keuze voor het permanent revitaliseren van de stad. Al in de jaren zestig is 
met de restauratie van de Stokstraat gekozen voor dit antwoord op de 
slijtage en uitholling waaraan veel steden al reeds zo’n 30 jaar onderhevig
zijn.  
In de structuurvisie 1990-2000 wordt op deze traditie voortgebouwd met de 
onderkenning van de unieke ruimtelijke en programmatische verschillen 
tussen beide stadshelften. De Maas en haar oevers krijgen in deze 
structuurvisie een bijzonder accent als een her te waarderen schakel tussen 
beide stadshelften. ‘Kwaliteit als opgave’ wordt richtsnoer voor de 
beleidsintenties, voor het plannings-, ontwerp- en besluitvormingsproces. 
Het sterk vanuit de overheid gestuurde handelen wordt steeds meer 
vervangen door een externe oriëntatie. Publiek/Private 
Samenwerkingsverbanden zijn nodig om de kansen optimaal te benutten 
door partners te zoeken die zich op l

  Actiepuntenkaart 1990-2000 

basis van een integrale aanpak, langjarige zekerheid en continuïteit van 
beleid.  
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Aan de hand van het sleutelbegrip ‘compacte stad in een weids landschap’ 
wordt via een morfologische analyse van de stad en landschap en op basis 
van de programma`s voor de verschillende functies in actiepunten 
aangegeven op welke delen van de stad herstel of verbouwing noodzakelijk 
is. Daarbij gelden de Rivieroevers als sleutelproject, met daaraan gekoppeld 
het Markt-Maasproject, de Maasboulevard, het Griendpark, Ceramique met 
de nieuwe Hoge Brug, Lage Weerd en de Pietersplassen. Het geheel wordt 

an de verbetering van het structurerend 

 van de stedelijke programma’s 

ingen, bewust gekozen plekken in het stedelijk netwerk. De 

 stedelijkheid vraagt dit om 
specialisatie en concentratie van functies en activiteiten op een beperkt 

kken binnen het stedelijk netwerk.  

 zoeken bij 
eds aanwezige structuren en elementen in de stad, zoals oude 

stadsmuren en singelstructuren, kan een verknoping van de verschillende 
schalen ontstaan. 
 

verbonden met recreatieve routes. 

Structuurplan 2000-2005 (met een doorkijk naar 2025) 
Eind jaren negentig wordt gekozen voor continuering van het gedachtegoed 
uit de structuurvisie 1990-2000; optimaal wordt ingezet op sauvering van het 
voorkeursrecht. In het planconcept worden de hoekpunten van de stedelijke 
vernieuwing van Maastricht rondom het centrum neergezet: het 
Belvedèreproject als toekomstig her te ontwikkelen stadsdeel, de ombouw 
van de Geusselt als modern gemengd gebied naast behoud van het park, de 
knoop Europaplein/Randwyck-Noord en de Tapijnkazerne. Deze 
ontwikkeling is gekoppeld a
verkeersnetwerk van de A2 en het Maaskruisend verkeer als onderdelen 
ook van de Euregionale bereikbaarheid van Maastricht.  
Nieuw is de discussie over de toekomstige woonmilieus in de 
veranderingsopgave van de buurten. Nieuw is ook de het interactief 
opstellen van een gezamenlijke visie op de ruimtelijke relaties met de 
aangrenzende gemeenten t.a.v. het invullen
(Poelveld en Panneslager) en de inrichting van het landschap (Geuldalzone, 
buitengebied Oost/ terraspark, Zouwdal, Dousberg, Jekerdal).  
Op de MHAL agenda staan de grensoverschrijdende bereikbaarheid, de 
inrichting van het landschap tussen de steden en de mogelijkheden tot 
stedelijke profielen gekoppeld aan herstructureringsopgaven o.a. van de 
stationsomgev

2000-2005 

elementen tot het maken van een intergemeentelijk structuurplan liggen voor 
het oprapen.  
Het structuurplan heeft hiermee voldaan als opiniërend stuk in het kader van 
het Provinciaal Omgevingsbeleid Limburg en de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening. Deze nota wordt door kabinetswisselingen niet afgerond. 
Inzoomend op het begrip ‘stedelijke kwaliteit’ draait het om variatie in 
stedelijke milieus en kwaliteiten. In termen van

aantal, bewust geselecteerde ple

De Mestreechse traditie  
Bij het ontwikkelen van nieuwe centra bestaat dé opgave op 
stedenbouwkundig niveau uit het in de pas te blijven met de Maastrichtse 
traditie. Zowel wat betreft de schaal waarop het stedelijk programma 
functioneert, als de korrelgrootte waarin het zich manifesteert vraagt dit om 
een zorgvuldige inpassing in de bestaande stadsstructuur. Daarbij is het 
respectvol omgaan met de cultuurhistorische onderlegger en de aanhechting 
aan de omliggende wijken van groot belang. Door aansluiting te

Céramique 

re
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3 BINNENSTAD 
 
Voor de beschrijvingen en aanduidingen in de tekst wordt verwezen naar de 
kaarten achter dit hoofdstuk. 

  Dominicanerplein 

Voor de legenda wordt verwezen naar het uitklapblad achterin.  
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.1 Historische binnenstad 

taat uit de ‘City’ op de westelijke Maasoever en Oud 

rten in de 

erste omwalling gereed is bevinden zich hier de lakenhal en de 
arkttoren. 

hstraat, de Graanmarkt, St. Amorsplein, de Vissersmaas, Houtmaas en 
et Bat. 

 de 
uggestie van een vierkant Plein, waarop het nieuwe stadhuis als 

unt kon pronken. 
 

De gehele binnenstad van Maastricht is beschermd stadsgezicht (bijzonder 
gebied A). Een verdere uitbreiding van het beschermd stadsgezicht is 
voorzien voor het gebied waar de eerste stadsuitleg heeft plaatsgevonden, 
na de start van de sloop van de vestingwerken in 1867 (bijzonder gebied 
B

  Vrijthof 

3
 
De historische binnenstad betreft het gedeelte binnen de eerste 
stadsomwalling en bes
Wyck op de oostelijke Maasoever. 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangegeven kreeg de historische 
binnenstad pas echt contour nadat omstreeks 1229 de eerste 
stadsomwalling werd gebouwd. Het stratennet werd bepaald door de 
verbindingswegen tussen de kernen onderling, de stadspoo
omwalling, waterlopen, hoogtelijnen, bodemgesteldheid etc. 
Het bestuurlijke en economische zwaartepunt lag rond de Markt. Al voordat 
de e

Binnenstad 

m
 
Grotere pleinen in de historische binnenstad, zoals het Vrijthof en het O.L. 
Vrouweplein zijn op de plaats van oude begraafplaatsen ontstaan. De 
meeste pleinen zijn echter ontwikkeld op oude marktplaatsen of overslag-
plaatsen: de Markt met daaraan gekoppeld het brede deel van de 
Bosc
h
 
Ontwerpen voor de openbare ruimte komen in Maastricht vóór de 
negentiende eeuw nauwelijks voor: alleen het Marktplein vormt op deze 
regel een uitzondering: het werd in 1660 door Pieter Post geformeerd ter 
plaatse van twee driehoekige marktplaatsen, die toen nog aan weerszijden 
van de eerste stadsommuring waren gelegen. Met minimale ingrepen zoals 
door boombeplantingen aan de westzijde van de Markt gaf Post
s
middelp

Stokstraat voor sanering  



Stokstraatkwartier 

Stokstraat na sanering  

Het Stokstraatkwartier was in de negentiende eeuw erg verdicht en in ernstig 
verval geraakt.  
Na de oorlog werd op aandrang van de Rijksdienst voor Monumentenzorg 
door de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling een plan voor de sanering 
van de wijk opgesteld. De drie doelen van het saneringsplan waren de 
opheffing van de erbarmelijke woonomstandigheden, het opnieuw betrekken 
van het Stokstraatkwartier in de ‘Cityvorming’ met kleine speciale winkels en 
enkele woningen en ten derde de restauratie van de tientallen bijzondere 
monumenten. 
In de periode 1956-1975 werd het Stokstraatkwartier volledig gesaneerd en 
gerestaureerd. Binnenterreinen werden schoongepoetst, en achter de oude 
gevels werden geheel nieuwe gebouwen opgetrokken.  
 
 
City 

 Oude HBS nu Entre Deux 
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Wyck.  

In het centrum zelf voltrokken zich na de Tweede Wereldoorlog nog enkele 
grote veranderingen. De HBS die het voormalig Dominicanenklooster aan de 
Helmstraat in de vorige eeuw had vervangen, maakte op zijn beurt plaats 
voor de nieuwbouw van de Grand Bazaar, een plaatselijk warenhuis, naar 
een ontwerp van het bekende Rotterdamse bureau Van den Broek en 
Bakema. Gelegen tussen de Markt en het Vrijthof moest dit moderne 
gebouw een nieuwe schakel vormen in de binnenstad, en werd daarom 
Entre Deux genoemd. Maar het warenhuis ging tijdens de bouw failliet, en zo 
heeft de stad jarenlang met een groot betoncomplex in zijn maag gezeten. 
Het Entre Deux complex heeft het vertrouwen in de moderne architectuur als 
oplossing voor de problemen in de binnenstad geen goed gedaan; er kwam 
een reactie op gang waardoor moderne architectuur in de binnenstad lange 
tijd taboe was. De oorspronkelijke locatie van de Grand Bazaar aan de Grote 
Staat werd als uitbreiding van het V&D complex dan ook al in een veel meer 
aangepaste architectuur gebouw
 
In 1972 kwam de parkeergarage onder het Vrijthof klaar. Hierdoor werd het 
mogelijk het plein autovrij te houden, en kon men het plein weer tot een 
centrum van activiteiten van de stad maken; de huiskamer van de sta
De inrichting van het plein is zo eenvoudig en leeg mogelijk gehouden om 
het optimaal te kunnen gebruiken. 
 

Vrijthof 

Entre Deux In Maastricht zijn sinds 1970 weer veel nieuwe pleinen in de binnenstad 
ontworpen binnen de bestaande historische structuur. De verdichting van het 
weefsel moest na 1970 niet alleen leiden tot een compactere stad maar ook 
tot een leefbare stad en daarbij vormde nieuwe open plaatsen een 
onmisbare schakel. Bij sommige stadsvernieuwingscomplexen uit de jaren 
70 komt het openbare karakter van de pleinen niet tot leven, omdat ze 
nauwelijks toegankelijk zijn of omdat het bouwprogramma te eenzijdig is en 
de architectuur te monotoon: dit is bijvoorbeeld te zien aan het Mabroterrein 
aan het O.L. Vrouweplein en het Bourgogneplein in 
 

 Wyck 1982 



Markt-Maasproject 

Maquette huidig plan 
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In de twintigste eeuw moest de stad zich aanpassen aan het toenemende 
autoverkeer. Tussen 1930 en 1932 werd een nieuwe Maasbrug gebouwd 
tussen de Wilhelminasingel en de Markt, naar ontwerp van Rijksbouwmeester 
ir. G.C. Bremer. Voor de nieuwe afrit op de linker Maasoever werd het 
bouwblok tussen de Hoenderstraat en de Gubbelstraat volledig 

Deze doorbraak is altijd zeer omstreden geweest. Inmiddels wordt uitvoering 
gegeven aan het Markt-Maasproject. Met dit project worden de volgende 
verbeteringen beoogd: 
- uitbreiding en revitalisering van het kernwinkelgebied; 
- uitbreiding en kwaliteitsverhoging van het toeristisch centrum; 

Oude gevel Markt voor 
doorbraak brug 

- verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad; 
- verbetering van de doorstroming van openbaar vervoer en autoverkeer; 
- versterking positie langzaam verkeer; 
- verbetering parkeerrouting; 
- intensivering van het ruimtegebruik; 
- kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte; 
- het koppelen van de stad aan de rivier en versterking van het 

monumentale ri
- vernieuwing van een strategische plek in de historische binnenstad. 
 

Aanlanding oude Wilhelmin
brug 

a-

Belangrijke aspecten uit het plan zijn: 
 het laten zakken van de Wilhelminabrug op de westelijke Maasoever, 

zodat de brug niet meer aanlandt op de Markt, maar zakt tot het niveau 
van de enigszins opgehoogde nieuwe Maasboulevard met een V-vormige 
aanlanding op het nieuwe Maasplein; 
 het sluiten van de oostelijke Marktwand met nieuwe bebouwing 

(stadskantoor, diverse winkels en horecavoorzieningen), waardoor de 
historische uitstraling van de Markt weer tot zijn recht komt met 
ondergronds parkeren onder de nieuwe
 opwaarderen Maasboulevard door ondertunneling van het traject tussen 

de St. Servaasbrug en de Kleine Gracht, waardoor een aangenaam 
verblijfsklimaat langs de rivier ontstaa

 

3.2 Binnenstad west 
 
Dit deel van de binnenstad wordt gekarakteriseerd door een radiale 
hoofdstructuur, ontstaan door de vroegere bebouwing langs de uitvalswegen 
Tongersestraat, Brusselsestraat, Capucijnenstraat en Boschstraat. In de 13e 
eeuw lagen deze wegen nog buiten de stadsommuring, maar nadat de 
tweede stadsmuur in de loop van de 14e eeuw werd gebouwd, kwamen 
deze uitvalswegen in de stad te liggen en vormen sindsdien de verbinding 
tussen de poorten van de beide stadsmure
Langs de uitvalswegen kwam lintbebouwing tot stand. Pas in de 19 de en 20e 
eeuw treedt geleidelijke verdichting van de binnenterreinen op. 
De rooilijnen van de radiale hoofdassen hebben hun natuurlijke beloop 
grotendeels behouden. De kavelbreedte van gemiddeld 6 m is aanmerkelijk 
breder dan in de oude stadskern, waar de breedte slechts 4 m bedraagt. De 
hoogte van de bebouwing langs de hoofdassen varieert sterk, maar is 
doorgaans 3 lag

Bassin 

 
Bassin en Zuid-Willemsvaart 
Door koning Willem I werd de economische ontwikkeling van Maastricht 
sterk gestimuleerd. Ontwikkelingen concentreerden zich in eerste instantie 
aan de noordzijde van de binnenstad, waar tussen 1823 en 1826, binnen de 
vestingwerken, het Bassin als overslaghaven werd aangelegd.  



In plaats van het sinds lange tijd verwaarloosde Maasbed te herstellen, 
waarmee enorme kosten gemoeid zouden zijn, werd parallel aan de Maas 
de Zuid-Willemsvaart gegraven om de Zuid-Nederlandse industriegebieden 
rechtstreeks en langs de kortste weg met de Noord-Nederlandse zeehavens 
te verbinden. 
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Rond het Bassin en aan de Boschstraat zijn in de vorige eeuw de eerste 
fabrieken gebouwd. In 1834 sticht Petrus Regout een draadnagelfabriek, in 
1836 gevolgd door een aardewerkfabriek aan de Boschstraat ten oosten van 
het Bassin, de latere Sphinx-fabriek, en daarna in 1846 een gasfabriek. Ten 
noorden van het Bassin wordt in 1850 de papierfabriek van Lhoest en 
Lammens gesticht, de latere Koninklijke Nederlandse Papierfabrie

Fabriek Sphinx 

In 1845 wordt het kanaal van Maastricht naar Luik gegraven waardoor men 
vanuit het Bassin beschikt over een efficiënte en het gehele jaar door 
bevaarbare verbinding met het Waalse industriebekken
Het Bassin is ongetwijfeld het eerste industrieterrein van Nederland en de 
oudste fabrieksgebouwen hebben nog bijzondere relatie tot het 
productieproces, dat meestal over verschillende verdiepingen van boven 
naar beneden pla
 
Het Bassin is thans een markante verblijfsruimte met een lage kade, 
waaraan ooit de schepen afmeerden en een hoge kade die boven de 
werfkelders is aangelegd. De haven werd in 1989-90 voor het grootste deel 
in de oude toestand
 
Statenkwartier/Boschstraatkwartier/Kommelkwartier 
Rond 1870 was de eerste semi-filantropische woningbouwvereniging van 
Maastricht opgericht. Onder grote plaatselijke en nationale druk ontstonden 
de eerste woningcomplexen voor arbeiders aan de singels, met name aan 
de Statensingel.  

Statensingel 

Goed voorbeeld is het bouwblok tussen Statensingel 115-145 en de 
Herbenusstraat nrs. 98-128. Dit is door de Bouwvereniging St. Mathias in 
1919 gebouwd naar ontwerp van J. Cuypers in een traditionele stijl met 
gebruikmaking van lokale bouwmaterialen zoals Kunradersteen en mergel, 
naast bakstenen elementen (ensemble n
Het gebied tussen de Markt en het Bassin, het Boschstraatkwartier, 
profiteerde nog van deze woningbouwactiviteiten. In de 19de eeuw raakte het 
Boschstraatkwartier steeds verder in verval en werd een van de beruchtste 
achterbuurten van Nederland. In 1957 publiceerde de gemeente een 
brochure over de sanering van het gebied. Naast de sanering van de 
woonbuurt werd met dit plan ook de ontsluiting voor het stedelijk verkeer en 
de versterking van de cityfunctie
Net als bij de sanering van het Stokstraatkwartier werden ook in dit geval de 
bewoners verhuisd naar woonscholen aan de rand van de stad. Maar in 
tegenstelling tot het Stokstraatkwartier ging de sanering van start met een 
grootscheepse kaalslag.  
Bij een groot aantal burgers begon het besef door te dringen dat het 
noordelijk deel van de binnenstad totaal ongeschikt zou worden voor 
bewoning. In 1969 werd de Actiegroep B4 opgericht voor de Behartiging van 
de Belangen van de Binnenstadsbewoners. Deze actiegroep heeft een 
belangrijk aandeel gehad in het stoppen van de zinloze sloop in het 
Boschstraatgebied en tot een nieuwe invulling v

 Boschstraat oud 

Het verzet richtte zich niet alleen tegen de nieuwe plannen maar ook tegen 
het feit dat er veel monumentale panden zouden worden gesloopt. In 1972 
werden de plannen in de koelkast gestopt en gaf de gemeente het advies de 
plannen aan te passen aan nieuwe inzichten. Na vele alternatieve studies en 
landelijke publicaties ontwikkelden de architecten Sigmund en Boosten een 
nieuwe woonbuurt, waarvan de nieuwbouw in 1978 startte.  



Dit plan is geënt op de oorspronkelijke morfologie van de binnenstad, maar 
het bezit daarnaast toch een zeer hoge dichtheid van 700 woningen op 4 
hectare. 

 Boschstraat nieuw 
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De woonwijk is volledig onderkelderd met een enorme ondergrondse 
parkeergarage waardoor het gebied bovengronds geheel autovrij kan zijn. In 
het middengebied zijn enkele woonblokken met een bijzondere typologie 
ontwikkeld, waarbij op de derde verdieping een ‘woonstraat’ tussen de twee 
parallelle kappen is gelegd
 
In 1990 verschijnt de Structuurvisie 1990-2000, waarin 
ontwikkelingsvoorstellen worden uitgewerkt door de stedenbouwkundige 
Rein Geurtsen. De historische kern op de linker Maasoever zal met de vele 
centrumfuncties meer en meer een ontmoetingsplaats worden, terwijl op de 
rechter Maasoever eerder sprake zal zijn van een dynamische ontwikkeling 
binnen de bestaande grenzen. De structuurvisie erkent immers dat de stad 
volgroeid is en dat een verdere expansie ook leidt tot een aantasting van 
landschappelijke kwaliteiten. Uitbreidingsstrategie maakt plaats voor 
beheersplanologie en een samenhange

 Statenkwartier Herdenkingsplein 

Door verdichting van de binnenstedelijke ruimte wordt de kwaliteit van een 
aantrekkelijke woon- en verblijfsstad versterkt met pleinen en parken en 
vernieuwende architectuu
Nieuwbouw- en herstructureringsplannen worden ingezet op vele verspreid 
liggende locaties. 

Statenkwartier Herdenkingsplein 

De Maastrichtse inzet van de werkgroep 5 X 5 is gericht op de 
noordwestquadrant van de binnenstad: dit stadsdeel bezit een dicht patroon 
van karakteristieke historische bebouwing.  
Door de sterke menging van bedrijvigheid, wonen en sociaal-culturele 
voorzieningen bestaat er een veelkleurig stadsbeeld, waarbij vooral de 
binnenterreinen vaak dicht bebouwd zijn. De stadsvernieuwing richt zich niet 
op bouwblokken, maar wil in de stedelijke context nieuwe open ruimtes 
realiseren, met marktgerichte woningdifferentiatie. In dit kader zijn inmiddels 
de projecten van Hoogfrankrijk-Noord, Misericordeplein en Herdenkingsplein 
uitgevoerd. 

Statenkwartier Herdenkingsplein 

 
Het plein van Hoogfrankrijk is in 1993 gerealiseerd op een sterk hellend 
langgerekt perceel, dat door een hoge torenbouw in twee pleinen wordt 
verdeeld. Het voorplein wordt ingenieus door een halfronde colonnade 
geschakeld aan het poortgebouw, dat naar de Capucijnenstraa
Vlak ten oosten van dit plein ligt het Misericordeplein, dat in 1990 is 
aangelegd naar een ontwerp van de Luikse architect Bruno Albert. Het plein 
en de aangrenzende Uitbeldersstraat zijn aan de noordzijde bebouwd met 
sociale woningbouw, terwijl de verkoopwoningen op het zuiden liggen. Het 
halfronde plein opent zich naar de blinde achtergevel van het Citycentrum, 
die door Albert als een coulissewand is gebruikt: voor deze wand is ook een 
theaterpodium ge

Statenkwartier Hoogfrankrijk 

Het jongste plein dat in Maastricht is gerealiseerd, ligt op een binnenterrein 
tussen de Brusselsestraat en de Calvariestraat: nog voordat er een plan was 
gepresenteerd had het al de naam Herdenkingsplein gekregen. De oostzijde 
van het plein wordt ingenomen door de nieuwbouw van de Academie voor 
beeldende kunsten van W. Arets; aan de zuidzijde werd het ontwerp door 
het bureau Boosten verzorgd en de westzijde is ontworpen door Mecanoo uit 
Delft, die ook het inrichtingsplan voor het plein heeft aangedragen. 
De vorm van het plein wijkt sterk af van de eerste ideeën uit het begin van 
de jaren 80, toen er nog een plein met middenbebouwing in dit binnengebied 
was geprojecteerd. Het gerealiseerde plein heeft een zeer dynamische vorm 
gekregen, omdat de nieuwbouw aan de pleinwanden als geknikt zijn en als 
een pijl zijn gespannen, waarbij de hoeken van het plein ook veel spitser zijn 
geworden. 



Jekerkwartier 
Terwijl een groot deel van de binnenstad bepaald wordt door een min of 
meer rechthoekig stratenpatroon, bezitten het zuidelijke en westelijke deel 
op de linker Maasoever een meer organisch karakter, omdat de straten er 
mede bepaald zijn door de Jekerloop en de eerste stadsomwalling met de 
daarin opgenomen stadspoorten. Het Jekerkwartier wordt gekenmerkt door 
kronkelige straatjes met doorkijkjes naar groene binnenterreinen en naar 
takken van de Jeker. 

Grote Looiersstraat 
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Maasoever tussen het spooremplacement en de oude stadsrand van Wyck.  

Verder lagen hier diverse kloosters waaronder het eerste klooster van de 
Minderbroeders bij de Oude Pieterspoort in de eerste omwalling. Net als in 
de binnenstad ontstond ook hier een patroon van kleine straatjes die 
aansloten op een doorgaande weg, de huidige St. Pietersstraat. Maar hier 
bepaalden ook de Jekertakken, toen nog open, een deel van het 
stratenpatroon, zoals bijvoorbeeld bij de Grote en Klein
Tussen de middeleeuwse stadsmuur en de singel werd op het terrein van de 
vestingwerken het eerste Villapark gebouwd, naar een ontwerp van 
stadsarchitect Brender à Brandi
Openbaar groen en privé-tuinen werden bij de villaparken opgevat als één 
allesomvattend ruimtelijk systeem met hetzelfde landschappelijke karakter, 
waarbij een niet al te hoge bebouwingsdichtheid bepalend is voor de sfeer 
en kwaliteit van het wonen buiten de beknellende stad. 
Ook het stadspark dat aan het Jekerkwartier grenst, drukt zijn stempel op 
deze buurt. 
 

3.3 Binnenstad oost 
 

Griendpark en Schildersplein 

St. Maartenspoort 
De stadsuitleg ten noorden van de St. Maartenslaan, wijkt qua structuur en 
architectuur sterk af van de stationsbuurt. Deze noordelijke uitleg werd 
gerealiseerd tussen 1910 en 1925 en bezit een meer besloten karakt
In het hart van dit gebied ligt het vijfhoekige Sterreplein. Vanaf de vijf hoeken 
van dit plein lopen vijf radiale straten uit. De aansluiting van het Sterreplein 
aan de St. Maartenslaan is door de bouw van de oprit van de 
Wilhelminasingel verlo
 
De Socialistische bouwvereniging 'Beter Wonen' realiseert in 1918 het 
woningbouwcomplex aan de Van den Berghstraat. Vier jaar later bouwt ze 
het omvangrijke complex rond het Schildersplein, dat als een tuindorp is 
ontworpen en zich duidelijk als een uiting van Amsterdamse Schoo

 Van den Berghstraat 

manifesteert. 
Het meest in het oog springend is het complex aan de Van den Berghstraat 
dat gebouwd is door de Amsterdamse archit
in de traditie van de Amsterdamse School.  
Ook de strook woningen langs de Parallelweg 12-2
G
 
Wijck Stationsbuurt 
Van oudsher was Wyck het knooppunt van de toegangswegen ten oosten 
van de Maas van waaruit men via een brug de rivier kon oversteken. Het 
middeleeuwse Wyck was een ommuurd bruggenhoofd met twee toegangen 
naar het achterland. Vanaf de t
re
 
Na de ontmanteling van de vestingwerken worden de eerste uitbreidingen 
aan het eind van de negentiende eeuw gerealiseerd op de 



De uitbreiding wordt stedenbouwkundig en architectonisch begeleid door de 
stadsbouwmeester Brender à Brandis. 
 
Aan de veldzijde van de vestinggordel lagen de stationsgebouwen van de 
verschillende spoorwegmaatschappijen.  
Plannen voor de uitleg van Wyck buiten de wallen van Maastricht gaan uit 
van een aantal rechtlijnige avenues als dragende structuur voor een nieuw 
te ontwikkelen stedelijk weefsel. De belangrijkste plaatsen, zoals de Sint-
Maartenspoort, de Stationspoort en de Duitsepoort, het toenmalige Station 
Staatsspoor en het Station Central Belge werden in de nieuwe uitleg onder-
ling verbonden, waarbij deze belangrijke plaatsen als pleinen werden ge-
dacht. 
  
Een van de belangrijkste aspecten in al deze plannen was de plek waar het 
gemeenschappelijke station zou moeten komen.  
Toen een beslissing hierover uitbleef, werd besloten de knoop definitief door 
te hakken en de stadswal te doorsnijden in het verlengde van de Wycker 
Brugstraat en in rechte lijn tot aan de overweg te projecteren.  

 Plan Percée 

De tweede stadsdoorbraak (Percée) werd in 1882 aangevangen en de 
nieuwe hoofdas van de Stationsstraat werd zeer ruim aangelegd met twee 
rijbanen, die door een dubbele rij bomen van elkaar gescheiden zijn. In het 
verlengde van de Stationsstraat werd dit tracé doorgetrokken naar de Maas-
brug. Vanaf de Maasbrug tot aan de Rechtstraat bleef de oorspronkelijke 
bebouwing langs de Wycker Brugstraat echter gehandhaafd. De straat had 
op deze plaats slechts een breedte van elf meter: de overgang naar de 26 
meter brede Stationsstraat werd enigszins verzacht door de Percée tussen 
de Wilhelminasingel en de Rechtstraat in drie stappen te verbreden.  
Omdat de verkaveling van de Percée niet aansluit op die van de dwarsstra-
ten, ontstonden bij de aansluitingen fricties, die nog steeds herkenbaar zijn. 
 
Céramique 
Via aankoop en ruiling wordt in 1852 een aaneengesloten terrein ten zuiden 
van Oud Wyck verkregen, waarop men later begint met de opbouw van een 
aardewerkfabriek. In 1859 wordt het bedrijf verkocht aan La Societé pour la 
fabrication des faiences et produits céramiques de toute espèce sous la rai-
son sociale de Guillaume Lambert et Compagnie, kortweg La Societé céra-
mique genoemd. Na de opheffing van de vestingstatus in 1867 wordt de uit-
breiding van het fabrieksterrein buiten de stadsmuren mogelijk. Deze nieuwe 
terreinen worden pas aan het begin van de twintigste eeuw bebouwd met de 
productiehallen voor het sanitaire aardewerk: de hallen zijn naar de ontwer-
per J.G. Wiebenga vernoemd en een deel van dit fabriekscomplex is thans 
in gebruik als expositiehal bij het Bonnefantenmuseum. 

Bonnefantenmuseum Na de fusie in 1958 met de aardewerkfabriek de Sphinx, ligt het immense 
fabrieksterrein van de Céramique lange tijd onbenut nabij het historische 
centrum en het duurt tot 1987 voor de gemeente Maastricht, de Sphinx en 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) via een publiek-private sa-
menwerking een nieuwe toekomst voor deze blinde vlek mogelijk maken.  

 Céramique 

Het stedenbouwkundig Masterplan van Jo Coenen wordt in 1988 in de ge-
meenteraad goedgekeurd en vormt het ruimtelijk raamwerk voor de ontwik-
keling van het gebied. Uitgangspunt is dat het Céramiqueterrein aansluit bij 
de sfeer van de binnenstad en een belangrijke schakel vormt tussen Wyck 
en Randwyck. Naast regionale en nationale ontwerpers worden ook enkele 
internationaal bekende architecten uitgenodigd om delen van het plan te 
verwezenlijken. In aansluiting op de binnenstad wordt gezocht naar een in-
tegratie van functies die bij de stad horen: met naast woningen, winkels, 
kantoren, hotels, restaurants, de nieuwe stadsbibliotheek, een museum, een 
klein theater, en een park aan de Maas. Het masterplan sluit in zijn hoofdop-
zet ook aan bij de negentiende-eeuwse gordel van het stadsdeel Wyck.  
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De monumentale orthogonale structuur verwijst naar de vroegere inrichting 
van het fabrieksterrein. De ruggengraat van het plan wordt gevormd door de 
centrale Avenue Céramique, die in noord-zuidrichting door het plan loopt. De 
Avenue wordt geflankeerd door acht grote bouwblokken met binnenhoven 
die ruimtelijk aan elkaar gekoppeld worden. Voor deze ensembles zijn in het 
stedenbouwkundig plan referenties gemaakt naar de crescents of circussen 
zoals die in London en Bath te vinden zijn. 
Aan de westzijde wordt langs de Maasoever een viertal luxueuze bouwblok-
ken aaneengeschakeld tot de Stoa: een noord-zuidgerichte colonnade, van-
waar men een groots uitzicht heeft op de Maas en het historische stadscen-
trum. De driehoekige ruimte tussen de Stoa en de Maas wordt ingericht met 
een stadspark, dat een antwoord vormt op het stadspark op de rechter 
Maasoever. Aan de noordzijde zijn restanten van de vroegere stadsommu-
ring in het park opgenomen als een markering van de oude stadsgrens.  
Een waterpartij herinnert aan de oude verdedigingsgracht en omzoomt de 
voormalige bordenfabriek, die als theater wordt heringericht. 
Iets ten noorden van het park is eind 2003 een voetgangersbrug in gebruik 
genomen als korte verbinding met de historische binnenstad.  
De nieuwe brug sluit op de linkeroever aan op het toekomstige publieke cen-
trum rond de ‘noordknoop’ van het Céramiqueterrein. Deze plek krijgt het ka-
rakter van een stadsbalkon, dat geflankeerd wordt door de Stadshal, met de 
stadsbibliotheek en een internationaal activiteitencentrum gebouwd naar een 
ontwerp van Jo Coenen. Iets noordelijker zal een commercieel centrum met 
4000 m² winkels gerealiseerd worden volgens een ontwerp van Aurelio Gal-
fetti. 
Inmiddels zijn zowel aan de noordzijde als in de zuidelijke zone verschillen-
de projecten voltooid. 
 
 



4  NOORDELIJK MAASDAL 
 
Voor de beschrijvingen en aanduidingen in de tekst wordt verwezen naar de 
kaarten achter dit hoofdstuk. 
Voor de legenda wordt verwezen naar het uitklapblad achterin.  
 

4.1 Belvedère 
 
Boschstraatkwartier Noord/Bosscherveld 
Door koning Willem I werd de economische ontwikkeling van Maastricht 
sterk gestimuleerd. Ontwikkelingen concentreerden zich in eerste instantie 
aan de noordzijde van de binnenstad, waar tussen 1823 en 1826, binnen de 
vestingwerken, het Bassin als overslaghaven werd aangelegd. In plaats van 
het sinds lange tijd verwaarloosde Maasbed te herstellen, waarmee enorme 
kosten gemoeid zouden zijn, werd parallel aan de Maas de Zuid-
Willemsvaart gegraven om de Zuid-Nederlandse industriegebieden 
rechtstreeks en langs de kortste weg met de Noord-Nederlandse zeehavens 
te verbinden. 

Bosscherveld 

Lage Frontenweg 

Boschstraatkwartier Noord en Bosscherveld zijn industrieterreinen aan de 
noordzijde van Maastricht. De ontwikkeling van de gebieden is in belangrijke 
mate bepaald door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. 
De gashouder aan de Lage Frontenweg, die in 1956 gereed is gekomen, is 
als ensemble opgenomen. Deze schroefgashouder heeft een capaciteit van 
50.000 m² en is thans in gebruik als opslagplaats (ensemble nr. 4). Ook de 
Sfinx Aardewerkfabriek aan de Trompensingel is als ensemble opgenomen 
(ensemble nr. 5). 

Boschstraat 

 
Boschpoort 
Boschpoort vormt, gelegen tussen de bedrijvigheid van het 
Boschstraatkwartier Noord (Sphinx, Sappi) en Bosscherveld en omsloten 
door de verbindingen van de Zuid-Willemsvaart met de Maas en het Bassin 
een geïsoleerde woonwijk in Maastricht-Noord. De geïsoleerde ligging wordt 
versterkt door de barrières van Noorderbrug en Frontensingel. Met het 
verdwijnen van de bedrijvigheid ontstaan voor het gebied nieuwe 
ontwikkelingskansen, omdat het zich hemelsbreed op korte afstand van de 
binnenstad bevindt. 

Boschpoort 1993 

 
De wijk is gegroeid vanuit de lintstructuur langs de Bosscherweg ter plaatse 
van de sluis en langs het toenmalige Toevoerkanaal (het huidige 
Voedingskanaal). De eerste uitbreiding vond plaats in de jaren 30 met de 
bouw van het wooncomplex Boschpoort. In de jaren 50 en 60 zijn aan 
weerszijden van het Voedingskanaal woningen bijgebouwd in een mix van 
grondgebonden en gestapelde woningen. 

he ontwikkeling. 

In de jaren 90 is gebruik gemaakt van de unieke ligging aan het water met 
de woningbouw aan de noordelijke zijde, de zogenaamde ‘Hollandse Hoek’. 
De kleinschaligheid van de buurt en de geïsoleerde ligging hebben 
Boschpoort zowel fysiek als in sociaal opzicht een dorps karakter gegeven 
en bieden weinig draagvlak voor voorzieningen. 

 Boschpoort 

 
De wijk kent diverse monumenten. Het sociale woningbouwcomplex 
Bosscherweg stamt uit 1935-1936. Het is geïnspireerd op de 
tuindorpgedachte. Het complex is van nationaal cultuurhistorisch belang als 
bijzondere uitdrukking van een sociaal-economisc
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Het complex heeft als tuindorp intrinsieke stedenbouwkundige waarden en is 
vanwege de situering bepalend geweest voor de zelfstandige ontwikkeling 
van de stadswijk Bosscherveld, is van belang voor het aanzien van de stad 
en heeft een sterke historisch-ruimtelijke relatie met de omringende water-
wegen.  

Bosscherveld 1987 
 

4.2 Industriegebied Maasdal 

Beatrixhaven 1989 

 
Limmel/Beatrixhaven 
Net als Boschpoort, wordt ook Limmel omgeven door industrieterreinen. 
 
Op de industrieterreinen is de volgende bebouwing gesitueerd die als 
ensemble is opgenomen: 

semble nr. 6). 

ble nr. 8). 

cht als hier. 

Het distributiecentrum van Verfindustrie Jac Eyck aan de Galjoenweg 67 is 
uitgevoerd in het toen nieuwe bouwmateriaal B2-betonblokken door de 
Architektenwerkgroep (Cees van Sprang). De ingezette ruimtelijke middelen 
en materiaalkeuzen zijn adequaat en terughoudend om de betrokkenheid 
van ruimte en natuur volledig tot hun recht te laten komen, wat ondersteund 
wordt door de ingehouden detaillering. Eenvoud ter wille van de 
ruimtewerking. Aan de rechterzijde pareert de langgerekte muur de 
gespaarde boom in samenspel met het strategisch geplaatste kunstwerk van 
Ad Dekkers: de overgang van kubus naar cilinder (en  Galjoenweg 

Fregatweg 53 is het bedrijfsgebouw van Mora. In de periode 1970-1996 
bouwt de succesvolle snackfabrikant aan een bedrijfsimago dat de modes 
van de opeenvolgende perioden goed illustreert. In de jaren 70 (architect H. 
Koene) met een paviljoenstructuur met ‘speels’ gedecoreerde betonnen 
wanden. Begin jaren 90 verschijnt een intrigerende schone-beton kubus 
waarvan de opengewerkte kwadraten van de dakrand doen vermoeden dat 
het abstracte volume de behuizing van techniek is (ensemble nr. 7). 

Mora Op weg naar de Beatrixhaven ligt aan de Prins Willem Alexanderweg 64 e.v. 
het Centraal Bedrijfsgebouw voor Openbare Werken van de Gemeente 
Maastricht, althans wat er nog van over is, want stelselmatige afbraak is 
gaande. Het ontwerp van Frans Dingemans is het voorbeeld van een 
voorbije constructietechniek van gewapend betonnen schaalvormen, waarbij 
met minimale materiaaldikte grote overspanningen gemaakt worden. Achter 
het toegangshek liggen vervolgens een portier -en weeggebouwtje gevolgd 
door de uitgestrekte lineaire structuur van het centrale bedrijfsgebouw met 
aan het begin een garage en aan het eind een magazijn. Beide onder een 
tonschaal in de lengterichting onderspannen met stalen trekstangen 
(ensem

 Ankerkade 

Nazareth op achtergrond 

 
Het parkgebied dat tussen het spoor en de oostzijde van de wijk loopt, dringt 
langs de Balijeweg tot in de wijk Limmel. 
De wijk zelf onderscheidt zich niet door bijzondere stedenbouwkundige of 
bouwkundige waarden. Ten noorden van Limmel wordt de route naar het 
industrieterrein beheerst door de Penitentiaire Inrichting Overmaze. Deze 
eerste nieuwe naoorlogse gevangenis representeert de overgang van 
‘bewaring’ naar ‘penitentie’, die zowel in de gelijktijdig gebouwde 
Bijlmerbajes als in de recent gerealiseerde bouwstroom van gevangenissen 
niet meer zo sterk tot uitdrukking wordt gebra

Zinkwit 
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4.3 Landgoederenzone 
 
De Landgoederenzone is lange tijd een miskend gebied geweest, waarvan 
de unieke waarden zijn aangetast door verstedelijking (met name industriële 
bedrijvigheid) en versnippering door infrastructurele werken, zoals het 
Julianakanaal, de spoorbaan en verschillende (snel)wegen. Het gebied kan 
worden gekenschetst als een groene bufferzone tussen Maastricht en 
Meerssen, een ecologische koppeling tussen Geuldal en Grensmaas en een 
landschappelijk ecologische eenheid met de Geusselt en de groene wig 
richting Amby. 

rmen. 

ekend. 

 van aanleg. 

jk met 
lkaar verbond. 

 

.4 Maasdorpen 

 in het noordwestelijke deel en in de jaren zeventig, tachtig en (in 
geringe mate) negentig.  

Voor de historische ontwikkeling van het gebied zijn met name de 
landgoederen van belang, die de dragers van het gebied vo
 
De oudste delen van de landgoederen Vaesharteldt en Meerssenhoven 
dateren uit de dertiende eeuw. De oude kastelen en landgoederen zijn van 
oorsprong gecombineerd met agrarisch gebruik van de omringende gronden 
(kasteelhoeven). Huize Mariënwaard is waarschijnlijk in de 18e eeuw 
gebouwd, terwijl Villa Kanjel en Kruisdonk, evenals het buiten Weert, 
stammen uit de negentiende eeuw. De jongere landgoederen en kastelen 
hebben geen relatie met agrarisch gebruik van gronden g
Op de landgoederen Meerssenhoven en Mariënwaard is nog duidelijk 
sprake van een formele aanleg. Kenmerkend zijn de rechte lanen en de 
formele vorm van de grachten rondom de centrale bebouwing. De overige 
landgoederen vallen op door de aanleg in landschapsstijl, door de vormen 
van de vijvers, de slingerende paden en een vrij besloten karakter, 
karakteristiek voor de tijd
 
Vooral de onderlinge samenhang van de historische landgoederen en 
buitens en de samenhang met de fysieke gesteldheid, maken het gebied in 
cultuurhistorisch opzicht uniek. Belangrijkste kenmerk is de ketting van 
landgoederen en buitenplaatsen die is ontstaan langs de waterlopen Kanjel 
en Gelei en de historische route, die de kernen verbinden. Deze ketting 
begint aan de rand van het middenterras bij Amby (Withof, Severenhof, 
Geusselt) en komt uit aan de Maas bij Hartelstein en kasteel Borgharen. 
Stroomopwaarts langs de Geul en in noordelijke richting op de overgang 
Maasdal-plateaurand heeft deze ketting vervolg. Door aanleg van de 
Beatrixhaven in het centrum van het gebied zijn de noordelijke landgoederen 
langs de Gelei gescheiden van de zuidelijke langs de Kanjel. Hier lag 
voorheen een complex van bosgebieden dat beide takken ruimteli
e

4
 
Borgharen 
De kern Borgharen bestaat feitelijk uit twee delen, van elkaar gescheiden 
door het kasteel en haar voorgebouwen en de noordelijk daarvan gelegen 
hoogstamboomgaard. Deze ruimtelijke scheiding heeft overigens geen 
historische grondslag. Het oudste deel van Borgharen is gelegen langs de 
Daalstraat, Middenstraat en Bovenstraat aan de zuidzijde en de 
Kasteelstraat, Schoolstraat en de verbindingsweg hiertussen: de Kerkstraat. 
Uitbreidingen van de kern hebben voornamelijk plaatsgevonden vanaf de 
jaren zestig

  Borgharen 
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In het noordwestelijk deel van het dorp is sprake van een duidelijke steden-
bouwkundige structuur, waarbij ook hier weer sprake is van een ruimtelijke 
scheiding middels een groenstructuur van gebieden noordelijk en zuidelijk 
van de Hertog van Brabantlaan. Het stratenpatroon is rechtlijnig en mede 
daardoor is de herkenbaarheid binnen de buurten groot.  
Lange rechtstanden in het stratenpatroon zijn er langs eerdergenoemde 
groenstructuur. Oostelijk van de Kasteelstraat is de opbouw van de buurt 
minder formeel. Het soort bebouwing en het type woningen toont een grote-
re variatie dan in het westelijke deel en de afstand van de bebouwing tot aan 
de weg is verschillend. Dit geeft de buurt, met name in het gebied rondom 
de kern, een bepaalde intimiteit. 
De oostelijke rand van de kern heeft een enigszins rommelige overgang 
naar het buitengebied.  
Behalve door het ontbreken van een stedenbouwkundige afronding wort dit 
veroorzaakt door een diversiteit aan functies, die kenmerkend zijn voor 
dorpsranden. Het is met name de inpassing van deze functies binnen het 
landschap, die niet altijd even geslaagd is. Het gebied ten zuiden van de 
Midden- en Bovenstraat kan op een zelfde manier gekarakteriseerd worden. 
 
Itteren 
De kern Itteren bestaat uit het oude westelijke deel aan de Maas (Oud-
Itteren) en het voornamelijk sinds de jaren 60 tot stand gekomen oostelijke 
deel, ook wel Geneinde genoemd. Beide delen worden van elkaar geschei-
den door het dal van de Oude Kanjelbeek, die even ten noorden van het 
dorp in de Maas uitmondt.  

Itteren 

Itteren is een voormalig lintdorp. De Pasestraat, Brigidastraat en Ruijter-
straat in het westelijk deel en Geneinde in het oostelijk deel vormen tezamen 
het historische lint . Het is een smalle straat , geflankeerd door diverse oude 
woningen en boerderijen, met karakteristieke in- en uitspringende voorgevel-
rooilijnen en diepe tuinen en boomgaarden, soms ten behoeve van agrarisch 
gebruik. De daklijnen van de bebouwing lopen en staan afwisselend parallel 
aan en haaks op de straat. Bijzonder zijn de woningen, gelegen aan Aan de 
Maas, die –hoewel zij worden ontsloten vanaf de Pasestraat – met de voor-
zijde georiënteerd zijn op de Maas.  
Stedenbouwkundig interessant zijn ook de beide blokken in het centrum van 
Oud Itteren die worden omsloten door de Ruijterstraat, Putsteeg, Brigi-
dastraat en Vrijthof, waarbinnen zich o.a. de kerk bevindt. Zij doen denken 
aan twee eilanden als gevolg van hun hogere ligging ten opzichte van de 
zuidelijker gelegen gronden en het muurtje dat beide blokken bijna omsluit. 
 
Karakteristiek voor de bebouwingsstructuur van Oud Itteren is de afwisseling 
van overwegend gesloten straatwanden en halfopen straatwanden. 
Het westelijk deel –Geneinde– heeft voornamelijk een planmatige opzet en 
wordt getypeerd door halfopen en open straatwanden. 
Het gehele plangebied bestaat uit grondgebonden woningen in een of twee 
lagen, met uitzondering van een aantal gestapelde woningen in twee bouw-
lagen aan Op de Varsen. De bebouwing is doorgaans traditioneel van aard, 
met zadeldaken in Oud Itteren en afwisselend zadeldaken en platte daken in 
Geneinde. Aan de uiterste oostrand van Geneinde is recentelijk een aantal 
vrije-sectorwoningen gerealiseerd als afbouw van de kern aan die zijde. 
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5 MAASTRICHT-OOST 
 
Voor de beschrijvingen en aanduidingen in de tekst wordt verwezen naar de 
kaarten achter dit hoofdstuk. 
Voor de legenda wordt verwezen naar het uitklapblad achterin.  
 

5.1 Parochiewijken Oost 
 
Op 1 januari 1920 annexeerde Maastricht onder andere het gebied Geusselt 
en Wittevrouwenveld van de gemeente Amby en het gebied Wijckerveld en 
Geusselderbroek van de gemeente Meerssen. Hiermee kwam ruimte 
beschikbaar voor het bouwen van gezinswoningen voor arbeiders, die slecht 
gehuisvest waren in de overvolle binnenstad. 

Geusselt 

Het stadsbestuur van burgemeester Van Oppen wilde met het oprichten van 
niet al te grote concentraties van arbeiderswoningen en de snelle oprichting 
van parochies de volkshuisvesting dienen en daarmee de socialisten de 
wind uit de zeilen nemen  
 
Het Maastrichtse Uitbreidingsplan in Hoofdzaken, dat in 1933 wordt 
opgedragen aan Jos Klijnen, moet deze nieuwe ontwikkelingen in het 
stadsdeel-Oost in een groter geheel binden. Het is een uitwerking van het 
algemeen uitbreidingsplan voor Maastricht, in 1919 gemaakt door ir. Jos 
Cuypers. Dat plan vormt de basis voor de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in de jaren twintig. Het is vooral een ruimtelijk antwoord op 
acute terreinbehoefte op het gebied van woningbouw, industrie en recreatie. 
Waar de bouw van de parochiewijken in Maastricht-West gestructureerd 
verloopt, is bij de totstandkoming van de parochiewijken in Maastricht-Oost 
veeleer sprake van kleine stappen, waarin de realisatie van verzuilde 

itiatieven tot stand kwam. 

chreven, want zo 

emeester 

wat men zag als de moderniteit, die onder de 
roductiedwang uiteindelijk zal verschralen. 

een tweede beperking, die er uiteindelijk mede voor zal zorgen dat de A2 

in
 
Maastricht-Oost en in het bijzonder het Wittevrouwenveld illustreert als 
eerste Maastrichtse uitbreidingswijk het procédé van stadsplanning voor en 
na 1945. De vooroorlogse periode is in kleine stappen bes
ging de realisatie van de verzuilde initiatieven in zijn werk. 
Met de tweede wereldoorlog eindigt deze tijdsperiode en daarmee een wijze 
van planning. Het streven naar beperkte wijkeenheden -zoals burg
Van Oppen het zag- wordt vervangen door de parochiegedachte.  
De traditionele uitvalswegen zijn niet langer toereikend en een 
verkeerscirculatieplan wordt opgesteld. Het particulier initiatief wordt 
vervangen door de overheid als regelgever in een gestuurde planning. De 
architectonische invulling komt los te staan van het stedenbouwkundig plan. 
De traditionele woningtypologie met zijn architectonische stijlmotieven wordt 
ingewisseld voor 
p
 
Als na de bevrijding de Wederopbouwperiode begint, wordt de gemeentelij-
ke dienst stadsontwikkeling belast met de uitvoering van de woningwet en 
plannen voor nieuw- en verbouw van de gemeentelijke eigendommen. De 
uitbreidingsmogelijkheden voor Maastricht zijn beperkt. Aan de westzijde 
door de Belgische grens, aan de oostzijde door de gemeentegrenzen van 
Amby en Heer. De ruimtelijke samenhang tussen de drie gemeenten van 
'Groot Maastricht' was een uitgangspunt voor de stadsarchitect F. Dinge-
mans. Aan de oostzijde vormt het waterwingebied tussen Geusselt en Amby Renovatiegebied 

Wittevrouwenveld 1978 
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over de President Rooseveltlaan de stad passeert in plaats van via een 
randweg. 
In het oostelijk stadsdeel moet men voortbouwen op vooroorlogse 
realisaties. Een 'interparochiale verbinding', zoals deze op de westelijke 
oever van meet af aan de basis van de uitbreiding vormde, is op de 
oostoever echter nooit tot stand gebracht. Het uitbreidingsplan Oostelijk 
Stadsdeel uit 1947 is een uitwerking vooruitlopend op het uitbreidingsplan 
'Groot Maastricht' Het gebied 'Oranjeplein/Koningsplein en President 
Rooseveltlaan ligt in het voormalige winterbed. 

nen.  

.  

ning 

en rond de 

 
winterbed van de Maas gedempt, wederom met inzet van de gemeentelij  
werkverschaffing. 

Het Oranjeplein is als verkeersplein gedacht, het Koningsplein als een plein 
voor verblijf. De President Rooseveltlaan is een brede verkeersallee, de 
symmetrische dwarsverbindingen doen een statige bebouwing vermoeden. 
Bij het Oranjeplein wordt een verbinding afgesplitst naar de spoorovergang 
voor het bereik van Wyck. Van een tunnel onder het spoor door is nog geen 
sprake. De Scharnerweg begint bij de koepelkerk en gaat als secundaire 
weg verder over het Koningsplein. Dit plein wordt afgesloten met een soort 
poortgebouw, waarachter nog een tweede plein te vinden is.  

Oranjeplein 
Hier loopt een dwarsas van villa Wyckerveld naar de verbrede uitmonding 
van de Frankenstraat. De tussen 1948 en 1950 door Dingemans ontworpen 
Gemeenteflat aan het Koningsplein komt voort uit dit plan. Hoe triest is de 
positie waarin deze flat in de huidige situatie terechtkwam. In de nieuwe 
buurten zien we open bouwblokken, afgewisseld met strokenbouw; langs de 
uitvalswegen portiek-etagewoningen als diagonale coulissen geplaatst. 
Deze motieven komen in meer doorwerkte vorm terug in alle volgende 
uitbreidingsplan
 
Wittevrouwenveld 
De nieuwe ontwikkelingen in het Wittevrouwenveld tekenden zich af op 
enige afstand van de stad, omdat het tussengebied bij hoge waterstanden in 
de winter vanuit Heugem onder water kon stromen. Tussen 1922 en 1923 
werd dit winterbed van de Maas gekanaliseerd. 

Historie 1923

 
Op initiatief van het bisdom werd voor de nieuwe wijk Wittevrouwenveld een 
parochie gesticht. In 1924 werd een pastorie aan de Edisonstraat gebouwd 
naast een houten noodkerk.  
Het eerste huwelijk dat in de noodkerk voltrokken werd betrof het bruidspaar 
Peutz-Tissen, de architect die later de nieuwe kerk voor deze wijk zou 
ontwerpen
De kaart van Vluggen laat de situatie rond 1923 zien, maar geeft tevens 
grofweg het beeld zoals dat tot 1945 zal blijven voortbestaan. Ten gevolge 
van de conjuncturele omslag stagneerde de sociale woningbouw na 1922, 
maar in de jaren 30 werd er weer volop gebouwd in Maastricht-Oost.  
De particuliere bouw langs de Frankenstraat groeide uit tot een winkelstraat. 
Eveneens vonden particuliere bouwactiviteiten plaats langs de 
verbindingsstraten met de Scharnerweg, de Eburonenweg en Ko
Clovisstraat.  
Het bouwblok rond de Koepelkerk en de wanden langs het toekomstige 
Koningsplein werden gecompleteerd. In de strat
Marechausseekazerne aan de Scharnerweg werden ook kavels uitgegeven.  
In 1931 werd aan de Witte Vrouwenweg, de huidige president 
Rooseveltlaan, de door Frits Peutz ontworpen openluchtschool St. Theresia 
in gebruik genomen. In 1936 ontwierp Peutz de Onze Lieve Vrouw van 
Lourdeskerk ongeveer gelijktijdig met de bewaarschool aan de Edisonstraat. 
Zijn uit Kunradersteen en Sibbermergel opgetrokken kerk verwijst naar de 
kerk in Berg en Terblijt. Op witte donderdag 1938 vond de inzegening plaats. 
Inderdaad lag de kerk toen midden in de wijk, want in 1933 was het

ke
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Het globale uitbreidingsplan in hoofdzaken van 1931 voorzag nog niet in een 
belangrijke uitvalsweg in noordelijke richting op deze plaats en tot 1959 zou-
den het Wittevrouwenveld en Wijckerveld verbonden zijn door een open 
veld. In dat jaar werd er een streep getrokken door de centrale parochiege-
dachte en kwam de kerk aan de Rijksweg te liggen, de verbindingsweg die 
later uit zou groeien tot de ongelukkige A2 stadstraverse: één van de laatste 
knelpunten in de Europese noord-zuidroute. 
 
In het begin van de jaren 30 werden de woningwetwoningen gebouwd aan 
de Frankenstraat, de Tilly- en de Aartshertogenstraat. 
In 1939 werden reeds plannen gemaakt voor de Burgemeesters- en 
Schepenenbuurt maar tijdens de oorlog kon slechts op bescheiden schaal 
een begin gemaakt worden met de uitvoering. Ook de gemeente Heer 
groeide en in 1937 werd de St. Antonius van Paduakerk gewijd. In de 
bouwblokken rond de kerk kwamen particuliere woonhuizen en geschakelde 
villa's te staan. 

 

. 

gezet 

van woonbuurten maken, die nog herinnert 
an het vooroorlogse procédé.  

ng. 
e flat bestaat uit drie aan elkaar geschakelde volumes. (ensemble nr. 9). 

 de prefab betonnen jongensschool. Het 
eerste parochiecentrum is gereed.  

 
Het partieel uitbreidingsplan voor het Wittevrouwenveld is gedateerd 30 
oktober 1945. Direct na de bevrijding verschijnen er verhuiswoningen en een 
semi-noodschoolgebouw aan de Aartshertogenstraat. 
Tijdelijke noodwoningen komen te staan waar vroeger het winterbed lag en 
heden het PTT Telecomkantoor staat, ter leniging van de grote woningnood, 
die tengevolge van saneringen in de binnenstad nog extra toenam.  

PTT-gebouw kerk 

 
De Burgemeester en Schepenenbuurt, alsmede Tuinwijk waren reeds 
tijdens de oorlog ontwikkeld. 
De Burgemeestersbuurt van architect Muré en het bejaardenhofje van 
architect Koene zijn de meest coherente buurtcomplexen.  

Schepenenplein 

Het straatpeil wordt voor het hele gebied van 45.90+ naar 47.50+ NAP 
gebracht, een uitvloeisel van het verleden als Maasbedding
Dit levert karakteristieke souterrainwoningen op, in korte strokenbouw met 
verdiepte binnengebieden. De geknikte straten met afwisselende 
straatprofielen krijgen steeds een gesloten gezichtsveld. Een genre van 
tuinstadstedenbouw dat ongeveer gelijktijdig in het Heugemerveld in
wordt.  
De eerste stedenbouwkundige plannen in de periode Dingemans zijn 
klaarblijkelijk nog traditioneel in uitleg en in architectonisch invulling. De 
traditionele Delftse School heeft nog invloed. De continue ruimte is pas voor 
later in West. Het is een wijze 
a

 Gemeenteflat 

 
De bouw van de Gemeenteflat aan het Koningsplein, het eerste flatgebouw 
in Maastricht, en waarmee architect F.C.J. Dingemans een carnavalswagen 
verdiende, luidt als eerste een nieuw tijdperk in. De Gemeenteflat uit 1948-
1950 werd met stedenbouwkundige intenties opgezet, maar de bedoelingen 
van dit alzijdig gerichte woongebouw zijn heden letterlijk in de verdrukking 
gekomen. Het is de eerste hoogbouwflat in Maastricht die 90 woningen in 8 
types bevat met voor die tijd het grote comfort van een lift, centrale 
verwarming en vuilstortkokers. Het eindeloos stapelen en rijgen van 
dezelfde plattegrond dat later zal leiden tot de overversimpelde galerijflat is 
hier nog niet aan de orde. Dit woongebouw heeft een begin en een eindstuk 
van verschillende hoogte, met nuanceringen in de plint en in de bekroni
D
 
Rond de mergelkerk aan de Voltastraat komen vanaf 1948 particuliere 
winkels tot stand en Peutz ontwerpt
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Als gevolg van de plannen voor de nieuwbouw van Wyckerveld en de aan-
leg van de autoweg wordt in 1949 het initiatief genomen aldaar een nieuwe 
parochie te stichten.  
In 1958 wordt de St. Guilelmuskerk, gelegen nabij de Geusselt 
geconsacreerd, de Kerk van Wyckerveld aan het Old Hickory in 1960. 
Tezelfdertijd komt ook de kerk van Nazareth gereed. In diverse buitenwijken 
staan noodkerken te wachten op een definitieve behuizing. Op 5 maart 
1960, de dag voor Kerkenbouw-zondag, legt Monseigneur P. Moors, de 
bisschop van Roermond, driemaal een eerste steen voor de kerken van 
Nazareth, Wijckerveld en Caberg. 

kter. 

.rf 

te van het 

te voor de 
detailhandel en plaats voor een kerk, weliswaar niet helemaal in het midden. 

Wijckerpoort 
De buurt Wijckerpoort wordt begrensd door de Pres. Rooseveltlaan, de J.F. 
Kennedysingel, het spoorwegemplacement en de Viaductweg. De buurt is in 
drie deelgebieden te verdelen. Wijckerpoort heeft een overheersende 
woonfunctie met concentraties van bedrijvigheid in het noordelijk en zuidelijk 
deelgebied. In het noordelijk deelgebied domineren de bedrijfsgebouwen 
van Mosa de woonbebouwing. In het middengedeelte, begrensd door de 
Prof. Moserstraat, Prof. Cobbenhagenstraat en Scharnerweg overheerst de 
woonfunctie. Belangrijke bebouwing in dit gebied zijn het P.T.T. 
hoofdgebouw, het St. Maartenscollege en de flat aan het Koningsplein. 

  Oranjeplein 

Het zuidelijk deelgebied wordt van de andere deelgebieden gescheiden door 
de Scharnerweg. Het kent zowel een- als meergezinshuizen. In het meest 
zuidelijke deel is grote bedrijvigheid geconcentreerd. Belangrijke gebouwen 
in dit gebied zijn de Koepelkerk en enkele flatgebouwen, met name rond het 
Oranjeplein. Zo bevindt zich aan het Oranjeplein de lange slingerflat van 
architect Theo Boosten uit 1965 (ensemble nr. 10). De gevelwand van deze 
flat verspringt en plooit zich om het Oranjeplein heen. De karakteristieke 
daklijn en de verticale geleding versterken het ritme dat vanuit de individuele 
afleesbaarheid van de woningen in het gevelbeeld naar voren komt. Dit 
zorgt voor een rustig en samenhangend beeld. Ondanks de hoogte en de 
lengte van deze flat past het geheel zich wonderlijk goed aan zijn omgeving 
aan. 
De ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat de 
Wijckerpoort zich heeft ontwikkeld van een randbebouwing van de stad 
Maastricht tot een gebied met een zeker binnenstedelijk kara
 
Op de plaats van het voormalige Mosa-stort wordt in 1949 het kernplan 
Wyckerveld ter hand genomen. Aanvankelijk voorziet het ontwerp in een 
soortgelijke verkavelingsopzet van open bouwblokken en stroken, waarmee 
het Wittevrouwenveld reeds afgebouwd werd
Door de slechte grondgesteldheid en een gehonoreerd bezwaarschrift van 
de Mosa, waardoor een gedeelte van de locatie als fabrieksterrein in gebruik 
moet blijven; legt Dingemans in 1950 een partieel herzien plan voor het 
middendeel aan de gemeenteraad voor. Langs de rand van het 
terreingedeelte met de slechte bodemgesteldheid wordt in pleinvorm een 
bebouwing van portiek-etageflats en maisonnettes voorgesteld met een 
bouwhoogte van 3-4 lagen. Aan de achterzijde ontstaat door ophoging een 
soortgelijke souterrainsituatie als in de Burgemeestersbuurt. De 
woningdichtheid zal in deze planvariant zelfs toenemen ten opzich

 

 Old Hickoryplein 

Old Hickoryplein 1960 

Old Hickoryplein

eerdere plan.  
Er ontstaat een plein van bijzondere dimensie, in de toelichting 'plantsoen' 
genoemd. De totale grondkosten worden als gunstiger voorgesteld. Aldus 
krijgt Wyckerveld en daarmee Maastricht op vrij pragmatische gronden het 
fraaie Old Hickoryplein met een in die tijd in deze streek nog weinig 
toegepast woningtype, de portiek-etageflat (ensemble nr. 11). Aan het plein 
met zorgvuldig gesloten hoeken en brede poorten is ruim
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De sociale voorzieningen als scholen en sportzaal worden samengebracht in 
een strook die een dubbele entree tot het plein geeft vanaf de Noormannen-
singel. 
Achter het Old Hickoryplein bevindt zich als overgang naar de 
Generaalsbuurt nog een driehoekige pleinvormige ruimte die oorspronkelijk 
tevens plaats zou bieden voor een school. 

 worden beschouwd. 

stijlen. 

estraat. 

traat. 

n. 

Als in 1999 de snelweg ter hand genomen wordt verschijnen hierlangs 
eveneens portiek-etageflats op initiatief van een particuliere marktpartij  
 
Heugemerveld 
De buurt Heugemerveld diende tegemoet te komen aan het grote tekort aan 
woningen na de Tweede Wereldoorlog. Op basis van een 
stedenbouwkundig plan, dat qua opzet aansloot bij de ‘new towns’ in 
Engeland (woonbuurten met eigen school, kerk, buurthuis en voorzieningen) 
ontwierp F. Dingemans een wijk met karakteristiek stratenpatroon, 
verscheidene groenvoorzieningen en een centraal plein, zowel geïnspireerd 
door het romantische stadsbeeld aan het einde van de 19de eeuw als door 
het stedenbouwkundige denken aan het begin van de 20ste eeuw. Door de 
homogene bouwstructuur en architectonische vormgeving kan de buurt als 
prototype voor zijn ontstaanstijd

Oude foto Heugemerveld 

Uitgangspunt bij de stedenbouwkundige vormgeving was de ligging tussen 
twee uitvalswegen van de stad, de Bloemenweg en de Heugemerweg. De 
bebouwing langs deze wegen was min of meer ad hoc ontstaan, met 
bebouwing uit verschillende perioden en daarmee samenhangende 
bouw

Door de begrenzing met de Heugemerdijk aan de zuidzijde kreeg het gebied 
een driehoekige vorm, wat randvoorwaarden stelde aan het 
stedenbouwkundige ontwerp. Dingemans koos voor een centrale ontsluiting 
van het gebied middels een weg met een relatief breed profiel (de Baron van 
Hövellstraat), gericht op de kerk aan het Kardinaal van Rossumplein. Dit 
plein, centraal gelegen binnen de buurt, bood -en biedt nog steeds- plaats 
aan de belangrijkste voorzieningen van de wijk (kerk, school, winkels en 
horeca). De belangrijkste dwarsverbinding in Dingemans’ ontwerp wordt 
gevormd door de Minister Talmastraat en de Minister Aalbers

De volgens parochiegedachte opgebouwde buurt kende door deze opbouw 
en door de ligging tussen barrières (Céramique, spoorweg en Heugemerdijk) 
een interne gerichtheid. 

Naast het kardinaal van Rossumplein als centraal element met centrale 
functies, zijn er binnen het gebied vier groene pleinen (Paus Leo XII Plein, 
Monseigneur Poelsplein, Aalmoezenier Verheggenplein en Aalmoezenier 
Roumenplein) op regelmatige afstand van het Kardinaal van Rossumplein. 

Ondanks de ligging van deze groenplekken, de groene begeleiding van de 
hoofdwegen en de laagbouw in overwegend twee, afgewisseld met drie, 
bouwlagen, heeft de wijk vooral een stenig karakter.Het gebied heeft aan de 
zuidzijde een duidelijke begrenzing met de woningen aan de Alfons 
Ariënss

Terwijl langs de Heugemerweg en Bloemenweg de bebouwingsstructuur 
minder duidelijk is, is deze binnen de wijk veel duidelijker aanwezig. In het 
algemeen betreft het rijenwoningen, met op de hoeken een bijzonder 
element, bijvoorbeeld in de vorm van bebouwing in drie bouwlage
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Tussen de John F. Kennedysingel en de Renier Nafzgerstraat liggen drie 
woongebouwen in vier bouwlagen, die duidelijk dissoneren met het beeld 
dat de buurt als geheel oproept. 

Ook de bebouwing langs het Raccordement wijkt in leeftijd (jaren 80) en 
hoogte (3 à 4 bouwlagen) af van de rest van de wijk, evenals een gebouw in 
6 bouwlagen in het uiterste noorden van de wijk. 
 

 Duitse Poort 

Voor het zuidelijk deel van de wijk is vervangende nieuwbouw voorzien.  
Met het oog op de bijzondere stedenbouwkundige structuur en bouwkundige 
uitstraling van de wijk, is een beeldkwaliteitplan opgesteld dat deze 
vervangende nieuwbouw stuurt (bijzonder gebied C). 

le nr. 3). 

en.  

rentie.  

weg) 

nd. 

Net boven Heugemerveld, op de kop die gevormd wordt door de 
Heugemerweg, Akerstraat en Duitse Poort bevinden zich 21 woningen uit 
1921 van architect Boosten (ensemb
 
Nazareth 
De enige parochie die nagenoeg in één keer gerealiseerd wordt in Oost is in 
1952 Nazareth. 
De wijk is vernoemd naar het voormalige klooster van de zusters van O.L. 
Vrouw van Nazareth. De wijk is een testcase van de stedenbouwkundige 
principes die iets later in Maastricht-West uitgewerkt worden. 

Nazareth centrum1984 

De wederopbouw is in volle gang. Op 21 februari 1952 ontvangt het college 
van B & W tegelijk de schetsontwerpen voor Brusselsepoort III, Caberg, 
Nazareth, Wolder en Jekerdal. Het plan Nazareth bevat 1046 woningen 
waarvan 15% etagewoning
Het ontwerpbestemmingsplan geeft de voor de hand liggende getalsmatige 
richtlijnen alsmede een omschrijving naar woningtype; destijds gekoppeld 
aan de klasse waarvoor ze bestemd zijn. ‘Arbeidersflats', 'Middenstands-
etagewoningen' of kortaf 'Landhuizen'. 
Een dichtheid van 40 won/ha geeft bij een gemiddelde woningbezetting van 
5500 personen; voldoende om een parochie te stichten. Het overgrote deel 
van de architectonisch uitwerking wordt door Swinkels-Salemans gedaan. 
De pragmatische noodzaak tot snelle bouwproductie leidt tot een grote 
uniformiteit in woningtypen en materialisering. De stedenbouwkundige 
ruimten krijgen hierdoor een bijzondere cohe
 
Geusselt 
Komend vanaf de Kruisberg loopt de A2 door een groenzone, die tot aan het 
Geusseltpark het stedelijk gebied indringt naar beneden, waarbij men ter 
hoogte van het Geusseltplein daadwerkelijk in het stedelijk gebied van 
Maastricht komt. 
Bepalende elementen zijn: 
 De Geusseltvijver en de kantoorbebouwing aan deze vijver, die een 

openheid verschaft aan de oostzijde van de A2 en een ruimtelijke status 
geeft aan het achterliggende Geusseltpark, waarin het Geusseltkasteel 
ligt. 
 Het voetbalstadion De Geusselt met het grote voorplein, dat een duidelijk 

herkenbaar element vormt aan het Geusseltplein (kruising A2 – 
Terblijter

Aan de zuidzijde van het parkgebied slingert de Terblijterweg als een 
parkweg langs Scharn Noord en Amby richting Heuvella
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5.2 Oude linten en Terraspark 
 
De eerste nederzettingen op de oostelijke oever van de Maas werden 
gebouwd op het middenterras, het overgangsgebied tussen het 
stroomvoerend gebied van de Maas en de hoger gelegen plateaugebieden. 
De nederzettingen zijn veelal ontstaan op plaatsen waar de noord-
zuidverbinding op de rand van het middenterras werd doorsneden door oost-
westgerichte verbindingswegen Amby, Scharn en Heer zijn (samen met 
Gronsveld, Rothem en Ryckholt) voorbeelden van dergelijke nederzettingen. 
In het gebied rond Amby en Scharn lag een aantal herenboerderijen en 
landgoederen (Geusselt, Hagenhof, Severen, Gravenhof, Ravecamp en 

gen ontwikkelden zich zelfstandig met name langs de 
oofdwegenstructuur in de vorm van lintbebouwing.  

oostzijde van 

en in halve cirkelbogen in de jaren 60 vrije-sectorbouw tot stand 
omt. Een klassiek stedenbouwkundig motief, ingegeven door de bestaande 

m hiermee de entree van het stadsdeel Heer te vormen. Aan 

eden is een park 

Het is een 
arkweg, die langs het Geusseltpark, het groen aan de zuidzijde van Amby 

 

Peutz uit 1948. Een variant op de portiek-
ontsluiting door een brede open trapportiek: een thema dat Peutz in 
meerdere woningbouwprojecten toepast.  

Withuishof). 
In de 19de eeuw vindt er in de nederzettingen Amby en Scharn nauwelijks 
enige verandering plaats in de bebouwingsstructuur en het 
verkavelingspatroon. Direct rondom de boerderijen liggen veelal 
boomgaarden met op enige afstand het weide- en akkerland. De 
nederzettin
h
 
Scharn 
Eerst na het slechten van de stadswallen (1867) wordt Maastricht verder 
uitgebreid in oostelijke richting. Via de Bergerstraat/Scharnerweg groeit 
Scharn vast aan Maastricht. Na 1950 vinden aan de 
Maastricht forse uitbreidingen plaats. Scharn versmelt verder met 
Maastricht. 
In Scharn komt een groene middenstrook in de as van de kerk te liggen, 
waaromhe
k
context.  
 
Vanuit het eerder besproken uitbreidingsplan Oostelijk stadsdeel uit 1945, 
zou de Adelbert van Scharnlaan te verklaren zijn als een voortzetting van de 
Wittevrouwen Allee (nu President Rooseveltlaan) na de rotonde van het 
Oranjeplein o
de Scharner- en Akersteenweg waren toen nog secundaire verkeersfuncties 
toegedacht.  
In de richting van Amby kon niet worden gebouwd omdat de gemeentegrens 
van Maastricht samenviel met de grens van het Wittevrouwenveld.  
Na het verdwijnen van deze gemeentegrens is voor Scharn Noord een 
planontwikkeling in gang gezet. Voor het gebied is een beeldkwaliteitplan 
ontwikkeld, waarin voorzien wordt in de afronding van de wijk 
Wittevrouwenveld met woningbouw en de afronding van de noordzijde van 
Scharn middels woningbouw. Tussen beide woongebi
voorzien dat een verbinding legt tussen de groengebieden ten noorden van 
de Terblijterweg en de Hoeve Peters aan de zuidzijde (bijzonder gebied D). 
De Terblijterweg is in het kader van het plan Scharn Noord als nieuwe 
verbindingsweg aangelegd langs de noordzijde van Scharn. 

A. van Scharnlaan 

p
en nieuwe bedrijvigheid aan de noordzijde van Scharn Noord voert. 
 
Opvallend is het bouwblok Adelbert van Scharnlaan H1 t/m H46 uit 1954
(architecten P. Gadiot en J. Margry. Het blok heeft een geleding van erkers 
en de bovenste laag is teruggelegd met open uiteinden (ensemble nr. 12). 
Even verderop staan aan beide zijden van deze brede straat identieke 
etagewoningen ontworpen door F. 
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De blokken zijn streng, soms zelfs grof, maar wel origineel door de ontslui-
ting en de wijze waarop een straat gevormd wordt (ensemble nr. 13). 

 Dr. Willemsstraat 

 
Amby 
Amby is een duidelijk voorbeeld van een dorp dat ontstaan is op de plaats 
waar de noord-zuidverbinding op de rand van het middenterras 
(Ambyerstraat) werd doorsneden door oost-westgerichte verbindingswegen 
(Severenstraat-Longinastraat). Deze oude linten zijn duidelijk herkenbare 
hoofdstructuren in het dorp. 

s. 

.  

gteverschil. 

fd.  

rtementen op de kop.  

eren. 

 
In de kwadranten, die door het lintenkruis doorsneden worden, zijn de 
dorpsuitbreidingen ontstaan. Vanaf 1945 zijn eerst de twee kwadranten ten 
noorden van de Severenstraat en Longinastraat bebouwd. 

Amby zuidwest 

Centrale plek hierin is het Severenplein, waar diverse voorzieningen 
aanwezig zijn en dat een wigvormig venster op het landgoederengebied aan 
de westzijde van Amby i
 
De Westrand van Amby vormt in Maastricht een van de weinige voorbeelden 
van een 'Siedlung' gedachte, een tuinstad waar architectuur en stedenbouw 
niet ontkoppeld zijn en beide onder dezelfde regie tot stand komen. 
Frans Dingemans was hier zowel architect als stedenbouwkundige en als 
zodanig in staat een prototypische architectonisch invulling te geven aan zijn 
stedenbouwkundige principes. 

Amby zuidoost 2000 

Het eerste bindmiddel dat hij inzet om samenhang te maken is het wit 
geschilderde metselwerk
Het tweede bindmiddel is een adequate variatie van een beperkt en 
herkenbaar aantal architectonisch elementen, waarmee typologisch 
wezenlijk verschillende woningen in samenhang ontworpen konden worden. 
De oorspronkelijke raamindelingen die varieerden op een zelfde vierkante 
indeling waren een voorbeeld van het gehanteerde maatregime, maar 
helaas hier het zoveelste slachtoffer van de kunststof kozijnen renovaties. 
Als derde bindmiddel worden thematische variaties ingezet om de 
verschillende woningtypen in te laten spelen op de situatieve gegevenheden 
in het terrein zoals het hoo
Aan de Severenstraat vormt een uiterst charmante 'dorpse' galerijflat de 
entree tot de wijk in samenhang met de bestaande 19de -eeuwse villa. Het is 
een vierlaags flatgebouw onder plat dak. Het pand is opgetrokken in 
baksteen met metselwerk in Noors verband. Dit geldt echter alleen voor de 
eerste bouwlaag en de hoeken aan de achtergevel en de beide zijgevels. 
Een groot deel van het pand is crèmekleurig gever
Aan de Westrand staan tweekappers, die met hun doorschietende 
kopgevels en overstekende lessenaarsdak het vrije uitzicht als het ware 
willen absorberen. Aan de Van Slijpestraat staan zaagtandsgewijs ten 
opzichte van de rooilijn een drietal hybride blokken bestaande uit 
rijtjeshuizen voorgetrokken door een 4-tal appa
De sequentie van volumes, die wederom inspelen op de bestaande villa en 
ook op het eerder genoemde flatgebouwtje staan in contrast tot de lineaire 
overzijde. Ze geven een dynamische ruimtelijke beleving in de straat en 
leveren in beide richtingen een verschillend beeld op. Hierin herkenbaar zijn 
de zaagtandsgewijs gegroepeerde flatgebouwen waarmee de randen van de 
buitenwijken strategisch afgekant worden en het spanningsveld tussen 
buitenwijk en natuur vormgeven. In Westrand wordt de schaal bepaald door 
de relatie tussen buitenwijk en dorp. 
De H. Schoenmakersstraat is oplopend. Aan weerszijde reageren de 
woningen anders op dit gegeven waarbij verticale schoorsteenelementen 
gebruikt worden om zowel hoogtesprongen als rooilijnensprongen per kavel 
te mark
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Op een aantal hoekpunten in het gebied Van Slijpestraat-Severenstraat zijn 
een winkel en werkruimten toegevoegd die een duidelijke opmaat in de se-
quentie van de woningschakeling vormen (ensemble nr. 14). 

  Westrand 

 
Aan de Longinastraat 95-103 ontwierp Dingemans een 7-tal seriewoningen 
in dezelfde geest als Westrand. Hier lijken de woningen, als we niet beter 
wisten, opgebouwd uit een aantal bouwdoos elementen. De dakplaat, de 
zijwangen, de tapse portalen in de voorgevel op de begane grond en het 
muurscherm met venstergaten daarboven De panden zijn identiek. Met 
uitzondering van pand nummer 91 zijn de panden dubbel en in spiegelbeeld, 
waarbij de entreedeur steeds in de zijgevel is geplaatst (ensemble nr. 15). 

Longinastraat 

De uitbreiding ten zuidenwesten van de lijn Severenstraat-Longinastraat is 
recent van datum: Op de hoek Ambyerstraat-Severenstraat bij de kerk ligt 
een nieuwbouwproject uit 1996 van Rein van Wylick in samenwerking met 
Jef Ramakers. Het gebogen blok met huurwoningen is een waardige 
voortzetting van de 'Westrand-traditie', in de zin van het helder en adequaat 
aanwenden van eenvoudige middelen. Drie woningen zijn gegroepeerd tot 
een klooster van de zusters Reparatricen. De kapel wordt benadrukt door 
een dakopbouw, die op een klokkenstoel lijkt en in het woongedeelte zijn de 
verdiepingsvensters met witmarmeren encadreringen versierd. De drie 
wooneenheden zijn overigens later weer transformeerbaar tot 
studentenwoningen. 

t is een beeldkwaliteitplan opgesteld (bijzonder gebied E). 

plaats aan de 
Kerkhofweg. 

 
Het in aanbouw zijnde plan Amby Zuidoost is het eerste ontwikkelingsproject 
van de Trichter Ontwikkelingsmaatschappij.  
Het stedenbouwkundig ontwerp is van Frits Palmboom, die tevens 
supervisor over de architectonisch uitwerking is. Palmboom baseert zijn 
ontwerp, net als bij de Westrand, op het spanningsveld tussen 'dorp' en 
'stad'. Ook wordt veel aandacht besteed aan de aanhechting op het dorp en 
het articuleren van de nieuwe stadsgrens. Een aantal natuurlijke 
gegevenheden zoals een boomgaard, een akker, een aanwezige 
meidoornhaagpaden zijn nauwkeurig opgenomen in het ontwerp. De 
architecten dienen op hun beurt de natuurlijke gegevens te incorporeren in 
het woningontwerp onder regie van het stedenbouwkundig plan. In 
bovengenoemde uitgangspunten is een zekere analogie aanwezig met 
Westrand. Palmboom 's beeldregie probeert de door de markt gewenste 
traditionele woningen op een analytische wijze te actualiseren. De 
vormgeving van infrastructuur moet de samenhang versterken. De wijk moet 
ontvankelijk en tegelijk resistent zijn tegen de invloeden die het dagelijks 
leven erop uit zal gaan oefenen. Voor de vrije sectorkavels in Amby Zuid-
Oos
 
In de toekomst zal ook aan de noordoostzijde van Amby woonontwikkeling 
plaatsvinden. Ten behoeve hiervan is het beeldkwalititeitplan Ambyerveld in 
ontwikkeling (bijzonder gebied F). 
 
Heer 
Ten zuiden van Scharn ligt Heer, dat globaal begrensd wordt door de 
Adelbert van Scharnlaan, Bemelerweg, de A2 en de lijn Demertstraat, 
Kruisstraat, Veldstraat. De Burg. Corthenstraat en de Dorpsstraat vormen 
hier de noord-zuidroute op de rand van het middenterras. De Akersteenweg 
is de oost-westverbinding van Maastricht naar het heuvelland die dit lint 
snijdt. Rond dit kruispunt van wegen is Heer ontstaan. De oude linten 
herbergen de meeste voorzieningen. Voor de rest is Heer vooral een 
woongebied, afgewisseld met enige bedrijvigheid, met sportvelden ten 
zuiden van de Demertdwarsstraat en een grote begraaf

Scharn noord 
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De uitbreidingswijk in Heer aan de oostzijde van de Dorpsstraat is voor de 
toenmalige gemeente Heer ontworpen door de Maastrichtse stadsarchitect, 
overigens na de Maastricht-Westplannen. De in Maastricht-West toegepaste 
principes lijken hier verwaterd. 

Haspengouw Molukse 
buurt

De Doornenbuurt tussen Akersteenweg en Bemelerweg is exemplarisch 
voor de jaren 70 met kronkelige wegen en onbestemde buitenruimten. 
Langs de oude Molenweg zijn in successie vrije sector bungalows te zien uit 
eind jaren 60, gevolgd door onder verscherpt welstandstoezicht tot stand 
gekomen landhuizen uit de jaren 90 die samen met het gebied Doornlaan 
achter Vijverdal het panorama bieden op het stilistische firmament van deze 
tijd. 
 
Bij de oude dorpskern van Heer bevinden zich een aantal continue 
woonstroken van Frans Dingemans in de woonwijk voor Zuid-Molukkers aan 
de Haspengouw 52 e.v. uit 1961. Het spel van continuïteit en beëindiging 
wordt hier wederom gespeeld. Met name aan de Haspengouw ter plaatse 
van de H. van Heerstraat en de F. van Haverstraat steken de sneden van 
schijnbaar eindeloze woningenrijen in de bestaande structuur van de 
dorpskern (ensemble nr. 16). 

ijsden. 

d. 

lementen. 

. 

gebruik. 

erkt. 

 
Terraspark Ambyerveld 
Dit stuk oostelijk buitengebied van Maastricht bevindt zich ten oosten van de 
cultuurhistorisch interessante reeks van de oorspronkelijk lineaire 
nederzettingen Amby-Heer-Gronsveld-E

 Molukse buurt 

Het gebied bestaat grofweg uit een noordelijk en een zuidelijk deel. 
 
Het noordelijk deel strekt zich uit tot de Akersteenweg. Dit gebied is breder 
en heeft een flauwere helling vanaf het plateau dan het zuidelijk deel. 
Daarom was het gebied makkelijker in cultuur te brengen, waardoor het 
grotendeels ontbreken van bebossing aan de plateaurand in dit deel wordt 
verklaar
De holle wegen zijn, naast de droogdalen, in oost-westrichting 
structuurbepalende e
Het zuidelijk deel is minder breed en heeft een directe overgang van plateau 
naar middenterras. De insnijdingen van de holle wegen zijn erg kort. Het 
vlakke middenterras heeft in het kader van de ruilverkaveling een eenzijdig 
bodemgebruik (akkerbouw) gekregen. Hierdoor is sprake van een flinke 
teruggang van het aantal hoogstamboomgaarden
Gestreefd wordt voor dit gebied naar een optimale open zone in de vlakke 
delen van het middenterras, met aandacht voor het kenmerkende 
kleinschalige karakter van bebossing en grond
 

5.3 Zuidoost 
 
De historische infrastructuur in dit gebied wordt bepaald door de noord-
zuidverbindingen van de Rijksweg en de Oude Molenweg, die oorspronkelijk 
bij de Torenmolen van Gronsveld bij elkaar kwamen. De Rijksweg markeert 
de overgang van het middenterras naar het laagterras van de Maas. 
Zowel de Rijksweg, de Oude Molenweg en de Bronckweg dateren van voor 
het jaar 1000. De Haspengouw is van recentere datum, maar kan met oude, 
direct aan de straat gesitueerde boerderijen en woonhuizen en ver achter de 
huizen doorlopende tuinkavels als karakteristiek dorpslint worden 
aangem
In het gebied ligt een aantal Rijksmonumenten, die oriëntatiepunten vormen 
en het gebied een eigen identiteit verlenen (Huize Eyl, Hoeve De Kroon, de 
Torenmolen van Gronsveld, het Klooster Opveld en De Burght). 
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Eyldergaard 
Eyldergaard wordt begrensd door de Kruisstraat, de Rijksweg, de Oeslin-
gerbaan en de Haspengouw. 

Eyldergaard 1983 

Het is een relatief kleine woonbuurt, gegroepeerd rond een centrale plein-
vormige ruimte (Schellegaard). De wijk sluit aan op de voormalige dorpskern 
Heer en het lager gelegen historisch dorpslint Haspengouw, maar heeft in 
de opbouw geen directe relatie met deze karakteristieke linten, 
Eyldergaard wordt gekarakteriseerd door gesloten woningtypologieën in het 
binnengebied en naar de randen toe een halfopen tot open woningtypologie 
(halfvrijstaande en vrijstaande woningen). Rondom de Schellegaard is een 
buurtontsluitingsroute gelegen, van waaruit diverse woonerven worden ont-
loten. De rijenwoningen bevinden zich langs de buurtontsluitingsroute en 
rondom de Schellegaard. De lossere bebouwingstypen komen hoofdzakelijk 
voor in de woonerven.  
De wijk heeft een introvert voorkomen, doordat zij zich met de achterkanten 
naar de omliggende hoofdverkeerswegen presenteert. 
 
De Heeg 
De Heeg wordt begrensd door de autosnelweg A2, de Oeslingerbaan, de 
Rijksweg en de gemeentegrens Maastricht – Eijsden. 
De wijk De Heeg is tussen 1975 en 1985 gebouwd in de vorm van wooner-
ven. Er zijn overwegend grondgebonden woningen gerealiseerd en er is veel 
aandacht geschonken aan de openbare groenvoorzieningen. De Heeg ont-
leent zijn naam aan de heggen, die hier voor de ontwikkeling van de nieuwe 
wijk langs de weiden en akkers stonden. De historische infrastructuur van 
De Heeg wordt in hoofdzaak bepaald door de divergerende noord-
zuidverbindingen van de Rijksweg en de Oude Molenweg, die oorspronkelijk 
bij de Torenmolen van Gronsveld bij elkaar kwamen. In De Heeg is de vroe-
gere oost-westverbinding in beperkte mate herkenbaar in de groene wig die 
parallel aan de Radeborg loopt. Op deze plek lag ooit de weg die de Bron-
ckweg verbond met het gehucht Vogelzang. Door de aanleg van de A2 is 
deze relatie nu niet meer herkenbaar. 
 
De Heeg is een relatief jonge buurt. De woonbuurt is opgebouwd uit kleine 
woonerven die ontsloten worden door een ringstructuur (Cuyleborg-
Meendaal-Borghaag) rondom de kern van de buurt. De wijk bestaat meren-
deels uit rijenwoningen. Meer naar het zuiden wordt de structuur minder ge-
sloten, via halfvrijstaande naar vrijstaande woningen, direct grenzend aan 
het parkgebied. 
In het hart van de buurt zijn detailhandel, culturele en sociale functies en 
sportvoorzieningen op een plek geconcentreerd zijn in De Roserije, een in 
zichzelf gekeerd complex waar woningen op winkels en voorzieningen ge-
bouwd zijn. 
 
Vroendaal 
Vroendaal ligt tussen de dichte bebouwing van De Heeg en Eyldergaard en 
het heuvellandschap ten oosten van Maastricht. De wijk moet, met meer 
open bebouwing een overgang gaan vormen tussen deze gebieden.  
Er is een beeldkwaliteitplan Vroendaal opgesteld voor een woongebied met 
een centrale ontsluiting. Deze ontsluiting sluit aan op de Rijksweg en loopt 
midden door het wigvormige plangebied als drager voor oost-westgerichte 
woonstraten die zicht bieden op het buitengebied. De route wordt gemar-
keerd door vooral aaneengebouwde woningen 
Vanaf de route is het buitengebied op vele manieren zichtbaar. Zo bevinden 
zich aan de noordzijde van de route radiaalsgewijs wegdraaiende bouwblok-
ken van grondgebonden woningen. Aan de oostzijde van de route zijn vrij-
staande woningen op grote kavels gesitueerd tussen twee wigvormige 
groenruimten, die een venster vormen op het buitengebied.  
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Ten zuiden van de grote kavels zijn geschakelde woningen gesitueerd 
waarvan de rooilijn naar het buitengebied toe steeds verder wijkt. 
Aan de stadszijde van de centrale route is de bebouwingsintensiteit hoger 
dan aan de oostzijde met halfvrijstaande woningen en patio’s (bijzonder 
gebied G). 
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6 ZUIDELIJK MAASDAL 
 
Voor de beschrijvingen en aanduidingen in de tekst wordt verwezen naar de 
kaarten achter dit hoofdstuk. 
Voor de legenda wordt verwezen naar het uitklapblad achterin.  
 

6.1 Heugem en omgeving 
 
Randwijck Noord 

 Randwyck 

De wijk Randwyck ontleent haar naam aan het bastion Randwyck. Deze 
fortificatie lag op een eiland in de Maas, op de plek waar in 1986 het 
Provinciehuis werd gebouwd.  
 
Het Randwyckgebied is 118 ha groot en wordt begrensd door de Maas en 
de A2, tussen Heugem en het Céramiqueterrein. Dit gebied was 
aanvankelijk gereserveerd voor de uitbouw van de Universiteit Maastricht, 
maar de meeste universitaire instellingen zochten hun huisvesting in de 
Maastrichtse binnenstad, zodat voor het gebied een bredere bestemming is 
gevonden. In 1977 wordt een doelstellingennota vastgesteld, waardoor 
grootschalige centrumvoorzieningen en woningen in het gebied tot 
ontwikkeling zijn komen: de centrumfuncties zijn vooral in het noordelijke 
deel van Randwyck geconcentreerd. De stedenbouwkundige uitwerking van 
Randwyck-Noord is geïnspireerd op het plan van Louvain-la-Neuve, de 
Franstalige campus die in het begin van de jaren 70 tussen Leuven en 
Brussel is aangelegd. De vernieuwende uitgangspunten hebben betrekking 
op de scheiding van verkeersstromen, inpandige parkeervoorzieningen, het 
bouwen op een menselijke schaal, het combineren van verschillende 
bestemmingen en het respecteren van het landschap. 
De uitwerking van het plan is opgedragen aan de Maastrichtse architect G. 
Snelder, tezamen met de architecten Sigmond en Van Wunnik. Sigmond 
heeft in 1978 ook het eerste bouwwerk van Randwyck voor de 
Districtsgezondheidsdienst ontworpen. Dit gebouw beantwoordt geheel aan 
de beoogde vormgeving van het stedenbouwkundige plan: op de begane 
grond zijn de parkeerplaatsen en garages gesitueerd en de publieksfuncties 
liggen op de eerste verdieping, die via een buitentrap bereikbaar is. In 
afgezwakte vorm, zijn dezelfde uitgangspunten ook nog in de aangrenzende 
kantoorgebouwen van de KNP en PLEM (thans MEGA) nog herkenbaar. In 
het begin van de jaren 80 stagneerde de verdere ontwikkeling van het 
gebied en zijn concessies gedaan aan mogelijke initiatiefnemers, waardoor 
de samenhang van de wijk is vertroebeld. De gebouwen die in het midden 
van de jaren 80 tot stand komen, hebben allemaal een eigen maat en een 
individuele stijl. Grote beeldbepalende projecten als het MECC en het 
Academisch Ziekenhuis zijn niet ideaal gepositioneerd en de verkeers- en 
ontsluitingsstructuren zijn soms onlogisch gepland.  
 
In 1988, terwijl het gebied volop in ontwikkeling was, kreeg prof. O.M.  
Ungers de opdracht een nieuwe totaalvisie voor het gebied te ontwikkelen.  
In samenwerking met J. von Brandt heeft hij een overallplan ontwikkeld 
waarin de verscheidenheid in functie, schaal en vormgeving van de 
gebouwde omgeving geaccepteerd wordt, en verschillende invloedsferen in 
dit stadsdeel gecreëerd worden, als een stad in de stad. Daarbij vormen 
openbare ruimte en groenstructuren belangrijke elementen om duidelijkheid 
en samenhang in het gebied te brengen. 
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De noordoostelijke zone van Randwyck wordt in genomen door het MECC, 
waarin op een immens terrein van 18 ha expohallen en een congrescentrum 
gecombineerd zijn met een hotel aan de zuidzijde.  
Tussen het MECC en het station Randwyck liggen enkele kantoor-
gebouwen. 
 
Het Academisch Ziekenhuis Maastricht van het architectenbureau Swinkels 
Passchier is in 1992 voltooid: dit kolossale bouwwerk heeft een vloeropper-
vlakte van 28 ha, hetgeen net zoveel is als de oppervlakte van de gehele 
stad Maastricht in de dertiende eeuw. Het grondplan van het AZM herinnert 
aan het grondplan van een middeleeuws kerkgebouw, waarbij de 
verschillende ruimtelijke bouwdelen van het westwerk, middenschip, 
transept en de oostelijke basis als afzonderlijke bouwvolumes onderschei-
den kunnen worden.  
 
Architect Snelder ontwerpt in 1985 het nieuwe Provinciehuis aan de 
Limburglaan. In dit gebouw zijn alle provinciale diensten verenigd: de bouw-
massa is gegroepeerd in achttien bouwblokken, die aaneengeschakeld zijn 
in twee noord-zuidgerichte vleugels en drie oost-westgeörienteerde vleugels. 
Op de kruispunten van de vleugels zijn de stijgpunten gepositioneerd en ook 
in het exterieur zijn deze stijgpunten geaccentueerd door oprijzende 
torenclusters, die met overhoekse lessenaarsdaken een levendig silhouet 
aan het gebouw geven. De verlevendiging van de skyline wordt nog 
versterkt doordat de bouwblokken niet in een rechte lijn naast elkaar zijn 
geplaatst, maar telkens iets uit de middenas zijn verschoven en bovendien 
omdat de bouwmassa in hoogte afneemt naarmate de bouwblokken dichter 
bij de Maas liggen. 
Aan de zuidzijde wordt het Provinciehuis bekroond door een rond gebouw, 
waarin boven elkaar de feestzaal en de statenzaal zijn ondergebracht. 
 
Heugem 
De omvang en vorm van Heugem zijn in hoge mate bepaald door de ligging 
van de Maas en een voormalige oude Maasarm ten oosten van Heugem. 
Alsook door natuurlijke omstandigheden, zoals het overstromingsgevaar, 
waaraan pas in 1974 door de aanleg van de ‘Hoogeweerd’ een einde komt. 
Het dorp ligt enigszins hoger dan de omgeving. Doordat hoger gelegen 
gronden slechts in beperkte mate aanwezig waren, moest men komen tot 
een zeer dicht opeengedrongen bebouwing. De tussenruimte tussen de 
huizen bedraagt vaak nog geen meter. 

nd straatprofiel. 

oen en vrij open. 

 
De ontwikkeling van Heugem is vooral te typeren als een sterk fasegewijze 
uitbreiding 
 

Kerkplein 1983 

De meest karakteristieke stedenbouwkundige structuur van Heugem is terug 
te vinden in de noord-zuid lopende Heugemerstraat en St. Michaëlsweg en 
in de 3 verbindingsstraten tussen deze hoofdaders (Heugemer 
Pastoorstraat, Heugemer Kerkstraat en Heugemer Molenstraat). De 
bebouwing langs deze straten roept een boeiend beeld op van dorpse 
kleinschaligheid in een afwissele
 
Een ingreep in deze oude stedenbouwkundige structuur betekende de 
uitbreiding van Heugem ten zuiden van de Oude Maasstraat in de jaren 
zestig. Daarmee deden de etagewoning en de strokenverkaveling hun 
intrede in het dorp. Terwijl de oude kern compact is bebouwd is deze 
naoorlogse uitbreiding gr
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De aanleg van de Termilleslaan en Kapittellaan, parallel aan de St. Micha-
elsweg en Heugemerstraat, sluit aan op de structuur van Heugem, maar 
wijkt door het strakke en rechtlijnige beloop van de straten en de bebouwing 
van het oorspronkelijk karakter van Heugem af. 
Een beter in de structuur van Heugem ingepaste aanvulling is de bebouwing 
in het noordwestelijk deel van Heugem in de omgeving van De Distele en De 
Beente. 
Tijdens de planning van de uitbreiding Heugem-noordoost is voor het eerst 
getracht de bestaande structuur te verbeteren of te betrekken bij het nieuwe 
gebied. Daarbij is gebruik gemaakt van een in de structuur herkenbare oost-
westas. Verder is aan kleinschaligheid en variërende straatprofielen 
gedacht. 

ies konden realiseren. 

veld 

waarneembaar. 

 
Tijdens de vaststelling van de structuurvisie 1990-2000 is voor de uitbouw 
van Heugem-Zuidoost gekozen voor een gecombineerde ontwikkeling met 
naast sociale woningbouw ook nieuwbouw in de marktsector en vrije sector. 
De gemeente heeft nadrukkelijk geijverd om de totale samenhang van het 
gebied te versterken en de architectonische kwaliteit van de individuele 
projecten op een hoger niveau te brengen.  
 

Heugem-Zuidoost 

Voor het gebied Heugem-Zuidoost zijn 126 vrije sectorkavels uitgegeven. 
Het was daarmee het omvangrijkste vrije-sectorprogramma in de gemeente 
Maastricht. In het stedenbouwkundige plan van Heugem-Zuidoost zijn de 
kavels klein en smal gehouden. Hierdoor is een verdichting van de 
bebouwing tot stand gebracht en vooral langs de randen van de wijk, zoals 
aan de Molensingel, is een vrij homogeen en gesloten randbebouwing 
ontstaan. In aanvullende bouwvoorschriften zijn bepalingen opgenomen 
over de vorm en oriëntatie van de kappen, de hoogte van de kap en de 
goothoogte, de dakhelling en het kleur en materiaalgebruik. In Heugem-
Zuidoost zijn alle kappen dwars op de straat geplaatst en zeker in Maastricht 
levert deze aaneenschakeling van topgevels al een verrassend straatbeeld 
op. Overigens zijn de bouwvoorschriften nooit als een rigide instrument 
gehanteerd, maar veeleer als een raamwerk waarin alle ontwerpers 
voldoende variat
 

6.2 Bedrijfsterreinen zuid 
 
Randwijck Zuid 

Vinkenslag 1983 

Het gebied tussen De Heeg en Heugem is in het afgelopen decennium 
geleidelijk steeds dichter bebouwd. Dit gebied is als bedrijventerrein 
ingericht. 
Het gebied maakt deel uit van de dalbodem van de Maas en is nagenoeg 
geheel vlak. Het wordt van de woonbuurt De Heeg gescheiden door de 
spoorbaan, de autosnelweg en een parkzone en van Heugem door een 
groenzone, een sportpark en een ontsluitingweg. 
Min of meer centraal in het gebied ligt het gehuchtje Vogelenzang. 
 
Vinkenslag/bedrijventerrein Eijsden-Maastricht/bedrijfsterrein 
Grons

Locatie Eijsden-Maastricht 
tussen Maas en spoor 

Dit gebied is gelegen ten westen van de autosnelweg A2 in het Maasdal aan 
de rand van het laagterras van de Maas. De landschappelijke 
hoofdstructuur, evenwijdig aan de Maas, is noord-zuid gericht. De 
landschapsgeomorfologische opbouw van het laag-, midden- en hoogterras 
van de Maas, alsmede de overgangen daarin, zijn duidelijk 
Plaatselijk wordt de noord-zuidrichting doorbroken door oost-weststructuren 
loodrecht op de hoogtelijnen.  
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Ter hoogte van het bedrijventerrein zijn dit een uitloper van het droogdal 
tussen De Heeg en Gronsveld en de Köbbesweg, die de A2 en de Hoge 
Weerd verbindt. 
 
De omgeving kent een diversiteit aan functies, kenmerkend voor 
stadsrandzones. Aan de oostzijde ligt de woonwijk De Heeg met ten zuiden 
daarvan een halfopen zone met onder meer agrarische en recreatieve 
functies. Aan de westzijde ligt onder meer het bedrijventerrein Randwyck 
Zuid en de rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

 H). 

d reikten. 

. 

osterweg. 

or. 

Hier zal in de nabije toekomst het bedrijventerrein Eijsden-Maastricht tot 
ontwikkeling worden gebracht, in aansluiting op het bedrijventerrein 
Gronsveld dat ten zuiden van Vinkenslag is gelegen. Voor dit gebied is een 
beeldkwaliteitplan in ontwikkeling (bijzonder gebied
 

 Bedrijfsterrein Gronsveld 

De ontwikkeling van bedrijfsterrein Gronsveld vindt zijn oorsprong in de 
ligging van het voormalige station en het veilingcomplex. Langs de 
Stationsstraat als verbinding tussen Gronsveld en het station is in het 
verleden naast woonbebouwing een aantal bedrijfsmatige ontwikkelingen tot 
stand gekomen, waarvan sommige tot diep in het achtergebie
In aansluiting op deze ontwikkelingen hebben zich in de jaren 60 en 70 
direct ten noorden en zuiden van de Stationsstraat bedrijven gevestigd
Met de aanleg van de autosnelweg en de op- en afritten bij de Viaductweg 
hebben de ontsluitingswegen van het terrein een verbinding gekregen met 
het (inter)nationale wegennet. De meest recente uitbreidingen van het 
bedrijventerrein liggen aan de westzijde van de spoorlijn langs de 
Rekoutweg en ten zuiden van De Zeep langs de O
 
De bedrijfsbebouwing heeft een relatief grootschalig karakter. Met name de 
bebouwing direct ten oosten van de spoorlijn bestaat uit grote opslag- en 
transportloodsen. 
Langs de Rekoutweg en de Oosterweg is de bebouwing overwegend 
kleinschaliger van aard. Hier komen tevens bedrijfswoningen vo
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7 JEKERDAL EN OMGEVING 
 
Voor de beschrijvingen en aanduidingen in de tekst wordt verwezen naar de 
kaarten achter dit hoofdstuk. 
Voor de legenda wordt verwezen naar het uitklapblad achterin.  
 

7.1 Omgeving Pietersberg 
 
Villapark 
Het Villapark is een product van de negentiende eeuw dat nauw verbonden 
is met de opkomst tijdens de industriële revolutie van een welgestelde 
stedelijke middenklasse.  

 Plan Villapark 1906 

Waar de binnensteden overbevolkt raakten en vervuilden en verpauperden, 
kreeg de middenklasse (het technisch en administratieve kader, de hogere 
ambtenaren en de beoefenaren van vrije beroepen) de behoefte om 'buiten' 
te wonen, net als de welgestelde fabrikanten en ondernemers. Een echte 
buitenplaats was voor de middenklasse onbereikbaar. 
Zo werd het zogenaamde villapark geboren met op de buitenplaatsen en 
landgoederen geïnspireerde woningbouw aan de rand van de stad. 
Openbaar en privé groen worden bij deze oorspronkelijke villaparken 
opgevat als één allesomvattend landschappelijk systeem. Het concept van 
het villapark gaat dan ook uit van een woonhuis dat permanent wordt 
bewoond, dat op een relatief klein perceel staat, maar de sfeer ademt van 
een landhuis in de parkachtige setting van een buitenplaats en daarnaast 
goede verbindingen bezit naar de stad.  

r en achtertuinen.  

n. 

 
Tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog kan slechts de zeer welgestelde 
toplaag van de middenklasse zich een dergelijke woning in een villapark 
permitteren. Echter door de geleidelijke toename van de welvaart groeit met 
de groep van villapark bewoners en komt het oorspronkelijke concept van 
het villapark onder druk te staan. Er ontstaat zo een noodzaak voor het 
ontwikkelen van steeds nieuwe villaparken. Het stijgen van de grondprijzen, 
gecombineerd met een toenemende vraag naar villa's door minder 
welvarende groepen uit de middenklasse, heeft verder tot gevolg dat de 
percelen steeds kleiner worden. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de druk 
zelfs zo groot dat men overgaat tot het herverkavelen van de bestaande 
villaparken. De in eerste instantie nog relatief grote tuinen van de eerste 
villaparken worden opgedeeld, waardoor de relatie tussen de villa en het 
perceel, en dus het karakter van het villapark, wordt doorbroken. De hogere 
bebouwingsdichtheden tasten geleidelijk het parkachtige karakter aan, en 
dreigen het oorspronkelijke villapark concept te ontkrachten. Naast de 
talrijke villaparken met relatief kleine percelen en kleine villa's werden in de 
jaren twintig dan ook steeds meer 'middenstandswijken' ontwikkeld, minder 
vrijstaande villa's gecombineerd met meer geschakelde villa's en rijen 'heren 
huizen' met voo
 

Luchtfoto Villapark 

Het Maastrichtse Villapark, het huidige villapark kan gezien worden als het 
eerste doordachte uitbreidingsplan van Maastricht dat na de slechting van 
de vestingwerken tot stand kwam.  
Het wordt in de periode 1895-19 
25 op planmatige wijze aangelegd naar ontwerp van de stadsingenieur 
Brender à Brandis. Voor het bijbehorende park langs de Jeker wordt de 
Belgische architect Rosseels aangetrokke
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In het gebied, dat op enige afstand van de stadsmuur lag, sloot de Prins 
Bisschopsingel aan op de singelgordel die rond de gehele stad was gepro-
jecteerd. 
Om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren werd in 1887 besloten om 
de Begijnenstraat door te trekken en de walmuur door middel van een poort, 
de Poort Waerachtig', te doorbreken.  
 
Op de kruising van de Prins Bisschopsingel en de St. Lambertuslaan werd 
een rondpoint gepland: een rotonde met een plantsoen en een fontein. 
Tevens was er het plan om van de hoofdstraten, met bomen afgezette lanen 
te maken. 

en. 

raatwanden. 

an Villapark. 

uik). 

de groen. 

uwing. 

men. 

Rond het rondpoint, het centrum van het villapark, werden vier grote kavels 
van 1500 m² bestemd voor vrijstaande villa's die door hun overhoekse 
plaatsing de monumentale pleinruimte zouden omspann
 
De twee hoofdstraten, de Prins Bisschopsingel en de Lambertuslaan, 
worden gekenmerkt door een ruime opzet met grote villa’s, waarbij het 
genoemde plein het belangrijkste structurerende element is. De overige 
starten hebben meer gesloten bebouwingswanden. Villapark is een buurt 
met overwegend laagbouw (veelal in 3 bouwlagen) met slecht op enkele 
plaatsen meergezinswoningen. De buurt heeft als belangrijkste ruimtelijke 
kwaliteit de lanen met ruime profielen en kruisingen, met bomen begeleid en 
in een royale groene setting. Karakteristiek in de buurt zijn eveneens de 
monumentale solitaire bomen in de tuinen. De architectonische uitwerking 
van het stedenbouwkundig plan, dat voorzag in regels voor afstanden tot de 
perceelsgrens, bebouwingsbreedte en bebouwingpercentage, alsook in 
regels voor de architectonische behandeling van bijv. straathoeken en blinde 
gevels, heeft geresulteerd in monumentale st
 
De uitbreidingen van Maastricht in westelijke richting gingen samen met de 
behoefte aan een nieuwe Maasoversteek. De J.F. Kennedybrug, de op- en 
afritten en de voortzetting in westelijke richting gaven de Prins 
Bisschopsingel en daarmee Villapark een heel ander aanzicht. De weg 
vormt nu een barrière tussen het noordelijk en zuidelijk deel v
 
Jekerdal/St. Pieter/St. Pietersberg 

Jekerdal en St. 
Pieter 
Uitbreidingsplan van 

Het voormalige middeleeuwse dorp Sint Pieter is in de loop van de jaren 
door uitbreiding van de bebouwing van Villapark aan het stedelijk gebied van 
Maastricht toegevoegd. De structuur van dit gebied is vooral bepaald door 
de vorm van de St. Pietersberg en de ligging van de Maas (en het 
voormalige kanaal Maastricht-L
Jekerdal is een uitbreidingswijk uit de jaren 60 met grondgebonden 
woningen, (half)vrijstaand of geschakeld in een duidelijke structuur met 
voldoen
 
De situering van Maastricht aan de noordzijde van de St. Pietersberg is een 
rechtstreeks gevolg van het dwingend karakter van het reliëf. De 
duidelijkheid van het reliëf is vervaagd door het toelaten van bebo
Het plateau van de St. Pietersberg bijna geheel in het teken van de 
afgraving door de ENCI. Het steppe-achtige karakter van de vegetatie zal 
als gevolg van de afgraving verder toene

ENCI 

 
Aan de voet van de St. Pietersberg ligt het immense fabrieksterrein van de 
eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI). Aan het ENCI-fabrieks-
complex, Lage Kanaaldijk 115, is vanaf 1927 door verschillende architecten 
gebouwd, waaronder H. de Ronde, F. Peutz, P. Dingemans, J. Huysmans 
en Buro Hoen. 
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Het industriecomplex strekt zich langs de Maas uit en toont qua schaal, plas-
tiek en volume een imposante architectonisch industriële monumentaliteit, 
die nog wordt versterkt door de lichtgrijze kleur van het alhier geproduceerde 
cement dat alle volumes met een grijze patina heeft overdekt.  
Het bestaat uit een vlakke gevelwand, waarin twee geveldelen eindigen in 
topgevels (Vakwerkbouw in staal). In de eerste bouwlaag bevinden zich de 
poortopeningen. De tweede en derde bouwlaag zijn verticaal geaccentueerd 
d.m.v.een reeks smalle, verticaal geplaatste vensters (ensemble nr. 17). 

ENCI 

Via de vijf woningen aan de Lage Kanaaldijk 99-100c, die Alphons Boosten 
in 1938 voor de ENCI bouwde (ensemble nr. 18) bereikt men de 
Directeurswoning van de ENCI, Slavante 3, die Boosten in 1937 als een 
chalet ontworpen heeft voor de eerste, uit Zwitserland stammende, ENCI-
directeur (ensemble nr. 19). 

ringen. 

 Pomerollaan). 

ungalows.  

gie. 

Verbonden aan het ENCI complex zijn ook de ENCI-woningen aan de 
Mosasaurusweg (ensemble nr. 20). 

Lage Kanaaldijk 

 

7.2 Omgeving Cannerberg 
 
Biesland 
De Tongerseweg, Bieslanderweg en Aramislaan vormen de grenzen van 
Biesland. Deze buurt wordt evenwijdig aan de Tongerseweg opgedeeld in 
een aantal oost-westgerichte langgerekte stroken. Tussen deze stroken zijn 
korte routes geprojecteerd, die onderling ten opzichte van elkaar 
versp

ENCI

 
In ruimtelijk opzicht kan Biesland getypeerd worden als een woonbuurt, die 
hoofdzakelijk uit vrijstaande en geschakelde woningen met een hoogte van 
twee lagen met kap bestaat.  
Voorts zijn er een aantal grootschalige elementen (kerk, school, carré)aan te 
wijzen langs de Tongerseweg en het verzorgingscentrum (5 lagen) in een L-
vorm aan de Bieslanderweg. Qua massa vormt het verzorgingscentrum een 
vreemde eend in de bijt. 

ENCI dorp 

De karakteristieke woonbebouwing van Biesland bestaat uit woonhuizen met 
donkere baksteen en rode dakpannen uit de dertiger jaren. 
 
Campagne 
Campagne is gelegen tussen de Tongerseweg, de Aramislaan, de 
Vroenhovenweg en de groene wig tussen Campagne en Wolder. De 
ruimtelijke structuur wordt bepaald door de Medoclaan, die het plangebied 
verdeelt in twee nagenoeg gelijke stroken van oost naar west. Vanaf de 
Medoclaan en de Pomerollaan worden diverse buurtjes ontsloten, soms 
getypeerd door een ringvorm/u-vorm (Emilionlaan, Chambertinlaan), dan 
weer doodlopend ter plaatse van de Teppichsiedlung (de terraswoningen 
aan de

Aanleg Campagne 

 
Campagne kan gekarakteriseerd worden als een ruim opgezette woonbuurt. 
De woningbouw is merendeels vrijstaand of geschakeld, twee lagen met kap 
en overwegend wit van kleur. Uitzondering vormt de buurt, gelegen tussen 
de Pomerollaan, de Pommardlaan en de Chablislaan met de hier 
gesitueerde ‘Teppichsiedlung’, die alleen al in stedenbouwkundige structuur 
(eenzijdige oriëntatie, autovrij etc.) opvalt, maar die daarnaast in bruine 
baksteen is uitgevoerd als eenlaags b
In het gebied vormt het verzorgingstehuis aan de Medoclaan in hoogte, 
massa en uitstraling een grootschalig element in de toch overwegend 
kleinschalige typolo
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De Tongerseweg heeft nog duidelijk het karakter van een oude invalsweg 
van Maastricht behouden. 
 
Wolder 
Wolder ligt tussen de groene wig die de wijk scheidt van Campagne, de 
Vroenhovenweg, Diependaalweg en Tongerseweg. 
Belangrijk in Wolder is de Pletzerstraat als historisch bebouwingslint. Oude 
boerderijen en woonhuizen, direct aan de straat gesitueerd met langgerekte 
tuinen, maken het verleden voelbaar. De achtertuinen van de gebouwen aan 
de oostzijde van de Pletzerstraat maken onderdeel uit van de groene wig. 
Behoud van de groene wig, versterking van de landschappelijke inrichting en 
tegengaan van bebouwing is van belang. 
Op de kruising Pletzerstraat, mgr. Vrankenstraat is de oude dorpskern nog 
beleefbaar door de ligging van de kerk, de organische opbouw van de buurt 
en de kleinschalige bebouwing. 
 
Het nieuwbouwgebied aan de zuidzijde is een typische jaren 70 buurt 
gekenmerkt door woonerven, veel groenbakken en een slingerstructuur. De 
hoofdstructuur wordt gevormd door de Redemptielaan van waaruit diverse 
woonerven in een ringstructuur naar het Jekerdal zijn opgespannen. De 
bebouwing in het nieuwbouwbuurtje bestaat uit bruine baksteen met grijze 
dakpannen en twee bouwlagen met kap. De woningen aan de noordzijde 
zijn gebouwd in de vijftiger en zestiger jaren. Deze rand van Wolder kent 
veel doorzicht die behouden moeten worden. 
 
Cannerberg 
Het plateau van de Cannerberg is gespaard gebleven van negatieve 
beïnvloeding, zoals bij de St. Pietersberg. Bouwlanden, doorsneden door 
holle wegen, bepalen het landschapsbeeld. Het hellingbos van de 
Cannerberg heeft belangrijke natuurwaarden. 

gelegd. 

De oude kern van Biesland ligt aan het Musketierspleintje, dat wordt 
ingesloten door de Cannerweg, de Vroenhovenweg, de Susserweg en de 
Musketierslaan. De oude doorgaande wegen, zoals de Tongerseweg en de 
Cannerweg hebben nog het oorspronkelijke bebouwingskarakter behouden, 
evenals de Jekermolenweg en Lombok met zijn watermolens.  
Het gebied Biesland is in de jaren 60 en begin jaren 70 bebouwd met 400 
landhuizen, die langs de glooiingen van de westelijke Jekerflank 
aaneengeregen zijn. De oudste landhuizen liggen langs de Bieslanderweg, 
die rond het midden van de jaren 50 voor de oude Cannerweg is aan
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8 MAASTRICHT-WEST 
 
Voor de beschrijvingen en aanduidingen in de tekst wordt verwezen naar de 
kaarten achter dit hoofdstuk. 
Voor de legenda wordt verwezen naar het uitklapblad achterin.  
 
Het landschap ten westen van de Maas is in oorsprong te vergelijken met 
het heuvelland ten oosten van de Maas. Beide landschappen zijn in 
terrasvorm opgebouwd, met dien verstande dat de reliëfsprongen aan de 
westzijde van Maastricht meer vervlakt zijn. 
Maastricht-West ligt deels op het middenterras, deels op het hoogterras van 
de Maas. 
 
Tot de ontmanteling van de vestingwerken waren dit midden- en hoogterras 
nauwelijks bebouwd. Pas na de Tweede Wereldoorlog komt met de 
wederopbouw bebouwing van het gebied (met name met woningbouw) goed 
op gang. Dit gaat op basis van een stedenbouwkundig plan dat gebaseerd is 
op de vorming van parochies met daartussen groengebieden, die van buiten 
de stad indringen. 
 
Door de stedenbouwkundige opzet van Maastricht-West, de groene lobben 
met stedelijk groen tussen de buurten en het groengebied dat vanaf het 
noordwesten tot aan de binnenstad reikt is de overgang tussen stad en 
buitengebied geleidelijk. 
De groenstructuur heeft in het stedelijk gebied een duidelijke relatie met de 
stedenbouwkundige en verkeersstructuur. Maastricht-West is door het 
relatief hoge aandeel privé-groen en openbaar groen, zowel in als tussen de 
buurten, te typeren als een groen stadsdeel. 
 
Maastricht-West omvat 9 woonbuurten, waarvan de meeste tot stand zijn 
gekomen in de jaren 50, 60 en 70. Alleen gedeelten van Mariaberg, 
Brusselsepoort, Wolder en Oud Caberg dateren van voor de Tweede 
Wereldoorlog. In de afgelopen jaren hebben er, met uitzondering van 
Hazendans, geen grote uitbreidingen meer plaatsgevonden. Maastricht-
West als stadsdeel kenmerkt zich door een duidelijke stedenbouwkundige 
structuur waarin de verschillende buurten in een waaiervorm tussen de 
radiale uitvalswegen Tongerseweg, Via Regia en Brusselseweg zijn 
gelegen. De woonbuurten hebben een suburbaan karakter met overwegend 
laagbouw en middelhoge bouw in een ruime uitleg met veel privé- en 
buurtgroen. Kenmerkend voor Maastricht-West is de duidelijke opbouw 
binnen de buurten, waarin het orthogonale stratenpatroon een belangrijke rol 
speelt. 
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tedelijk gebied. 

De ontsluitingsstructuur tussen de buurten en naar de binnenstad en de 
geledende groenstructuur geeft iedere buurt een eigen plek in het geheel. 
Terwijl in de oudere buurten voornamelijk sprake is van laagbouw en 
middelhoge bouw, die aansluit op de meer traditionele manier van bouwen 
uit de bouwhistorie, heeft in de wat jongere buurten, Malberg en Daalhof, 
ook meer experimentele bouw met echte hoogbouw plaatsgevonden, 
gelegen aan de rand van het s

Brusselsepoort rechtbank 

 
De buurten in Maastricht-West zijn te typeren als echte woonbuurten. De 
buurt Brusselsepoort is daarop een uitzondering. Het deel van deze buurt 
ten noordoosten van de Via Regia heeft vooral een woonfunctie. Het deel 
ten zuidwesten van deze weg is in opzet multifunctioneler. De omgeving van 
het Annadalterrein kan gezien worden als het stadsdeelcentrum van 
Maastricht-West. 
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Het winkelcentrum Brusselsepoort vervult een functie voor het hele stads-
deel. Voorts zijn er belangrijke kantoren te vinden alsook de rechtbank en 
het Stedelijk Lyceum/Havo. 
 
Tegenover de externe gerichtheid van het stadsdeelcentrum staat de interne 
gerichtheid van de overige buurten.  
Veel buurten zijn opgezet als aparte parochie en kennen derhalve 
(oorspronkelijk) een eigen kerk. De woonstraten van de buurten zijn min of 
meer gegroepeerd rondom een buurtwinkelcentrum of een 
buurtwinkelcentrum-steunpunt waar ook de meeste horecafuncties zijn 
gelegen. In de meeste buurten zijn naast de kerk voorzieningen als een 
basisschool en een buurtcentrum aanwezig. 
 
De groene wiggen tussen de woonbuurten hebben enerzijds een functie als 
scheidingsgebied tussen de verschillende buurten, anderzijds vindt hier een 
deel van de stedelijke recreatieve activiteiten plaats (sportvelden) In het 
buitengebied van Maastricht-West is het recreatiegebied de Dousberg 
gelegen. Dit gebied omvat onder meer een zwembad. De groene wiggen 
lopen door tot aan de rand van de binnenstad. De restanten van de 
Maastrichtse vestingwerken de Hoge Fronten en Fort Willem maken hier 
deel van uit. De overgang van Maastricht-West naar het buitengebied wordt 
aan de noodwestzijde gekenmerkt door agrarische bebouwing met 
huisweiden. Aan de west- en zuidwestzijde is er sprake van een 
rechtstreekse overgang van woongebied naar buitengebied. 
Als belangrijke functie in Maastricht-West is ook de begraafplaats aan de 
Tongerseweg te noemen. 
 

8.1 Annadal en omgeving 
 
Na de ontmanteling van de vestingwerken komen in het zuiden en westen 
van de stad grote gebieden vrij voor stadsuitbreidingen. Op de oude 
vestingwerken wordt een ringweg geprojecteerd op het tracé van de 
Statensingel, Hertogsingel en Prins Bisschopsingel. Terwijl voor de 
welgestelden in Zuid gebouwd wordt (Villapark), wordt voor de arbeiders in 
West gebouwd. De zonering in de stad naar sociale klasse was bewust. De 
rivier de Jeker vormt de scheidslijn tussen beide gebieden. 
 
In het ontmantelingsplan voor de vesting Maastricht werd reeds de 
suggestie gedaan om op de ringboulevard ter hoogte van de oude 
stadspoorten en in de as van de uitvalswegen ovale pleinen te situeren. Op 
de rand van Maastricht-West en de binnenstad zijn enkele van dergelijke 
pleinen gesitueerd. Het betreft het Emmaplein en het Tongerseplein, die 
beiden onder stadsarchitect Brender à Brandis gerealiseerd zijn. Vanaf het 
Emmaplein loopt de St. Annalaan naar het centraal in de wijk gelegen 
Annadalterrein. 
De pleinen zijn uiteindelijk geen ovale, maar ronde pleinen geworden. Ook 
het Brandenburgerplein is onder Brender à Brandis gebouwd. Net als bij de 
ronde pleinen domineert hier de vorm boven functionele gegevens als 
ondergrond, woningtypes en bezonning. Vanaf het plein loopt de Elisabeth 
Strouvenlaan (de vroegere weg naar Canne) als schuine as naar het 
vierkante pleintje van het Goeman Borgesiusplantsoen. Deze as is 
gespiegeld in de richting van het Volksplein. Deze pleinen ontstonden rond 
1920 en hebben, net als het nabijgelegen Orleansplein, een opvallende 
scharnierwerking omdat de wegen er onder een schuine hoek op aansluiten. 
Vooral bij het Orleansplein is dit zeer sterk. De pleinwanden hebben 
daardoor een besloten en intiem karakter. 



De eerste uitbreiding tussen Hertogsingel en Proosdijweg is een voorbeeld 
van een terugkerend thema in de Maastrichtse stedenbouw; de concentri-
sche uitleg van de stadsuitbreidingen. 
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Tot de Tweede Wereldoorlog worden diverse plannen gemaakt voor 
stadsuitbreiding. Zij resulteren in het Uitbreidingsplan In Hoofdzaken uit 
1941. Het is het eerste plan dat voor de gehele stad bestemmingen 
aangeeft. In tegenstelling tot het verleden worden alle onderdelen van de 
stad met elkaar in verbindi
Een belangrijke rol bij de totstandkoming van het plan heeft J. Klijnen 
gespeeld. Klijnen ziet de stad als een concentrisch groeiend geheel, waarin 
de oude binnenstad het centrum is. De oude stad bevat de culturele, 
politieke en industriële centra. Nieuwe wijken wordt middels vista’s een zicht 
gegeven op de torens van de binnenstad. Verschillende planonderdelen 
worden door groenzones met elkaar verbonden. In Maastricht-West zijn de 
gedachten van Klijnen terug te herkennen in Mariaberg en Brusselsepoort.  

Mariaberg Trichterveld 
1978 

Na bouwstagnatie door de Tweede Wereldoorlog ziet Dingemans, die in 
1943 directeur Stadsontwikkeling is geworden zich geconfronteerd met een 
grote woningbehoefte, die mede gevoed wordt door de slechte 
bouwtechnische staat van vele woningen in de oude b
Terwijl de oude maatschappelijk verpauperde buurten in de binnenstad 
plaats moeten gaan bieden aan citybestemmingen, wordt voor de bewoners 
van de binnenstad integratie elders voorgestaan in sociaal stevige 
struc
Ten behoeve van de sociale integratie gaat men zelfs zover dat in 
Maastricht-West aan de Ravelijnstraat sommige bewoners eerst worden 
gehuisvest in een woonschool, waar men onderricht in sociaal wonen 
 
Op voorstaan van de Provinciale Planologische Dienst worden niet alleen 
woonbuurten met eigen voorzieningen gebouwd in Maastricht-West, maar 
wordt in 1965 ook een subcentrum voor dit stadsdeel gebouwd in de eerste 
uitbreidingswijk (winkelcentrum Brusselsepoort). 

Elisabeth Strouvenlaan 

 
Terwijl Dingemans zich sterk maakt voor hoogbouw vanwege de 
stedenbouwkundige mogelijkheden, de mogelijkheden om te bouwen in 
hogere dichtheden en de besparing op de bouwrijpmaakkosten, is de 
Inspectie van de Volksgezondheid voorstander van grondgebonden 
woningbouw. Het resultaat is een mengeling van d

Brandenburgerplein 

 
In de eerste uitbreidingswijken zijn een aantal specifieke objecten en 
ensembles te onderscheiden, die hieronder omschreven worden
De middenstandswoningen van W. Sprenger uit 1921 aan de Elisabeth 
Strouvenlaan zijn traditioneel vormgegeven. De hoge verdiepingen geven de 
straatwand een stedelijk karakter (ensemble nr. 21). 
De arbeiderswoningen van Marres en Sandhövel uit 1920 hebben meer 
allure. De groep woningen is als een geheel ontworpen. Dat wil zeggen dat 
onder andere de hoeken en middenpartijen verbijzonderd zijn (ensemble nr. 
22). De woningen aan de Ambachtsweg uit 1918 van dezelfde architecten 
hebben gedeeltelijk gepleisterde gevels, waarschijnlijk als waterkering, 
omdat de muren van massief metselwerk zijn (ensemble nr. 23

Ambachtsweg 

Bij alle woningprojecten in deze heuvelachtige buurt is het opvangen van 
hoogteverschillen in de gevels een belangrijk ontwerpthema om de eenheid 
van het woningblok te behouden. 
 
Aan het Volksplein staan 6 middenstandswoningen van H. de Ronde uit 
1922. Het zijn tweelaagse, geschakelde panden onder plat dak met bakgoot.  
De gevelwand bestaat uit afwisselend hogere en lagere partijen, en naar 
voren stekende en terugliggende gevelvlakken. De ingangspartijen van d



twee hoekpanden en middelste pand van het hele blok zijn decoratief met 
overhoeks geplaatste bakstenen (ensemble nr. 24). 

 Volksplein 

Aan de Bankastraat en omgeving staat een woningproject van H. Koene uit 
1948. De beëindigingen van de lintbebouwing aan de Tongerseweg en de 
fraaie materialisering maken dit tot een bijzonder mooi complex (ensemble 
nr. 25). 
Voor de wijk waarbinnen dit woningcomplex is gelegen, Trichterveld, staat 
wijkverbetering op stapel. Ter sturing is het beeldkwaliteitplan Trichterveld in 
ontwikkeling (bijzonder gebied I). 

Guineastraat 

Aan de Tongerseweg 84-108 bevindt zich een woningcomplex in 2 lagen en 
plat dak, gebouwd in opdracht van Woningbouwvereniging St. Servatius in 
1923. De entreegedeelten van de woningen zijn iets vooruitstekend. De 
gevels van enkele woningen zijn uit baksteen iets hoger opgetrokken en aan 
de bovenzijde gepleisterd. De woningen kennen een verspringende rooilijn 
(ensemble nr. 26). 
 

8.2 Parochiewijken West 
 

Caberg 1971 

Tongerseweg

Caberg, Malpertuis en Pottenberg 
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De waaiervormige uitbreiding van Maastricht-West met verschillende 
parochiewijken wordt vastgelegd in het Uitbreidingsplan in Hoofdzaken uit 
1954. Dit zogenaamde ‘Plan West’ beslaat de wijken Caberg, Malpertuis, 
Pottenberg en Be
De parochiewijken hebben een eigen systeem van verkeersverbindingen 
met aansluitingen op het hoofdverkeersnet en ‘interparochiale 
verkeerstraversen’ die verbindingen leggen tussen de parochies 
In het centrum van een parochie staat een (R.K.) kerk, een lagere school 
voor jongens en een voor meisjes, een kleuterschool en een 
verenigingsgebouw bij en rond een plein met 15 tot 30 b
De woningen zijn naar sociale klasse gedifferentieerd in een harmonieuze 
differentiatie van laag-, midden- en hoogbouw. Voor het gezin is de 
eengezinswoning de aangewezen vorm geble
Tussen de parochiewijken zijn interparochiale groenzones gevormd, die als 
ontmoetingsplaats fungeren voor de afzonderlijke parochiewijken. In deze 
ruime groenzones, die in eerste instantie hoofdzakelijk als recreatieve 
voorziening dienen, overlappen functies als middelbare onderwijsinstituten, 
sportzalen, zwembaden en in beperkte mate schone industrie. Onder 
supervisie van stadsarchitect Dingemans wordt Caberg in 1956-1958 als 
eerste parochiewijk in Maastricht-West gebouwd. Malpertuis en Pottenberg 
volgen in 1957 en
 

Putepeel

In Caberg/Malpertuis/Pottenberg zijn een aantal specifieke objecten en 
ensembles te onderscheiden, die hieronder omschreven worden
Aan de Putepeel ligt een tweelagig U-vormig complex bejaardenwoningen 
van Theo Boosten uit 1958. Van dit zorgvuldige complex zijn nog veel van 
de oorspronkelijke onderdelen zoals materialen, balkonhekjes en 
kleurstelling behouden. De noodtrappen aan de kopzijden zijn binnen het 
blok gehouden. Door de omkadering van de puien en de terugliggende 
balkon-loggia’s krijgt het gebouw een ritmische geleding (ensemble n

Veldspaatstraat 

Aan de Veldspaatstraat en Terra Nigrastraat liggen 28 twee-onder-één-
kapwoningen van Frans Snelder uit 1966. De voorgevel van de woningen 
doet niet geloven dat de plattegronden van de woningen volkomen identiek 
zijn. Het ensemble is fraai geplaatst op de heuvel, waaraan Pottenberg zijn 
naam dankt (ensemble nr. 28). 



Belfort 
In tegenstelling tot de andere wijken van Maastricht-West heeft deze wijk 
geen waaiervormig patroon. De straten zijn rond een schema van vierkanten 
en rechthoeken gegroepeerd, waarbij de wijk door een assenkruis in vier 
kleinere buurten is opgedeeld. De centrale assen zijn de Keurmeesterdreef 
en de Gewantmakersdreef. 

Pottenberg 1959 
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 de wijkverbetering is een beeldkwaliteitplan in ontwikkeling (bijzonder 
gebied J). 

Belfort werd na 1961 gebouwd, onder toezicht van de toenmalige 
hoofddirecteur van openbare werken J.J.J. van de Venne. De bebouwing 
van deze woonwijk is zeer homogeen, hoewel het merendeel van de 
bebouwing uit vrije verkoopwoninge
De belangrijkste verschillen met de plannen van Dingemans liggen in de 
dominantie van de verkeersstructuur, de hoeveelheid bouwgrond die 
bestemd is voor particuliere bouwers (er wordt niet een woningwetwoning 
gebouwd) en de groengebieden die in tegenstelling tot de andere parochies 
niet aan de randen liggen, maar middenin. 
Belfort onderscheidt zich van de andere wijken in Maastricht-West door de 
opbouw in kwadranten rond een assenkruis. De andere wijken zijn in 
segmenten rond radiaalwegen gevormd. Het assenkruis in Belfort is door 
hoogbouw geaccentueerd. In de andere wijken staat de hoogbouw aan de 
rande
 

8.3 Stadsrand 
 
Oud-Caberg 
Oud-Caberg is een oude dorpskern, die oorspronkelijk bestond uit twee 
kruisende lintbebouwingen aan de Van Akenweg en de Postbaan. Deze 
dorpskern, die geënt was op een gemengd boerenbedrijf, laat zich nog heel 
gemakkelijk herkennen. Er resteren verschillende boerderijen, maar ook de 
bijbehorende huisweiden
De stadsuitbreiding Oud-Caberg kwam tussen 1960 en 1963 tot stand ten 
westen van de Van Akenweg. De uitbreiding is samengesteld uit lage 
strokenbouw en eengezinswoningen, waarvan de meest bijzondere aan de 
Filigraandonk werden gebouwd, naar ontwerp van J. Kurvers. Van dezelfde 
architect zijn de patiowoningen aan de Effileursdonk. Twee flats met 
portieketagewoningen aan de Brusselseweg, ontworpen door Swinkels-
Salemans, markeren de entree van Ou

Lanakerveld en 
Belvedère-Noord 

Ten oosten van de Van Akenweg is nooit bebouwing gerealiseerd, omdat 
hier het tracé voor het Cabergkanaal was geprojecteerd. Hier wordt 
momenteel het Uitbreidingsplan Lanakerveld ontw
 
Malberg 
Het grootste project op het gebied van de sociale woningbouw in Maastricht-
West is de buurt Malberg met 2.332 woningen. Malberg is gerealiseerd 
tussen 1963 en 1965. De wijk is in vier units verdeeld. Deze verdeling is 
voortgekomen uit de behoefte om de vele probleemgezinnen, die vanuit de 
verkommerde binnenstad naar Maastricht-West verplaatst werden, te 
verdelen. 
In Malberg is niet het stedenbouwkundig ontwerp, maar de bouwstroom 
leidend, zoals navolgende tekst uit het Plan Malberg 1964 laat zien ‘Het 
uitbreidingsplan is zodanig opgebouwd dat serieproductie van woningen 
naar gelijk ontwerp mogelijk is. Deze methodiek veroorzaakt een repetitie-
effect, dat uiteraard kostenbesparend werkt. Elke serie is opgebouwd uit 
identieke eenheden ter grootte van een werkruimte van respectievelijk 20, 
22, 24, 28 of 30 woningen. Het plan omvat tien series van verschillende 
woningtypen’.Voor het gebied staat wijkverbetering op stapel. Ter sturing 
van



Daalhof 

Daalhof 1980 

De laatste grote uitbreidingswijk in Maastricht-West is Daalhof uit 1970, net 
als Malberg bestemd voor 9000 inwoners. In deze wijk is de breuk met de 
rigide grootschalige aanpak uit het voorgaande decennium helder zichtbaar. 
Achter de schaalverkleining gaat echter een even rationele en industriële 
bouwpolitiek schuil als in de plannen voor Malberg. 
Tot de bouw van Daalhof werd in 1967 besloten omdat de annexatieplannen 
op de oostelijke Maasoever steeds verder werden vertraagd. 
Met de bouw werd gestart in 1970, omdat een bezwarenprocedure bij de 
Kroon de start van de bouw met meer dan twee jaar vertraagde. 
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Naast 1260 eengezinswoningen en 1000 etagewoningen werden er 250 
bejaardenwoningen gebouwd. De drie hoge galerijflats aan de Veliahof en 
Palatijnhof zijn door architect G. Snelder voor de Bouwvereniging St. 
Mathias ontw
 
Hazendans 
In een van de laatste groengebieden tussen Maastricht-West en de 
Belgische grens ligt, in de buurt van de historische boerderij De Hazendans, 
het gelijknamige woonwijkje dat Rein Geurtsen in het begin van de jaren 90 
heeft ontworpen. Als uitgangspunt voor het ontwerp van deze (tuin)wijk heeft 
Geurtsen het bestaande landschap gekozen. 

Hazendans 2000 

De wijk Hazendans is tussen 1999 en 2002 gerealiseerd. Het 
Hazendansplein vormt het hart van de nieuwe woonwijk. Het plein vormt in 
het ruimtelijke concept tevens de overgang tussen drie straten, die als een 
vork op elkaar aa
De straten richten zich op de holle wegen, geven uitzicht op de Dousberg of 
richten zich op pleinen en hofjes. In de traditie van Dingemans worden 
hoekverdraaiingen in de verkaveling gemarkeerd door hoogbouw. Voor de 
vrije bouwkavels in het gebied vigeert een beeldkwaliteitplan (bijzonder 
gebied K
Ditzelfde geldt voor het bedrijventerrein Hazendans dat in ontwikkkeling is 
(bijzonder gebied L). 
  

 Dousberg 

Dousberg 
De Dousberg vormt een zelfstandige landschappelijke eenheid. Zij is hoger 
gelegen dan het omliggende gebied en biedt verre uitzichten. Tegelijkertijd 
ligt het gebied rondom de Dousberg tegen de stadsrand aan en is dus goed 
ontsloten. 
In het gebied is weinig bebouwing aanwezig. Buiten voorzieningen voor 
recreatieve doeleinden is de Dousberg niet bebouwd. Rondom de berg 
bevinden zich enkele woningen.



9 ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA 

9.1 Inleiding 
 
De kwaliteit van een architectonisch ontwerp is meer dan de optelsom van 
de beoordelingsaspecten. Het ontwerp moet een geïnspireerd, evenwichtig 
en samenhangend geheel vormen. Daarbij is het van groot belang dat die 
samenhang ook in de uitwerking en detaillering wordt vastgehouden, een eis 
waaraan alleen valt te voldoen door een grote persoonlijke inzet van de ont-
werper in alle stadia van voorbereiding en uitvoering van het project.  
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de beoordelingscriteria in de praktijk gaan 
fungeren als een checklist, die men eenvoudig kan afstrepen om de ‘redelij-
ke eisen van welstand’ te kunnen vaststellen. Met nadruk wordt er op gewe-
zen dat de toetsingscriteria geen harnas moeten worden, maar ruimte bie-
den voor creativiteit en maatwerk. Ze moeten inspireren en niet blindelings 
worden gevolgd. Anders zal slechts middelmatigheid worden geoogst. Puur 
restrictief beleid leidt niet tot integrale kwaliteit, die de gemeente Maastricht 
voor ogen staat. Architectonische kwaliteit is geen ondubbelzinnige, absolu-
te grootheid. Iedere poging tot rubricering en categorisering is in strijd met 
de vitaliteit en de veelzijdigheid van de architectuur(geschiedenis), met al 
haar verrassingen, paradoxen en fascinaties.  
 
Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden algemene wel-

.2 Toepassing algemene welstandscriteria 

eoordeling van 
lk plan dat aan welstandstoetsing onderhevig is. Ze vormen het uitgangs-

ndscriteria vol-
ende houvast bieden voor de planbeoordeling. 

ngstype geen gebieds- en 

standscriteria. Deze worden door de welstandscommissie gebruikt bij de ar-
gumentatie van het welstandsadvies. De algemene welstandscriteria richten 
zich op de zeggingskracht en het vakmanschap van het architectonisch ont-
werp en zijn terug te voeren op vrij universele kwaliteitsprincipes. Ze bestaan 
uit een uiteenzetting van algemene architectonische begrippen en aspecten 
waarmee kwaliteit (of het gebrek aan kwaliteit) kan worden omschreven. De 
algemene architectonische begrippen komen voort uit de notitie die de 
toenmalige rijksbouwmeester, de heer Tj. Dijkstra, in 1985 heeft uitgebracht 
onder de titel ‘Architectonische kwaliteit, een notitie over architectuurbeleid’.  
De algemene welstandscriteria dienen ook als inspiratiebron voor de ont-
werpers en opdrachtgevers. 
 

9
 
De algemene welstandscriteria liggen ten grondslag aan de b
e
punt voor de uitwerking van de gebieds- en objectgerichte welstandscriteria. 
De gebieds- en objectgerichte welstandscriteria zijn explicieter dan de alge-
mene welstandscriteria. In de Gebiedsdelen worden de gebieds- en object-
gerichte welstandscriteria beschreven. 
  
In de praktijk zullen de gebieds- en objectgerichte welsta
do
Wanneer dit echter niet het geval is, kan altijd terug gegrepen worden op de 
algemene welstandscriteria. Dit kan bijvoorbeeld: 
 wanneer voor een bepaald bebouwingstype of stedenbouwkundig en/of 

architectonisch ensemble binnen een bebouwi
objectgerichte welstandscriteria opgesteld kunnen worden die iets toe-
voegen aan de algemene welstandscriteria; 
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 indien een plan ‘slaafs’ is aangepast aan gebieds- en objectgerichte wel-
standscriteria, maar het bouwwerk zelf zo onder de maat blijft dat het op 
den duur zijn omgeving negatief zal beïnvloeden; 
 als er sprake is van een plan van bijzonder hoge kwaliteit, maar dat van 

de bestaande of toekomstige omgeving afwijkt en daardoor niet past bin-
nen de gebieds- en objectgerichte welstandscriteria. 

 

9.3 Algemene welstandscriteria/beoordelingsaspecten 
 
Een gebouw voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ als het tegemoet-
komt aan een aantal verwachtingen en/of uitgangspunten. Deze hebben be-
trekking op: 
- de relatie van het gebouw met de omgeving; 
- de (architectonische) kwaliteit van het gebouw op zich; 
- de gebruikte materialen, detaillering en kleurstelling. 
 
 
9.3.1  Bebouwing en omgeving 
 
1 Een gebouw moet een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte in de stad of het landschap. Hoe groter de openbare be-
tekenis van een gebouw, dus hoe meer het door mensen wordt gebruikt 
en gezien, hoe hoger de eisen op dit gebied.  

 
Door het optrekken van een gebouw wordt ruimte afgezonderd van de om-
geving en in bezit genomen voor particulier gebruik. De gevels en wanden 
fungeren als grens, maar deze grens werkt naar twee kanten. Hij sluit niet al-
leen het gebouw af, maar ook de omgeving. Een gebouw moet daarom niet 
alleen worden beoordeeld vanuit het eigen (interne) functioneren, maar ook 
vanuit de (externe) betekenis of uitstraling naar de omgeving. Het maakt 
hierbij niet uit of een ontwerp harmonieert of contrasteert met de omgeving. 
Essentieel is dat het reageert op de omgeving en deze niet ontkent. De ge-
biedsgerichte welstandscriteria kunnen duidelijk maken op welke manier dit 
moet gebeuren.  
 
 
2 Elk ontwerp maakt gebruik van verwijzingen naar of overeenkomsten met 

bijvoorbeeld bouwstijlen, periodes uit het verleden, een bepaald gebruik 
of een maatschappelijke ontwikkeling. Dit moet op een zorgvuldige ma-
nier gebeuren zodat de waarnemer het gebouw kan begrijpen en plaat-
sen in de cultuur, geschiedenis en huidige maatschappelijke realiteit. 

 
Het in een industrieel gebouw toepassen van ontwerpvormen die normaal 
gesproken alleen voorkomen bij kerken, zal in verreweg de meeste gevallen 
niet anders dan als een grote misser kunnen worden bestempeld. Hetzelfde 
geldt voor het lukraak gebruik van historische ontwerpdetails in een ultramo-
derne wijk. In beide gevallen gaat de ontwerper onzorgvuldig om met de 
‘grammatica’ in de architectuur. Zoals iemand die slordig en met veel fouten 
praat toch wordt verstaan, kan een onzorgvuldig ontworpen gebouw op 
zichzelf best functioneren. Het maakt echter wel een ongeïnspireerde, on-
begrijpelijke of verwarrende indruk op de omgeving en de waarnemer.  
Zorgvuldig omgaan met verwijzingen en associaties is noodzakelijk omdat 
elk ontwerp per definitie ergens naar verwijst of ons ergens aan doet den-
ken. Dat kan zijn het verleden of de toekomst, maar ook andere plekken op 
de wereld. Pilasters in classicistische gevels verwijzen bijvoorbeeld naar de 
zuilenstructuren van tempels.  
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Transparante gevels van glas en metaal roepen associaties op met techniek 
en vooruitgang. Het gebruik van pastelkleuren doet ons denken aan warme, 
mediterrane gebieden. Hoe zorgvuldiger de verwijzingen en associaties 
worden toegepast en hoe beter ze aansluiten op de actuele sociaal-culturele 
ontwikkelingen, hoe meer kracht en kwaliteit een gebouw heeft. Als een ge-
bouw integer verwijst naar de tijd waarin het werd gebouwd of verbouwd, 
kan de waarnemer het een goede plek geven in de cultuur en geschiedenis. 
Geen enkel bouwwerk staat immers op zichzelf. Wat vandaag nieuw wordt 
gebouwd, is morgen al geschiedenis.  
Bij restauraties moet de ontwerper in dit verband vooral aandacht besteden 
aan het herstel van elementen uit het verleden. Bij nieuwbouw of verbouw in 
een bestaande (monumentale) omgeving moet hij duidelijk maken welke 
elementen authentiek zijn en welke nieuw. Niet door historische stijlen, vor-
men en detailleringen klakkeloos te imiteren, maar door ze een nieuwe bete-
kenis te geven, passend in de huidige tijd.  
 
 
9.3.2 Bebouwing op zich 
 
3 Een gebouw moet een samenhangend geheel vormen doordat de ruim-

tes, volumes en vlakken in evenwichtige maatverhoudingen zijn ontwor-
pen. 

 
Wanneer heeft een bouwwerk de ‘juiste’ (maat)verhouding? Een nauwelijks 
te beantwoorden vraag. Elke waarnemer ervaart bewust of onbewust de 
verhoudingen van een gebouw. Hij vormt zich daarover ook een oordeel. 
Waarom de ene ruimte echter spannender, evenwichtiger of aangenamer is 
dan de andere valt nauwelijks vast te stellen en uit te leggen. Toch wordt de 
kracht en kwaliteit van een gebouw in hoge mate bepaald door de verhou-
dingen en de mate waarin ze hiërarchie en samenhang vertonen of juist, als 
de ontwerper daarvoor kiest, spanning en contrast. Dit geldt zowel voor klei-
ne als voor grote bouwwerken. Een groot gebouw kan best een zekere ge-
leding of overgangen (bijvoorbeeld van groot naar klein of van transparant 
naar gesloten) hebben. Gaan deze echter zover dat het oogt als een verza-
meling losstaande kleine bouwwerken, dan wordt het grote geheel onher-
kenbaar en ongeloofwaardig. 
Behalve door een te sterke geleding kan het evenwicht ook verstoord raken 
door een te grote dominantie van één gevelelement (bijvoorbeeld een dak-
kapel, aanbouw of zonnecollector). Een verstoord evenwicht beïnvloedt niet 
alleen het beeld van het gebouw maar ook dat van de omgeving. 
 
 
4 De verschijningsvorm van een gebouw moet een relatie hebben met het 

gebruik en met de manier waarop het is gemaakt.  
 
Elk bouwwerk vindt haar oorsprong in twee zaken: het beoogde gebruik en 
de constructie. Beide zaken hebben invloed op de uiterlijke verschijnings-
vorm van een gebouw. Ze hoeven deze niet te domineren, maar moeten wel 
zijn terug te zien in het ontwerp. Een in een staalconstructie opgetrokken 
gezondheidscentrum moet bijvoorbeeld niet zodanig zijn ontworpen, dat het 
precies lijkt op een houten kerk. Een gebouw waarvan de verschijningsvorm 
in tegenspraak is met het gebruik en de constructie, verliest aan begrijpelijk-
heid en integriteit. 
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5 Het beeld van een gebouw moet een zekere structuur hebben, zonder 
dat de aantrekkingskracht door simpelheid verloren gaat.  

 
Zaken als symmetrie, ritme en herkenbare materialen geven het beeld van 
een gebouw een bepaalde structuur. Deze moet een evenwicht vinden tus-
sen helderheid en complexiteit. Een heldere structuur biedt houvast voor de 
waarnemer. Hij kan daardoor de grote hoeveelheid visuele informatie in de 
gebouwde omgeving beter bevatten en tot zich nemen. Het streven naar 
helderheid mag echter niet ontaarden in simpelheid. Een bouwwerk moet de 
waarnemer blijven prikkelen en intrigeren door zijn geheimen niet direct prijs 
te geven. Er mag best een beroep worden gedaan op de creativiteit van de 
voorbijganger. Complexiteit en helderheid zijn daarom complementaire be-
grippen bij het ontwerpen van gebouwen. Hoe duidelijker ze naast elkaar 
aanwezig zijn, hoe hoger de belevingswaarde van een gebouw.  
 
 
9.3.3 Materiaal, detaillering en kleur 
 
6 Materialen, bouwkundige details en kleuren moeten het karakter van een 

bouwwerk ondersteunen. Ook moeten ze de ruimtelijke samenhang met 
de omgeving verduidelijken of versterken. 

 
Materialen, kleur en lichttoetreding zijn de puntjes op de i van een gebouw. 
Zij bepalen in hoge mate wat de waarnemer bij een eerste oogopslag van 
het gebouw vindt. De keuze van materialen en kleuren is tegenwoordig veel 
groter dan vroeger. Toen bepaalde het lokale aanbod de mogelijkheden. Nu 
kan men voor kleuren en materialen overal op de wereld terecht. Dit vergroot 
het risico van een onsamenhangend beeld. De neiging kan ontstaan om ma-
terialen en kleuren louter om decoratieve redenen te kiezen, zonder dat ze 
de architectonische vormgeving ondersteunen. Het uiterlijk van een gebouw 
krijgt dan een sterk toevallig karakter waarbij de relatie met de aard en de 
ontstaansperiode van het gebouw verloren gaat.  
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10 BEBOUWINGSTYPEN 
 
H1 HISTORISCHE BINNENSTAD 
 
Inleiding 
 
Een belangrijk gedeelte van de historische binnenstad bezit nog het 
stratenplan van de middeleeuwse, in de 13de eeuw versterkte stad. De 
bebouwing in dit gedeelte is overwegend monumentaal van karakter met als 
bijzondere accenten de Romaanse O.L.Vrouwekerk, St. Jan, St. Servaas, 
het 15de-eeuwse Dinghuis en het 17de-eeuwse st

Falie Zusterpark 

adhuis. 
De belangrijkste openbare ruimten zijn de Markt, het Vrijthof en het 
O.L.Vrouweplein. 
De 13de-eeuwse stadsmuur, die nog op veel plaatsen in de stad geheel of 
gedeeltelijk aanwezig is, vormt een waardevolle herkenbare afbakening van 
het oudste deel van de historische binnenstad. 
 

Kersenmarkt 

Het stedelijk patroon binnen de eerste omwalling heeft aan weerszijde van 
de Maas een regelmatig rechthoekig karakter dat dwars op de rivier is 
georiënteerd. 
Op de linker Maasoever bezit het zuidelijke stadsdeel meer een organisch 
karakter omdat de straten er mede bepaald zijn door de Jekerloop, de eerste 
stadsomwalling en de daarin opgenomen stadspoorten. 
De rooilijnen zijn in de 18de en 19de eeuw rechtgetrokken, waarbij soms 
nieuwe straatwanden zijn gebouwd, zoals in de Minckelerstraat (1787), 
Hoenderstraat (1865), Maastrichter Brugstraat (zuidzijde: 1878) en de 
Helmstraat (1910). 
Langs de Wijcker Brugstraat bleef de oorspronkelijke bebouwing 
gehandhaafd vanaf de Maasbrug tot aan de Rechtstraat. De straat had op 
deze plaats slechts een breedte van 11 meter: de overgang naar de 26 
meter brede Stationsstraat is geraffineerd verzacht doordat de verbreding in 
enkele kleinere stappen is gerealiseerd. 

Rechtstraat 

Papenstraat 

Oeverwal 

 
Het stedelijk patroon werd aanvankelijk gevormd door radiale hoofdassen en 
tangentiale dwarsverbindingen. De radiale assen volgden de oude 
uitvalswegen, die voor de aanleg van de tweede stadsomwalling (begin 14de 
eeuw) wellicht al partieel bebouwd waren. De radialen lopen van de 
stadspoorten in de eerste omwalling naar de poorten in de tweede walmuur: 
de Boschstraat, de Brusselsestraat en de Tongersestraat. 
 
De terreinen tussen de radiale hoofdassen zijn lange tijd onbebouwd 
gebleven. Pas in de 19de en 20ste eeuw trad geleidelijk een verdichting van 
de tussenliggende binnenterreinen op. 
De rooilijnen van de radiale hoofdassen hebben het oude natuurlijke verloop 
grotendeels behouden. 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Binnen de eerste ommuring zijn de kavels van oorsprong zeer smal (ca. 4 
meter breed); in de hoofdstraten zijn de kavels aanmerkelijk dieper dan in de 
zijstraten en dit is in de hoofdstraten bovendien ook herkenbaar aan de 
hoogte van de daken (Grote Staat, Kleine Staat, Wolfstraat, Smedenstraat, 
Vrijthof, Markt, Rechtstraat). 
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Binnen de tweede ommuring is de kavelbreedte met 5-6 meter aanmerkelijk 
breder dan in de oude stadskern. Veel grote panden langs de radiale assen 
hebben nog achterhuizen. 

 Wycker Grachtstraat 

Vrijthof 

Tafelstraat

De hoogte varieert sterk, hoewel de meeste panden drie bouwlagen 
bezitten. 
 
Het straatbeeld van de binnenstad wordt in hoge mate gekenmerkt door een 
gesloten karakter van straat- en pleinwanden en een fijnmazige parcellering. 
In de binnenstad zijn de individuele panden als regel ondergeschikt aan het 
totaalbeeld van de stad. Alleen in specifieke situaties komen verspringingen 
voor in de rooilijn.  
De over het algemeen ruime groene binnenterreinen (met uitzondering van 
het kernwinkelgebied) vormen een aangenaam contrast met de smalle 
gesloten straten. 
De binnenstad van Maastricht kent een zeer karakteristiek dakenplan. 
 
Bebouwing op zich 
De straatwanden worden gevormd door overwegend lijstgevels met relatief 
weinig maar wel verfijnd reliëf. Alleen panden uit recentere perioden kennen 
een grotere plasticiteit. Karakteristiek zijn de grote poorten.  
De panden langs de hoofdassen binnen de tweede omwalling hebben 
lijstgevels uit de tweede helft van de 17de en 18de eeuw. 
 
De panden bezitten overwegend drie bouwlagen; over het algemeen is de 
eerste verdieping minder hoog dan de begane grondverdieping en is de 
tweede verdieping weer lager dan de eerste. 
 
De meeste historische panden hebben steil opgaande daken –gemiddeld 45 
graden– met de nok evenwijdig aan de weg (maaslandse kappen) met 
opgaande brandmuren en gemetselde schoorstenen. 
Daarnaast komen eveneens mansardekappen en schilddaken voor. Voorts 
kennen de meeste daken van oudsher nabij de aanzet van de kap een 
beperkt aantal dakkapellen die soms gekenmerkt worden door een zeer 
uitbundige vormgeving. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
De voorgevels van de panden in het stadsdeel binnen de eerste omwalling 
dateren overwegend uit de 17de en 18de eeuw en zijn opgebouwd uit 
bakstenen muurvlakken met hardstenen raam- en deuromlijstingen waarin 
vensters en deuren terugliggend zijn geplaatst. Veelal zijn ook hardstenen of 
mergelstenen cordonlijsten, sier- en waterlijsten, alsmede gootklossen, 
gevelstenen en ornamenten toegepast. Veel hardstenen kruisverdelingen 
zijn uit de raampartijen weggebroken. 
De ramen van de panden met lijstgevels binnen de tweede ommuring zijn 
doorgaans gevat in hardstenen segmentboogvormige omlijstingen. 
 
Het kenmerkende historische dakvlak bestaat veelal uit gesmoorde pannen 
en de daken van veel historische panden zijn gedekt met leien. De overgang 
van gevel met dakvlak wordt meestal gearticuleerd door de gootconstructie 
en een enkele keer door een kroonlijst. 
 
 
Waardering 
 
De historische stadskern behoort uit cultuurhistorisch, architectonisch en 
stedenbouwkundig oogpunt tot de meest waardevolle delen van de 
gemeente. Het bestaat uit een gevarieerd stadsbeeld van overwegend 
oudere panden die sfeer- en beeldbepalend zijn voor Maastricht. 
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Niet alleen de historie en het bestaande is van belang, maar ook de ontwik-
keling. Stedelijk gebied verkeert in een voortdurende metamorfose. 
Het bestaande karakter van de bebouwing in de historische stadskern is 
zeer waardevol en vraagt om een zeer zorgvuldig beheer. Ook de openbare 
ruimten komen voor een zorgvuldig beheer in aanmerking. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het zeer waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
Algemeen 
- De karakteristiek van de bebouwing dient aan te sluiten op de 

karakteristiek van de omliggende historische bebouwing. 
 
Daken 
- Als regel behoort het dak tot de beschermenswaardige onderdelen van 

een gebouw en zijn omgeving. Dit houdt in dat behoud van de bestaande 
dakvorm het uitgangspunt vormt. Daken van bestaande gebouwen 
mogen derhalve als regel niet worden gewijzigd dan wel verhoogd, tenzij 
binnen de bestemmingsplanbepalingen een uit een oogpunt van 
welstands- en monumentenzorg passend ontwerp is ontwikkeld. 

 
Bebouwing op zich 
Algemeen 
- De bebouwingseenheden dienen individueel herkenbaar te blijven. 
- Samenvoeging van bouwmassa’s is ongewenst. 
- De bestaande bouwmassa is leidend bij verandering. 
 
Daken 
- De beeldbepalende daken zijn niet gebaat bij het veelvuldig toepassen 

van dakramen, vaak is de toepassing van een dakkapel een (ruimtelijk) 
betere oplossing. 

- Voorzieningen ten behoeve van rookgasafvoer, ventilatie etc. moeten als 
regel worden opgenomen in bestaande schoorstenen. Indien dit 
onmogelijk is, moeten voor deze voorzieningen herkenbare nieuwe 
toevoegingen worden gemaakt die passen bij het karakter van het 
gebouw. 

 
Kozijnen 
- Indien deuren en vensters vanwege hun materiaaltoepassing, indeling en 

profilering niet tot de beschermenswaardige onderdelen behoren van het 
gebouw, is reconstructie van een vroegere situatie aanvaardbaar dan wel 
wenselijk indien de vroegere situatie nauwkeurig bekend is en voorts 
herstel van deze vroegere situatie leidt tot een completering en 
articulering van de bestaande architectuur. 

 Indien dit niet het geval is, verdient het aanbeveling herkenbare nieuwe 
deuren en vensters te ontwerpen, die zijn geïnspireerd op het bestaande 
gebouw en aldus een nieuwe kwaliteit toevoegen. In zo’n geval moeten 
voorzieningen ten behoeve van isolatie en zonwering in het ontwerp 
worden geïntegreerd. Spiegelend en ondoorzichtig glas doen vaak 
afbreuk aan het uiterlijk van een pand en zijn derhalve ongewenst. 
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Materiaal, detaillering, kleur 
Algemeen 
- Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk mits passend binnen de karakteristiek van de omgeving. 
 
Daken 
- Dakbedekkingen, bestaande uit natuurleien, dan wel gesmoorde 

keramische pannen, mogen als regel niet worden vervangen door andere 
materialen. 

- De kleur van de dakpannen bij monumenten en beeldbepalende panden 
is bij voorkeur blauw-grijs. Incidenteel is zink als dakbedekking 
toegepast, m.n. bij dakkapellen. Ook deze karakteristieke bekleding mag 
als regel niet worden vervangen door andere materialen. 

- Bij monumentale en beeldbepalende panden is de toepassing van trespa 
voor boeiboorden e.d. ongewenst. Bij voorkeur dient hier hout of leien te 
worden toegepast. 

 
Kozijnen 
- Bij beschermde monumenten is de toepassing van pvc-kozijnen in strijd 

met redelijke eisen van welstand c.q. monumentenzorg, vanwege de 
afwijkende profilering, detaillering en materialisering. 

- Indien vensters (inclusief het glas) en deuren vanwege hun 
materiaaltoepassing, indeling en profilering behoren tot 
beschermenswaardige onderdelen van een monument, moeten deze 
behouden worden en waar nodig zorgvuldig worden gerestaureerd. In dat 
geval moeten voorzieningen ten behoeve van isolatie, zonwering en 
beveiliging in principe aan de binnenzijde worden aangebracht. 

- Ten behoeve van dubbelglas kunnen in sommige gevallen de 
sponningen worden verbreed, zonder wijziging in het uiterlijk van het 
kozijn. In andere gevallen is toepassing van voorzetramen aan de 
binnenzijde gewenst. Hierdoor kunnen het karakteristieke reliëf, 
detaillering, materialisatie en kleur van de oorspronkelijke kozijnen 
behouden blijven. 

- Ook dient de kleur van de nieuwe kozijnen afgestemd te worden op de 
betreffende architectuur en dient de aanwezige raamindeling zoveel 
mogelijk te worden gehandhaafd. 
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H2  HISTORISCHE BEBOUWINGSLINTEN 
 
 
Inleiding 
 
Historische dorpsgebieden zijn vaak ontstaan als agrarische nederzettingen, 
bebouwingslinten zijn vaak ontstaan als bebouwingsconcentraties langs 
historische verbindingswegen. Door een langdurig proces van verdichting 
zijn ze langzaam aaneengegroeid. Kenmerkend zijn de (beperkte) 
gevarieerdheid en een bepaalde korrelgrootte. Een lint is meestal langs een 
belangrijke route ontstaan. Rond een aantal van deze linten hebben zich de 
huidige dorpen en steden ontwikkeld.  

Ambyerstraat 
 
 
Kenmerken 

Haspengouw 

 
Bebouwing en omgeving 
De bebouwing is perceelsgewijs tot stand gekomen waardoor een wisselend 
straatbeeld is ontstaan. De kavels zijn veelal smal en diep. De 
hoofdbebouwing is direct aan de ontsluitingsweg gelegen. De rooilijn is 
dikwijls individueel bepaald en hierdoor verspringend. De 
bebouwingsstructuur is open, met veel doorzichten naar het achterliggende 
gebied. Vaak zijn nog onbebouwde percelen in gebruik als weiland of 
moestuin. 
De openbare ruimte, de straat en de begeleidende bomen enerzijds en 
anderzijds de voortuinen of de aanstrating en stoep zijn bepalend in het 
straatbeeld en zorgen voor de samenhang. Hierdoor vormen de 
perceelsgewijze, individuele invullingen één straatwand terwijl ze onderling 
veel van elkaar verschillen. De kavels hebben vaak diepe achtertuinen en 
kleine of geen voortuinen. 

Kesselterweg  

Woningen, kleine ambachtelijke werkplaatsen, winkels, horeca en 
boerderijen zijn de diverse functies die je aantreft in de dorpsgebieden en de 
lintbebouwing. Soms heeft een functieverandering plaatsgevonden. Als dit 
heeft plaatsgevonden met behoud van de oorspronkelijke bebouwingsmassa 
wordt dit niet als storend ervaren. 
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing in de historische bebouwingslinten is zeer divers van 
karakter. Er is sprake van eenheid binnen de verscheidenheid. De 
gebouwen zijn individueel ontworpen en dateren uit verschillende 
tijdsperioden. De bebouwing bestaat overwegend uit één tot twee lagen met 
een kap. Soms is er sprake van intensievere bebouwing richting het 
centrum. De percelen zijn smaller en de woningen hebben vaker een 
dwarskap. 

Pletzersstraat 

 
Materiaal, detaillering en kleur 
De gevels zijn in de meeste gevallen opgetrokken uit baksteen, soms 
gestuct, het dak is bedekt met riet of pannen. De detaillering van de 
bebouwing is divers en afhankelijk van de ontstaansperiode. Men treft 
diverse ornamenten, detailleringen in het metselwerk (strek- en rollagen) en 
diverse gevelbeëindigingen 
aan. Kenmerkend is het contrast tussen de kleur van het metselwerk en die 
van de kozijnen. 
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Waardering 
 
Historische bebouwingslinten zijn uit cultuurhistorisch, architectonisch en 
stedenbouwkundig oogpunt waardevol. Ze vormen de historische context 
van veel objecten van cultuurhistorische waarde. Tevens vormen ze 
belangrijke schakels binnen het netwerk van wegen en ondersteunen ze de 
ruimtelijke oriëntatie binnen de gemeente.  
Het bestaande karakter van de bebouwing in historische bebouwingslinten is 
zeer waardevol en vraagt om een zeer zorgvuldig beheer. Ook de openbare 
ruimte komt voor een zorgvuldig beheer in aanmerking. Dorpstraat 

 

Pasestraat 

Heugemermolenstraat 

Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het zeer waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De karakteristiek van de bebouwing dient aan te sluiten op de 

karakteristiek van de omliggende historische bebouwing. 
-  De huidige mate van open- en geslotenheid is leidend voor 

veranderingen. 
-  Situering en oriëntatie van bebouwing mogen de continuïteit van de 

samenstellende ruimtevormende elementen van de openbare ruimte van 
het dorpsgebied, de weg en de bomen, niet verstoren. 

-  Diversiteit in gevelwanden staat in relatie met de karakteristiek en de 
ontstaansperiode (van de bebouwing) van de omgeving. 

-  Behoud van de bestaande dakvormen vormt het uitgangspunt. Daken 
van bestaande gebouwen mogen als regel niet worden gewijzigd dan wel 
verhoogd, tenzij binnen de bestemmingsplanbepalingen een uit een 
oogpunt van welstands- en monumentenzorg passend ontwerp is 
ontwikkeld. 

Schoolstraat 

 
Bebouwing op zich 
-  De bebouwingseenheden dienen individueel herkenbaar te blijven. 
-  Samenvoeging van bouwmassa’s is ongewenst. 
-  De bestaande bouwmassa is leidend bij verandering. 
-  Bij veranderingen dient de vormgeving aan te sluiten bij die van het 

hoofdgebouw. 
-  De beeldbepalende daken zijn niet gebaat bij het veelvuldig toepassen 

van dakramen, vaak is de toepassing van een dakkapel een (ruimtelijk) 
betere oplossing. 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk, mits passend binnen de karakteristiek van het individuele 
pand en de omgeving. 

-  De detaillering van een aan- of uitbouw dient aan te sluiten bij die van het 
hoofdgebouw. 

-  Dakbedekkingen, bestaande uit natuurleien, dan wel gesmoorde 
keramische pannen, mogen als regel niet worden vervangen door andere 
materialen. 

-  Incidenteel is zink als dakbedekking toegepast, m.n. bij dakkapellen. Ook 
deze karakteristieke bekleding mag als regel niet worden vervangen door 
andere materialen. 

-  Bij monumentale en beeldbepalende panden is de toepassing van trespa 
voor boeiboorden e.d. ongewenst. Bij voorkeur dient hier hout of leien te 
worden toegepast. 
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H3  GEMENGDE BEBOUWING 
 
Inleiding 
 
In en rondom historische dorpse lintbebouwing en historische kernen heeft 
in de loop der tijd een verdichting met niet planmatig gerealiseerde bebou-
wing plaatsgevonden. Het beeldbepalende deel werd veelal in een relatief 
kort tijdsbestek gerealiseerd in de periode 1867-1940. De verdichting 

 Kruisstraat 

Heukelstraat 

Geneinde 

Bilserbaan 

Postbaan 

bestaat veelal uit niet seriematige woningbouw zonder vooropgezet steden-
bouwkundig plan of eenduidige rooilijn. In dit soort gebieden zijn vaak stuk-
ken historische lintbebouwing ingesloten, maar ze zijn niet meer in deze sa-
menhang herkenbaar. 
 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
De bebouwing dateert uit verschillende periodes, er zijn dan ook uiteenlo-
pende stedenbouwkundige structuren en architectonische vormen toege-
past. Het resultaat is een gevarieerd bebouwingsbeeld met een rafelige ste-
denbouwkundige structuur. De rooilijn is verspringend en de bebouwing 
heeft een vrij losse en open structuur. Naast perceelsmatige invullingen zijn 
binnen dit bebouwingsthema ook planmatig opgezette complexen van wo-
ningen ontstaan. Er is sprake van veel verscheidenheid en vaak weinig een-
heid. 
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing is divers van karakter en sluit qua vorm en uitstraling aan op 
de oudere bebouwing in het gebied. De bebouwing bestaat uit één tot twee 
lagen en heeft in de meeste gevallen een kap. 
De architectuur vertoont een grote verscheidenheid. Er is vaak sprake van 
een perceelsgewijze invulling waardoor de bebouwing een geheel eigen en 
individueel karakter heeft. Bij de planmatig opgezette complexen gaat het 
vaak over een klein aantal woningen die zich qua vorm en opzet van de om-
geving onderscheidt. De bebouwing bestaat hier uit twee lagen. Vaak wordt 
de oorspronkelijke verkaveling minder gerespecteerd. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
De gevels zijn in de meeste gevallen opgetrokken uit baksteen, het dak is 
bedekt met pannen. De detaillering van de bebouwing is zeer divers. Het 
kleurgebruik is gevarieerd. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van 
felle kleuren en moderne materialen. De planmatige opgezette woningen 
onderscheiden zich van de individuele woningen aangezien voor alle wonin-
gen het kleur- en materiaalgebruik nagenoeg gelijk is. 
 
 
Waardering 
 
De samenhang en daarmee de omgevingskwaliteit is over het algemeen 
minder waardevol dan bij de andere historische gebieden. Het bestaande 
karakter en de ruimtelijke kwaliteitszorg vragen wel om een zorgvuldige af-
weging. 

 Tongerseweg 
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het bestaande karakter 
in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende ge-
biedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Situering en oriëntatie van bebouwing mogen de continuïteit van de sa-

menstellende ruimtevormende elementen van de openbare ruimte van 
het dorpsgebied, de weg en de bomen, niet verstoren. 

-  Diversiteit in gevelwanden staat in relatie met de karakteristiek en de ont-
staansperiode (van de bebouwing) van de omgeving. 

-  Daken van bestaande gebouwen mogen als regel niet worden gewijzigd 
dan wel verhoogd, tenzij binnen de bestemmingsplanbepalingen een uit 
een oogpunt van welstands- en monumentenzorg passend ontwerp is 
ontwikkeld. 

 
Bebouwing op zich 
-  De bebouwingseenheden dienen individueel herkenbaar te blijven. 
-  De bestaande bouwmassa is leidend bij verandering. 
-  De beeldbepalende daken zijn niet gebaat bij het veelvuldig toepassen 

van dakramen, vaak is de toepassing van een dakkapel een (ruimtelijk) 
betere oplossing. 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk, mits passend binnen de karakteristiek van het individuele 
pand en de omgeving. 

-  Dakbedekkingen, bestaande uit natuurleien, dan wel gesmoorde kerami-
sche pannen, mogen als regel niet worden vervangen door andere mate-
rialen. 

-  Incidenteel is zink als dakbedekking toegepast, m.n. bij dakkapellen. Ook 
deze karakteristieke bekleding mag als regel niet worden vervangen door 
andere materialen. 

-  Bij monumentale en beeldbepalende panden is de toepassing van trespa 
voor boeiboorden e.d. ongewenst. Bij voorkeur dient hier hout of leien te 
worden toegepast. 
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W1  HET KLASSIEKE GESLOTEN BOUWBLOK 
 
 
Inleiding 
 
Aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw (meestal tussen 
1876 en 1940) zijn in de meer stedelijke gebieden uitbreidingswijken gebouwd in 
een compacte woonbebouwing. Het betreft zorgvuldig ontworpen en 
samenhangende bebouwing in gesloten bouwblokken. 
 
Eind 19de eeuw ontstonden de eerste uitbreidingwijken naast het historisch 
centrum. Dit gebeurde over het algemeen in gesloten bouwblokken in navolging op 
de historische stedelijke bebouwing. Hoewel veelal met een aantal woningen 
tegelijk gebouwd, was de individuele parcellering nadrukkelijk herkenbaar. 
 
De uitbreidingen in de jaren 30 van de 20ste eeuw zijn meer projectmatig tot stand 
gekomen in complete, als één geheel ontworpen bouwblokken. Er is sprake van 
meer samenhang en rust in het straatbeeld, waarbij de parcellering minder 
nadrukkelijk in de straatwand tot uitdrukking komt. De stedenbouwkundige 
structuur heeft een ruimere opzet waardoor er plaats is voor voortuinen en groene 
erfafscheidingen. 

Alexander Battalaan 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Het klassieke gesloten bouwblok wordt omsloten door straten met een formele, 
stedelijke inrichting (rijbaan en trottoir) en een symmetrisch profiel.  
Het gesloten bouwblok komt zowel individueel geparcelleerd, als projectmatig 
voor. 
Het bouwblok kent veelal een strakke rooilijn, de hoekoplossingen zijn specifiek.  
In de meeste gevallen is in het straatprofiel geen voortuin opgenomen. Waar dit 
wel het geval is heeft deze slechts een geringe diepte. De bebouwing richt zich op 
de straat. 

Aylvalaan Het 19de-eeuwse straatbeeld wordt bepaald door de strakke gevelwand waarin de 
hoektorentjes, erkers en entreepartijen de gevel verfraaien en soms een 
bijzondere functie binnen de woning aanduiden. 

Hollmanstraat 

In de 20ste-eeuwse bebouwing profileert de individuele woning (of een aantal 
woningen tezamen) zich in het straatbeeld door verschillen in gevelopbouw, maar 
vooral door verspringingen, het dakoverstek en toevoegingen aan de straatgevel.  
Er is sprake van eenheid door uniformiteit. 
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing bestaat uit twee of meer lagen. De woningen hebben over het 
algemeen een (flauwe) langskap of bestaan uit topgevels. De daken zijn vaak 
markant door grote overstekken.  
De woningen zijn meestal grondgebonden. Soms treffen we bovenwoningen aan 
waardoor de woningdichtheid relatief hoog is.  
De straatgevels zijn gesloten en hebben relatief kleine, verticaal gerichte 
gevelopeningen waardoor een vlakke straatwand ontstaat. Entreepartijen, balkons, 
verspringingen in de gevel e.d. vallen hierdoor extra op en voegen zich naar het 
verticale karakter van de gevel.  
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De bebouwing is met zorg ontworpen en vormt in totaliteit de vlakke straatwand, 
waarbij de architectuur van de individuele woning ondergeschikt is aan die van het 
totale straatgevelbeeld. 
Bijzonder bij de relatief strakke gevelwand zijn de hoekoplossingen. In het gesloten 
bouwblok zijn zij vaak prominent in het straatbeeld aanwezig en vormen in veel 
gevallen een afsluiting van het blok. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
De architectuur van dit zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd bebouwingsthema is 
traditioneel, en komt vooral tot uitdrukking in de kenmerkende detaillering in 
samenhang met het kleur- en materiaalgebruik. Veel gevels hebben nog 
oorspronkelijke ornamenten zoals gietijzeren balkons en gevelversieringen. In de 
19de eeuw was Art nouveau of Jugendstil de toegepaste stijlvorm. Er werd gebruik 
gemaakt van smeedijzeren balkons en erfafscheidingen.  

Kon. Clovisstraat 

Sterreplein 

De bouwblokken uit de 20ste eeuw kenmerken zich door het in het oog springend 
ambachtelijke metsel- en timmerwerk. Nauwkeurig gedetailleerd werden deze 
woningen in baksteen uitgevoerd. De bebouwing is veelal opgetrokken uit een 
donkere baksteen met lichte kozijnen Wanneer er sprake is van een kap, is deze 
afgedekt met pannen. 
 
Waardering 
 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat dit bebouwingstype zeer zorgvuldig 
en met veel aandacht voor detail is ontworpen. In de stedelijke structuur neemt dit 
bebouwingstype veelal een prominente positie in. 
Het is van groot algemeen belang de karakteristiek en de authenticiteit van dit 
bebouwingstype te waarborgen. Het bestaande karakter van de bebouwing in de 
gesloten bouwblokken is waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Voor het straatbeeld is de formele bestaande geleding van de gevel 

uitgangspunt. 
-  Veranderingen in het gevelbeeld mogen de straatwand als geheel niet 

verstoren. 
-  De individuele woningen dienen herkenbaar te blijven in het straatbeeld. 
 
Bebouwing op zich 
-  Bij aanpassingen dient de huidige kleinschalige geleding van de gevel 

herkenbaar te blijven. 
-  Ingrepen aan de gevel mogen de harmonie van de individuele gevelwand niet 

verstoren. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  De oorspronkelijke traditionele kwaliteit, ambachtelijk metsel- en timmerwerk, 

dakoverstek, plasticiteit in de gevelwand, en kozijnindeling, zijn leidend bij 
aanpassingen en (ver)nieuwbouw. 

-  Oorspronkelijke ornamenten en de zorgvuldige, ambachtelijke detaillering 
dienen herkenbaar en zinvol te blijven. 

-  Bestaande kleurstelling, -donkere gevels met lichte (witte) kozijnen-, is 
uitgangspunt. 
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W2  HET TRADITIONELE INDIVIDUELE BOUWEN 
 
 
Inleiding 
 
In 1901 werd de Woningwet vastgesteld. Als gevolg hiervan werd de woningbouw 
sterk genormaliseerd. In de jaren dertig nam de bouwproductie toe om de 
groeiende woningnood op te vangen. Zowel projectmatig als met individueel 
opdrachtgeverschap werden veel woningen gebouwd op traditionele wijze. Het 
betreft veelal (half)vrijstaande woningbouw of in korte reeksen geschakelde, 
grondgebonden woningbouw, in een pretentieloze architectuur. 
 
 
Kenmerken Haeskensdaal 
 
Bebouwing en omgeving 
Traditionele informele straten met een eenvoudig verkaveling en een symmetrisch 
straatprofiel. 
De individualiteit werd vaak gezocht in een zorgvuldig ontworpen, verspringende 
rooilijn en/of (half)vrijstaand karakter. De grondgebonden woningen werden ook 
wel in korte reeksen geschakeld. 
De straten hebben een overzichtelijk, kleinschalig en rustig karakter. Er is sprake 
van eenheid in verscheidenheid. Hertog van Brabantlaan 
Erfafscheidingen van de voor- en eventueel zijtuin zijn eenvoudig en laag. 
 
Bebouwing op zich 
De grondgebonden woningen zijn opgebouwd uit één of twee lagen met 
(langs)kap. De vormgeving is traditioneel. De woonbebouwing is op de openbare 
ruimte georiënteerd. 
De architectuur binnen dit bebouwingsthema is pretentieloos. 
Opvallend is de terughoudende vormgeving, gekenmerkt door ambachtelijk 
metselwerk en relatief kleine, verticaal gerichte gevelopeningen.Het 
bebouwingsbeeld is door de eenvoudige hoofdmassa's en de eenheid in kapvorm 
rustig. In de meeste gevallen is sprake van langskappen.  

Meidoorn 

De indeling van de woningen is duidelijk afleesbaar in de gevel. De gelijkvormige 
koppen van de bebouwingsstroken geven de zijstraten een karakteristiek  
beeld. Aanbouwen voegen zich simpel binnen de hoofdkarakteristiek van het 
bebouwingsthema. De toevoeging van dakkapellen/dakopbouwen is afhankelijk 
van de dakhelling en de nokhoogte. 
De architectuur en uitstraling van verschillende woningen binnen één blok zijn 
nagenoeg gelijk.  
 Muzenhof 
Materiaal, detaillering en kleur 

Bombeydaal 

De samenhang in het straatbeeld ontstaat onder meer door een eenvoudig 
materiaal- en kleurgebruik. Kenmerkend is de terughoudende traditionele 
vormgeving in metselwerk met vrijwel altijd pannendaken. 
 
Waardering 
Hoewel de architectuur pretentieloos is, zijn de straten met traditioneel gebouwde 
woningen rustig en overzichtelijk. Eenvoudig qua opzet, massa en detaillering, 
vertoont de bebouwing veel samenhang. Het bestaande karakter van de 
bebouwing in de traditionele individuele bouw is waardevol en vraagt om een 
zorgvuldig beheer. 
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Het stedenbouwkundig patroon dient in de toekomst leesbaar te blijven, zowel 

naar de straatruimte en groenstructuur en de aansluiting daarop, als naar de 
informele rangschikking van de bebouwing. 

-  De bebouwing dient gericht te zijn op de openbare ruimte. 
 
Bebouwing op zich 
-  Uitgangspunt is de huidige kleinschalige, verticale en eenvoudige gevelopbouw 

van de individuele woningen: het principe van gaten in het metselwerk. 
-  Er dient een afleesbare relatie te zijn tussen de gevelindeling en de 

achterliggende functies. 
-  Op en aanbouwen moeten ondergeschikt zijn aan de hoofdbouwmassa, 

gevelbeeld en/of dakvlak. 
-  De breedte van aanbouwen (erkers) aan de voorzijde dient gerelateerd te zijn 

aan de breedte van de raamopeningen. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  De terughoudende traditionele vormgeving in ambachtelijk gedetailleerd 

metselwerk met pannendaken dient te worden gehandhaafd. 
-  Bij aanpassingen is bestaand kleur- en materiaalgebruik uitgangspunt. 
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W3  TUINWIJK OF -DORP  
 
 
Inleiding 
 
De tuinstadgedachte is ontstaan aan het begin van de 19de eeuw en was een 
reactie op de 'grote stedelijkheid' van destijds. Het idee dat hieraan ten grondslag 
ligt, is de bevrijding van het industrieproletariaat uit de ongezonde 
woonomstandigheden. Als alternatief voor de stenige, overvolle stad werden 
woonwijken gebouwd waarin de menselijke maat en de individuele woning weer 
een grote rol spelen. In Nederland was vooral het gedachtegoed van architect 
Granpré Molière bepalend 

Aalm Roumenplein 

voor de tuinwijkgedachte. 
De tuin vormt een belangrijke schakel in de oorspronkelijke tuinwijkgedachte. 
Uitgangspunt was een menswaardige huisvesting voor iedereen waarbij de 
verbondenheid met de natuur belangrijk 
was. In de loop van de jaren 80 is binnen deze wijken meer plaats gekomen voor 
parkeerplaatsen en veilige speelplaatsen, ten koste van het groen. 
De variant met (half)vrijstaande woningen noemen we tuindorp. 
In Maastricht kennen we dit soort wijken vooral in de vooroorlogse periode. Net na 
de oorlog zijn door Dingemans enkele wijken in deze gedachte opgezet, zoals 
Trichterveld, Heugemerveld en Witte Vrouwenveld. 
 
 

Begoniastraat Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Kenmerkend voor tuinwijken en –dorpen is dat ze oorspronkelijk als 
samenhangend geheel zijn ontworpen, met specifieke architectonische en 
stedenbouwkundige kenmerken, op basis van een zorgvuldig en formeel 
stedenbouwkundig plan, met vaak gekromde straten en pleintjes.  
Het accent binnen de wijken ligt vooral op de straatruimte zelf. De straatgevels 
vormen een intieme, kleinschalige openbare ruimte. De massavorm is bepalend 
voor de straat en het straatbeeld. De grote daken spelen hierin een belangrijke rol. Golziusstraat Zeer kenmerkend op grote schaal is de uniformiteit van de stedenbouwkundige 
indeling en architectuur van de wijken en op een lager schaalniveau de menselijke 
schaal en het oog voor detail. 
In dorpen treft men de tuinwijk vaak aan in kleine clusters aan straten. 
Door de samenhang binnen de wijken en de groeninrichting van de straten, 
pleintjes en voortuinen is een aangenaam en vriendelijk omgevingsbeeld ontstaan. 
Er is sprake van eenheid door uniformiteit. 
 
Bebouwing op zich 

Prof. Roerschstraat 3 De architectuur kent op woningniveau nadrukkelijk de menselijke maat als 
uitgangspunt. De woningen zijn nagenoeg allemaal georiënteerd op de straat, en 
zijn hoofdzakelijk grondgebonden. Elke woning heeft zijn eigen tuintje. De 
overgang van de privé-ruimte naar de openbare ruimte is zeer zorgvuldig 
vormgegeven. 
De straatwand of het blok is als één architectonisch element vormgegeven. Veelal 
komen eindwoningen voor met specifieke oplossingen in de woningplattegrond. De 
gevel en de veelal gepro 
 
nonceerde dakvlakken hebben een horizontaal karakter wat voornamelijk tot 
uitdrukking komt in een doorlopend dak, lage, liggende dakkapellen en 
overstekende, doorlopende goten. De dakkapellen zitten vaak onder in het dakvlak 
en zijn daarin opgenomen als losse elementen waardoor het vlak als geheel niet 
onderbroken wordt. Bijgebouwen zijn in het oorspronkelijk plan veelal achter de 
hoofdmassa gesitueerd. 

Scherpenenplein 
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Materiaal, detaillering en kleur 
De architectuur is overwegend ingetogen en sober van opzet met een verfijning in 
de kleurtoepassing en detaillering. De huizen zijn opgetrokken uit baksteen, soms 
gestukadoord in lichte kleuren, en hebben een pannendak, meestal een langskap. 
De bebouwing is met zorg ontworpen en heeft kenmerkende details en 
ornamenten in de gevel en het dak. De gevels zijn versierd met ornamenten en zijn 
voorzien van houten kozijnen, rechthoekig van vorm, verticaal gericht en 
regelmatig onderverdeeld met stijlen en roeden. 
Opvallend en kenmerkend zijn de dakoverstekken, de brede goten, erkers en 
entreepartijen. 

Schildersplein 

Timorstraat 

 
 
Waardering 
 
Tuinwijken en –dorpen zijn zeer zorgvuldig ontworpen en vertonen een grote 
samenhang. De omgevingskwaliteit is hoog, er is sprake van een intieme sfeer met 
menselijke maat. Het bestaande karakter van de bebouwing in tuinwijken en -
dorpen is waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur en de openbare ruimte zijn in samenhang ontworpen. Deze 

formele samenhang dient behouden te blijven. 
-  Voor het straatbeeld is de massavorm van de bebouwing uitgangspunt. 
-  De woningen dienen gericht te zijn op de straatruimte. 
-  Zorgvuldig vormgegeven overgangen privé - openbaar zijn zeer kenmerkend en 

dienen behouden te blijven. Met name in de voorgebieden is verdichting of 
verstening ongewenst. 

 
Bebouwing op zich 
-  Bij aanpassingen is de huidige schaal en massavorm uitgangspunt. Hierin 

spelen de grote daken een belangrijke rol. 
-  De gevelopeningen dienen verticaal gericht te zijn. 
-  De dakvlakken dienen als een geheel herkenbaar te blijven. Dakkapellen 

worden vaak onder in het dakvlak, maar wel los van de goot geplaatst. 
Liggende dakkapellen passen in het architectuurbeeld. 

-  Aanbouwen aan de voorzijde dienen ondergeschikt te zijn aan de gevel als 
geheel. Ze mogen de samenhang niet verstoren en dienen te passen in de 
architectonische identiteit van het complex. 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Het materiaal- en kleurgebruik dient sober en ingetogen te zijn en passend bij 

de oorspronkelijke traditionele architectuur. 
-  Bij aanpassingen aan bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 

materiaalgebruik uitgangspunt. 
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W4 HALFOPEN BLOK- EN STROKENBOUW 
 
 
Inleiding 
 
In 1901 werd de Woningwet vastgesteld. Als gevolg hiervan werd de woningbouw 
niet alleen genormaliseerd, maar trad er ook een schaalvergroting in het 
ontwerpproces op. In de jaren dertig nam de bouwproductie toe om de groeiende 
woningnood op te vangen. De industrialisatie in de bouw kwam op 
en de eerste geprefabriceerde bouwonderdelen deden hun intrede. De 
standaardisatie ging meer en meer de architectuur en de maat van de woningen 
bepalen. Toch bleef de architectuur vaak traditioneel.  
Met name na de Tweede Wereldoorlog wordt deze bouwstijl gebruikt om de dan 
ontstane woningnood op te vangen. In Maastricht is dit bebouwingstype dan ook 
vooral naoorlogs. 

Alfons Ariënstraat 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
In de jaren 1950 - 1970 zijn op deze wijze veel uitbreidingswijken gerealiseerd met 
een eenvoudig patroon van rechte straten met een symmetrisch straatprofiel. 
Deze wijken zijn optimaal op de autobereikbaarheid ontworpen met voetpaden 
(trottoirs) langs de straten. 

Burgemeestersbuurt 

De straten zijn opgebouwd uit (half)open bebouwingsblokken of 
strokenverkaveling. De woningbouw is seriematig tot stand gekomen met een 
relatief grote mate van eenvormigheid en herhaling, vaak door de wijk heen.  
Deze woongebieden hebben een formeel, grootschalig, overzichtelijk en rustig 
karakter. De wijken zijn in hun oorspronkelijke opzet architectonisch en 
stedenbouwkundige met zorg ontworpen. Soms is sprake van een stempeling van 
het stratenpatroon van de buurt. Er is sprake van eenheid door uniformiteit. 
Erfafscheidingen van de voor- en eventueel zijtuin zijn eenvoudig en laag. 

Finestraat  
Bebouwing op zich 
Binnen de wijken komt voornamelijk laagbouw voor, maar ook gestapelde bouw 
komt op kleine schaal voor. De grondgebonden woningen zijn opgebouwd uit één 
of twee lagen met (langs)kap. Ook herhaling van blokjes van twee komt voor. 
Sporadisch komen binnen de wijken gestapelde woningen voor die opgebouwd 
zijn uit drie of vier lagen en plat afgedekt dan wel met een flauw hellende langskap. 
Alle woonbebouwing is op de openbare ruimte georiënteerd. 
De architectuur binnen dit bebouwingsthema is traditioneel en kenmerkt zich door 
ambachtelijk Generaal Marshalllaan 
metselwerk en relatief kleine, verticaal gerichte gevelopeningen in het metselwerk. 
De rust en samenhang in het bebouwingsbeeld ontstaan door eenvoudige 
hoofdmassa's en de eenheid in kapvorm. In de meeste gevallen is sprake van 
langskappen. De balans in het blok zit hem dan ook in de ritmiek van de gevels 
ondersteund door de schoorstenen op het dak. De indeling van de woningen is 
duidelijk afleesbaar in de gevel. De gelijkvormige koppen van de 
bebouwingsstroken geven de zijstraten een karakteristiek beeld. In de regel komen 
geen hoekoplossingen meer voor.  

Esmont Jasparstraat Typerend voor de traditionele architectuur is de verticale gevelopbouw en de 
horizontale massaopbouw.  
Aanbouwen aan achtergevels voegen zich simpel binnen de hoofdkarakteristiek 
van het bebouwingsthema. De toevoeging van dakkapellen/dakop-bouwen is 
afhankelijk van de dakhelling en de nokhoogte. 
De architectuur en uitstraling van de verschillende woningen binnen één blok zijn 
nagenoeg gelijk. Verstoringen van het bebouwingsbeeld doen zich met name voor 

 66 



bij hoekwoningen, omdat aanbouwen, bijgebouwen en schuttingen in de zijtuinen 
vaak op gespannen voet staan met de stedenbouwkundige 
karakteristiek van de woonwijk. Soms is er sprake van een gesloten, blinde 
zijgevel omdat de bebouwing vaak direct aansluit op het trottoir. 

ldig beheer. 

 
Materiaal, detaillering en kleur 
De samenhang in het straatbeeld ontstaat onder meer door een eenvoudig 
materiaal- en kleurgebruik. Het ambachtelijk metselwerk (jaren 50) en dakpannen 
zijn hierbij de meest gebruikte materialen. Gebruik van de eerste prefab elementen 
(jaren 60) is al zichtbaar. 
 
 
Waardering 
 Kast Hillenraadweg 
Kenmerkend voor dit bebouwingstype is de rust en overzichtelijkheid van het 
straatbeeld. De bebouwing is eenvoudig qua opzet, massa en detaillering, en 
vertoont daarmee veel samenhang. Het bestaande formele karakter van de 
bebouwing in de traditionele strokenbouw is waardevol en vraagt om een 
zorgvu
 
 
Welstandscriteria 
 Plenkershoven Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Het formele stedenbouwkundige patroon dient in de toekomst leesbaar te 

blijven, zowel naar de straatruimte en groenstructuur en de aansluiting daarop, 
als naar de rangschikking van de bebouwing. 

-  De bebouwing dient gericht te zijn op de openbare ruimte. 
-  Veranderingen mogen het grootschalige beeld van de bouwblokken, met name 

de horizontale massaopbouw en duidelijke ritmiek, niet verstoren. 
Prof. Kernstraat 

 
Bebouwing op zich 
-  Uitgangspunt is de huidige verticale, eenvoudige gevelopbouw van de 

individuele woningen: het principe van gaten in het metselwerk. 
-  Er dient een afleesbare relatie te zijn tussen de gevelindeling en de 

achterliggende functies. 
-  Op- en aanbouwen moeten ondergeschikt zijn aan de hoofdbouwmassa, 

gevelbeeld en/of dakvlak, en mogen de samenhang niet verstoren. 
-  De breedte van aanbouwen (erkers) aan de voorzijde dient gerelateerd te zijn 

aan de breedte van de raamopeningen. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
- Ambachtelijk gedetailleerd metselwerk al dan niet met (prefab) ornamenten 

dient te worden gehandhaafd. 
-  Bij aanpassingen is het bestaande traditionele kleur- en materiaalgebruik 

uitgangspunt. 
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W5  GEÏNDUSTRIALISEERD BOUWEN  
 
Inleiding 
 
Dit bebouwingsthema kan beschouwd worden als een verdere voortzetting van de 
industrialisatie in de bouw zoals die reeds op kleine schaal werd toegepast bij de 
traditionele strokenverkaveling. In de jaren 60 en 70 zijn op basis hiervan 
uitbreidingswijken gerealiseerd die qua verschijningsvorm afwijken van wat tot dan 
toe gebouwd werd. Ook treffen we experimentele verkavelingsvormen aan.  
 
 
Kenmerken 
 Allentelaan 
Bebouwing en omgeving 
Meestal wordt gebruik gemaakt van stedenbouwkundige stempels waarbij een 
bepaalde compositie 
van gebouwen meerdere keren terugkomt binnen de wijk. Deze stempels zijn vaak 
opgebouwd uit verschillende soorten woningen.  
De opbouw van de gebieden is formeel, er is een duidelijke functiescheiding 
aangebracht tussen wonen, werken, winkelen, groen en verkeer. In het 
verkeerssysteem is een hiërarchie aanwezig en naast parkeren aan de straat komt 
ook meer geconcentreerd parkeren voor. 
De bebouwing bestaat uit seriematige naoorlogse woningbouw met een relatief 
grote mate van eenvormigheid en herhaling, vaak door de wijk heen. Er is sprake 
van eenheid door uniformiteit. 

Brunestraat 

 
Bebouwing op zich 
De bebouwing binnen dit thema is grootschalig. Naast grondgebonden woningen 
zijn er gestapelde woningen te vinden. De geïndustrialiseerde bouwmethoden 
krijgen steeds meer invloed op de architectonische vorm. Er is sprake van een 
hoge mate van rationaliteit in de zin van geïndustrialiseerde productiemethode 
(veel prefabricage) ten behoeve van goedkope productie. Castelmorelaan 
Tussen de veelal betonnen dragers heeft de gevel een horizontale, eenvoudige 
opbouw. De woningscheidende wanden geven aan de buitenzijde ritmiek in de 
straatgevel, met puivullingen en/of doorlopende boeiboorden. Ook wordt 
metselwerk gebruikt maar dan vaak als vulling of als kader voor strak in een raster 
staande (geüniformeerde) kozijnen en ramen. 

Malbergsingel 

De dakvorm kan verschillen. Er komen veel platte daken voor. Bij schuine daken 
zijn de helling en hoogte maatgevend voor de mogelijkheid van een dakkapel. 
Er is sprake van eenheid door uniformiteit. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
Het kenmerk van de seriematige bouw is het gebruik van prefab-elementen op 
grote schaal. Tussen de geprefabriceerde woningscheidende dragers is de gevel 
voornamelijk opgebouwd uit prefab puien. Deze opzet is maatgevend voor de 
gevelopbouw en zorgt voor een opvallend kleurgebruik. Ambachtelijke details zijn 
vrijwel geheel verdwenen.  
 

Grimbeertstraat 
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Waardering 
 
De bebouwing is zeer eenvoudig van opzet en detaillering. De architectonische 
waarde van dit type is gering. Hoewel de woningen individueel afleesbaar zijn, 
vertonen de straatwanden samenhang. De omgevingskwaliteit is redelijk hoog. De 
strakke gevelopbouw vergt daarom veel aandacht bij individuele initiatieven. 
Het bestaande karakter van de bebouwing van het geïndustrialiseerd bouwen is 
waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
 
 

Proost Banenstraat Welstandscriteria 
 

Spinetlaan 

Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in samenhang met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Het formele stedenbouwkundig patroon dient in de toekomst leesbaar te blijven, 

zowel naar de verkeers- en groenstructuur en de aansluiting daarop, als naar 
de rangschikking van de bebouwing. 

-  De bebouwing dient gericht te zijn op de openbare ruimte. 
 
Bebouwing op zich 
-  De schaal en architectonische identiteit van een complex dient behouden te 

blijven. 
-  De samenhang, ritmiek en compositie van de straatgevel is uitgangspunt. 
-  Bij aanbouwen aan de straatzijde dient het onderscheid tussen drager en 

inbouw herkenbaar te blijven. 
-  De helling en de hoogte van het dak zijn maatgevend voor het al dan niet 

kunnen toevoegen van dakkapellen. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Materiaal en kleurgebruik dienen passend te zijn bij de oorspronkelijke 

architectuur. Afwijkend, niet oorspronkelijk kleurgebruik is mogelijk, mits 
passend in het ensemble. Terracottalaan 

-  Bij aanpassingen aan bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 
materiaalgebruik uitgangspunt. 
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W6  INFORMEEL BOUWEN  
 
 
Inleiding 
 
Als reactie op de strakke blokverkaveling ontstaan in de jaren 70 en 80 wijken die 
gebouwd zijn volgens het gedachtegoed van de Forumbeweging. De menselijke 
maat en schaal staan centraal in deze nieuwe woonwijken. Intimiteit, 
herbergzaamheid en ruimte voor de kinderen waren de thema's op basis waarvan 
nieuwe woongebieden werden ontworpen. Grote gebaren en lange straten werden 
vervangen door kleinschalige woonbebouwing, gelegen aan korte, bochtige straten 
en erven. De erven zijn informeel ingericht en de auto is te gast. 
 
 Geyaartsborg 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
De wijken zijn niet-hiërarchisch van opzet. Binnen de wijken komen veel 
verschillende woningsoorten 
en financieringsklassen voor. Anders dan het geval was in de tot dan toe 
bestaande wijken is bewust gekozen voor een mix aan woningtypes.  
De opzet is informeel en kleinschalig, met vaak onduidelijke overgangen tussen 
voor, achter en opzij. Er is veel openbaar groen, maar door de verspreide ligging is 
dit groen vaak zeer versnipperd.  

Kast Geysterenlaan 

De woonerven zijn sterk naar binnen gericht, een groot aantal woningen is niet op 
de straat, maar op de privé-buitenruimte georiënteerd. De overgang van privé naar 
openbaar, de aansluiting van de bebouwing op de groen- en verkeersstructuur, 
wordt op verschillende manieren opgelost en speelt een grote rol bij de uiteindelijk 
betekenis van de bebouwing voor de opbouw van de wijk. 
Het straatbeeld wordt bepaald door aaneengebouwde en geschakelde woningen 
waarbij verspringingen in de rooi- en nok- en gootlijn, vaak binnen de 
woningtravee, de diversiteit en kleinschaligheid in de openbare ruimte 
ondersteunen. Bij stapeling wordt vaak geprobeerd veel verschillende woningtypes 
te mengen en geen duidelijke daklijn of beëindiging te maken. Daar waar 
bergingen vóór de huizen geplaatst zijn ontstaat vaak een onoverzichtelijk 
straatbeeld.  

Manshaag 

De wijken uit deze periode bestaan meestal uit een aantal intern gerichte 
bebouwingsclusters. De clusters zijn samengesteld uit meerdere woningen die 
zowel individueel afleesbaar zijn, als een grote onderlinge samenhang vertonen. 
Er is sprake van eenheid door materialisering en detaillering. 
 
Bebouwing op zich Pommardlaan 2 
Alhoewel er sprake is van verschillende woningtypen, heeft het beeld, qua 
architectonische opzet, een grote eenduidigheid. De architectuur is overwegend 
ingetogen en introvert. De wens om kleinschalig te bouwen en een op de 
individuele bewoner gerichte woonomgeving te realiseren is meestal zo 
overheersend dat de wijk als totaal onoverzichtelijk wordt. Vaak ontbreekt het aan 
visueel-ruimtelijke aanknopingspunten voor de oriëntatie in de wijk. 

Scheynersgaard 

De woningen zijn kleinschalig en meestal vooral op de achtertuin georiënteerd. 
Naar de straatzijde is de gevel dikwijls zeer gesloten. Kenmerkend is de situering 
van keukens en bergingen aan de voorzijde van de woningen. De bebouwing 
bestaat uit één of meer lagen met kap. Deze kap loopt in een aantal gevallen door 
tot over de bijgebouwen. 
De woningen zijn samengesteld uit verschillende massa's die met elkaar verweven 
zijn. Sprongen in goot- en noklijnen vallen vaak binnen de woningtravee. De 
hoofdmassa is hierdoor niet altijd duidelijk te herkennen. 

 70 



Materiaal, detaillering en kleur 
De woningen in de woonerven kenmerken zich door over het algemeen donkere 
materialen; donkere of rode baksteen, pannen en geschilderd hout. 
Hoofdmassa en bijgebouwen kennen hetzelfde terughoudende kleur- en 
materiaalgebruik, met veelvuldig gebruik van puivullingen. 
De woningen kennen meestal een eenvoudige detaillering. 
 
 

Vergilliushof Waardering 
 
Door de kleinschaligheid en informaliteit hebben individuele initiatieven slechts 
beperkte invloed op het totale beeld. Het bestaande karakter en de ruimtelijke 
kwaliteitszorg vragen wel om een zorgvuldige afweging. 
 
 
Welstandscriteria 
 

Veulenerbank Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het bestaande karakter in 
combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Het oorspronkelijke stedenbouwkundig patroon dient in de toekomst leesbaar te 

blijven. De bestaande aansluiting en overgangen van de bebouwing met de 
verkeers- en groenstructuur zijn uitgangspunt. 

-  De bestaande oriëntatie van de bebouwing op de openbare ruimte dient te 
worden gehandhaafd. 

-  Veranderingen kunnen individueel plaatsvinden, maar altijd in onderlinge 
samenhang. 

 
Bebouwing op zich 
-  Veranderingen mogen niet leiden tot een vergroving van massa- en/of 

gevelbeeld. 
-  De verwevenheid van de bouwmassa's dient gerespecteerd te worden. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  De terughoudende materialisering en kleurstelling dienen gerespecteerd te 

worden, waarbij de samenhang niet mag worden verstoord. 
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W7  THEMATISCHE INBREIDINGSPLANNEN 
 
 
Inleiding 
 
Door verlies van de functie zijn stukken grond binnen het bebouwde gebied 
vrijgekomen, waar nieuwe woongebieden of woongebouwen zijn verrezen. 
Veelal betreft het een (binnenstedenlijke) verdichting op basis van een 
gedetailleerd stedenbouwkundig plan. We treffen zowel een terughoudende 
traditionele variant aan (veelal jaren 70-80), als een expressieve (veelal jaren 80-
90).  
 
 
Kenmerken Fons Olterdissenstraat 
 
Bebouwing en omgeving 
De inbreiding is vaak autonoom ten opzichte van zijn omgeving. Er is veel 
aandacht besteed aan de architectonische en stedenbouwkundige uitstraling. De 
inbreidingen hebben een duidelijke, vaak formele, verschijningsvorm. 
Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat veelal een relatie met de 
stedenbouwkundige context van de buurt/wijk als geheel ontbreekt. De inrichting 
van het openbaar gebied en de woningen zijn als samenhangend geheel 
ontworpen en vormen één geheel. In de verkavelingopzet is gestreefd naar Hanedoorn 
een helder onderscheid tussen openbaar en privé. 
Er is sprake van eenheid door een gemeenschappelijk thema. 
 
 
Bebouwing op zich 
 
In de inbreidingen treffen we veel stapeling aan. De architectuur is expressief en 
onderscheidend van aard als reactie op de vaak monotone architectuur van de 
directe omgeving. In het algemeen is deze woningbouw kleinschalig, met een 
frisse en gevarieerde uitstraling. De thematische inbreidingen uit 70-80 zijn wat 
terughoudender en traditioneler van karakter. 
De inbreidingen zijn te beschouwen als complexen met veelal dezelfde woningen. 
De complexwaarde 
is hierbij belangrijk. De massa en de architectonische vormgeving zorgen voor een 
samenhang in de bebouwing. Koepelstraat 
 

Masjerangplein 

Materiaal, detaillering en kleur 
Het kleur- en materiaalgebruik is complexgebonden en dus niet onder één noemer 
te brengen. In het algemeen kan gesteld worden dat de architectuur eigentijds is. 
Deze complexen versterken door de keuze van materiaal, detaillering en kleur de 
eigen identiteit en zijn daarmee onderscheidend ten opzichte van de omgeving. 
 
 
Waardering 
 
De meeste thematische inbreidingen hebben een zeer specifieke, goed 
afgestemde verschijningsvorm. De samenhang is groot en de beeldkwaliteit hoog.  
Het bestaande karakter van de thematische inbreidingen is waardevol en vraagt 
om een zorgvuldig beheer. 
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur en de directe openbare ruimte zijn in samenhang ontworpen. 

Deze samenhang dient te worden behouden. 
 
Bebouwing op zich Moselborg 
-  De complexwaarde is bepalend voor aanpassingen, toevoegingen of 

(ver)nieuwbouw. Veranderingen moeten passen binnen de schaal, de 
(stijl)kenmerken, het imago en de expressiviteit van het complex. 

Allentelaan 

-  De gevelopbouw en -indeling en de repetitie van de samenstellende elementen 
zijn uitgangspunt bij veranderingen, aanpassingen en toevoegingen. 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Bestaand kleur- en materiaalgebruik is bepalend voor de complexwaarde, zij 

dragen wezenlijk bij aan de expressiviteit ervan en zijn uitgangspunt voor 
aanpassingen. 
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W8  THEMATISCHE UITBREIDINGSWIJKEN 
 
 
Inleiding 
 
Als reactie op de woonerven uit de jaren 70 ontstaat in de jaren tachtig een 
veelvormige postmoderne stedenbouw en architectuur. Klassieke thema’s uit de 
geschiedenis van de stedenbouw zoals crescents (halfronde cirkels), symmetrie en 
straalvormig gegroepeerde straten vormen de inspiratie voor de nieuwe 
uitbreidingswijken. Het creëren van een wervend, hoogwaardig woonmilieu is het 
uitgangspunt bij de thematische uitbreiding. In toenemende mate vormt, in 
tegenstelling tot de inbreidingen, de landschappelijke context de basis voor het 
stedenbouwkundig plan. Er is veel aandacht besteed aan de architectonische en 
stedenbouwkundige uitstraling. Door de landschappelijke en stedenbouwkundige 
context in het plan te verweven worden verschillende woonmilieus onderscheiden. 

Av. Ceramique 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Het openbaar gebied en de woningen zijn integraal ontworpen en vormen één 
geheel. De verkavelingopzet is formeel. Er is gestreefd naar een helder 
onderscheid tussen openbaar en privé. De uitbreiding is vaak gerealiseerd op 
basis van een Beeldkwaliteitplan (BKP) of gedetailleerd stedenbouwkundig plan 
(GESP). Op het architectonisch straatbeeld is nadrukkelijk gestuurd aan de hand 
van thema’s. Door deze thema’s is er sprake van eenheid. 

Louis Pasteurpad 

 
Bebouwing op zich 
Binnen de uitbreidingen zijn verschillende woonmilieus en/of architectuurstijlen te 
onderscheiden. Meestal betreft het kleinschalige, grondgebonden, seriematige 
woningbouw. Vaak zijn er per straat of blok verschillende uitvoerende architecten.  
De complexen bestaan uit een wisselend aantal woningen. De complexwaarde is 
hierbij belangrijk, Maartveld 

waarbij de gevelopbouw, dakvorm e.d. zorgen voor samenhang in de bebouwing. 

Rijkhovenstraat 

In het algemeen heeft de woningbouw een eigentijdse, frisse en gevarieerde 
uitstraling. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
Er is een grote variatie in architectonische vormgeving te zien. Het materiaal en 
kleurgebruik is verschillend per complex en mede daardoor ook de detaillering. 
Vanwege herkenbaarheid en identiteit speelt de complexwaarde een grote rol; het 
kleur- en materiaalgebruik en de detaillering wordt hierdoor 
bepaald.  
 
 
Waardering 
 
De bebouwing is zorgvuldig op elkaar afgestemd, de samenhang is groot en de 
omgevingskwaliteit is hoog. Het bestaande karakter van dit bebouwingstype is 
waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
 
 

Savelsbosch 
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle bestaande 
karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur en de directe openbare ruimte zijn in samenhang ontworpen. 

Deze samenhang dient te worden behouden. 
 
Bebouwing op zich Violabeemd 
-  De complexwaarde is bepalend voor de vormgeving van aanpassingen, 

toevoegingen of (ver)nieuwbouw. Verandering moeten passen binnen de 
schaal, de (stijl)kenmerken, het imago en de expressiviteit van het complex. 

-  De gevelopbouw en -indeling en de repetitie van de samenstellende elementen 
zijn uitgangspunt bij veranderingen, aanpassingen en toevoegingen. 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Bestaand kleur- materiaalgebruik is bepalend voor de complexwaarde, zij 

dragen wezenlijk bij aan de expressiviteit ervan en zijn uitgangspunt voor 
aanpassingen. 
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W9  INDIVIDUELE WONINGBOUW 
 
 
Inleiding 
 
Buurten en gebieden met individuele woningbouw bestaan uit vrijstaande en twee-
onder-één-kapwoningen, die onderling een grote variatie en weinig samenhang 
vertonen. Er is meestal sprake van woningen van verschillende leeftijd. In de loop 
der jaren zijn de invloeden van diverse stedenbouwkundige, architectonische en 
markttechnische stromingen in de wijken ingebracht. 
 
 
Kenmerken 
 Doornlaan 
Bebouwing en omgeving 
De straten en buurten waar individuele woningbouw aanwezig is hebben meestal 
een groen en 
dorps karakter. De woningen zijn vrijstaand en veelal gerealiseerd met individueel 
opdrachtgeverschap. De eenheid ontstaat door de plaatsing.  
 
Soms zijn de individuele woningen gesitueerd op grote kavels in een groene 
omgeving. De openbare ruimte die informeel en eenvoudig is ingericht, zorgt dan 
tezamen met de groene omgeving dan wel de grote tuinen voor het bindend 
element tussen de overigens ‘losse ‘ bebouwing. Het beeld wordt dan voornamelijk 
gevormd door het aanwezige groen. Ook de meestal informele inrichting van de 
openbare ruimte -een rijbaan met aan weerzijden grasbermen- zorgt voor deze 
samenhang. Daarentegen is er weinig samenhang in architectuur tussen de 
(meestal zorgvuldig ontworpen) woningen. Omdat de woningen zich op redelijke 
afstand van elkaar bevinden, worden contrasten tussen de woningen niet als 
storend ervaren. De verscheidenheid gaat niet ten koste van de samenhang 
vanwege de bindende groenstructuur. 

Hoogbosch 

 
Vaker echter wordt het beeld bepaald door de individuele verschijningsvorm van 
de woningen. Er is dan relatief weinig ruimte tussen de woningen en het groen 
speelt een minder grote rol in het straatbeeld. 

Koninksemstraat 

Molenweg  

De woningen lijken vaak te groot voor de kavels en er is nauwelijks sprake van 
samenhang in de verschijningsvorm van de individuele woningen. Door al deze 
aspecten is er dan sprake van een rommelig beeld. 
 
Bebouwing op zich 
De woningen bestaan meestal uit één tot twee lagen met een daklaag. De 
woningen zijn veelal individueel ontworpen en dateren uit verschillende 
tijdsperioden. We treffen veel verschillende architectonische stijlen en kapvormen 
aan. Hierdoor heeft elke woning een eigen en herkenbaar gezicht. De variatie 
ontstaat door verschillen in situering, stijl, vorm, kleur, materiaal, detaillering, etc. 
De bebouwing is overwegend op de openbare ruimte georiënteerd. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
De oudere individuele woningbouw is in de meeste gevallen opgetrokken met 
bakstenen gevels en afgedekt met pannen daken. In de loop der tijd deden 
moderne materialen hun intrede, waardoor dit beeld veranderd is. Er worden 
steeds modernere materialen toegepast. Het kleurgebruik is gevarieerd, Observantenweg 
afhankelijk van de toegepaste materialen. De mate van detaillering is vaak 
gerelateerd aan de ontstaansperiode van de bebouwing. 

Oude Molenweg 
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Waardering 
 
Gezien het individuele karakter van het bebouwingsthema hebben individuele 
initiatieven minder invloed op het totale beeld.  
Het bestaande karakter en de ruimtelijke kwaliteitszorg vragen wel om een 
zorgvuldige afweging. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het bestaande karakter in 
combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Bouwplannen moeten passen binnen de karakteristiek van de individuele 

woning, zoals die gekenmerkt wordt door de situering, de landelijke uitstraling 
en het groen en dorps karakter. 

-  De vorm van het perceel is leidend voor de situering en bouwmassa van hoofd- 
en bijgebouwen. 

 
Bebouwing op zich 
-  De woning dient in zijn verschijningsvorm de karakteristieken van het 

straatbeeld te respecteren. 
-  De oriëntatie van de woning is vrij indien de woning vanaf de openbare weg 

niet goed zichtbaar is. Als de woning vanaf de weg duidelijk waarneembaar is 
dient deze hierop georiënteerd te zijn. 

-  De aandacht richt zich op de architectonische opzet van de individuele 
bebouwing. 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
-  Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken moet rekening gehouden worden 

met het bestaande kleur- en materiaalgebruik. 
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W10  WOONWAGENS, WOONBOTEN EN VAKANTIEHUIZEN  
 
 
Inleiding 
 
Woonwagens zijn woningen op een door de gemeente in het kader van de Wet op 
de Woonwagens ontwikkelde locatie (standplaats). Woonwagenkampen zijn vaak 
ontstaan binnen het stedelijk weefsel op niet gebruikte en onbebouwde terreinen. 
De kampen waren in opzet van een tijdelijke aard maar in veel gevallen is het een 
permanente behuizing geworden. 
Woonboten zijn drijvende woningen en vallen op zich niet onder de categorie 
woningen, de ligplaats echter wel.  
Vakantiehuizen zijn woningen bedoeld voor niet permanente bewoning en 
gesitueerd in gebieden voor recreatieve doeleinden. Hermesweg 
 

Jaagpad 

 
Kenmerken 
 
Bebouwing en zijn omgeving 
Bij zowel woonwagenstandplaatsen als bij vakantiewoningen is er over het 
algemeen geen verweving met de omliggende wijken en gebieden. De bebouwing 
richt zich in het algemeen naar binnen. 
Bij ligplaatsen voor woonboten is de verwevenheid met en invloed op de omgeving 
groter. 
In het algemeen is er sprake van eenheid door verscheidenheid. 
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing kent vaak een grote uniformiteit in uitstraling en opbouw.  
Bij woonwagens bestaat de bebouwing over het algemeen uit één laag met een 
flauw hellend dak. De opbouw van de gevel is erg verschillend. De gevelopeningen 
maken een groot deel van de gevel uit. De woningen zijn vrij klein, alhoewel dit per 
woning erg kan verschillen. Jaagpad Vakantiewoningen zijn vaak vrijstaand of geschakeld geplaatst. Maar ook 
rijenwoningen en appartementencomplexen komen voor. 

Kasteel Oostlaan 

 
Materiaal, detaillering en kleur 
Het materiaalgebruik verschilt erg per woning of gebouw.  
Op woonwagenstandplaatsen zijn de meeste gebouwen opgetrokken uit HSB-
wanden met een kunststof bekleding of houten planken. Dit geldt eveneens voor 
woonboten. Het dak is bekleed met bitumen of een plaatmateriaal. Het 
kleurgebruik is natuurlijk en licht. De kozijnen hebben vaak een lichte kleur. De 
detaillering verschilt per woning, de oorspronkelijke detaillering is vrij simpel, maar 
individuele aanpassingen zorgen voor grote verschillen per woning. 
Bij vakantiewoningen bestaan de gevels meestal uit metselwerk of hout. 
 
 
Waardering 
 
De omgevingskwaliteit en samenhang zijn over het algemeen niet hoog. Het 
bestaande karakter en de ruimtelijke kwaliteitszorg vragen wel om een zorgvuldige 
afweging.  
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het bestaande karakter in 
combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende gebiedsge-
richte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur van de bebouwingsmassa dient zo weinig mogelijk afbreuk te 

doen aan de omgeving. 
 
Bebouwing op zich 
-  De bebouwing dient in uitstraling een ensemble te vormen met de bestaande 

bebouwing op het perceel. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan zijn 

mogelijk mits passend binnen de karakteristiek van de omgeving. 
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B1  INDUSTRIETERREIN 
 
 
Inleiding 
 
De verschijningsvorm van industrieterreinen wordt voornamelijk bepaald 
door de gehuisveste typen van industrie en de bijbehorende 
productieprocessen. 

 Ankerkade 

 Fort Willemweg 

 Galjoenweg 

Fregatweg 

  Industrie Boschpoort 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
De gebouwen huisvesten primair bedrijfsmatige productieprocessen. Omdat 
industriële functies vanwege milieuhinder (geluid, geur en gevaar) op 
afstand van de woongebieden zijn gesitueerd, ontstaat vaak een scherp 
contrast tussen het industrieterrein en het omliggende landschap. De 
percelen zijn veelal met transparante hekwerken afgescheiden. 
 
Bebouwing op zich 
De verschijningsvorm wordt op voornamelijk functionele en 
bedrijfseconomische gronden bepaald.  
De bebouwing op de terreinen kenmerkt zich voornamelijk door de 
aanwezigheid van schoorstenen, opslagtanks en -loodsen en installaties. De 
daken zijn overwegend plat of zijn voorzien van een lichte helling. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
Op de industrieterreinen wordt overwegend gebruik gemaakt van 
plaatmateriaal van metalen en kunststoffen en in mindere mate van 
gemetselde materialen. 
Esthetische detaillering (detaillering zonder directe functie) komt vrijwel niet 
voor op de industrieterreinen. De bouwwerken zijn veelal in grijstinten 
uitgevoerd. 
 
 
Waardering 
 
De bebouwing behorende tot het bebouwingstype ‘Industrieterrein’ heeft 
over het algemeen geen hoge omgevingskwaliteit en is vooral functioneel 
van karakter. Het bestaande karakter en de ruimtelijke kwaliteitszorg vragen 
wel om een zorgvuldige afweging. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het bestaande karakter 
in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  Geen aanvullende criteria. 
 
Bebouwing op zich 
-  De bebouwing dient in uitstraling een ensemble te vormen met de 

bestaande bebouwing op het perceel zover de functie dat toelaat. 
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Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk mits passend binnen de industriële karakteristiek van de 
omgeving. 
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B2  BEDRIJVENTERREIN 
 
 
Inleiding 
 
Van oorsprong waren bedrijven gelegen langs de ontsluitingsroutes over het 
water en het spoor. Veel bedrijven waren gevestigd aan rivieren, kanalen, 
weteringen en de spoorlijn. Toen het vervoer over de weg een belangrijkere 
plek innam werd de afhankelijkheid van de waterwegen en het spoor kleiner. 

Molensingel 

Terblijterweg 

In de loop der jaren is er een duidelijke verschuiving te zien in de situering 
van de bedrijventerreinen. Meer bedrijven vestigden zich langs provinciale 
en rijkswegen. Tegenwoordig is de situering van een bedrijf op een goed 
bereikbare en vooral door veel mensen zichtbare locatie belangrijk 
geworden voor een ondernemer (o.a. in verband met naamsbekendheid). 
Langs de autosnelwegen zijn zogenaamde ‘zichtlocaties’ ontstaan. 
Nabij de grotere kernen en nabij autosnelwegen hebben zich de laatste 
decennia logistieke transportcentra ontwikkeld. Deze centra worden gebruikt 
voor het opslaan, laden en lossen van diverse goederen. Het transport 
geschiedt met vrachtwagens. 
Naast deze grotere locaties zijn de kleinere bedrijvenlocaties nabij de 
kleinere kernen aanwezig. Hier zijn overwegend locale bedrijven gevestigd. 
 
 
Kenmerken 
 

Vijverdalseweg 

Bebouwing en omgeving 
Op de bedrijventerreinen is sprake van een mengeling van kleine en 
middelgrote bedrijfskavels met (zorgvuldig ontworpen) bedrijfsgebouwen. 
Vaak zijn er thematische architectonische kenmerken, al dan niet gestuurd 
door een Beeldkwaliteitplan of supervisor en op basis van een gedetailleerd 
bestemmingsplan met duidelijke zoneringen. Veel aandacht wordt besteed 
aan erfafscheidingen en presentatie. 
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing op de zichtlocaties is vaak dominant in uitstraling. De 
bebouwingsmassa's hebben veelal een extravert karakter met het doel het 
oog van de voorbijganger te trekken. Dit kan door middel van uitgesproken 
architectuur. 
De bebouwing op de plaatselijke bedrijventerreinen bestaat veelal uit 
eenvoudige loodsen met een klein kantoor- en kantinegedeelte. De 
bebouwing van de logistieke transportcentra worden gekenmerkt door de 
aanwezigheid van grote opslagloodsen met rijen ‘loadingdocks’. 
In sommige gebieden zijn op de bedrijfspercelen bedrijfswoningen geplaatst. 
Vaak staan deze woningen aan de voorzijde van het bedrijfsperceel. Veelal 
is er bij de vormgeving van de bedrijfswoningen geen rekening gehouden 
met de beeldaspecten van de directe omgeving en de bedrijfsbebouwing. 
Hierdoor vormen de bedrijfswoningen vaak afwijkende elementen op een 
bedrijventerrein. 
De hoofdentree van de bedrijfsbebouwing is veelal middels borden 
aangegeven. Niet in alle gevallen is de entree tevens ruimtelijk en 
architectonisch duidelijk vormgegeven. 
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Materiaal, detaillering en kleur 
Op de bedrijventerreinen komt in de gevels een zeer grote diversiteit aan 
materialen voor. Ook in detaillering en kleurgebruik zijn er grote verschillen 
te herkennen. Er is soms weinig samenhang tussen de verschillende 
bedrijfspercelen in materialisering, detaillering en kleurgebruik.  
Per perceel is deze eenheid vaak juist wel te herkennen. Elk (cluster van) 
bedrijfsgebouw(en) vormt een individuele eenheid en heeft een eigen 
identiteit. 
 
 
Waardering 
 
Door de thematische architectonische kenmerken, de aandacht voor 
presentatie, en de zorgvuldige situering en inrichting, is er sprake van een 
relatief hoge omgevingskwaliteit. Het bestaande karakter van dit 
bebouwingstype is waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur van de bebouwingsmassa dient rekening te houden met 

de situering van het gebouw ten opzichte van de stedenbouwkundige 
structuur. 

-  De bebouwing dient zich te oriënteren naar de openbare weg. Indien er 
sprake is van een hoeksituatie dient er dan ook naar twee zijden 
georiënteerd te worden. 

 
Bebouwing op zich 
-  De hoofdentree dient duidelijk herkenbaar te zijn. 
-  Wijzigingen aan het gebouw dienen qua architectuur te passen bij de 

bestaande bouwmassa. 
-  Indien er sprake is van afzonderlijke bouwmassa's dient de bebouwing 

per bedrijf(seenheid) een herkenbare eenheid te zijn. 
-  Er dient sprake te zijn van samenhang in architectuur tussen de 

eventuele bedrijfswoningen en de bedrijfsbebouwing. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Er dient per perceel sprake te zijn van samenhang in materiaal, 

detaillering en kleurgebruik. 
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B3  KANTORENLOCATIE 
 
 
Inleiding 
 
Kantoorlocaties zijn gebieden waar voornamelijk bedrijven in de kantoorsfeer 
zich hebben gevestigd. Deze terreinen zijn er vaak op ingericht om zowel de 
toestroom en aanwezigheid van grote aantallen werknemers als van 
bezoekers te kunnen opvangen.

Dr. Nevenstraat 

 

erkbaar.  

f aanbouw geplaatst. 

n. 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Vaak is er in dit type gebieden veel aandacht besteed aan de buitenruimte 
en de ontsluiting. De gebouwen oriënteren zich overwegend naar de 
ontsluitingsstraat. Vaak zijn in één gebouw meerdere bedrijfskantoren 
gevestigd. Aan de buitenzijde is deze diversiteit veelal niet m
De architectuur van de kantoren speelt veelal zorgvuldig in op de 
stedenbouwkundige positie van het gebouw. Naast de bebouwing van de 
kantoren en de ertussen liggende buitenruimten zijn de voorzieningen voor 
het parkeren van auto's en in mindere mate het stallen van fietsen 
beeldbepalend op deze locaties. Veelal zijn de voorzieningen voor het 
parkeren van auto's en fietsen in bebouwing opgenomen. Parkeren van 
auto's vindt vaak plaats onder het kantoorgedeelte. De fietsenstalling is vaak 
in een bij- o

Gaetano Martinolaan 

 
Bebouwing op zich 
De architectonische uitstraling is veelal gericht op representativiteit. De 
gebouwen oriënteren zich veelal middels een duidelijke representatieve 
entreepartij naar de ontsluitingsstraat. Doordat het gebouw over het 
algemeen veel bureauwerkplekken huisvest zijn er veel (grote) ramen in de 
gevels geplaatst. Vaak is er sprake van een duidelijk ritme in het gevelbeeld. MECC 
De gebouwen hebben dikwijls aan alle zijden ramen. 
Vaak zijn de kantoorgebouwen gestapeld uitgevoerd. De parkeerdekken en 
de kantoorvloeren zijn hierbij duidelijk van elkaar te onderscheiden. Indien er 
meerdere bedrijven gehuisvest zijn in één kantoorgebouw is dit vaak niet in 
de gevel herkenbaar. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
Over het algemeen bestaan de kantoorlocaties uit representatieve 
gebouwen. 

P.H. Spaaklaan Vooral bij de nieuwere kantoorlocaties komt het voor dat de verschillende 
kantoorgebouwen samen een eenheid vormen in architectuur. Hierbij is er 
sprake van een bebouwingscomplex. Bij de meeste kantoorlocaties is 
getracht een chique beeld te creëren. Het kantoorgebouw wordt vaak als 
visitekaartje van een onderneming gezie

Terra Nigrastraat 

Er wordt gebruikt gemaakt van zeer diverse materialen. Per kantoorgebouw 
zijn de materialen, details en het kleurgebruik zorgvuldig op elkaar 
afgestemd. 
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Waardering 
 
Waar de architectuur zorgvuldig inspeelt op de stedenbouwkundige situatie, 
de uitstraling gericht is op representativiteit en er veel aandacht is besteed 
aan buitenruimte en ontsluiting, is de omgevingskwaliteit redelijk hoog en de 
samenhang groot. Het bestaande karakter van dit bebouwingstype is 
waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur van de bebouwingsmassa dient rekening te houden met 

de situering van het gebouw ten opzichte van de stedenbouwkundige 
structuur. 

-  De bebouwing dient zich te oriënteren naar de openbare weg. Indien er 
sprake is van een hoeksituatie dient er dan ook naar twee zijden 
georiënteerd te worden. 

 
Bebouwing op zich 
-  De hoofdentree dient duidelijk herkenbaar te zijn. 
-  Wijzigingen aan het gebouw dienen qua architectuur aan te sluiten op de 

bestaande bouwmassa. 
-  Eventuele bebouwde parkeeroplossingen dienen qua architectuur 

samenhang met de overige bebouwing te vertonen. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bij wijzigingen van de bebouwing zijn het bestaande materiaal- en 

kleurgebruik uitgangspunt. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk, mits 
passend binnen de karakteristiek van het gebouw. 
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B4 PERIFERE DETAILHANDELSVESTIGING PDV EN 
GROOTSCHALIGE DETAILHANDELSVESTIGING GDV  

 
 
Inleiding 
 
Aan de rand van de grotere kernen worden vaak gebieden aangetroffen 
waar grootschalige detailhandel is gevestigd. De grotere doe-het-zelfwinkels, 
woonwarenhuizen, alsook diverse groothandels zijn hier gevestigd. Perifere 
detailhandel onder 1500 m² noemen we PDV, vanaf 1500 m² noemen we 
het GDV. 

1 Juliweg 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
De terreinen zijn grootschalig en vertonen veelal weinig relatie met de 
omgeving.  

Cabergerweg

Francois de Veyestraat 

Op deze terreinen zijn grote parkeerterreinen aanwezig om te voorzien in de 
grote toestroom van winkelend publiek. 
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing bestaat veelal uit gesloten bouwmassa´s in een of meerdere 
bouwlagen. In sommige gevallen zijn op de begane grond etalages 
gesitueerd. De daken zijn veelal plat uitgevoerd. Ter plaatse van de entree is 
vaak sprake van een bebouwingsaccent. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
In de perifere detailhandelsgebieden wordt overwegend gebruik gemaakt 
van plaatmateriaal van metalen en kunststoffen. Ook gemetselde materialen 
komen voor. Details zonder directe constructieve functie komen vrijwel niet 
voor. De bouwwerken zijn veelal uitgevoerd in rustige sobere kleuren of in 
de kleuren van het bedrijf dat in het gebouw gehuisvest is. Aan de gevels 
zijn vaak naamborden en reclame-uitingen gehangen. Ook bepalen 
vlaggenmasten met vlaggen vaak het totaalbeeld.  
 
 

Molensingel 

Waardering 
 
Doordat er weinig samenhang is met de omgeving, er sprake is van grote 
parkeerterreinen, bedieningszijden, en veel reclame-uitingen, is de 
omgevingskwaliteit niet hoog. Het bestaande karakter en de ruimtelijke 
kwaliteitszorg vragen wel om een zorgvuldige afweging. 
 
 
Welstandscriteria 

Weerhuisweg 

 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het bestaande karakter 
in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing de volgende 
gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De architectuur van de bebouwingsmassa dient rekening te houden met 

de situering van het gebouw ten opzichte van de stedenbouwkundige 
structuur. 
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Bebouwing op zich 
-  De bebouwing dient in uitstraling een ensemble te vormen met de be-

staande bebouwing op het perceel. 
-  De hoofdentree dient duidelijk herkenbaar te zijn. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk mits passend binnen de karakteristiek van de omgeving. 
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G1 PARKEN, SPORTCOMPLEXEN, VOLKSTUINEN EN 
BEGRAAFPLAATSEN 

 
 
Inleiding 
 
Stadsparken komen in veel gevallen voor op voormalige verdedigingslinies 
die aan het eind van de 19e eeuw zijn geslecht. Ook voormalige 
landgoederen zijn in het verleden als wandelpark voor het publiek 
opengesteld. Verder komen parken verspreid in de dorpen en steden voor. 
Met name vanaf de jaren zestig werden ruime groene lobben in de 
stedenbouwkundige structuur opgenomen als scheiding tussen 
verschillende wijken of buurten.  

Griendpark 

Sportcomplexen komen van oudsher voor aan de randen van kernen. 
Oudere sportcomplexen zijn later ingebouwd door nieuwere uitleggebieden 
en daardoor in de bebouwde kom komen te liggen. Op deze complexen is 
meestal bebouwing aanwezig in de vorm van kantines met kleedlokalen, 
sporthallen en tribunes. 

 Via Regiapark  

 Pietersplas 

Geusseltpark 

Begraafplaats Oost 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
De bebouwing is gelegen in groene omgevingen. Deze hebben door een 
voortdurende menselijk ingrijpen een specifiek niet natuurlijk karakter 
(cultuurlandschap) of worden intensief gebruikt. De bebouwing is meestal 
solitair en laag. 

. 

 

riaal van kunststof of metaal. Er is veelal sprake van sober 
leurgebruik. 

aardering 

 de waardevolle omgeving vraagt de bebouwing om een zorgvuldig 
eheer. 

Welstandscriteria 
 

 
Bebouwing op zich 
In de parken is slechts zelden sprake van bebouwing. Er komen o.a. kiosken 
en voormalige landhuizen voor. In sommige gebieden zijn spelelementen 
geplaatst. Op de sportcomplexen is meestal bebouwing aanwezig in de vorm 
van kantines met kleedlokalen, sporthallen en tribunes. De bebouwing 
bestaat vaak uit één laag met een plat dak
 
Materiaal, detaillering en kleur 
De bebouwing in de stadsparken is veelal rijk gedetailleerd met ornamenten. 
De eventueel nog aanwezige landhuizen zijn veelal opgetrokken in 
baksteen. Voor de overige bebouwing wordt een verscheidenheid aan 
materiaal gebruikt (hout, metaal, glas, steen). Het kleurgebruik is
overwegend sober.  
Op de sportterreinen is vaak sprake van bebouwing van metselwerk, hout of 
van plaatmate
k
 
 
W
 
Parken, sportcomplexen en begraafplaatsen zijn openbare ruimten. De 
omgevingskwaliteit is veelal hoog. Bebouwing valt op, omdat de panden er 
solitair of in relatief beperkte omvang aanwezig zijn. Gezien de grote invloed 
op
b
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Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte criteria: 
Bebouwing en omgeving 

 Sportpark West  

Hoge Fronten  

-  De bebouwing dient het karakter van het omliggende park, groengebied 
of sportcomplex niet te domineren. 

 
Bebouwing op zich 
-  De bebouwing dient in uitstraling een ensemble te vormen met de 

bestaande bebouwing op het perceel.  
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk mits passend binnen de karakteristiek van de omgeving. 
 

 Volkstuinen Romeinsebaan  
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G2  LANDGOEDEREN EN BUITENPLAATSEN 
 
 
Inleiding 
 
Buitenplaatsen en landgoederen komen op enkele plaatsen voor. Ze zijn 
gelegen in gebieden met een zekere distantie van de (binnen)stad

Kasteel Neerkanne 

Kasteel Borgharen

Hartelstein

.  
 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Landgoederen en buitenplaatsen kenmerken zich vaak door de statige 
panden die tezamen met het omliggende terrein een monumentale eenheid 
vormen. De panden zijn nadrukkelijk in samenhang met de omgeving 
vormgegeven. 
 
Bebouwing op zich 
De panden in monumentale stijl hebben veelal een hoge cultuurhistorische 
waarde. 
Op de oudere buitenplaatsen en landgoederen is meestal de 
monumentenwet van toepassing. Deze stelt hoge eisen aan wijziging en 
onderhoud van de bebouwing. Bij de welstandsbeoordeling met betrekking 
tot beschermde buitenplaatsen en landgoederen wordt in principe uitgegaan 
van een zorgvuldige omgang met de historische waarde van de bebouwing. 
Bij niet beschermde buitenplaatsen en landgoederen zal per geval bekeken 
moeten worden wat de kansen zijn voor behoud, herstel of aanpassing.  
 
Materiaal, detaillering en kleur 
De bebouwing is overwegend opgetrokken van baksteen en is rijk aan 
ornamenten. Het kleurgebruik is overwegend ingetogen. 
 
 
Waardering 

Meerssenerhoven  

 
Landgoederen en buitenplaatsen met hun bebouwing zijn uit 
cultuurhistorisch, architectonisch en landschappelijk oogpunt zeer 
waardevol. Ze vertonen grote samenhang en hebben een hoge 
omgevingskwaliteit. Het bestaande karakter van de bebouwing op 
landgoederen en buitenplaatsen is waardevol en vraagt om een zorgvuldig 
beheer. Ook de niet bebouwde ruimte komt voor een zorgvuldig beheer in 
aanmerking. 
 
 

Withuishof 

Vaeshartelt 

Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De landgoederen en buitenplaatsen dienen tezamen met het omliggende 

terrein een eenheid te vormen. 
 
Bebouwing op zich 
-  Het karakter van de bebouwing dient behouden te blijven. 
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-  Bij de buitenplaatsen en landgoederen dient bij een aanpassing of wijzi-
ging van de bebouwing zorgvuldig omgegaan worden met de cultuurhis-
torische en architectonische waarde van de bebouwing. 

 
Materiaal, detaillering en kleur 
- Bestaand materiaal- en kleurgebruik en detailleringniveau is uitgangs-

punt. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk mits passend binnen de karakte-
ristiek van het geheel. 
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G3  BOERENERVEN, AGRARISCHE BEDRIJVEN 
 
 
Inleiding 
 
Er is een rijke verzameling van gebieden die zijn ontstaan uit verschillend 
agrarisch grondgebruik. Diverse methoden van akkerbouw en veeteelt zijn in 
de loop der eeuwen in de vorming van het landschap tot uitdrukking geko-
men. Sommige gebieden met agrarische doeleinden worden nu als cultuur-
historisch waardevolle gebieden beschermd. 

Apostelhoeve 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 

Bergerstraat 

De bebouwing is gelegen in gebieden met agrarische doeleinden. De oudere 
erven nemen een eigen positie in binnen het landschap. Meestal liggen ze 
op de overgang van hoge naar lage gronden. Het zijn clusters van relatief 
forse bouwmassa's; onregelmatig ten opzichte van elkaar geplaatst. Veel 
oude erven zijn daarnaast belangrijke schakels in de landschappelijke struc-
tuur. De oude gebouwen vormen een waardevol cultuurhistorisch erfgoed.  
De ‘jongere’ erven liggen veelal langs een weg. Meestal is het voorhuis naar 

laats naar 

ebouwing op zich 
t uit woonhuizen met bedrijfsmatige gebouwen, al dan 

r een ingrijpende schaalvergroting plaats in de agra-

ateriaal, detaillering en kleur 
bestaat uit bakstenen boerderijen en schu-

plaats ge-

aardering 

oerenerven nemen een belangrijke positie in binnen het landschap. Een 

de weg gekeerd en liggen daarachter de schuren in een rechthoekig pa-
troon. Sommige erven maken deel uit van een bebouwingslint.  
Er vindt op veel voormalige boerenerven een functieverschuiving p

Hoeve Nekum 

Hagerhof 

Boer Molenweg 

wonen en andersoortige bedrijvigheid. De oorspronkelijke karakteristiek van 
de erven staat hierdoor onder druk. 
 
B
De bebouwing bestaa
niet in één bouwmassa. De bebouwing bestaat veelal uit forse massa’s met 
een eenvoudige vorm. 
De laatste jaren vindt e
rische bebouwing. De oudere schuren maken plaats voor grote loodsen. De-
ze verhouden zich vaak moeizaam met de schaal van het landschap.  
 
M
De oudere agrarische bebouwing 
ren. De boerderijen zijn in sommige gevallen rijk aan details. 
De oudere, bakstenen schuren hebben in een aantal gevallen 
maakt voor grote loodsen met damwandbekleding. De materialisering en de-
taillering hiervan zijn meestal op bedrijfseconomische gronden bepaald. De-
ze loodsen zijn vaak in grijs-, groen- of bruintinten uitgevoerd. 
 
 
W
 
B
aantrekkelijk buitengebied is van groot belang als tegenhanger van de be-
bouwde (stedenlijke) gebieden. Bebouwing in het landschap valt op omdat 
de panden er solitair of in relatief beperkte omvang aanwezig zijn. Hoewel 
aan de bedrijfsbebouwing zelf veelal geen hoge architectonische waarde 
kan worden toegekend, verdient de bebouwing gezien zijn invloed op het 
landschap toch de nodige aandacht. Het bestaande karakter van boerener-
ven binnen het landschap is waardevol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 
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Welstandscriteria 

lstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle be-
taande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing 

 De bebouwing op de boerenerven dient tezamen een ensemble te vor-

hap. 

Be
 Het karakter van de bebouwing dient behouden te blijven. 

g of wijziging van de bebouwing dient zorgvuldig om-
e waarde van 

 
Materiaal, detaillering en kleur 

Bestaand materiaal- en kleurgebruik en detailleringniveau is uitgangs-
mogelijk mits passend binnen de karakte-

Van Akenweg 

Wiegershof 

 
Naast de algemene we
s
de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
- 

men. 
-  De bebouwing dient in schaal en karakter aan te sluiten op het omliggen-

de landsc
 

bouwing op zich 
- 
-  Bij een aanpassin

gegaan te worden met de historische en cultuurhistorisch
de bebouwing. 

- 
punt. Afwijkingen hiervan zijn 
ristiek van het hele perceel. 
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G4  BUITENGEBIEDEN 
 
 
Inleiding 
 
Buitengebieden zijn groene gebieden met een extensief gebruik. Nieuwe 
bebouwing is in principe niet, danwel minimaal, toegestaan, ondergeschikt 
en in samenhang met het landschap vormgegeven. 

Cannerweg

Soms betreft het gebieden die een beschermde status genieten. Vaak wor-
den deze gebieden beheerd door instanties zoals Staatsbosbeheer, Stich-
ting Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap. 
 
 
Kenmerken 
 

Hermesweg 

Bebouwing en omgeving 
In deze gebieden komt vrijwel geen bebouwing voor. Op enkele plaatsen is 
bebouwing aanwezig. De bestaande bebouwing heeft vaak een grote ver-
wevenheid met het landschap. 
Van overheidswege wordt de situering van nieuwe bebouwing tegengegaan 
ter bescherming van het buitengebied.  
 
Bebouwing op zich 
De bebouwing heeft vaak de verschijningsvorm van een boerderij, bestaan-
de uit één laag met een kap. Ook zijn er soms gebouwen aanwezig ten be-
hoeve van natuureducatie, voorlichting en onderhoud. Deze gebouwen heb-
ben vaak een zeer duidelijk natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord ka-
rakter. 

Mergelweg 

IJzeren Kuilen 

 
Materiaal, detaillering en kleur 
De oudere bebouwing heeft vaak gevels opgetrokken van steen en is afge-
dekt met een pannenkap.  
De bebouwing die geplaatst is ten behoeve van beschermde gebieden (be-
bouwing ten behoeve van natuureducatie, voorlichting en onderhoud) is 
vaak opgetrokken van hout en bestaat uit één laag. 
 
 
Waardering 
 
Het buitengebied heeft een steeds grotere betekenis gekregen als ruimte 
waar de mens het landschap en de natuur kan beleven. Het buitengebied is 
een vorm van openbare ruimte. Deze ruimte wordt vooral beleefd vanaf de 
routes. Bebouwing is ondergeschikt en mag de landschappelijke ruimte niet 
storen of domineren. Het bestaande karakter van het buitengebied is waar-
devol en vraagt om een zorgvuldig beheer. 

Wanstraat 

 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle be-
staande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en toetsing 
de volgende gebiedsgerichte criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De bebouwing dient het karakter van het omliggende gebied niet te do-

mineren. 
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Bebouwing op zich 
-  De bebouwing dient in uitstraling aan te sluiten op het karakter van de 

omgeving. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bestaand materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen hiervan 

zijn mogelijk mits passend binnen de karakteristiek van de omgeving. 
-  Het kleurgebruik dient afgestemd te zijn op de directe omgeving.  
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T1  HOOGBOUW 
 
 
Inleiding 

Annadalflat 

 
Hoogbouw heeft gezien de omvang en uitstraling een grote invloed op zijn 
directe omgeving. In een aantal gevallen is de hoogbouw een 
stedenbouwkundig accent binnen stad of dorp. De visuele aanwezigheid van 
de bebouwing werkt structurerend op de omgeving en is belangrijk voor de 
oriëntatie binnen en rond de kern. Er wordt in dit verband ook wel gesproken 
over een 'landmark'.  

oed op 

 van hoogbouw vaak 
nbebouwde terreinen die zijn ingericht als groenvoorziening. 

algemeen kenmerkt de bouwmassa van dit thema zich door zijn 

aarop de woningen worden ontsloten is kenmerkend voor het 

en in het ritme zijn voornamelijk te vinden rond 

r zijn 
een gemeenschappelijke architectonische kenmerken te benoemen.  

zijn geen gemeenschappelijke architectonische kenmerken te 
benoemen. 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Hoogbouw is op zichzelf staande bebouwing, die zich qua hoogte duidelijk 
onderscheidt van de rest van de stad. De bebouwing is zorgvuldig geplaatst 
en verankerd in de omgeving. Hoogbouw heeft een grote impact op de 
directe omgeving, dit neemt toe naarmate de bebouwing hoger is.  

 

 Meutestraat 

 Avenue Ceramique 

 Gewantmakersdreef 

Voor het parkeren ten behoeve van hoogbouw zijn vele oplossingen 
bedacht. Bij gestapelde bouw tot ongeveer vier lagen is het vaak nog 
mogelijk voldoende parkeerplaatsen langs de straten te realiseren. Bij 
hogere bebouwing wordt vaak gezamenlijk geparkeerd op een 
parkeerplaats. Deze kan zowel op het maaiveld als onder de grond of de 
bebouwing worden gesitueerd. Zeker de eerste vorm heeft veel invl
het straatbeeld. 
De maat van de bebouwing is van invloed op de stedenbouwkundige 
opbouw en inrichting van de omgeving. Zeker een gebouw dat hoger is dan 
vier lagen werpt een aanzienlijke schaduw op zijn omgeving. Naast 
parkeerplaatsen zijn er in de directe omgeving
o
 
Bebouwing op zich 
Over het 
hoogte.  
Gestapelde woningen worden over het algemeen ontsloten via een centraal 
stijgpunt. Op één of meerdere plaatsen in de gevel is een entreepartij 
aanwezig die de bovenliggende woningen ontsluiten. De woningen kunnen 
op verschillende manieren ontsloten worden: portiekontsluitingen, 
etageontsluitingen met centraal stijgpunt, via een binnenstraat of een galerij. 
De manier w
uiteindelijke gevelbeeld. 
De gevel kenmerkt zich veelal door een hoge mate van repetitie en 
verticaliteit. Uitzondering
entreepartijen en hoekoplossingen. 
De architectuur van de bebouwing verschilt onderling veel. Hierdoo
g
 
Materiaal, detaillering en kleur 
Het materiaal- en kleurgebruik van de bebouwing verschilt onderling veel. 
Hierdoor 
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Waardering 
 
De visuele invloed van hoogbouw op zijn omgeving is groot. Hoogbouw is 
zorgvuldig geplaatst en verankerd in de omgeving. Bebouwing en 
omringende ruimte worden vaak als één geheel gezien, moeten ook in 
samenhang gezien worden en zijn van groot belang voor de kwaliteit van de 
omgeving. Het bestaande karakter van hoogbouw met zijn omgeving is 
waardevol en vraagt om een zorgv

Weustenraadstraat 

uldig beheer. 

criteria: 

ht. 

ebeuren. 

e. 

 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte 
 
Bebouwing en omgeving 
-  De openbare ruimte of de onbebouwde privé-ruimte en de bebouwing op 

zich dienen als geheel te worden gezien en ook zodanig te worden 
ingeric

-  De maat van het gebouw en de directe omgeving dienen op elkaar te 
worden afgestemd. 

-  De hoofdentree dient op de openbare ruimte gericht te zijn. 
 
Bebouwing op zich 
- De huidige massavorm is maatgevend voor de architectonische eenheid. 
- De huidige indeling van de gevel, de ritmiek, is maatgevend. 
- Aanpassingen aan een woning dienen voor alle woningen op 

vergelijkbare wijze te g
-  Het verschil in karakter tussen de begane grond en de lagen erboven 

dient te worden gerespecteerd, een andere uitstraling van de begane 
grond is mogelijk, mits passend bij de lagen erboven. 

 
Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bij aanpassingen aan bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 

materiaalgebruik het uitgangspunt. 
-  Bij detaillering en kleurstelling dient te worden uitgegaan van de 

oorspronkelijk ide
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T2  WINKELCENTRUM 
 
 
Inleiding 
 
Winkelcentra zijn in twee vormen onder te verdelen. Allereerst de intern 
gericht winkelcentra. Deze zijn voornamelijk gebouwd in de jaren 60 en 70. 
De winkels zijn gelegen aan een intern, overdekte stratenstelsel en hebben 
nagenoeg geen uitstraling naar de omgeving. Rondom het winkelcentrum 
wordt over het algemeen veel ruimte gereserveerd voor parkeren. Het 
geïsoleerde karakter van deze winkelcentra wordt hierdoor nog eens 
benadrukt. De bevoorrading van de winkels geschied aan de buitenzijde van 
deze gebou

  De Beente 

wen. 

. 

t. 

e lagen erboven. 

De tweede vorm is meer ingebed in de stedenbouwkundige situatie en wordt 
vaak gecombineerd met woningen boven of naast de voorzieningen. Deze 
centra zijn opgenomen in de stratenstructuur van de omliggende wijk, vaak 
gelegen aan en georiënteerd op de hoofdontsluiting. De bebouwing binnen 
deze vorm heeft een meer gevarieerde functie en uitstraling. Door de 
functiemenging heeft de begane grond een geheel andere uitstraling dan de 
lagen erboven

 Brusselsepoort 

Clavecymbelstraat 

 De Leim 

 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Winkelcentra, eventueel aangevuld met gestapelde woningbouw, vormen 
complexen van winkels en voorzieningen waarbij het winkelen centraal staat. 
Ze zijn projectmatig gerealiseerd. Het parkeren is vaak dominant. 
Reclame-uitingen spelen een grote rol bij winkelcentra. 
 
Bebouwing op zich 
Intern gerichte winkelcentra hebben geen uitstraling naar de directe 
omgeving, een uitzondering hierop vormen de entreepartijen. Dit zijn vaak in 
het oog springende gedeeltes van het gebouw. Naast deze entrees bestaat 
het gebouw voornamelijk uit blinde gevels waarlangs de bevoorrading van 
de winkels plaatsvind
De bebouwing in de tweede soort winkelcentra is zeer divers van karakter 
waarbij de bouwstijl per pand of bebouwingscluster kan verschillen. De 
bebouwing heeft over het algemeen een openbaar karakter, zeker de 
begane grond. Functiemenging is vaak duidelijk af te lezen uit de 
gevelopbouw. De begane grond heeft vaak een heel andere uitstraling (en 
soms ook architectuur) dan d
 
Materiaal, detaillering en kleur 
Evenals de architectuur zijn detaillering, materiaal- en kleurgebruik in de 
winkelcentra erg uiteenlopend. 
 
 
Waardering 
 
Winkelcentra zijn sterk intern gericht en vertonen weinig samenhang met de 
omgeving. Het bestaande karakter en de ruimtelijke kwaliteitszorg vragen 
wel om een zorgvuldige afweging. 
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte 

Glacisweg 

criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
- De openbare ruimte in de directe omgeving van de gebouwen en de 

bebouwing op zich dienen als geheel te worden gezien en ook zodanig te 
worden ingericht. 

-  De oorspronkelijke ensemblewaarde is leidend bij veranderingen. 
 
Bebouwing op zich 
-  Bij veranderingen en (ver)nieuwbouw is de opbouw en uitstraling van het 

oorspronkelijk complex het uitgangspunt. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
- Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 

materiaalgebruik het uitgangspunt. 
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T3  INSTITUUT 
 
 
Inleiding 
 
Onder instituten worden grotere bebouwingscomplexen verstaan die min of 
meer solitair binnen een stedenbouwkundige en/of landschappelijke 
structuur liggen. De instituten hebben een relatief groot eigen terrein wat 
veelal parkachtig is ingericht en afgestemd op de desbetreffende functie. Het 
terrein is intern gericht en min of meer afgesloten van de omgeving. De 
bebouwing op het terrein heeft functioneel en vaak ook qua vorm en 
architectuur een grote mate van samenhang. Voorbeelden zijn kloosters, 
gevangenissen, universiteiten enz. 

Bastionstraat  
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Kenmerkend voor instituten is vaak de ensemblewerking tussen de solitaire 
gebouwen en het aansluitende gebied. De relatie die het gebouw aangaat 
met de omgeving, de oriëntatie en aansluiting van de bebouwing naar de 
onbebouwde ruimte dan wel de overgang is bepalend voor de beleving en 
de kwaliteit. Dit bepaalt in de meeste gevallen dan ook de ensemblewaarde. 

 Bejaardencentrum Malberg  
Bebouwing op zich 
De bebouwing van instituutsterreinen vertoont veelal een grote mate van 
samenhang. Indien de realisatieperiode over een langere tijd is uitgespreid 
kan er sprake zijn van diverse architectuurstijlen binnen één instituut. De 
bebouwing heeft een individueel karakter en is niet aangepast aan de 
bebouwing in de omgeving. De bebouwing geeft in de meeste gevallen 
uiting aan het architectonisch denken uit de ontstaansperiode, en is vaak als 
een afgietsel van de architectonische stijlkenmerken uit die periode te 
beschouwen. 

g beheer. 

criteria: 

Rechtbank  
Materiaal, detaillering en kleur 

Vijverdal 

De gevels zijn in de meeste gevallen opgetrokken uit baksteen, het dak is 
bedekt met pannen. De detaillering van de bebouwing is zeer divers. Het 
kleurgebruik is gevarieerd. De stijlkenmerken uit de bouwperiode zijn vaak 
tot in het laagste schaalniveau doorgevoerd. 
 
 
Waardering 
 
Bebouwing en omgeving zijn veelal zorgvuldig en in samenhang ontworpen. 
Ook de gebouwen onderling vertonen qua vorm en architectuur veelal een 
grote mate van samenhang. De bebouwing is in belangrijke mate sfeer- en 
beeldbepalend voor de omgeving. Het bestaande karakter van de 
bebouwing binnen dit bebouwingstype is waardevol en vraagt om een 
zorgvuldi
 
 
Welstandscriteria Even Bronnen 
 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte 
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Bebouwing en omgeving 
- De buitenruimte in de directe omgeving van de gebouwen en de 

bebouwing op zich dienen als geheel te worden gezien en ook zodanig te 
worden ingericht 

-  De gebouwen dienen op de buitenruimte gericht te zijn 
-  De oorspronkelijke ensemblewaarde is leidend bij veranderingen. 
 
Bebouwing op zich 
-  Bij veranderingen en (ver)nieuwbouw is de opbouw en uitstraling van het 

oorspronkelijk complex het uitgangspunt 
- Aanpassingen aan de bebouwing dienen ondergeschikt te zijn aan de 

gevel als geheel en aan te sluiten op de architectonische uitstraling. 
-  De hoofdmassa dient als uitgangspunt. 
 
Materiaal, detaillering en kleur 
- Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 

materiaalgebruik het uitgangspunt. 
-  Materiaal- en kleurgebruik dienen bij te dragen aan de herkenbaarheid 

van de bebouwing. 
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T4  AUTONOME BEBOUWING 
 
 
Inleiding 
 
Gebouwen binnen dit thema zijn centraal gelegen binnen een wijk of kern en 
hebben een individueel karakter. Zij onttrekken zich vaak aan de 
stedenbouwkundige context van de omliggende wijk. Voorbeelden zijn 
kerken, scholen, tankstations e.d. 

hakeld. 

ren. 

er. 

criteria: 

 
 
Kenmerken 
 

Geusselt stadion Bebouwing en zijn omgeving 
De bebouwing staat op zich zelf en heeft een specifieke (niet-woningbouw) 
functie. Er is geen duidelijke relatie met de omgeving. Door de autonome 
ligging en het individuele karakter zijn de gebouwen goed herkenbaar en 
vaak belangrijk voor de oriëntatie.  
 
Bebouwing op zich 
De architectuur kan zeer verschillend zijn afhankelijk van de periode waarin 
de bebouwing is opgericht en welke functie er gehuisvest wordt. De 
bebouwingsstructuur is open, de bebouwing is vrijstaand of in een klein 
aantal gevallen gesc
 
Detaillering, kleur en materiaal 
Het materiaal- en kleurgebruik verschilt per object en hangt nauw samen 
met de periode waarin het gebouwd is en met de soort functie die 
gehuisvest wordt. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van moderne 
materialen en felle kleu

Kamer van Koophandel 

 
 
Waardering 
 
Waar de bebouwing op zich zelf staat is de relatie met de omgeving minder 
belangrijk. Met het oog op de herkenbaarheid en het belang voor de 
oriëntatie mag van de bebouwing wel een basiskwaliteit worden verwacht. 
Het bestaande karakter van de bebouwing binnen dit bebouwingstype is 
daarom vaak waardevol en vraagt om een zorgvuldig behe
 
 
Welstandscriteria 
 Seinhuis 
Naast de algemene welstandscriteria gelden, vanuit het waardevolle 
bestaande karakter in combinatie met de kenmerken, voor ontwerp en 
toetsing de volgende gebiedsgerichte 

Station 

  
Bebouwing en omgeving 
-  De openbare ruimte in de directe omgeving van de gebouwen en de 

bebouwing op zich dienen als geheel te worden gezien en ook zodanig te 
worden ingericht. 

-  De gebouwen dienen op de openbare ruimte gericht te zijn. 
 
Bebouwing op zich 
-  Aanpassingen aan de bebouwing dienen ondergeschikt te zijn aan de 

bebouwing als geheel en aan te sluiten op de architectonische uitstraling. 
-  De hoofdmassa dient als uitgangspunt. 
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Materiaal, detaillering en kleur 
-  Bij aanpassingen van bestaande bouwwerken is het bestaande kleur- en 

materiaalgebruik het uitgangspunt. 
-  Materiaal- en kleurgebruik dienen bij te dragen aan de herkenbaarheid 

van de bebouwing. 
 

 St. Maartenslaan 
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11  BIJZONDERE GEBIEDEN, OBJECTEN EN 
ENSEMBLES 
 
 
Binnen Maastricht zijn een aantal specifieke objecten/gebouwen en/of 
gebieden aanwezig die extra aandacht vragen. Er is een aantal gebieden en 
ensembles te onderscheiden die zo’n specifieke karakteristiek bezitten dat 
ze niet (enkel) onder de beschrijving van de karakteristiek van een 
bebouwingstype zijn te plaatsen. 
In de voorgaande beschrijvingen van de verschillende welstandsgebieden 
zijn deze aangegeven. In dit hoofdstuk worden de aanvullende 
welstandscriteria gegeven, die voorkomen uit de kenmerken van deze 
bijzondere gebieden of ensembles. 
 

11.1 Bijzondere gebieden 
 
Het gebied van het beschermd stadsgezicht en het gebied 
van de eerste stadsuitleg 
 
De gehele binnenstad van Maastricht is beschermd stadsgezicht. Het gebied 
van het beschermd stadsgezicht is apart aangegeven. 
Let op: Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op een pand in het 
beschermd stadsgezicht is er niet alleen een bouwvergunning, maar ook 
een vergunning op basis van de Monumentenwet vereist! Dit geldt niet voor 
de voorgenomen uitbreiding, zolang deze niet is vastgesteld. 
Voor het beschermd stadsgezicht gelden ook aparte reclameregels. Deze 
gelden niet voor de voorgenomen uitbreiding. Voor de reclameregels wordt 
verwezen naar het reclamedeel. 
Waar voor het beschermd stadsgezicht al een samenhangend welstands- en 
monumentenbeleid geldt, is dit gebied aangemerkt als een bijzonder gebied 
(bijzonder gebied A).  
Ook het gebied van de eerste stadsuitleg, na de start van de sloop van de 
vestingwerken in 1867, is aangemerkt als bijzonder gebied (bijzonder 
gebied B).  
Naast de algemene welstandscriteria en de criteria van de bebouwingstypes 
gelden voor beide gebieden aanvullende criteria, gebaseerd op het 
vigerende welstandsbeleid voor de binnenstad. 
 
 
Kenmerken 
 
Bebouwing en omgeving 
Winkelpuien bepalen in belangrijke mate het aanzicht, de uitstraling en de 
aantrekkelijkheid van de Maastrichtse binnenstad. Opvattingen over de pre-
sentatie van winkelbedrijven wijzigen regelmatig, daarmee veranderen ook 
de gevelaanzichten. Niet zo lang geleden nog werden in veel gemeenten 
winkelpuien laag gemaakt en afgedekt met zware luifels met daarop grote 
opvallende reclames. Vervolgens kwamen drempelloze inlooppuien in de 
mode, glazen schuif- of vouwdeuren over de volle breedte en hoogte van de 
verkoopruimte. Beide oplossingen zijn bedacht zonder rekening te houden 
met de architectuur van een bestaand pand of stadsbeeld. Bovendien moes-
ten voor deze ingrepen veelal waardevolle winkelpuien verdwijnen. Veel van 
dergelijke verbouwingen hebben aanzienlijke verstoringen veroorzaakt in de 
oorspronkelijke harmonie van gevels en soms hele straat- en pleinwanden.  
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Bebouwing op zich 
De winkelfronten bestaan meestal uit een etalage en twee flankerende 
deuren als toegang tot de winkel, respectievelijk de erboven gelegen 
woningen.  
Op bredere kavels geeft een centrale ingang met aan weerszijden vitrines 
toegang tot het bedrijf en een ernaast gelegen deur naar het bovenhuis. 
Vanuit de behoefte aan een zo breed mogelijk etalagefront verviel de 
woningdeur soms en bereikte men via de zaak de woning. 
 
Materiaal, detaillering, kleur 
Bij winkelpuien verdient de detaillering bijzondere aandacht. In serie 
vervaardigde puien en kozijnen zijn meestal vlak, zonder enig reliëf en 
steken daardoor ongunstig af bij de ambachtelijk vervaardigde 
oorspronkelijke gevelelementen met een rijkdom aan profilering. 
Karakteristiek voor het Maastrichtse gevelbeeld is de afwisseling van 
geschilderde en niet geschilderde gevels die een gevarieerd beeld geven 
van de wisselende opvattingen over kleur in diverse historische perioden. 
Hierin spelen de radialen een belangrijke rol. Tot de oudste radialen worden 
gerekend de routes die van oudsher de verbindingen verzorgden tussen de 
poorten van de eerste stadsmuur en de poorten in de tweede 
stadsommuring. De meeste radialen die aftakken van de westelijke Ring 
hebben een lichtere kleurstelling dan de singels, met als de meest lichte en 
authentieke voorbeelden: de Boschstraat en de Brusselsestraat.  
 
 
Waardering 
 
De historische stadskern behoort uit cultuurhistorisch, architectonisch en 
stedenbouwkundig oogpunt tot de meest waardevolle delen van de 
gemeente. Het bestaat uit een gevarieerd stadsbeeld van overwegend 
oudere panden die sfeer- en beeldbepalend zijn voor Maastricht. Niet alleen 
de historie en het bestaande is van belang, maar ook de ontwikkeling. 
Stedelijk gebied verkeert in een voortdurende metamorfose. 
Het bestaande karakter van de bebouwing in de historische stadskern is 
zeer waardevol en vraagt om een zeer zorgvuldig beheer. Ook de openbare 
ruimten komen voor een zorgvuldig beheer in aanmerking. 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria gelden voor dit 
bijzondere gebied, vanuit de waardering in combinatie met de kenmerken, 
voor ontwerp en toetsing de volgende aanvullende criteria: 
 
Bebouwing en omgeving 
Kozijnen 
 Indien er een duidelijke samenhang is van meerdere panden die als 

totaliteit ontworpen zijn, kan individuele kozijnvervanging afbreuk doen 
aan het geheel en is derhalve niet aanvaardbaar. 

 
Winkelpuien 
 In het verleden zijn diverse puien teruggeplaatst t.o.v. de rooilijn. Dit heeft 

geleid tot het verloren gaan van de karakteristieke gesloten straatwand. 
Het is derhalve zaak bij wijzigingen deze puien terug te plaatsen in de 
rooilijn en weer een duidelijke markering en overgang tot stand te 
brengen tussen de gevels en de straat (geen portieken). 
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 Net zo min als grote terugspringende puien of etalages passen in de ar-
chitectuur en in de straatwand, passen grote doorgaande glaspuien tot 
op de vloer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Weinig gelukkige pui-invulling binnen een waardevolle architectuur (’s-Hertogenbosch) 

De nieuwe gebruiker heeft de waardevolle architectuur uit 1924 intact gelaten 
(Grote Staat 32) 
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Bebouwing op zich 
Daken 
 Aangezien de historisch-monumentale binnenstad een zeer karakteristiek 

dakenplan kent van hellende daken, zijn dakdoorbrekingen en toevoe-
gingen van te veel en te grote dakkapellen, dakvensters en dakloggia’s in 
principe niet toegestaan. Nieuwe voorzieningen t.b.v. extra daglichttoe-
treding op zolderruimten moeten door hun afmetingen ondergeschikt blij-
ven aan het totale dakvlak. Derhalve zijn slechts beperkte toevoegingen 
in de vorm van dakkapellen mogelijk. 
 Dakterrassen en loggia’s betekenen meestal een belangrijke aantasting 

van het dakvlak en zijn derhalve i.h.a. ongewenst. 
 Indien dakramen of zonnecollectoren worden toegepast mogen zij (het 

aanzien van) het dakvlak niet verstoren of door hun afmetingen gaan 
overheersen. 
 Het toevoegen van dakkapellen dient architectonisch verantwoord te zijn: 

plaatsing, vormgeving, verhouding, maat, materiaal, detaillering en kleur 
dienen weloverwogen te worden bepaald en kunnen het beste aansluiten 
bij de architectuur van de gevel en het dakvlak. Bij voorkeur dienen dak-
ramen en dakkapellen een verrijking te zijn van de bestaande architec-
tuur. 
 Het verdient de voorkeur de dakkapellen aan te brengen aan die zijde 

van het pand, die vanuit de openbare ruimte als achterzijde kan worden 
beschouwd. Van groot belang daarbij is dat het dakvlak als vlak 
afleesbaar blijft en het (hellende) dakvlak belangrijker blijft dan de dakka-
pel. De maat van het dak mag dus niet door het aantal dakkapellen ver-
snipperd worden. Dit betekent dat een dakkapel als een ondergeschikt, 
toevoegend element moet worden gezien, waarvan de grootte in redelijke 
verhouding moet staan tot de afmetingen van het dak. Vaste regels voor 
dakkapellen zijn niet te geven omdat iedere monumentale situatie een 
specifiek passende oplossing vereist. Een hiërarchisch onderscheid tus-
sen gevel- en dakvlak verdient hierbij de voorkeur. Bij meerdere panden 
met een zelfde architectuur dient de vorm identiek dan wel sterk verwant 
te zijn. 
 Schotelantennes dienen gelet op het karakteristieke dakenplan en stads-

gezicht – bij voorkeur zo klein mogelijk en in een donkere kleur – zoveel 
mogelijk uit het zicht te worden geplaatst. In overleg met de welstands-, 
monumentencommissie dienen maatwerkoplossingen te worden gevon-
den. 

 
Winkelpuien 
 Een pui is een onderdeel van een gevel. Daarom moet het ontwerp van 

een pui worden afgestemd op de gevel als geheel. Bij een voorstel tot 
wijziging van een bestaande historisch-monumentale pui zal eerst een 
bouwhistorisch onderzoek en waardestelling (ook van het interieur!) moe-
ten plaatsvinden, (zie hiervoor de paragraaf ‘Omgaan met monumenten’) 
als vertrekpunt en inspiratiebron voor de ontwikkeling van een totaalcon-
cept. Vaak blijkt bij een bestaande waardevolle gevel herstel van het ge-
heel of op onderdelen beter dan sloop en vervanging. 
 Veel oudere puien hebben een omlijsting van hardsteen, eventueel in 

combinatie met een houten kroonlijst. Dit geeft deze puien een verzelf-
standiging waardoor zij een harmonische contrast vormen met de meer 
gesloten bovenbouw. Tussenkolommen verlenen deze puien een nadere 
geleding en versterken deze relatie met de bovenbouw, terwijl (vaak zeer 
waardevolle, aanwezige) borstweringen bovendien de overgang met de 
omgeving markeren. 
 Winkelpuien dienen als regel in het gevelvlak te liggen en van overtui-

gende kwaliteit te zijn in samenhang met de bovenbouw en in harmonie 
met de straatwand. 
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 Grote puiopeningen, zowel qua toegang als raamopening b.v. ten behoe-
ve van straatverkoop, tasten het typisch gesloten karakter van de Maas-
trichtse straat- en pleinwanden aan en zijn derhalve ongewenst. 
 Er dient een mogelijkheid gecreëerd te worden om de bovenliggende 

verdiepingen op een zelfstandige wijze te bereiken, ter bevordering van 
‘wonen boven winkels’, waarbij respect voor het oorspronkelijke ontslui-
tingsprincipe de voorkeur geniet. 
 Bij wijziging of vervanging van winkelpuien dient bijzondere aandacht te 

worden geschonken aan vormgeving, verhouding, detaillering, materiali-
sering en kleur. Sierlijkheid, verfijning en elegantie dienen de toegevoeg-
de waarden uit te stralen. Hierbij dient elke wijziging te worden gezien als 
een eigentijdse ontwerpopgave. 
 Wanneer onder diverse panden een doorgaande winkelruimte wordt ge-

maakt, is het van belang de individualiteit van de diverse panden te res-
pecteren. Dit houdt in dat in de winkelpui de relatie met de bovenbouw 
van de diverse panden goed zichtbaar moet blijven, terwijl als regel onder 
elke bovenbouw één ingang moet blijven (mede t.b.v. de toegankelijkheid 
tot de bovenverdiepingen). 

 
Materiaal, detaillering, kleur 
Kozijnen 
 Bij voorkeur dienen houten kozijnen vervangen te worden door houten 

kozijnen met gelijke indeling en detaillering. 
 
Winkelpuien 
 Toepassing van duurzame materialen, die niet snel verpauperen, is ge-

wenst, alsmede de integratie van (voorzieningen voor de) reclame of 
naamsaanduiding en eventuele zonwering in het puiontwerp. 
 Voorzieningen voor de beveiliging, zoals rolluiken en rolhekken, dienen 

aan de binnenzijde van de gevel te worden aangebracht. 
 Verantwoord kleurgebruik, passend bij de architectuur van het pand en 

zijn omgeving is gewenst. 
 
Buitenzonwering 
 Qua buitenzonwering is er een onderscheid tussen zonwering bedoeld 

voor wering van de zon binnenshuis en zonwering voor wering van de 
zon buitenshuis, b.v. bij terrassen grenzend aan de buitengevel. Toevoe-
ging van beide soorten zonweringen aan monumenten en in het kernwin-
kelgebied dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Bij voorkeur dient een 
oplossing achter het glas te worden gevonden. Indien zonwering aan de 
buitenzijde aantoonbaar onontkoombaar is, is deze alleen toegestaan op 
de begane grond, binnen de neggen en inklapbaar. 
 Zonweringen in de vorm van zonneschermen of markiezen kunnen in ho-

ge mate het Maastrichtse straatbeeld bepalen en de architectuur van een 
monument verstoren. Zij dienen daarom te passen in hun omgeving en te 
voldoen aan verkeerstechnische aspecten met betrekking tot de maat 
van het overstek, de vrije hoogte ten opzichte van het trottoir e.d. De 
vorm, de grootte, de plaatsing en de kleur van de zonwering met inbegrip 
van de ophang- of bevestigingsconstructie moeten tevens zijn afgestemd 
op de architectuur van het betreffende pand en zijn omgeving. Dit geldt 
zowel voor de toestand wanneer de zonwering is uitgerold als wanneer 
deze is ingerold. De ophangconstructie dient binnen de neggen te wor-
den aangebracht. 
 In het algemeen gaat het erom dat een zonwering duidelijk als zodanig 

herkenbaar is. Essentieel voor een zonwering is dat deze inklapbaar is of 
ingerold kan worden en daardoor en semi-permanent karakter heeft.  
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Anders krijgt de zonwering het karakter van een permanente luifel of 
overkapping en dient dan ook als niet passend in het stadsbeeld te wor-
den beschouwd. Derhalve zijn zonweringen aan noordgevels niet toege-
staan. 
 De ervaring leert dat zonweringen van kunststof erg detoneren in het his-

torische stadsbeeld. Deze zijn derhalve niet toelaatbaar. 
 Reclames op zonweringen dienen beperkt te blijven tot de volant en ge-

toetst te worden aan de eisen die aan reclames worden gesteld. 
 Bij een ontwerpplan dient bij voorbaat in het plan een geïntegreerde op-

lossing voor de eventueel (later) gewenste zonwering te worden opge-
nomen. 
 Bij een totaalcomplex van b.v. meerdere woningen of kantoren dient de 

zonwering qua vorm, grootte, plaatsing en kleurstelling op elkaar te zijn 
afgestemd, alsmede op de architectuur van het betreffende woon- of kan-
toorcomplex. Indien voor dit totale complex een welstandsgoedkeuring 
voor buitenzonwering is verkregen, kan iedere afzonderlijke aanvrager 
daarna met een melding volstaan, mits deze conform de verleende goed-
keuring is. 

 
Buitenbeveiliging  
 Rolluiken en rolhekken voor ramen op de begane grond zijn niet toege-

staan voor de gevel en binnen een zone van 1 meter achter de gevel. 
Voor 80 % open rolluiken en rolhekken is, in een verantwoord ontwerp, op 

 uwing dienen oude, ontsierende rolluiken en rolhekken e.d. 

 ingen ten behoeve van de beveiliging dienen eveneens aan de 

 aterialisering van de voorzieningen dienen te harmoniëren 

  en beeld-

 lende panden kunnen, indien be-

ensters blijft; 

n met de betreffende architectuur 

- nkel- of kantorencomplex de voorzieningen op een 

- sluiting van de bak aan de venster-

 
leur 

ang de overdadige reclame-uitingen van kracht blijven of in het ergste 

 e grootste variëteit in het kleur- en materi-

bovenstaande regeling vrijstelling mogelijk, mits achter de gevel ge-
plaatst. 
Bij elke verbo
te worden verwijderd, en worden de plannen getoetst aan de nieuwe cri-
teria. 
Voorzien
binnenzijde van de gevel, geïntegreerd in de architectuur, te worden 
aangebracht. 
De kleur en m
met de architectuur van de betreffende gevel en de omgeving. 
Rolluiken voor ramen op de verdiepingen zijn bij monumenten
bepalende panden niet toegestaan. Zij dienen aan de binnenzijde van de 
ramen te worden aangebracht. 
Bij niet-monumenten en niet beeldbepa
veiliging aan de binnenzijde aantoonbaar onmogelijk is, op de verdiepin-
gen buitenbeveiliging worden toegestaan, mits: 
- de bak met de geleidingen binnen de neggen van de v
- de bak van beperkte afmetingen is; 
- de kleur en het materiaal harmoniëre

en zijn omgeving; 
bij een woning-, wi
uniforme wijze vorm gegeven is; 
bij toogramen een passende aan
boog gemaakt is. 

K
 Zol

geval zelfs in hevigheid toenemen, moet in het citygebied uiterst terug-
houdend met kleur en materiaal worden omgesprongen. Omdat in het ci-
tygebied op het beganegrondniveau al genoeg verandert, verdient het 
handhaven van de karakteristiek van de hoger gelegen gevelgedeelten 
de voorkeur. 
Het Vrijthof is het plein met d
aalgebruik. Elke pleinwand heeft hier zijn eigen karakteristiek.  
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Gevelwanden met een dominante helder witte uitstraling, met afwisseling 
tussen de lichte kleuren en de naturel baksteen gecompleteerd met gele 
natuursteen, met een overmaat aan grijze natuursteen en lichte accen-
ten, met variatie in panden van een eigenzinnige baksteenarchitectuur en 
in diverse kleuren geschilderde panden. Voorkomen moet worden dat het 
heldere wit verglijdt naar gelige tinten, een verschijnsel dat zich helaas op 
te veel plaatsen in de stad voordoet. 
 De Markt heeft een veel eenduidiger kleurstelling en onderscheidt zich 

daarmee van de andere ruimten. Het kleurschema beoogt een verster-
king van de grijze karakteristiek. Het betekent dat het heldere wit, dat zo 
typerend is voor de Boschstraat, juist op de Markt moet worden vermin-
derd. De Marktwand van het te ontwikkelen complex ter plaatse van de 
stadskantoren 1 en 2, zal zich moeten voegen in het kleurconcept van de 
Markt, zo goed als de Maasgevel inspeelt op de voorstellen voor de 
Maasoevers. 
 Het O.L.Vrouweplein kent twee typische sferen, het heldere wit in de 

noordoosthoek en de naturel baksteen in de west- en zuidwand. Een en 
ander gecompleteerd met gebouwen die zijn uitgevoerd in natuursteen 
met diverse beige-gele nuances. Er is geen behoefte het huidige kleur-
beeld structureel te wijzigen. Wel verdient het heldere wit de voorkeur 
boven ongelukkige nuanceringen van het geschilderde geel. 
 Het contrast tussen de Ring en de radialen aan de westzijde is in het 

kleurschema versterkt, door het percentage lichtere panden aan de radia-
len te verhogen. In het kleurschema heeft de Boschstraat in principe mo-
del gestaan voor de westelijke radialen. 
 De afwisseling van vele helderwitte panden, naturel baksteenpanden en 

de bijzondere natuurstenen bestrating geven de radialen een typisch 
Maastrichtse uitstraling. 
 Het Bassin verdient een volwaardiger rol in het geheel van de stedelijke 

verblijfsgebieden. Wil dit met succes gebeuren dan dienen de condities 
rond de binnenhaven aanzienlijk te verbeteren. Samenhangende voor-
stellen voor kleuren en materialen kunnen een bijdrage leveren aan de 
opwaardering van deze stedelijke ruimte. In het schema wordt er van uit-
gegaan dat de typische kleurverschillen tussen de industriecomplexen en 
de binnenhaven worden gehandhaafd. 
 Het Kommelplein is in potentie een interessante stedelijke ruimte, maar 

wordt momenteel sterk beheerst door het gemotoriseerde verkeer. Het 
plein heeft momenteel een ongeordend karakter en de kleurstelling van 
de bebouwing is niet homogeen. De witte kloosterpanden aan de Kom-
mel zouden dat lichte karakter kunnen behouden, terwijl de panden aan 
de noordwand ook een terughoudende en neutrale kleurstelling kunnen 
behouden.  
 De rivierfronten zijn in hoge mate beeldbepalend voor Maastricht. In be-

ginsel is er geen enkele aanleiding om het aantrekkelijke rivierbeeld qua 
kleur- en materiaalgebruik te wijzigen.  
 Voor de beide Maasoevers is de huidige kleurstelling in beginsel opge-

bouwd uit heldere, koele, witte en lichtgrijze kleuren, afgewisseld met na-
turel baksteen in bruine nuances. Zowel de gekleurde als de ongekleurde 
fragmenten kennen aan de oostoever grotere en kleinere concentraties. 
De oostoever b lijft voor wat betreft het percentage witte baksteen achter 

 uthenticiteit en kwali-

 aaie baksteen gedomineerde Jekerkwartier is er nauwelijks 

bij de westoever. Reden om de oostoever meer lichte accenten te geven, 
vooral het deel ten zuiden van de St. Servaasbrug. 
Indien een buurt getuigt van een grote mate van a
teit, dan ligt het voor de hand om het kleur- en materiaalgebruik te hand-
haven. 
In het door fr
een aanleiding om de baksteenpanden te gaan schilderen. 
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 Als het gaat om het opnieuw schilderen van gekleurde panden, dan ligt 
een kleurpalet dat aansluit op de meest voorkomende hoofdkleuren zoals 
wit en geel, het meest voor de hand.  

 
 
Gebieden waarvoor een beeldkwaliteitplan geldt 
 
In Maastricht zijn voor een aantal bestaande woon- en bedrijfsgebieden 
reeds beeldkwaliteitseisen vastgelegd in beeldkwaliteitplannen.  
De vigerende beeldkwaliteitplannen zijn in het algemeen vooral gericht op 
de ontwikkeling van het betreffende gebied. Voor het beheer bieden ze vaak 
onvoldoende houvast. Deze gebieden zijn daarom net als de andere be-
schreven in deze nota en geanalyseerd. Waar nodig zijn deze gebieden 
aangegeven als bijzonder gebied waar nadere, aanvullende, welstandscrite-
ria gelden. De volgende bestaande beeldkwaliteitplannen zijn als bijzonder 
gebied in deze nota opgenomen:  
 
Bestaande beeldkwaliteitplannen 
1 Vroendaal (bijzonder gebied G) 
2 Scharn-Noord (bijzonder gebied D) 
3 Heugemerveld (bijzonder gebied C) 
4 De Hazendans deelplan vrije bouwkavels (bijzonder gebied K) 
5 Amby Zuid-Oost vrije sectorkavels (bijzonder gebied E) 
6 Bedrijventerrein Hazendans (bijzonder gebied L) 
 
 
Welstandscriteria 
 
Naast de algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria gelden voor deze 
bijzondere gebieden, vanuit de geldende beeldkwaliteitplannen, voor ont-
werp en toetsing aanvullende criteria. 
Voor de aanvullende welstandscriteria wordt verwezen naar de beeld-
kwaliteitregels van de bestaande plannen. 
 
Naast de hier genoemde gebieden zijn er enkele gebieden dusdanig in ont-
wikkeling, dat hiervoor beeldkwaliteitseisen worden opgesteld. 
 
Beeldkwaliteitplannen in ontwikkeling 
1 Malberg (bijzonder gebied J) 
2 Trichterveld (bijzonder gebied I) 
3 Ambyerveld (bijzonder gebied F) 
4 Bedrijfsterrein Maastricht-Eijsden (bijzonder gebied H) 
 
 

11.2 Objecten 
 
De Rijksmonumenten en het beschermde stadsgezicht worden beschermd 
via de Monumentenwet. Aanpassingen en veranderingen in, op of aan een 
Rijksmonument of beschermd stadsgezicht kunnen alleen op basis van een 
vergunning, voortvloeiend uit de Monumentenwet. Deze objecten worden 
dus sowieso streng beoordeeld, ondanks het bebouwingstype waartoe zij 
behoren. De Rijksmonumenten zijn als object aangemerkt. 
Op de kaarten zijn alle Rijksmonumenten aangegeven, voor zover bij de 
gemeente bekend. De gemeente kan niet instaan voor de volledigheid. 
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Let op: Indien een bouwactiviteit betrekking heeft op een monument is er 
niet alleen een bouwvergunning, maar ook een vergunning op basis van de 
Monumentenwet vereist! 
 

11.3 Ensembles 
 
Naast het gebied van het (uitgebreide) beschermd stadsgezicht en de hier-
voor genoemde gebieden met een beeldkwaliteitplan zijn er nog enkele ge-
bieden als ensemble opgenomen. Dit betreft gebieden waarvoor de criteria 
behorende bij de bebouwingstypen onvoldoende recht doen aan de aanwe-
zige kwaliteiten.  
Het betreft in de eerste plaats een aantal woningcomplexen, die indertijd 
zeer zorgvuldig als een geheel ontworpen zijn, en waarvan de samenhang 
uit welstandsoogpunt extra aandacht verdient. Dit wil niet zeggen dat andere 
complexen minder waardevol zouden zijn. Het betreft enkel complexen, 
waarvoor de criteria van het betreffende bebouwingstype aanvulling behoe-
ven, teneinde de samenhang te kunnen toetsen.  
Daarnaast zijn er complexen oudere bedrijfsbebouwing, waarvan de archi-
tectonische en cultuurhistorische waarde uit welstandsoogpunt extra aan-
dacht vraagt. Ook deze complexen zijn als ensembles aangemerkt, met 
aanvullende welstandscriteria.  
 
In de voorgaande beschrijvingen van de verschillende welstandsgebieden 
zijn de ensembles aangegeven. Het betreft de volgende ensembles: 
 
1 Bouwblok Statensingel 115-145 en Herbenusstraat 98-128; 
2 Woningen aan de Parallelweg 12-29; 
3 Woningen kop Heugemerweg, Akerstraat en Duitse Poort; 
4 Gashouder aan de Lage Frontenweg; 
5 Sfinx Aardewerkfabriek aan de Fromtensingel; 
6 Distributiecentrum aan de Galjoenweg 67; 
7 Bedrijfsgebouw aan de Fregatweg 53; 
8 Bedrijfsgebouw aan de Prins Willem Alexanderweg 64 e.v.; 
9 Flatgebouw aan het Koningsplein 101-117; 
10 Flatgebouw aan het Oranjeplein; 
11 Portiek-etageflat aan het Old Hickoryplein; 
12 Bouwblok aan de Adelbert van Scharnlaan H1-46; 
13 Portiek-etagewoningen Dr. Willemsstraat; 
14 Woningen Westrand 2 e.v.; 
15 Eengezinswoningen Longinastraat 95-103; 
16 Woningen aan de Haspengouw 52 e.v.; 
17 Fabriekscomplex aan de Lage Kanaaldijk 115; 
18 Woningen aan de Lage Kanaaldijk 99-100c; 
19 Directeurswoning aan de Slavante 3; 
20 Woningen aan de Mosasaurusweg; 
21 Woningen aan de Elisabeth Strouvenlaan 5-71b; 
22 Woningen aan het Brandenburgerplein 7-12 e.o.; 
23 Woningen aan de Ambachtsweg 1b/3-33; 
24 Middenstandswoningen aan het Volksplein 19-25; 
25 Woningcomplex aan de Bankastraat 5-13 e.o.; 
26 Woningen aan de Tongerseweg 84-108; 
27 Complex bejaardenwoningen aan de Putepeel; 
28 Woningen aan de Veldspaat en Terra Nigrastraat.  
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Welstandscriteria 
 
Naast de algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria gelden voor de en-
sembles, vanuit de waardering in combinatie met de kenmerken, voor ont-
werp en toetsing de volgende aanvullende criteria: 
 
Voor de ensembles 1 t/m 3, 9 t/m 18 en 20 t/m 28: 
 De oorspronkelijke ensemblewaarde is leidend bij veranderingen. 
 Bij veranderingen en (ver)nieuwbouw is de opbouw en uitstraling van het 

oorspronkelijke complex het uitgangspunt. Wijzigingen mogen de sa-
menhang niet verstoren en dienen te passen in de architectonische iden-
titeit van het complex. 

 
Voor de ensembles 4 t/m 8 en ensemble 19:  
 De oorspronkelijke architectonisch waardevolle industriële opzet van het 

complex is leidend bij veranderingen. 
 Bij veranderingen en (ver)nieuwbouw is de monumentale opbouw en uit-

straling van het complex het uitgangspunt. Wijzigingen mogen de opzet 
niet verstoren en dienen te passen in de architectonische identiteit van 
het complex. 
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12 BEGRIPPENLIJST 
 
A 
 
Aanbouw: Grondgebonden toevoeging, meestal van één bouwlaag aan een 
gevel van een gebouw. 
 
Aangekapt: Aanbouw met kap verbonden met het hoofdgebouw. 
 
Achterkant: De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde 
van een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant 
van een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) niet gekeerd is naar de weg 
of het openbaar groen 
 
Afdak: Hellend of plat dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een 
gebouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen. 

nne. 

tigingsconstructie. 

n 

 
Afstemmen: In overeenstemming brengen met. 
 
Analoog: Overeenkomstig 
 
Antennedrager: Antennemast of andere constructie bedoeld voor de 
bevestiging van een ante
 
Antenne-installatie: Installatie bestaande uit een antenne, een 
antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast 
opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende beves
 
Asymmetrisch dak: Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken. 
 
Authentiek: Overeenstemmend met het oorspronkelijke; origineel; eigen 
kenmerken dragend; oorspronkelijk. 
 
B 
 
Band: Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, meestal 
natuursteen, kunststeen of bakstee
 
Bebouwing: Eén of meer gebouwen en/of andere bouwwerken. 
 
Beschot: Houten bekleding van een muur, inwendig als een lambrisering, 
meestal niet tot de volle hoogte. 
 
Bedrijfsbebouwing: Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, 
werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter. 
 
Behouden: Handhaven, bewaren, in stand houden. 
 
Belendende: Naastgelegen, (direct) grenzend aan. 
 
Bijgebouw: Grondgebonden gebouw meestal in één bouwlaag dat los van 
het hoofdgebouw op het erf of de kavel staat; meestal bedoeld als schuur, 
tuinhuis of garage. 
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Blinde wand, muur of gevel: Gevel of muur zonder raam, deur of andere 
opening. 
 
Blinde bevestiging: Een niet voor het oog waarneembare bevestiging. 
 
Boeiboord: Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal 
uitgevoerd in hout of plaatmateriaal. 

 

. 

. 

 
Boerderij: Gebouw of complex van gebouwen op een erf met een 
(oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij horende woonhuis.
 
Borstwering: Lage dichte muur tot borsthoogte. 
 
Bouwblok: Een geheel van geschakelde of aaneengebouwde bebouwing. 
 
Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen of het vergroten van een bouwwerk.  
 
Bouwlaag: Horizontale reeks ruimten in een gebouw. 
 
Bouwvergunning: Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de 
Woningwet. 
 
Bouwperceel: Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het 
plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 
 
Bouwwerk: Algemene benaming voor alle soorten gebouwde objecten. 
 
Bovenbouw: Bovenste, uit een oogpunt van gebruik meestal belangrijkste 
gedeelte van een gebouw, meestal in tegenstelling tot de onderbouw, het 
dragende gedeelte, fundament. 
 
Brandgevel: Tot de nok opgetrokken gevel tussen belendende percelen om 
het gevaar voor het overslaan van brand te verminderen. 
 
Bungalow: Meestaal vrijstaande woning, waarvan alle vertrekken op de 
begane grond zijn gesitueerd
 
C 
 
Carport: Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een 
woning. 
 
Classicisme: Stroming in de bouwkunst; bouwstijl. 
 
Compositie: Ordening van delen tot een geheel. 
 
Concept: Ontwerp. 
 
Conformeren: Zich voegen naar; gelijkvorming maken; aanpassen aan; 
afstemmen op
 
Context: Omgeving; situatie; geheel van omringende ruimtelijke kenmerken. 
 
Contrasteren: Een tegenstelling vormen. 
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D 
 
Dak: Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of 
meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak. 
 
Dakafdekking: Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking 
is aangebracht.  
 
Dakhelling: De hoek van het dakvlak. 
 
Dakkapel: Ondergeschikte toevoeging aan een dakvlak, vooral bedoeld om 
de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. 
 
Daklantaarn: Opgetilde lichtdoorlatende constructie in dakvlak (daklicht). 
 
Daknok: Hoogste punt van een schuin dak. Horizontale snijlijn van twee 
dakvlakken, de hoogste lijn van het dak 
 
Dakopbouw: Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de 
nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak 
verandert. 
 
Dakraam: Raam in een dak. 
 
Daktrim: Afwerking bovenzijde dakrand ten behoeve van waterkering. 
 
Dakvlak: Een vlak van het dak/kap. 
 
Dakvoet: Laagste punt van een schuin dak. Het snijpunt van de daklijn en 
de onderliggende gevellijn. 
 
Damwandprofiel: Metalen beplatingmateriaal met een damwandprofilering. 
 
Detail: Ontmoeting/aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en 
dak of gevel en raam. 
 
Detaillering: Uitwerking, weergave van de verschillende onderdelen c.q. 
aansluitingen. 
 
Diversiteit: Verscheidenheid, afwisseling, variatie. 
 
Doorsnede: Vlak waarlangs een bouwwerk of bouwmassa is doorgesneden 
en dat vervolgens in detail op een tekening is geprojecteerd (profiel). 
 

Langsdoorsnede: Doorsnede over de lengte van een bouwwerk. 
Dwarsdoorsnede: Doorsnede over de breedte van een bouwwerk. 

 
Drager en invulling: De drager is de constructie van een gebouw, waaraan 
de invulling is toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind. (Heeft 
vooral betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het 
verschil tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in een groot 
gebouw of rij huizen te onderscheiden.) 
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E 
 
Ensemble: Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel. 
 
Erf: Al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan, dat direct is 
gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van 
het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan van 
toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt. 

n 

 genoemd. 

t. 

en. 

 
Voorerf: gedeelte van het erf dat aan de voorzijde van het gebouw is 
gelege
Achtererf: gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het gebouw is 
gelegen 
Zijerf: gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen 

 
Eerste verdieping: Tweede bouwlaag van de woning of het woongebouw, 
een souterrain of kelder niet daaronder begrepen. 
 
Erker: Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een 
gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en 
glas. 
 
F 
 
Flat: Groot gebouw met meerdere verdiepingen/woonlagen. De 
appartementen in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt 
flat/flatjes
 
G 
 
Galerij: Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft 
tot de afzonderlijke woningen. 
 
Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, 
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vorm
 
Gepotdekseld: Horizontaal gedeeltelijk over elkaar vallende gevelbeplating 
(oorspronkelijk houten planken). 
 

 Gevel: Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen. 
 
(Gevel)geleding/gevelcompositie: Onderverdeling van de gevel in kleinere 
vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel door 
middel van gevelopeningen, metselwerk, verspringingen of andere 
gevelkenmerken en -detaillering
 
Gevelmakelaar: Decoratieve bekroning van een geveltop. 
 
Goot: Waterafvoer, veelal tussen gevel en dakvlak.  
 
Goothoogte: Verticaal vanaf de bovenkant goot, boeiboord, druiplijn of 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan de gemiddelde hoogte van 
het aan dat bouwwerk aansluitende, afgewerkte bouwperceel. 
 
Gootklos: Zie klossen. 
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Gootlijn: Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de ge-
vel vormen. 
 
H 
 
Hoekaanbouw: Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan 
de hoek van een gebouw. 
 
Hoek- en kilkeper: snijlijn van twee aansluitende dakvlakken. 
 
Hoofdgebouw: Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie 
of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken 
 
Hybride: Uit heterogene elementen opgebouwd. 
 
I 
 
Idioom: bijzondere, karakteristieke manier van vormgeving. 
 
Industriebebouwing: Bebouwing met een industriële bestemming. 
 
Installatie: Set van beeld- en/of geluidsapparatuur, het aanbrengen van 
technische toestellen (montage) en/of deze toestellen zelf. 
 
Integreren: Tot een geheel samenvoegen. 
 
Inzichtelijk: Inzicht verschaffend. 
 
K 
 
Kap: Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de 
dakbedekking draagt. 

akgoten. 

en. 

 
Kavel: Grondstuk, kadastrale eenheid. 
 
Kern: Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of 
stad. 
 
Kleurstelling: Naast elkaar toepassen van bepaalde kleuren. 
 
Kleurenpallet: Reeks van samenhangende kleuren, typerend voor een 
bepaald gebouw of bepaalde omgeving. 
 
Klossen: Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter 
ondersteuning van uitstekende onderdelen van een gebouw zoals d
 
Koof: (Gebogen of schuin) vlak dat de overgang vormt tussen de wand en 
de zoldering van een vertrek. 
 
Kop: In het algemeen gebruikt om de smalle kant van een rechthoekige 
vorm aan te duiden, bijvoorbeeld bij een gebouw. 
 
Kopgevel: Gevel aan het smalle eind/de kop van een gebouw. 
 
Kroonlijst: Bovenste lijst van een hoofdgestel, boven het fries, in het 
algemeen ter beëindiging van een gebouw naar bov
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L 
 
Lak: Afwerklaag van schilderwerk. 
 
Langsgevel: Gevel van een bouwwerk in de lengterichting langs de weg 
gelegen. 

t. 

 
Lantaarn: Lichtopening in een dak- of gevelvlak (zie ook daklantaarn). 
 
Latei: Draagbalk boven gevelopening. 
 
Lessenaarsdak: Dak met één hellend, niet onderbroken, dakvlak. 
  
Lichtkoepel: Raamconstructie meestal in een plat dak, in de vorm van een 
koepel. 
 
Lijst: Een meestal versierde en geprofileerde rand als bekroning van de 
bovenzijde van een gevel. Kroonlijst, gootlijs
 
Lineair: Rechtlijnig, langgerekt. 
 
Lint(bebouwing): Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs 
een weg of waterverbinding. 
 
Luifel: Afdak buiten tegen de muur van een gebouw aangebracht en verder 
niet ondersteund, meestal boven een deur, raampartij of gehele pui. 
 
M 
 
Maaiveld: Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens 
tussen grond en lucht, de gemiddelde hoogte van het terrein, grenzend aan 
de gevels, op het tijdstip van de aanvraag om bouwvergunning. 
 
Mansardekap: Een dak met aan twee zijden onder een stompe hoek 
geknikt of gebroken dakvlak. 
 
Markies: Opvouwbaar zonnescherm. 
 
Massa: Zichtbaar volume van bebouwing. 
  
Materialisering: Materiaalgebruik.  
 
Metselverband: Het zichtbare patroon van metselwerk.  
 
Middenstijl: Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn.  
 
Monument: Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de 
Monumentenwet 1988, zoals deze luidt op het tijdstip van het in ontwerp ter 
inzage leggen van het ontwerp van dit plan. 
Morfologie: Leer van vormen zelf als geheel of systeem. 
 
Muurdam: Op de erfgrens aan de gevel gemetselde muur.  
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N 
 
Natuurlijke waarde: De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt 
door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische 
elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 

.  

t. 

baar groen.  

n. 

gen. 

 
Negge: Het vlak c.q. de maat tussen de buitenkant van de gevel en het 
kozijn
 
Nokvorst: Halfronde dakpan (vorstpan) voor de nok van het dak. 
 
O 
 
Ondergeschikt: Voert niet de boventoon. 
 
Onderbouw: Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op 
de begane grond van een huis met meerdere verdiepingen. 
 
Ontsluiting: De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein.  
 
Oorspronkelijk: Origineel; aanvankelijke vorm; authentiek. 
 
Oorspronkelijke gevel: Gevel behorend tot de oudste gevels van een 
gebouw; gevel van een gebouw in zijn oorspronkelijke staa
 
Openbaar groen: Met het openbaar groen wordt bedoeld hetgeen 
daaronder in het normale spraakgebruik wordt verstaan, zoals parken 
plantsoenen en speelveldjes, die het gehele jaar (of een groot deel van het 
jaar) voor het publiek toegankelijk zijn. Een weiland, bos of water kan in dit 
verband niet worden aangemerkt als open
 
Orthogonaal: Rechthoekig. 
 
Oriëntatie: De hoofdrichting van een gebouw. 
 
Overstek: Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen 
deel. 
 
P 
 
Paneel: Rechthoekig vlak, geplaatst in een omlijsting. 
  
Parcelering: Het verdelen in kleinere stukken. 
 
Penant: Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, 
metselwerk in een gevel langs openinge
 
Penthouse: Appartement op de hoogste verdieping van een flat-
/appartementengebouw. 
 
Perceelsgrens: De grens van het bouwperceel. 
 
Pilaster: Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog of 
hoofdgestel te dra
 
Plaatmateriaal: Materiaal van kunststof, staal, hout meestal ten behoeve 
van gevelbekleding. 
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Plattegrondontwikkeling: De ontwikkeling en verandering van het 
grondplan van een gebouw. 

gevoerd. 

/post. 

e wand. 

eringssloten. 

 
Plint: Een duidelijk te onderscheiden horizontale lijn aan de onderzijde van 
een gebouw. 
 
Profiel: omtrek van een gebouw of bouwdeel (bijvoorbeeld kozijn) of een 
doorsnede daarvan. 
 
Profilering: aangebrachte vorm en maatvoering van profiel  
 
Portiek: Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringende ruimte 
voor de straat- of toegangsdeur. 
 
R 
 
Raamdorpel: Horizontal stenen element onder de onderdorpel van een 
houten kozijn, dat ervoor zorgt dat water onder het kozijn buiten het 
muurvlak wordt af
 
Raamhout: Hout waaruit ramen vervaardigd worden of omlijsting 
waarbinnen het paneel van een deur of beschot wordt ingesloten. Ook wel 
draaiende of schuivende delen van kozijn
 
Referentiekader: Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde 
groep waarnaar verwezen kan worden. 
 
Renovatie: Vernieuwing. 
 
Respecteren: Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen. 
 
Rijenwoningen: Geschakelde eengezinswoningen in een rij. 
 
Ritmiek: Regelmatige herhaling. 
 
Rollaag: Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop 
gemetselde stenen. Horizontale of gebogen rij stenen of betonbalk boven 
een gevelopening of aan de bovenzijde van een gemetseld
 
Rooilijn: Lijn die in het bestemmingsplan of bouwverordening aangeeft 
waarbinnen gebouwd mag worden. 
 
S 
 
Schilddak: Dak, gevormd door twee driehoekige schilden aan de smalle en 
twee trapeziumvormige aan de lange zijde. 
 
Slagenlandschap: Een landschap met langgerekte ontginningslinten met 
haaks daarop een stelsel van smalle kavels gescheiden door 
afwat
 
Situering: Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving. 
 
Speklaag: lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, 
doorgaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen. 
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Stijl: Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een be-
paalde stroming. 
 
T 
 
Tactiel: Met de tastzin verbonden. 
 
Tent-, punt- of piramidedak: Dak gevormd door vier driehoekige 
dakschilden die in één punt bijeenkomen. 

. 

et 1994. 

).  

 
Textuur: De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus 
de oneffenheden van de steen en het voegwerk). 
 
Tympaan: Driehoekig of segmentvormige bekroning van een (klassiek) 
gebouw of van een onderdeel daarvan
 
U 
 
Uitbouw: Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het 
gebouw toegankelijk is. 
 
Uitvalscherm: Oprolbaar zonnescherm. 
 
V 
 
Verdieping: bouwlaag 
 
Volant: Strook stof als afronding en versiering van zonnescherm of markies. 
 
Voorgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
 
Voorgevelrooilijn: Voorgevelrooilijn als bedoeld in het bestemmingsplan 
dan wel de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Voorkant: De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van 
een gebouw alsmede de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van 
een gebouw voor zover die zijde (zijdelings) gekeerd is naar de weg of het 
openbaar groen. 
 
W 
 
Weg: Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de 
Wegenverkeersw
 
Windveer: Plank bevestigd langs de kanten van een met riet of pannen 
gedekt dak ter afdekking van de voorrand. Wordt soms aan de bovenzijde 
over elkaar gekeept.  
 
Woning: Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting 
van één afzonderlijke huishouding. 
Wolfseind: De beëindiging van een zadeldak, waarbij één of beide 
dakschilden op de kop een afgeknot dakschild heeft/hebben (wolfseind
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Z 
 
Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch 
profiel. 
 
Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een 
bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen. 
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13 REGISTER VAN STRAATNAMEN 
 
straatnaam gebied
A2 4,3 
A2 5,1 
A2 5,2 
A2 5,3 
A2 6,2 
A79 5,2 
Aalbersestraat Minister 5,1 
Aalkeborg 5,3 
Aan het Valderen 6,1 
Aanruwe 8,3 
Aartshertogenplein 5,1 
Aartshertogenstraat 5,1 
Abdissenweg 4,2 
Abtstraat 3,2 
Acaciahoven 5,2 
Academieplein 3,2 
Acht Zaligheden 8,1 
Achter de Barakken 3,2 
Achter de Comedie 3,1 
Achter de Hoven 5,2 
Achter de Molens 3,2 
Achter de Oude Minderbroeders 3,2 
Achter het Vleeshuis 3,1 
Aesculaapstraat 8,1 
afrit Gronsveld 6,2 
Akeleistraat 8,1 
Akenstraat Burgemeester van 5,1 
Akenweg Van 8,3 
Akersteenweg 5,2 
Akerstraat 3,3 
Albertiplein 3,3 
Albertusstrat 5,1 
Alde Caerteruwe 8,3 
Aldegondapad 5,1 
Aldengoorstraat Kasteel 5,1 
Aldenhofpark 3,2 
Aleidisstraat 4,4 
Alentelaan 8,2 
Alesiahof 8,3 
Alexanderstraat Pater 4,4 
Alexanderweg Willem 4,2 
Allendedomein Salvador 6,1 
Amalbergastraat 5,1 
Amandusstraat Sint 7,1 
Ambachtsweg 8,1 
Ambiorixweg 5,2 
Ambonstraat 8,1 
Ambyerstraat Noord 5,2 
Ambyerstraat Zuid 5,1 
Ambyerstraat Zuid 5,2 
Ambyerweg 5,2 
Amfoorstraat 8,2 
Amorsplein Sint 3,1 
Amperestraat 5,1 
Andoornstraat 8,1 
Andreasweg Sint 7,1 
Anemonenstraat 8,1 
Angelicabeemd 6,1 
Anjelierenstraat 8,1 
Anjoulaan 7,2 
Ankerkade 4,2 
Annadal Sint 8,1 
Annalaan Sint 3,2 
Annalaan Sint 8,1 
Antonietenstraat 3,2 
Antoniuslaan Sint 3,3 
Apollohof 8,3 
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Apostelengang 3,2 
Appelhegge 5,2 
Appelpad 5,2 
Appelvinkstraat 6,1 
Appiushof 8,3 
Aramislaan 7,2 
Aramislaan 8,2 
Aramispad 7,2 
Arcadiastraat 7,2 
Archipelstraat 8,1 
Arenborghoeve 5,2 
Ariensstraat Alfons 5,1 
Ariensstraat Alfons 6,1 
Arkebusruwe 8,3 
Arnulfstraat Keizer 5,1 
Arrestruwe 8,3 
Artsenijstraat 8,1 
Askalonstraat 4,2 
Assenstraat Van 5,2 
Asseweg 6,1 
Asterstraat 8,1 
Athoslaan 7,2 
Athospad 7,2 
Atlasdonk 8,3 
Atoomstraat 5,2 
Atropabeemd 6,1 
Attilaweg 5,2 
Aubeldomein 6,1 
Augustushof 8,3 
Aureliushof 8,3 
Austrasiestraat 5,1 
Auwerhofstraat 5,2 
Aventijnhof 8,3 
Avenue Céramique 3,3 
Aylvalaan 7,1 
Azamonstraat 4,2 
Baanderthoeve 5,2 
Bakiijeweg 4,2 
Bakstraat Dokter 8,1 
Balijeweg 4,2 
Balistraat 8,1 
Balsemienbeemd 6,1 
Bandoengweg 8,1 
Bankastraat 8,1 
Banniersborg 5,3 
Banruwe 8,3 
Barbotinestraat 8,2 
Basileahof 8,3 
Bassin 3,2 
Bastionstraat 8,1 
Bat Het 3,1 
Bat Het 3,2 
Bataviaplantsoen 8,1 
Batavierenstraat 5,1 
Battalaan Alexander 3,3 
Batterijstraat 3,2 
Bauduinstraat Burgemeester 5,1 
Bavestraat 8,2 
Bazuinstraat 8,1 
Bazuinstraat 8,2 
Beatrixstraat 4,4 
Becanusstraat 8,1 
Bechlaan Joseph 5,2 
Bechlaan Joseph 6,1 
Beeldsnijdersdreef 8,1 
Beeldsnijdersdreef 8,2 
Beeltplein 3,2 
Beemdenplein 6,1 
Beente De 6,1 
Beerselstraat 5,1 
Begijnenstraat 3,2 
Begoniastraat 8,1 
Belkensborg 5,3 

 126



Bellefroidlunet 3,3 
Bellomontedomein 6,1 
Bemelergrubbe 5,2 
Bemelerweg 5,2 
Bemelmansstraat Schepen 5,1 
Benedenstraat Professor van 5,1 
Beneluxstraat 5,2 
Berceusestraat 8,2 
Bergerstraat 5,1 
Bergerstraat 5,2 
Berghestraat Secretaris van 5,2 
Berghstraat Van den 3,3 
Bergmansweg 5,1 
Bergmansweg 5,2 
Bergweg 7,1 
Berkenhoven 5,2 
Bernardusstraat Sint 3,2 
Bernhardlaan 5,2 
Besmerstraat 8,3 
Bethaniestraat 4,2 
Bethlehemstraat 4,2 
Beukenhoven 5,2 
Beukenlaan 4,2 
Beukenlaan 4,3 
Beusdaelplein Kasteel 5,1 
Beyenlaan Johan Willem 6,1 
Beyerstraat Jan de 8,2 
Bieleveltstraat Antonius 3,3 
Biesenweg 3,2 
Biesenweg 4,1 
Bieslanderweg 7,2 
Billitonstraat 8,1 
Bilserbaan 8,1 
Bisschopsingel Prins 3,2 
Bisschopsingel Prins 7,1 
Bisschopsmolengang 3,2 
Bisschopstraat Lodewijk de 4,1 
Blancaartstraat 8,2 
Blanckenberghofstraat 5,2 
Bleienbeekstraat Kasteel 5,1 
Blekerij 7,1 
Blijderuwe 8,3 
Bloemendaelhofstraat 5,2 
Bloemenweg 5,1 
Bobinedonk 8,3 
Bockenstraat Felix 7,2 
Bodemsweg 5,2 
Boekenderweg 4,3 
Boekvinkstraat 6,1 
Bogaardenstraat 3,2 
Bogaartsborg 5,3 
Bohrstraat Niels 5,2 
Bokaalstraat 8,2 
Boksdoorn 5,2 
Bolderikplein 6,1 
Bolderikweerd 6,1 
Bolivardomein 6,1 
Bombarderuwe 8,3 
Bombeydaal 5,3 
Bonnefantenstraat 3,2 
Bononiahof 8,3 
Bontwerkersdreef 8,2 
Borghaag 5,3 
Borgharenweg 4,2 
Borgharenweg 4,4 
Bornedaal 5,3 
Borneostraat 8,1 
Borneostraat 8,2 
Boschlunet 3,3 
Boschstraat 3,1 
Boschstraat 3,2 
Bosquetplein De 3,2 
Bosscherweg 4,1 

 127



Bosveldweg 4,4 
Botsaartstraat 8,2 
Bouillonstraat 3,2 
Bourgogneplein 3,1 
Bourgogneplein 3,2 
Bourgognestraat 3,2 
Bourgognestraat 3,3 
Bouwert 6,1 
Bovenste Bosch 5,3 
Bovenstraat 4,4 
Boviersdaal 5,3 
Brandenburgerplein 8,1 
Brandenburgerweg 8,1 
Bredestraat 3,1 
Breemakkergaard 5,3 
Breulingstraat 3,2 
Briegdenweg 8,3 
Brigidastraat 4,4 
Bronckweg 5,3 
Bronweg 5,2 
Brouwersweg 8,1 
Brunestraat 8,2 
Brusborg 5,3 
Brusselsestraat 3,2 
Brusselseweg 8,1 
Brusselseweg 8,2 
Brusselseweg 8,3 
Bruysterbosch 5,3 
Bunderbosch 5,3 
Bunderruwe 8,2 
Bunderruwe 8,3 
Bundervoetpad 4,4 
Burgemeestersplein 5,1 
Burghtstraat 5,2 
Busselplein 8,3 
Busselruwe 8,3 
Buxushoven 5,2 
Cabergerweg 4,1 
Cabergerweg 8,1 
Cabergerweg 8,2 
Cabernetlaan 7,2 
Caesarhof 8,3 
Caestertstraat Kasteel 5,1 
Cajersborg 5,3 
Caldenborghlaan Wethouder van 5,2 
Calvariestraat 3,2 
Camphaag 5,3 
Cannerplein 8,1 
Cannerweg 7,2 
Cantecleerstraat 8,2 
Capitoolhof 8,3 
Capucijnengang 3,2 
Capucijnenstraat 3,2 
Carmelstraat 4,2 
Carolijnruwe 8,3 
Cartielsstraat Kasteel 5,1 
Cassedonk 8,3 
Cassiushof 8,3 
Castelmorelaan 7,2 
Catharinastraat Sint 3,2 
Cederhoven 5,2 
Celadonstraat 8,2 
Celebesstraat 8,1 
Celestastraat 8,2 
Cellebroedersstraat 3,2 
Cellostraat 8,2 
Centaurenhof 8,3 
Centruwe 8,3 
Cereshof 8,3 
Ceulenstraat Burgemeester 7,1 
Chablislaan 7,2 
Chambertinlaan 7,2 
Chamottestraat 8,2 
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Champs Elyseesweg 3,2 
Champs Elyseesweg 7,2 
Childebertstraat Koning 5,1 
Chorisborg 5,3 
Christusdoorn 5,2 
Chrysantenstraat 8,1 
Churchilllaan 5,2 
Cijnsruwe 8,3 
Cimbalenstraat 8,2 
Claudiushof 8,3 
Clavareaustraat 8,1 
Clavecymbelstraat 8,2 
Cleenbejach 8,2 
Clematisbeemd 6,1 
Clermontlunet 3,3 
Clotsstraat Valentijn 3,3 
Clovisstraat Koning 5,1 
Cluynshofstraat 5,2 
Cobbenhagenstraat Professor 5,1 
Coclersstraat 3,3 
Coehoornstraat Menno van 8,1 
Coenegrachtstraat Gustaaf 7,2 
Commandeurslaan 3,2 
Commandeurslaan 4,1 
Concordiastraat 5,2 
Condestraat 8,1 
Coninxstraat Burgemeester 5,2 
Coppestraat 8,2 
Corlettstraat Generaal 5,1 
Cornelisstraat Sint 4,4 
Cortenbachlaan Kasteel 5,1 
Cortenstraat 3,2 
Cortenstraat Burgemeester 5,2 
Cörversplein 3,1 
Courtoisstraat 8,2 
Coxstraat 3,2 
Crahaystraat Professor 5,1 
Craiantstraat 8,2 
Cramer van Brienenstraat 5,2 
Creusenhofstraat 5,2 
Criekenput 8,2 
Crusaatruwe 8,3 
Cruyshaag 5,3 
Cupidohof 7,2 
Cupidohof 8,3 
Curiepad Madame 8,1 
Cuwaartlaan 8,2 
Cuyleborg 5,3 
Cuypersdaal 5,3 
Cyclopenhof 8,3 
Cypressenhoven 5,2 
D’Artagnanlaan 7,2 
Daaldersruwe 8,3 
Daalstraat 4,4 
Daelenbroeckstraat Kasteel 5,1 
Daelhofpad 7,2 
Daemslunet 3,3 
Dagobertstraat 5,1 
Dalingsweg 7,2 
Dampstraat 5,2 
Dassenstraat 4,1 
Dauphinelaan 7,2 
Dauphinelaan 8,1 
Debyelaan P. 6,1 
Debyeplein P. 6,1 
Decorstraat 8,2 
Dellenweg 4,4 
Dellinge Aan de 6,1 
Delruellestraat Pastoor 8,1 
Demertdwarsstraat 5,2 
Demertstraat 5,2 
Dennenhoven 5,2 
Desire Leesensstraat 5,2 
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Dianahof 8,3 
Didohof 8,3 
Diederik van Havertstraat 5,2 
Diependaalpad 7,2 
Diependaalweg 7,2 
Diets-Heurpad 8,3 
Dingemansstraat Ir. 5,2 
Distele De 6,1 
Distelvinkstraat 6,2 
Doesweien 6,1 
Dolmansstraat 4,2 
Dom Aan de 6,1 
Dominikanerkerkstraat 3,1 
Dominikanerplein 3,1 
Doomhoeve 5,2 
Doornlaan 5,2 
Doosenbergweg 8,3 
Dopplerdomein 6,1 
Dorpstraat 5,2 
Dorspad 5,2 
Doubletstraat 4,1 
Dousbergparcours 8,3 
Dousbergweg 8,3 
Drabbelstraat 7,2 
Drachmenruwe 8,3 
Drenckgaard 5,3 
Drencklingsweg 8,3 
Dresenstraat Pierre 5,2 
Drossaardruwe 8,3 
Drusushof 8,3 
Duboisdomein 6,1 
Duindoorn 5,2 
Duitsepoort 5,1 
Dukaatplein 8,3 
Dukaatruwe 8,3 
Dumoulinstraat Professor 5,1 
Ebemistendreef 8,2 
Eburonenweg 5,1 
Edisonstraat 5,1 
Eendekooistraat 4,1 
Eenhoornsingel 8,1 
Effileursdonk 8,3 
Eijsder Bosch 5,3 
Eikelstraat 3,1 
Eikenhoven 5,2 
Einsteinstraat 5,2 
Eisenhoeve 5,2 
Eisenhowerstraat Generaal 5,1 
Eksterstraat 3,1 
Elderenstraat Kasteel 5,1 
Electronstraat 5,2 
Elenstraat Antoon van 8,1 
Ellecuylgaard 5,3 
Elruwe 8,3 
Elzenhoven 5,2 
Emailstraat 8,2 
Emilionlaan 7,2 
Emmaplein  Koningin 3,2 
Emmaplein Koningin 8,1 
Emmausstraat 4,2 
Endepolsdomein 6,1 
Engelenstraat Schepen 5,1 
Erasmusdomein 6,1 
Erensteinstraat Kasteel 5,1 
Erfprinsbastion 8,1 
Ermerikstraat 8,2 
Escalijnruwe 8,3 
Esdoorn 5,2 
Esdoornhoven 5,2 
Europalaan 5,2 
Europaplein 5,1 
Europaplein 5,2 
Everstraat 4,1 

 130



Eyckstraat Van 4,1 
Eykelborg 5,3 
Ezelmarkt 3,2 
Factorijstraat 8,1 
Fagotstraat 8,1 
Falconetruwe 8,3 
Fatimaplein 8,1 
Faunushof 8,3 
Fazantenstraat 4,1 
Fibrillendonk 8,3 
Filigraandonk 8,3 
Finestraat 8,2 
Firapeel 8,2 
Flamentstraat August 8,1 
Flaminiushof 8,3 
Flintstraat 8,2 
Florasingel 8,1 
Floressstraat 8,1 
Floretruwe 8,3 
Florijnruwe 8,3 
Foliodonk 8,3 
Forcadentstraat 8,2 
Forfeitruwe 8,3 
Fort Willemweg 4,1 
Fort Willemweg 8,1 
Fort Willemweg 8,2 
Fortunahof 8,3 
Forum 6,1 
Franckstraat Cesar 5,2 
Frankenstraat 5,1 
Franquinetstraat 8,1 
Fransensingel 3,2 
Frederikbastion 8,1 
Fregatweg 4,2 
Fregatweg 4,3 
Friezenplein 5,1 
Friezenstraat 5,1 
Frontensingel 3,2 
Furniusstraat 8,1 
Gaffellaan 5,2 
Gaginistraat Petrus 8,2 
Galileastraat 4,2 
Galjoenweg 4,2 
Galopiahof 8,3 
Gandhiplein 6,1 
Ganzendries 7,1 
Ganzenstraat 4,1 
Ganzerikweerd 6,1 
Gardelaan 7,2 
Gardeniersstraat 7,1 
Gardepad 7,2 
Gascognelaan 7,2 
Gaspeldoorn 5,2 
Geelgietersdreef 8,2 
Gelissendomein 6,1 
Gellikstraat 8,3 
Geneinde 4,4 
Gentelaan 8,1 
Gentelaan 8,2 
Gentiaanstraat 8,1 
Gerarduspad Sint 5,1 
Gerardusweg Sint 5,1 
Gerardusweg Sint 5,2 
Gerbergastraat 5,1 
Gerckenshaag 5,3 
Gerechtigheidslaan 5,2 
Gerlachusweg Sint 7,2 
Gersthegge 5,2 
Gewaaistraat 8,3 
Gewantmakersdreef 8,2 
Geyaartsborg 5,3 
Gichtenruwe 8,3 
Giel Duijkersstraat 5,2 
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Gielenstraat Peter 8,2 
Gildenweg 8,1 
Gilles Doyenstraat 8,2 
Giselbertstraat 5,1 
Glacisweg 7,1 
Glazeniersdreef 8,2 
Glazeniersdreef 8,3 
Glazuurstraat 8,2 
Goedenraadstraat Kasteel 5,1 
Goeman Borgesiusplantsoen Min. 8,1 
Goentoerstraat 8,1 
Goeriondomein Ben 6,1 
Goghstraat Van 5,2 
Goltziusstraat 4,1 
Goovaertsweg Henri 7,1 
Goudenweg 8,2 
Goudenweg 8,3 
Goudvinkplein 6,1 
Goudvinkstraat 6,1 
Gouvernementspad 6,1 
Gozewijnstraat 4,4 
Graaflandlaan Robert 8,2 
Graanmarkt 3,2 
Graanmolen 6,1 
Granietstraat 8,2 
Grannnushof 8,3 
Gravelaan Josua de 8,2 
Gravenstraat 5,2 
Grebbedaal 5,3 
Greinruwe 8,3 
Gretrystraat 5,2 
Griend 3,3 
Griffoenruwe 8,3 
Grimbeertstraat 8,2 
Groenvinkstraat 6,1 
Groenvinkstraat 6,2 
Groesbeekstraat Professor van 5,1 
Gronsvelderweg 6,1 
Gronveld zijweg 5,1 
Grote Gracht 3,2 
Grote Looiersstraat 3,2 
Grote Staat 3,1 
Grotedries 4,4 
Gruttersdreef 8,2 
Gruytersstraat Elisabeth 8,1 
Gubbelstraat 3,2 
Guineastraat 8,1 
Haafkensborg 5,3 
Haagdoorn 5,2 
Haakbusruwe 8,3 
Haamhegge 5,2 
Haammakersdreef 8,2 
Habetsstraat Pastoor 3,2 
Habetsstraat Pastoor 8,1 
Habsburgerplein 5,1 
Habsburgerstraat 5,1 
Haesenstraat Pastoor 7,2 
Haeskensdaal 5,3 
Hagengaard 5,3 
Hagenstraat 5,2 
Hallsteinplein Walter 6,1 
Halsstraat Frans 5,2 
Halvemaanstraat 8,1 
Hamalstraat Van 4,4 
Hamerthoeve 5,2 
Hanedoorn 5,2 
Hanneronstraat Professor 5,1 
Harenstraat Adam van 4,4 
Harsteltborg 5,3 
Hartelsteinstraat Kasteel 5,1 
Haspengouw 5,2 
Haspengouw 5,3 
Hasseltkade Van 3,2 
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Havenstraat 3,1 
Haverhegge 5,2 
Hazendanslaan 8,3 
Hazendansplein 8,3 
Hazendansweg 8,3 
Hebronstraat 4,2 
Heerder Groenweg 5,2 
Heerder Holstraat 5,2 
Heerder Holstraat 5,3 
Heerderbroek 5,2 
Heerderdwarsstraat 5,1 
Heerderrein 5,3 
Heerderweg 5,1 
Heerstraat Godefridus van 5,2 
Heggenstraat 3,1 
Heienstraat Kasteel 5,1 
Heijnenstraat Pastoor 5,2 
Heilige Geest 3,1 
Heimoweg 8,1 
Heinsbergstraat 4,4 
Heisterumhoeve 5,2 
Heivinkstraat 6,1 
Heiweg 7,1 
Heksenstraat 3,2 
Helgersstraat Schepen 5,1 
Hellebaardruwe 8,3 
Helmstraat 3,1 
Helpoort 3,2 
Henisstraat 8,3 
Henketplein Professor 5,1 
Hennequinstraat Burgemeester 5,1 
Herbenusstraat 3,2 
Herculeshof 8,3 
Herdenkingsplein 3,2 
Herendaal 5,3 
Hermanspark Henri 3,2 
Hermansstraat Gebroeders 3,3 
Hermelijnstraat 8,2 
Hermesweg 7,2 
Hersintlaan 8,2 
Hertellplein 3,3 
Hertog van Brabantlaan 4,4 
Hertogsingel 3,2 
Heserstraat 8,2 
Heserstraat 8,3 
Hessen Casselstraat Prins 7,1 
Heugemer Kerkstraat 6,1 
Heugemer Molenstraat 6,1 
Heugemer Pastoorstraat 6,1 
Heugemerpad 6,1 
Heugemerstraat 6,1 
Heugemerwater Aan het 6,1 
Heugemerweg 3,3 
Heugenstraat Mathijs 5,2 
Heukelommerweg 7,2 
Heukelplein 5,2 
Heukelstraat 5,1 
Heukelstraat 5,2 
Heydenstraat Van der 4,4 
Heyedaal 5,3 
Heylerhofflaan Van 3,2 
Hilariusstraat Sint 3,2 
Hillenraadweg Kasteel 5,1 
Hintzenstraat 8,1 
Hochterpoort 3,2 
Hodgesstraat Generaal 5,1 
Hoefboomgaard 5,3 
Hoekerweg 4,2 
Hoenderstraat 3,1 
Hoffmansstraat 8,1 
Hofmeiersplein 5,1 
Hofmeiersstraat 5,1 
Hoge Barakken 3,3 
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Hoge Brug 3,2 
Hoge Kanaaldijk 7,1 
Hoge Weerd 6,1 
Hogeborg 5,3 
Holdaal 5,3 
Hollmanstraat Joseph 8,1 
Holsteinbastion 8,1 
Holstraat 4,4 
Holtmeulenstraat Kasteel 5,1 
Holtumhoeve 5,2 
Hondiusdomein 6,1 
Hondstraat 3,1 
Hoogbosch 5,3 
Hoogbrugplein 3,3 
Hoogbrugstraat 3,2 
Hoogbrugstraat 3,3 
Hoogfrankrijk 3,2 
Hoograamstraat 3,2 
Hooverenweg 5,2 
Horatiushof 8,3 
Horlogiersdreef 8,2 
Hornestraat 5,1 
Houbenstraat Gouverneur 5,2 
Houtmaas 3,1 
Hovellstraat Baron van 5,1 
Hovenstraat 5,2 
Hubert Jaminstraat 5,2 
Hubert Parisstraat 5,1 
Hubertuslaan Sint 3,2 
Hubertuslaan Sint 7,1 
Hulsforthoeve 5,2 
Hultersdreef 8,2 
Hunnenweg 5,2 
Huyssenslaan Peter 8,2 
Hyacinthenstraat 8,1 
Iepenhoven 5,2 
IJzerenkuilenweg 5,2 
In de O 5,2 
Industrieweg 4,1 
Ingelsen Hoof Den 3,2 
Ingelsen Hoof Den 7,1 
Ireneweg 4,4 
Irisbeemd 6,1 
Isabellastraat 5,1 
Isendornstraat Van 4,4 
Italliestraat Professor van 5,1 
Itersondomein 6,1 
Jaagpad Oost 4,1 
Jaagpad West 4,1 
Jachthoornstraat 4,1 
Jacobstraat Sint 3,1 
Jacobsweg Pastoor 5,1 
Jacobsweg Pastoor 5,2 
Jan Baptistplein Sint 4,2 
Janssenlaan Pastoor 5,2 
Januaristraat 7 5,2 
Janushof 8,3 
Jasparstraat Edmond 8,1 
Javastraat 8,1 
Javastraat 8,2 
Jekermolenweg 7,2 
Jekerschans 7,1 
Jekerstraat 3,2 
Jekerweg 3,2 
Jekerweg 7,1 
Jerichoplein 4,2 
Jerichostraat 4,2 
Jeruzalemweg 4,2 
Jodenstraat 3,1 
Jonasgang Henri 8,2 
Jonaslaan Henri 8,2 
Joppenhofstraat 5,2 
Josephstraat Sint 5,2 
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Judeaweg 4,2 
Julianastraat 4,4 
Juliweg 1 5,2 
Junohof 8,3 
Jupiterhof 8,3 
Kaarskoopruwe 8,3 
Kakeberg 3,2 
Kalanderdonk 8,3 
Kaleminkstraat 3,1 
Kalfstraat 7,1 
Kamilleweerd 6,1 
Kanjelkant 4,4 
Kanstraat  Pastoor van 4,4 
Kantoorweg 8,3 
Kanunnikencour 3,1 
Kapelaanstraat 4,4 
Kapelstraat 5,2 
Kapelstraat 7,2 
Kapelweg 7,1 
Kapittelgang 6,1 
Kapittellaan 6,1 
Karbindersdreef 8,2 
Karelplein Keizer 3,1 
Karelplein Keizer 3,2 
Karimatastraat 8,1 
Karolingenstraat 5,1 
Karpoensraat 3,1 
Karpoensraat 3,2 
Karposthegge 5,2 
Karveelweg 4,2 
Kastanjelaan 8,1 
Kastanjelaan 8,2 
Kasteelstraat 4,4 
Kastelenpad 5,1 
Kattenstraat 3,1 
Kazemattenstraat 3,2 
Keerderstraat 5,2 
Keerderstraatje 5,2 
Keersboomgaard 5,3 
Keizerstraat 4,4 
Kelvinstraat 5,2 
Kemenadeplein 5,1 
Kempke Het 4,4 
Kennedybrug John F. 3,2 
Kennedybrug John F. 7,1 
Kennedysingel John F. 3,3 
Kennedysingel John F. 5,2 
Kennedysingel John F. 6,1 
Keramieksingel 8,2 
Keramieksingel 8,3 
Kerensstraat Schepen 5,2 
Kerkegaard 5,3 
Kerkhofweg 5,2 
Kerkstraat 4,4 
Kerkvelds voetpad 4,4 
Kerkveldweg 4,4 
Kernstraat Professor 5,1 
Kersenmarkt 3,1 
Kershegge 5,2 
Kerstenstraat Pierre 4,1 
Kesselskade 3,1 
Kesselterweg 7,2 
Kessenichstraat Kasteel 5,1 
Kessensingel Burgemeester 5,2 
Ketelbutersdreef 8,2 
Ketsingenstraat 8,3 
Keurmeestersdreef 8,2 
Keurmeestersplein 8,2 
Keurruwe 8,3 
Kingdomein Martin Luther 6,1 
Klaroenplein 8,2 
Klaverweerd 6,1 
Kleefstraat Dokter van 8,1 
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Klein Gracht 3,2 
Klein Grachtje 3,2 
Kleine Dijkje 4,1 
Kleine Looiersstraat 3,2 
Kleine Molenweg 5,3 
Kleine Staat 3,1 
Kleine Weg 8,3 
Kleistraat 8,2 
Klinkhegge 5,2 
Klipperweg 4,2 
Klipperweg 4,3 
Klokbekerstraat 8,2 
Kloosterbosch 5,3 
Kloosterstraat 5,2 
Kobaltstraat 8,2 
Köbbesweg 5,3 
Köbbesweg 6,1 
Köbbesweg 6,2 
Kochstraat 8,1 
Koedreef 5,2 
Koepelstraat 5,1 
Koestraat 3,2 
Koffiemolenweg 8,3 
Kollefitstraat 8,2 
Kolpingstraat 5,1 
Kommel 3,2 
Koninginnestraat 5,2 
Koningskampstraat 4,4 
Koningsplein 5,1 
Koninksemstraat 8,3 
Koperslagersdreef 8,2 
Koraalstraat 8,2 
Kornoeljeweerd 6,1 
Korvetweg 4,2 
Kotterweg 4,2 
Kozakkenweg 8,3 
Kraftstraat Bèr 5,2 
Kremersdreef 8,2 
Kribsweg Pastoor 7,1 
Kristalstraat 8,2 
Kroesmeestersdreef 8,2 
Kroesruwe 8,3 
Krokusbeemd 6,1 
Kroonruwe 8,3 
Kruisboogruwe 8,3 
Kruisdonk 4,3 
Kruisherengang 3,2 
Kruisstraat 5,2 
Kruisweg 4,4 
Kurasruwe 8,3 
Kustersweg Pater 5,2 
Kwartsstraat 8,2 
Laagfrankrijk 3,2 
Laan in den Drink 5,2 
Laan van Brunswijk 7,1 
Laan van Brunswijk 7,2 
Laarstraat Frans van de 8,1 
Laarstraat Frans van de 8,2 
Laathofpad 8,3 
Laathofruwe 8,3 
Lage Barakken 3,2 
Lage Barakken 3,3 
Lage Frontweg 4,1 
Lage Kanaaldijk 7,1 
Lage Weerd 6,1 
Lakenweversstraat 3,2 
Lambertuslaan Sint 7,1 
Lammergierstraat 7,2 
Lanakerweg 8,3 
Lanckohrstraat Pastoor 5,2 
Lang Grachtje 3,2 
Langendaal 5,3 
Langwaterstraat 5,2 
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Lansruwe 8,3 
Lantaarnstraat 3,1 
Lareshof 8,3 
Largostraat 8,2 
Larixhoven 5,2 
Latourlaan 7,2 
Laurierhoven 5,2 
Lauwstraat 8,3 
Lavasbeemd 6,1 
Lavendelweerd 6,1 
Leenhofruwe 8,3 
Legiahof 8,3 
Leidenlaan 6,1 
Leim De 5,2 
Leliestraat 3,1 
Lemmensstraat Pater 7,1 
Lenculenstraat 3,2 
Leo XIII Plein Paus 5,1 
Leo XIII Straat Paus 5,1 
Lespinassestraat Burgemeester 5,2 
Leugaruwe 8,3 
Leuvenlaan 6,1 
Levignelunet 3,3 
Lichtenbergweg 7,1 
Liebeekstraat Kasteel 5,1 
Lijkoopruwe 8,3 
Lijsterstraat 6,1 
Lijsterstraat 6,2 
Limburglaan 3,3 
Limburglaan 6,1 
Limburgstraat Gebroeders van 4,1 
Limmelderweg 4,2 
Limmelderweg 4,3 
Limpensweg Burgemeester 4,4 
Lincolndomein 6,1 
Lindenkruis 3,2 
Lindenplein 5,2 
Lipkensstraat Antoon 3,3 
Lochterstraat 6,1 
Lokermanstraat Jo 5,2 
Longinastraat 5,2 
Looiersstraat 3,2 
Lorcadomein Garcia 6,1 
Lorentzstraat 5,2 
Loupiaclaan 7,2 
Lourdesplein 5,1 
Lovendaalhoeve 5,2 
Loyensstraat Louis 3,3 
Lucassingel Sint 8,1 
Luikerweg 7,1 
Lunahof 8,3 
Lunariabeemd 6,1 
Lutetiahof 8,3 
Lyonnetstraat 3,3 
Maagdendries 3,2 
Maarlanderweg 6,1 
Maartenslaan Sint 3,3 
Maartenspoort Sint 3,3 
Maartveld 5,2 
Maas Aan de 4,4 
Maasboulevard 3,1 
Maasboulevard 3,2 
Maasboulevard 7,1 
Maasgouwstraat 5,1 
Maasmolendijk 3,2 
Maaspuntweg 3,3 
Maaspuntweg 6,1 
Maastrichter Brugstraat 3,1 
Maastrichter Grachtstraat 3,2 
Maastrichter Heidenstraat 3,2 
Maastrichter Pastoorstraat 3,2 
Maastrichter Smedenstraat 3,1 
Maastrichterlaan 4,3 
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Maastrichterweg 5,3 
Maastrichterweg 6,1 
Maasveld 6,1 
Maasvelderweg 6,1 
Maconlaan 7,2 
Madoerastraat 8,1 
Maispad 5,2 
Majellastraat 5,2 
Majolicastraat 8,2 
Makassarstraat 8,1 
Malbergplein 8,3 
Malbergsingel 8,2 
Malbergsingel 8,3 
Malderrruwe 8,3 
Malpertuisplein 8,2 
Malpertuisstraat 8,2 
Malstraat 8,3 
Malvabeemd 6,1 
Mandel De 5,2 
Mandelborg 5,3 
Manshaag 5,3 
Marathonweg 5,1 
Marckstraat Adolf van der 4,4 
Marconistraat 5,1 
Margauxlaan 7,2 
Mariabastion 8,1 
Mariastraat 3,1 
Marienwaard 4,3 
Marjoleinstraat 8,1 
Markt 3,1 
Markt 3,2 
Marsanahof 8,3 
Marshalllaan Generaal 5,1 
Marshof 8,3 
Martelstraat Karel 5,1 
Martenslindestraat 8,3 
Martensstraat Professor 5,1 
Martinolaan Gaetano 6,1 
Martinusstraat Sint 4,4 
Masjerangplein 8,3 
Maternusstraat Sint 7,1 
Mauritslaan Prins 5,2 
Mechelerbank 7,2 
Mediaandonk 8,3 
Medoclaan 7,2 
Meendaal 5,3 
Meerbekestraat Schepen van 5,1 
Meerbruggenweg 4,4 
Meerssenerweg 4,3 
Meerssenerweg 5,1 
Meerssenhoven 4,3 
Meerssenhovenweg 4,3 
Meesenbroekweg 7,1 
Meesenbroekweg 7,2 
Meester Ulrichweg 8,1 
Meidoorn 5,2 
Meistraat 5e 5,2 
Melissabeemd 6,1 
Membredestraat 3,3 
Memorielaan 5,2 
Mengelruwe 8,3 
Menthabeemd 6,1 
Menuetstraat 8,2 
Merapistraat 8,1 
Mercatorplein 8,1 
Mercuriushof 8,3 
Mergelweg 7,1 
Mergelweg 7,2 
Merodestraat Van 4,4 
Merovingenstraat 5,1 
Meurkenshaag 5,3 
Meutestraat 4,1 
Micastraat 8,2 
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Michaelsweg Sint 6,1 
Middelhovenweg Lambrecht van 8,1 
Middenstraat 4,4 
Millerstraat Kolonel 5,1 
Mimosabeemd 6,1 
Minahassastraat 8,1 
Minckelersstraat 3,1 
Minderbroedersberg 3,2 
Minervahof 8,3 
Mineursweg 4,1 
Mirabelpad 5,2 
Miradorplein 5,1 
Misericordeplein 3,2 
Misericordestraat 3,2 
Mispelhoven 5,2 
Mockeborg 5,3 
Mockstraat 5,2 
Moesdaal 5,3 
Moetonruwe 8,3 
Molenhoeve 5,2 
Molensingel 6,1 
Molenweg 5,2 
Moletteplein 8,3 
Molukkenstraat 8,1 
Mombersruwe 8,3 
Mondragonstraat 5,1 
Montenakerbank 7,2 
Montfortstraat Kasteel 5,1 
Montstraat Henri du 4,1 
Monulphusweg Sint 7,1 
Moonenstraat Leo 5,1 
Moormanstraat Pastoor 4,1 
Moorsweg Gebroeders 8,1 
Mopertingerbank 7,2 
Morenstraat 3,1 
Morgenruwe 8,3 
Morsestraat 5,1 
Mosalunet 3,3 
Mosasaurusweg 7,1 
Moselborg 5,3 
Moserstraat Professor 5,1 
Muizenberg 7,2 
Mullerstraat Professor 5,1 
Munsterbilzenstraat 8,3 
Muntstraat 3,1 
Musketierslaan 7,2 
Musketiersplein 7,2 
Musketruwe 8,3 
Mussenhaag 5,3 
Muzenhof 8,3 
Nafzgerstraat Renier 3,3 
Nafzgerstraat Renier 5,1 
Nafzgerstraat Renier 6,1 
Nassaulaan 5,1 
Nassaulaan 5,2 
Navarralaan 7,2 
Nazarethweg 5,1 
Nebostraat 4,2 
Neerharenstraat 8,3 
Neerrepenstraat 8,3 
Nekummerweg 7,2 
Neptunushof 8,2 
Neptunushof 8,3 
Neremstraat 8,3 
Neubourgweg Kasteel 5,1 
Neutronstraat 5,2 
Nevenstraat Dokter 5,2 
Nicolaasstraat Sint 3,2 
Nierstraszstraat Burgemeester 5,1 
Nieuwenhofstraat 3,2 
Nieuweweg 4,2 
Nieuwstraat 3,1 
Nijverheidsweg 5,2 
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Nimrodstraat 4,1 
Nobellaan 8,1 
Nolenspark Monseigneur 3,2 
Noorderbrug 3,2 
Noorderbrug 4,1 
Noorderbrug 4,2 
Noormannensingel 5,1 
Notenborg 5,3 
Notgerusweg 7,1 
Numitorhof 8,3 
Nymphenhof 8,3 
Nypelsstraat Professor 5,1 
Oboolruwe 8,3 
Observant 7,1 
Observantenweg 7,1 
Ocarinastraat 8,2 
Odastraat Sint 8,1 
Oeslingerbaan 5,2 
Oeslingerbaan 5,3 
Oeslingerbaan 6,1 
Oeverwal 3,1 
Oeverwal 3,2 
Old Hickoryplein 5,1 
Olmenhoven 5,2 
Olterdissenstraat Fons 8,1 
Olympiaweg 5,1 
Onder de Kerk 5,2 
Onderste Bosch 5,3 
Onze Lieve Vrouweplein 3,1 
Onze Lieve Vrouweplein 3,2 
Onze Lieve Vrouwewal 3,2 
Oofthegge 5,2 
Ooftmengersdreef 8,2 
Oombosch 5,3 
Oordruwe 8,3 
Oostelijke Kanaalweg 4,4 
Oostermaasweg 5,1 
Oostermaasweg 5,2 
Oosterweertlaan 6,1 
Oosterweg 6,1 
Oostlaan Kasteel 5,1 
Oostplein Kasteel 5,1 
Op ‘t Rooth 4,4 
Op de Bannet 4,4 
Op de Bos 4,4 
Op de Graaf 4,4 
Op de Hoogmaas 4,4 
Op de Meer 4,4 
Op de Thermen 3,1 
Op de Varsen 4,4 
Op de Warreij 4,4 
Op de Was 5,2 
Opalinestraat 8,2 
Oppenstraat Burgemeester van 5,1 
Oranjeplein 5,1 
Oranjeplein 5,2 
Orchideeenstraat 8,1 
Orleansplein 8,1 
Orleansstraat 8,1 
Osebosch 5,3 
Ottostraat Keizer 5,1 
Oude Heirbaan 8,3 
Oude Kerkstraat 5,2 
Oude Maasstraat 6,1 
Oude Molenweg 5,2 
Oude Molenweg 5,3 
Oude Smeermaeserweg 4,1 
Oude Steegstraat 5,2 
Oude Tweebergenpoort 3,2 
Oude Weg 6,1 
Overrepenstraat 8,3 
Overste Lockettstraat 5,1 
Overste Senecalstraat 5,1 
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Ovidiushof 8,3 
Oxfordlaan 6,1 
Padualaan 5,2 
Paemhofstraat 5,2 
Palatijnhof 8,3 
Pallantstraat Van 5,1 
Pallashof 8,3 
Palmslagruwe 8,3 
Paltsstraat 5,1 
Pancerstraat 8,2 
Pandectendonk 8,3 
Pandoerpad 7,2 
Panhuysstraat Schepen van 5,1 
Papaverweerd 6,1 
Papendaalstraat 8,3 
Papenstraat 3,1 
Papenweg 7,1 
Papyrussingel 8,2 
Papyrussingel 8,3 
Parafeustraat 8,2 
Parallelweg 3,3 
Parkweg 7,1 
Parmastraat 5,1 
Pasestraat 4,4 
Pasmansstraat Professor 5,1 
Passementmakersdreef 8,2 
Pasteurpad Louis 8,1 
Patakonruwe 8,3 
Patersbaan 3,2 
Patoustraat 4,1 
Patrijzenpad 4,1 
Peerboltestraat 5,1 
Peerdekensruwe 8,3 
Peerhegge 5,2 
Pelikaanstraat 5,2 
Penatenhof 8,3 
Penningruwe 8,3 
Peppelhoven 5,2 
Pergamijndonk 8,3 
Perroenweg 7,1 
Perzikpad 5,2 
Petersheimstraat Kasteel 5,1 
Petersstraat Jan 5,2 
Peterstraat Czaar 5,1 
Peutgensweg 5,2 
Peymeestersdreef 8,2 
Philipsweg 5,2 
Phoenixweg 4,1 
Picardenlaan 7,2 
Pichotstraat Schepen 5,1 
Pieter Willemsstraat Professor 5,1 
Pieterskade Sint 3,2 
Pieterskade Sint 7,1 
Pietersluisweg Sint 7,1 
Pieterstraat Sint 3,2 
Pijlsstraat Burgemeester 5,1 
Pinaylaan Antoine 6,1 
Pintepad 8,2 
Planckstraat Max 5,2 
Planetenhof 8,2 
Planetenhof 8,3 
Plankstraat 3,1 
Planodonk 8,3 
Plantagobeemd 6,1 
Plantijndomein 6,1 
Plataanhoven 5,2 
Plateauweg 7,1 
Platielstraat 3,1 
Plein 1992 3,3 
Plein Sint Petrus Banden 5,2 
Plenkershoven 7,1 
Pletzersstraat 7,2 
Pliniushof 8,3 
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Plutohof 8,3 
Poelgaard 5,3 
Poelsplein Monseigneur 5,1 
Poelsstraat Monseigneur 5,1 
Polisstraat Laurent 8,1 
Polvertorenstraat 3,2 
Pomerollaan 7,2 
Pommardlaan 7,2 
Pomonahof 8,3 
Pompenstraat 3,2 
Ponjaardruwe 8,3 
Poortersruwe 8,3 
Poppelmondeweg 7,1 
Populierweg 4,2 
Porseleinstraat 8,1 
Porthoslaan 7,2 
Postbaan 4,1 
Postbaan 8,3 
Postduifstraat 5,2 
Postmesstraat Joseph 8,2 
Poststraat Pieter 8,2 
Pottenbergerweg 8,3 
Potterieplein 8,2 
Potteriestraat 8,2 
Praaglaan 6,1 
Praktizijnsruwe 8,3 
Preekherengang 3,1 
President Kennedyplein 5,2 
President Rooseveltlaan 5,1 
Prestantstraat 8,2 
Prickstraat Willem 7,2 
Primulabeemd 6,1 
Prinsenlaan 5,1 
Prinsesselaan 5,1 
Printersdreef 8,2 
Proosdijweg 7,2 
Proosdijweg 8,1 
Proost Banensstraat 5,2 
Protonstraat 5,2 
Pruikemakersdreef 8,2 
Pulperdonk 8,3 
Punterweg 4,2 
Putepeel 8,2 
Putsteeg 4,4 
Quirinaalhof 8,3 
Quixstraat Professor 5,1 
Raadhuisplein 5,2 
Raadhuisstraat 5,2 
Raarhooggrachterweg 5,2 
Raatstraat Burgemeester 5,1 
Rabbelsgaard 5,3 
Raccordement 5,1 
Radeborg 5,3 
Rademakersdreef 8,2 
Raffineursdonk 8,3 
Ramaekersstraat Joseph 5,2 
Ramershaag 5,3 
Ramiedonk 8,3 
Randwycksingel 6,1 
Ranonkelstraat 8,1 
Rapierruwe 8,3 
Ravelijnstraat 8,1 
Ravengaard 5,3 
Ravennahof 8,3 
Ravensbosch 5,3 
Ravestraat Jonker 5,2 
Reaalruwe 8,3 
Recentoren Aan de 3,3 
Recessenplein 8,3 
Rechtstraat 3,1 
Rechtstraat 3,2 
Recollectenweg 7,1 
Redemptielaan 7,2 
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Regentesselaan 5,2 
Reinaartsingel 8,2 
Reinaartsingel 8,3 
Rekemstraat 8,3 
Rekoutweg 6,1 
Remalunet 3,3 
Rembrandtstraat 5,2 
Remushof 8,3 
Resedastraat 8,1 
Reyckenborg 5,3 
Reyershaag 5,3 
Rhapsodiestraat 8,2 
Ridder van Heerstraat 5,2 
Riddergaard 5,3 
Ridderstraat 3,2 
Riemdonk 8,3 
Rijckholtplein Kasteel 5,1 
Rijkhovenstraat 8,3 
Rijksweg 5,2 
Rijksweg 5,3 
Rijproost 5,2 
Riksingenstraat 8,3 
Rimburglaan Kasteel 5,1 
Ringovenweg 8,1 
Rivestraat De la 5,1 
Rivierenstraat Kasteel 5,1 
Rochusweg Sint 7,1 
Rodahof 8,3 
Roemerstraat 8,2 
Roerschstraat Professor 5,1 
Roffaarthoeve 5,2 
Roggehegge 5,2 
Rogneurdonk 8,3 
Romanusweg Franciscus 3,3 
Romanusweg Franciscus 4,2 
Romeinsebaan 8,3 
Romerodomein 6,1 
Romulushof 8,3 
Rondeel Het 4,1 
Rondeel Het 8,2 
Rondostraat 8,2 
Röntgenstraat 8,1 
Roosenstraat Schepen 5,1 
Roosnobelruwe 8,3 
Rosabeemd 6,1 
Rosenstraat Baron de 4,4 
Roserije 5,3 
Rosmeerpad 8,3 
Rosmolen 6,1 
Rosseelstraat 8,2 
Rossumplein Kardinaal van 5,1 
Rossumstraat Kardinaal van 5,1 
Rossweg 8,3 
Rothemerweg 5,2 
Roumenplein Aalmoezenier 5,1 
Roumenstraat Aalmoezenier 5,1 
Rozenstraat 8,1 
Rubbenweg 8,3 
Ruiterij 3,3 
Ruttensingel 8,1 
Ruysstraat Jonkheer 5,1 
Ruyterstraat 4,4 
Sadatdomein 6,1 
Saksenstraat 5,1 
Salernolaan 6,1 
Salviabeemd 6,1 
Sancerrelaan 7,2 
Sandersweg 4,1 
Sappeursweg 4,1 
Sareptastraat 4,2 
Saturnushof 8,3 
Sauterneslaan 7,2 
Savelsbosch 5,3 
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Savelstraat 4,1 
Schaandertweg 5,2 
Schaapbroekweg 6,1 
Schaepkensstraat Theodoor 3,3 
Schaepmanstraat Dr. 5,1 
Schaesbergerbosch 5,3 
Schaikweg Van 7,1 
Schaliedekkersdreef 8,2 
Schalmeistraat 8,2 
Schalmeistraat 8,3 
Schaloenstraat Kasteel 5,1 
Scharnerweg 5,1 
Scharnlaan Adelbert van 5,2 
Schellegaard 5,3 
Schellingruwe 8,3 
Schepelruwe 8,3 
Schepenenplein 5,1 
Scheynersgaard 5,3 
Schildersplein 3,3 
Schildruwe 8,3 
Schippersdreef 8,2 
Schippersdreef 8,3 
Schoenerweg 4,2 
Schoenmaeckersstraat Helene 5,2 
Scholsstraat Professor 5,1 
Schoolstraat 4,4 
Schout Stasstraat 5,2 
Schoutruwe 8,3 
Schovenlaan 5,2 
Schuerlaan Theo van der 8,2 
Schumandomein Robert 6,1 
Schutkolkweg 4,4 
Schuttendaal 5,3 
Schutterijweg 7,1 
Schwartzenbergstraat 5,1 
Sebastianenweg 7,1 
Selysstraat Baron de 4,4 
Semarangweg 8,1 
Septemberstraat 13 5,2 
Seringstraat 8,1 
Serpentilunet 3,3 
Servaasbolwerk Sint 3,2 
Servaasbrug Sint 3,1 
Servaasklooster Sint 3,2 
Servatiusweg Sint 5,2 
Severenplein 5,2 
Severenstraat 4,3 
Severenstraat 5,1 
Severenstraat 5,2 
Severinweg Andre 8,1 
s-Herenelderenlaan 8,3 
Sibemaweg 5,2 
Sikkelhegge 5,2 
Silexstraat 8,2 
Sillebergweg 4,1 
Silvanushof 8,3 
Simpsonstraat Generaal 5,1 
Sionsweg 4,2 
Slackegaard 5,3 
Slamatstraat 8,1 
Slavante 7,1 
Sleedoorn 5,2 
Sleperweg 4,2 
Sleuteldaal 5,3 
Slijpestraat Van 5,2 
Slotmakersdreef 8,2 
Slotplein 5,1 
Sluisdijk 4,4 
Sluizerbank 7,2 
Smissenhaag 5,3 
Smulderssingel Carl 4,1 
Smulderssingel Carl 8,2 
Snippenpad 4,1 
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Soendastraat 8,1 
Soerabajaweg 8,1 
Soironstraat Mathias 8,2 
Sonnevillelunet 3,3 
Sorbonnelaan 6,1 
Sortieweg 4,1 
Soudantstraat Monseigneur 5,2 
Sourenstraat Aalmoezenier 5,1 
Spaaklaan Paul-Henri 6,1 
Sparrenhoven 5,2 
Spartodonk 8,3 
Specerijstraat 8,1 
Speciedonk 8,3 
Spekstraat 4,4 
Speltpad 5,2 
Sperwerpad 4,1 
Sphinxlunet 3,3 
Spilstraat 3,1 
Spinetlaan 8,2 
Spinetplein 8,2 
Spireabeemd 6,1 
Spoorweglaan 3,3 
Sporenstraat 3,1 
Sproetepad 8,2 
Stadhoudersstraat 5,1 
Stadionplein 5,1 
Stadionweg 5,1 
Stategaard 5,3 
Statensingel 3,2 
Statenstraat 3,1 
Statenstraat 3,2 
Stationsstraat 3,3 
Steegstraat 5,2 
Steenmetsersdreef 8,2 
Stellalunet 3,3 
Stellendaal 5,3 
Stenenbrug 3,2 
Stenenwal 3,1 
Stenenwal 3,2 
Stenenwal 3,3 
Sterckstraat Christiaan 8,1 
Sterkenbergweg 4,4 
Sterlingruwe 8,3 
Sterre der Zeestraat 5,2 
Sterreplein 3,3 
Steynboeckel 5,3 
Steynboeckel 6,1 
Stokstraat 3,1 
Stokstraat 3,2 
Stolberglaan Juliana van 5,2 
Stortweg 4,1 
Stortweg 8,3 
Strijthagenstraat Kasteel 5,1 
Strodekkersdreef 8,2 
Stroekenstraat Frederic 4,1 
Strouvenlaan Elisabeth 8,1 
Stuersstraat Victor de 8,1 
Stuifkensweg 4,4 
Stuiverruwe 8,3 
Stuwweg 4,1 
Sumatrastraat 8,1 
Susserweg 7,2 
Symphoniesingel 8,3 
Taalmansruwe 8,3 
Taborstraat 4,2 
Tacitushof 8,3 
Tafelstraat 3,2 
Talienruwe 8,3 
Talmastraat Minister 5,1 
Tamboerijnstraat 8,1 
Tamboerijnstraat 8,2 
Tapijnstraat 5,1 
Tarwehegge 5,2 
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Taxushoven 5,2 
Tellerstraat Marcus 5,2 
Tellushof 8,3 
Tempeliersgaard 5,3 
Tempelstraat 4,4 
Terblijterweg 5,1 
Terblijterweg 5,2 
Termilesgang 6,1 
Termileslaan 6,1 
Terra Cottalaan 8,2 
Terra Nigrastraat 8,2 
Terwormstraat Kasteel 5,1 
Teunisstraat Sint 3,2 
Theresiagang 7,2 
Theresiaplein Sint 7,2 
Thijssedomein Jac 6,1 
Thomassenstraat Professor 5,1 
Thorbeckeplantsoen 5,1 
Tibeertstraat 8,2 
Tiberiasstraat 4,2 
Tichelstraat 8,2 
Tiecelijnstraat 8,2 
Tiendgaard 5,3 
Tijmweerd 6,1 
Tillystraat 5,1 
Timorstraat 8,1 
Tinnegietersdreef 8,2 
Tirostraat 4,1 
Tischbeinstraat 3,3 
Titanenhof 8,3 
Tolbiacstraat 5,1 
Tongerseplein 3,2 
Tongersestraat 3,2 
Tongerseweg 7,2 
Tongerseweg 8,2 
Tournooiruwe 8,3 
Toustruwe 8,3 
Touwslagersdreef 8,2 
Trappendaal 5,3 
Treilerweg 4,2 
Trianonstraat 7,2 
Trichterbaan 8,2 
Trichterbaan 8,3 
Trichtervoogdenstraat 4,4 
Trichtweg Aert van 8,1 
Trocaderostraat 7,2 
Tubantenstraat 5,1 
Tubastraat 8,2 
Tuindersstraat 7,1 
Tulpenstraat 8,1 
Turennestraat 3,3 
Tweede Kabanierslaan 8,3 
Uitbelderstraat 3,2 
Uiverstraat 5,2 
Ummelsstraat Gebroeders 5,2 
Universiteitssingel 6,1 
Uranushof 8,3 
Ursulinenweg 7,1 
Vademruwe 8,3 
Vaesharteltweg 4,3 
Vagevuur Het 3,1 
Valeriushof 8,3 
Valkenierstraat 4,1 
Vallenbergsweg 7,2 
Varensdaal 5,3 
Vaubanstraat 8,1 
Vazalruwe 8,3 
Veerlinxstraat 3,2 
Veldekeplein Henric van 3,1 
Veldspaatstraat 8,2 
Veldstraat 5,2 
Veldweg 7,1 
Veldweg 8,3 
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Veldwezeltstraat 8,3 
Veliahof 8,3 
Velijndonk 8,3 
Vendelplein 8,3 
Venkelbeemd 6,1 
Verduynenstraat Kasteel 4,2 
Verduynenstraat Kasteel 5,1 
Vergiliushof 8,3 
Verheggenplein Aalmoezenier 5,1 
Verheggenstraat Aalmoezenier 5,1 
Verlengde Kazemattenstraat 3,2 
Verwerhoek 3,2 
Verzetstraat 5,2 
Vestahof 8,3 
Veulenerbank 7,2 
Veyestraat Francois de 4,2 
Vezeldonk 8,3 
Via Regia 8,1 
Via Regia 8,2 
Via Regia 8,3 
Viaductweg 4,2 
Viaductweg 5,1 
Viennahof 8,3 
Vierdelruwe 8,3 
Viertorenstraat 7,1 
Vieversgrubweg 5,2 
Vijfharingenstraat 3,1 
Vijfkoppen 3,2 
Vijverdalseweg 5,2 
Vinkenslag 6,1 
Vinkenslag 6,2 
Violabeemd 6,1 
Vizierruwe 8,3 
Vleeshouwersdreef 8,2 
Vliegenstraat Willem 8,1 
Vlieguutruwe 8,3 
Vlijtingerbank 7,2 
Vlijtingerweg 8,3 
Voederruwe 8,3 
Voedingskanaalweg 4,1 
Vogelstraat Karel de 3,3 
Vogelzang 6,1 
Volantruwe 8,3 
Voldersdreef 8,2 
Volksbondweg 8,1 
Volksplein 8,1 
Volmolen 6,1 
Voltastraat 5,1 
Vonkendaal 5,3 
Voscour Charles 3,2 
Vossenvoetpad 7,2 
Vranckenplein Monseigneur 7,2 
Vranckenstraat Monseigneur 7,2 
Vrankenstraat Wethouder 5,2 
Vredeslaan 5,2 
Vrerenstraat 8,3 
Vrijheidslaan 5,2 
Vrijthof 3,1 
Vroendaalweg 5,3 
Vroendaelweg 5,2 
Vroenhoven-Molenpad 7,2 
Vroenhovenweg 7,2 
Vulcanushof 8,3 
Vuurdoorn 5,2 
Waaygaard 5,3 
Waberstraat Secretaris 5,2 
Wagenlaan 5,2 
Walburg 5,2 
Walburgapad  Sint 5,2 
Walburglaan Kasteel 5,1 
Waldeck Pyrmontstraat 5,1 
Waldeckstraat Graaf van 7,1 
Wallensgaard 5,3 
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Walravenstraat Gerard 5,2 
Waltwilderstraat 8,3 
Wanstraat 8,3 
Wardehofplein 6,1 
Watermolen 6,1 
Waterpoort 3,2 
Weerhuisweg 5,2 
Weerhuysgaard 5,3 
Weert 4,3 
Weg naar Hartelstein 4,4 
Weg van Heer naar Bemelen 5,2 
Wegedoorn 5,2 
Weidmanstraat 4,1 
Welsdaal 5,3 
Wermweg Gerard van 8,1 
Weryweg 8,1 
Westrand 4,3 
Westrand 5,2 
Wetzerveld 4,4 
Weustenraadstraat 8,1 
Weverstraat Pastoor de 5,2 
Wicstraat Schepen de 5,2 
Widelanken 8,2 
Widooiestraat 8,3 
Wiegershof 4,4 
Wiemesmeerplein 8,3 
Wijkmeestersdreef 8,2 
Wijnandsstraat Matthias 3,3 
Wijnandsstraat Secretaris 5,2 
Wijnandtsstraat Burgemeester 5,1 
Wijnenweg Pastoor 8,1 
Wijngaardstraat 7,1 
Wijsdomsruwe 8,3 
Wikkeweerd 6,1 
Wilgenlaan 7,1 
Wilhelminabrug 3,1 
Wilhelminabrug 3,2 
Wilhelminakade 3,2 
Wilhelminasingel 3,3 
Willemsstraat Dokter 5,2 
Willibrordusstraat Sint 7,1 
Winckelgaard 5,3 
Windmolen 6,1 
Winterslag 7,2 
Withuispad 5,2 
Withuisveld 5,2 
Witmakersstraat 3,2 
Witte Ruiterpad 7,2 
Wolfraathstraat Kasteel 5,1 
Wolfstraat 3,1 
Wolkammersdreef 8,2 
Wycker Brugstraat 3,1 
Wycker Brugstraat 3,2 
Wycker Grachtje 3,3 
Wycker Grachtstraat 3,1 
Wycker Grachtstraat 3,2 
Wycker Heidenstraat 3,1 
Wycker Pastoorstraat 3,1 
Wycker Smedenstraat 3,1 
Zakstraat 3,2 
Zeepziedersdreef 8,2 
Zeguerslunet 3,3 
Zeishegge 5,2 
Zenendaalweg 7,2 
Zepperenbank 7,2 
Zichthegge 5,2 
Zilvermeeuwstraat 5,2 
Zoetmanstraat 8,2 
Zonnebergweg 7,1 
Zouwweg 8,3 
Zutendaallaan 8,3 
Zwaardvegersdreef 8,2 
Zwanenstraat 3,2 
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Zwarte Ruiterpad 7,2 
Zwentiboldstraat Koning 5,1 
Zwingelput 3,2 
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