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Inleiding

Het Kern Winkel Gebied (KWG) van Vaals is op nevenstaande kaart 
in paars aangegeven. De ruggegraat van het gebied wordt gevormd 
door de Maastrichterlaan. Aan de westzijde wordt deze bekeken tot 
aan de Prins Bernhardstraat en aan de oost-zijde tot aan de Grens-
straat.
In de Kerkstraat/ Tentstraat zijn winkels gesitueerd tot aan het kruis-
punt met de Akenerstraat. 
Waar te nemen valt dat de winkelactivteiten in de Kerkstraat en haar 
verlengde, de Tenstraat, afnemend zijn en de straat qua functie aan 
het verkleuren is, zeker in het zuidelijke gedeelte, naar een woon-
straat.
Met de invulling van het centrumplan rondom het Koningin Juliana 
Pein (KJP) wordt een beperkte nieuwe winkelontwikkeling in gang 
gezet waardoor het zwaartepunt van het kernwinkelgebied iets naar 
het oosten zal verschuiven. Onderhavige studie geeft een overzicht 
en analyse van die elementen die de beeldkwaliteit van het huidige 
kernwinkelgebied bepalen en kijkt vooruit naar een een situatie 
waarin nieuwe ontwikkelingen beschreven worden ( KJP) en zwakke 
schakels in het stedelijkeweefsel benoemd worden.
 Aanbevelingen en richtlijnen hoe met deze plekken om te gaan 
evenals een aanzet m.b.t een gewenst reclame- en terrassenbeleid 
in het KWG worden gegeven.

situatie KWG
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Welstandscriteria

In een publicatie van de Stichting Ruimtelijke Kwaliteit Limburg 
worden de algemene welstandscriteria op stedenbouwkundig en 
architectonisch nivo op hoofdlijn beschreven.
Onderstaand citaat geeft een karakteristiek van de bebouwing in 
Vaals op stedenbouwkundig nivo: 

bron: Stichting Ruimtelijke Kwaliteit limburg
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Karakteristiek van het bestaand
stedenbouwkundig weefsel

Uit nevenstaande kaarten, overgenomen uit de publicatie 
Monumentennota Gemeente Vaals versie valt  af te lezen dat met de 
aanleg van de Maastrichterlaan rond 1825 een nieuw 
gebied ontwikkeld is (blauw gekleurd) tussen de Maastrichterlaan en 
het historische centrum met zijn bebouwingen aan weerszijde van de 
oude hoofd- en verbindingsweg naar Aken (rood gekleurd). 
De Koperstraat, de Kerkstraat en de Bosstraat worden de 
verbindende straten tussen beide parallele hoofdassen. 

Nagenoeg alle stedenbouwkundige ontwikkeling ten noorden van de 
Maastrichterlaan heeft pas plaatsgevonden vanaf de jaren 50 van de 
vorige eeuw (geel gekleurd).
Wij zien dat in het stedenbouwkundige weefsel uit de periode 
1825-1950 (blauw gekleurd)  bressen worden geslagen ter 
plaatse van de locatie Drieland en de Tyrellsestraat. 
Tevens vindt een flinke aanvulling en vervanging c.q. moderniser-
ing van panden in de straatwand plaats (zie afbeelding pag. 7, geel 
gekleurd).
De laan verandert van karakter.
De homogeniteit van de Maastrichterlaan zoals wij deze op oude 
ansichtkaarten nog kunnen zien maakt plaats voor een heterogeen 
beeld.
Het hybride, heterogene karakter van de bebouwing aan de 
Maastrichterlaan, waar enerzijds geen oudere panden dan uit 1825 
te vinden zijn, anderzijds karakteristieke metselwerkpanden  uit de 
20-iger en 30-jaren jaren van de vorige eeuw worden afgewisseld met 
gebouwen opgetrokken in de typische naoorlogse architectuur stijl van 
de wederopbouw. De laan boet in aan stijl, behoudt en versterkt echter 
zijn levendig karakter.
Ook de introductie van een tweetal benzinestations, direct aan de laan 
gelegen, bepalen de varieteit en op punten indifferente, zelfs 
negatieve beeldkwaliteit van de bebouwing.

Stedenbouwkundige ontwikkeling kern Vaals
bron: Monumentennota Gemeente Vaals versie 1
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Stedenbouwkundige ontwikkeling kern Vaals
bron: Monumentennota Gemeente Vaals versie 1
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Karakteristiek van de architectuur 

Deze wordt in de eerder geciteerde publicatie door de Stichting Ruimtelijke 
Limburg m.b.t. de  architectuur in termen van welstandscriteria voor Vaals
als volgt  beschreven:

bron: Stichting Ruimtelijke Kwaliteit limburg
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Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit wordt geborgd in: 

Het bestemmingsplan,
waarin uitsluitsel gegeven wordt over:
      de stedenbouwkundige contour
      massa/volumeontwikkeling
      bebouwingsvlakken
      goot-en nokhoogten 
      materialisatie

De algemene welstandscriteria,
zijnde beoordelingsrichtlijnen met betrekking tot :
      de ruimtelijke context
      proportionalteit
      het bestemmingsplan
die gehanteerd worden bij de welstandsbehandeling.

In bijgaand overzichtsblad, overgenomen uit: Overgangsnota bouw-
beleid versie 1 2005, zijn de algemene welstandscriteria nader 
omschreven.

Ruimtelijke context

Proportionaliteit

Relatie tot 
bestemmingsplan

bron: Overgangsnota bouwbeleid versie 1



10

Op te merken valt dat bovenstaande beschrijvingen geen grote rele-
vantie meer hebben in relatie tot het huidige architectuurbeeld in het 
gebied.
De ruimtelijke kaders, materiaaltoepassingen en detailleringen zijn 
zeer veel diverser dan de richtlijnen aangeven.
Een beeldkwaliteitsplan kan helpen hierin meer ordening aan te 
brengen.

Een dergelijk beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld en toegevoegd  
aan het bestemmingsplan om  een verdergaande inhoudelijke
beschrijving van de kwaliteit te verkrijgen cq. invloed te kunnen 
uitoefenen over de realisatie van de openbare ruimte in een gebied. 
Als voorbeeld is het recente BKP Julianaplein te noemen, waarin 
uitspraken over plasticiteit, materialisatie en kleurstellingen van de 
gebouwde omgeving nader gepreciseerd zijn.  

14.05.2012
coenen sättele architecten

Beeldkwaliteitsplan

Julianaplein

Vaals



11

Voorbeeldpagina uit het BKP Koningin Julianaplein waar een bes-
chrijving van de gewenste beeldkwaliteit in een matrix beschreven is 
en met referentiebeelden is aangevuld.

Blok C/D
Structuur van de gevel
 

Gevelopbouw: 

Plint / midden / dak 

Materiaal toepassing:

metselwerk, natuursteen, 

leien 

Impressieschets 

Koningin Julianaplein

Bijzondere 

hoekbehandeling

Blok C/D  
Referenties



luchtfoto Vaals, plangebied in rood
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Overzicht + analyse bouwblokken
Nieuwe stedenbouwkundige contour
praktijkvoorbeelden

Navolgend overzicht geeft de status quo van de bstaande bebouwing 
weer en brengt de stedenbouwkundige potentie van de laan in kaart. 
Deze is benoemd als de nieuwe stedenbouwkundige contour. 
Nieuwe invullingen van,cq reparaties aan, het bestaand weefsel 
worden in beeld gebracht waarin overwegingen m.b.t. de waardevol-
le, niet noodzakelijk monumentale panden en/of gebouwensembles 
opgenomen zijn. 

In een matrix is de analyse van bouwblokken weergegeven in relatie 
tot de beeldkwaliteit. 
Dit betreft geen waardering in bouwtechnische zin maar wil een over-
zicht bieden van de relatieve, zich tot elkaar verhoudende, 
beeldkwaliteit van de panden onderling. Te onderzoeken is in welke 
mate panden bijdragen aan een positieve beleving van de openbare 
ruimte.
Panden, gebouwensembles die als waardevol zijn aangemerkt 
verdienen extra aandacht bij aanpassing cq vervanging. Dit geldt 
omgekeerd ook voor die panden en/of onderdelen daarvan die een 
verstoring zijn van de beeldkwaliteit. 
Het merendeel van de panden heeft de status neutraal, waarmee 
aangegeven wordt dat bij vervanging cq reparaties, behalve met de 
algemene welstandscriteria, geen rekening hoeft te worden gehoud-
en met aanwezige bijzondere elementenen.

Deze waardering staat naast de beoordeling m.b.t. de monumentale 
kwaliteit van de panden/gebouwenembles. (zie ook hoofdstuk Ge-
meentelijke monumenten)

In een tweetal praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe de 
discussie m.b.t de beeldkwaliteit in de welstand gevoerd wordt.



overzicht en codering van de diverse bouwblokken
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Codering
van de bouwblokken in de Maastrichterlaan, de Kerkstraat
en de Tyrellsestraat die behandeld worden.

 



Kerkstraat 25- 23 Kerkstraat 21 Kerkstraat 19

Kerkstraat17-15

Kerkstraat 13

Kerkstraat 11a/b

Kerkstraat 9-7

Kerkstraat 5-3

Kerkstraat 1 -1l-m

Kerkstraat 1a-h

K1 Kerkstraat 1-25

WAARDERING  waardevol  waardevol  waardevol  waardevol neutraal neutraal  waardevol neutraal  waardevol  waardevol

TOESTAND  goed  redelijk/goed  redelijk  zeer goed  matig  matig  redelijk  matig  slecht  redelijk

STATUS  GM021
 exterieur

 GM021
 exterieur

  GM020
 exterieur

geen geen  GM019
 exterieur

geen geen  GM018
 exterieur

VERSTORING  centrale pui b.g.
 mosaiektegels 
 b.g.

 markies  raamopening  
 +1
 rolluiken

 pui b.g.  dakopbouw  pui b.g.  pui b.g.  entree sousterrain
 opbouw E-kabels

BIJZONDER-
HEDEN

 natuursteen gevel  kleurstelling
 gevel

 dakkapellen  oorspronke- 
 lijke kozijnen
 gaafheid 
 exterieur

 voorsprong  
 gevelas
 entree

 decoratief  
 pleisterwerk
 winkelpui  
 ca. 1930

 decoratief 
 pleisterwerk
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K1 Kerkstraat 1-25



Kerkstraat 25- 23 Kerkstraat 21 Kerkstraat 19

Kerkstraat17-15

Kerkstraat 13

Kerkstraat 11a/b

Kerkstraat 9-7

Kerkstraat 5-3

Kerkstraat 1 -1l-m

Kerkstraat 1a-h

K1 Kerkstraat 1-25

BOVENBOUW  1  3  1  3  3  3  3
waardevol

 3  3  4  3

PLINT  1  3  1  1(3) 2  3  2  1  3  1  3

BOVENBOUW beige natuursteen naturel roze/rood stucco roze stucco bruin/rood 
baksteen

wit stucco rood baksteen creme stucco creme stucco wit stucco wit stucco

PLINT beige natuursteen naturel grijs/zwart
tegeltjesmozaiek

stucco grijs/groen
natuursteen

grijs/groen 
graniet

travertin tegels bruin beige graniet zwarte tegels wit stucco

GEVELLASSEN

KARAKTERISTIEK GEVELBEELD BLOK K1

-3 gevellassen per pand is de norm. 
-In de plint zien wij een sterke verstoring hiervan bij 6 panden (v/d/ 10).

Gestreefd zou moeten worden naar een herstel van de samenhang 
tussen bovenbouw en plint.

KLEURSTELLING

Het stucco is overwegend wit-creme kleurig met twee uitzonderingen.
Niet meer uitzonderingen toestaan, behoudens daar waar dit authen-
tiek is, geen tegels toepassen.

K1 Kerkstraat 1-25, analyse

Kerkstraat 25- 23 Kerkstraat 21 Kerkstraat 19

Kerkstraat17-15

Kerkstraat 13

Kerkstraat 11a/b

Kerkstraat 9-7

Kerkstraat 5-3

Kerkstraat 1 -1l-m

Kerkstraat 1a-h

K1 Kerkstraat 1-25

BOVENBOUW  1  3  1  3  3  3  3
waardevol

 3  3  4  3

PLINT  1  3  1  1(3) 2  3  2  1  3  1  3

BOVENBOUW beige natuursteen naturel roze/rood stucco roze stucco bruin/rood 
baksteen

wit stucco rood baksteen creme stucco creme stucco wit stucco wit stucco

PLINT beige natuursteen naturel grijs/zwart
tegeltjesmozaiek

stucco grijs/groen
natuursteen

grijs/groen 
graniet

travertin tegels bruin beige graniet zwarte tegels wit stucco
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek



Kerkstraat
39

Kerkstraat
37

Kerkstraat
35

Kerkstraat
33

Kerkstraat
31

Kerkstraat
29

Kerkstraat
27b

K3 Kerkstraat 27b-39

WAARDERING  neutraal  neutraal                                    neutraal  bovenbouw waardevol
 

 bovenbouw waardevol  bovenbouw waardevol  waardevol

TOESTAND  redelijk  redelijk  matig  redelijk/goed  redelijk  redelijk

STATUS  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen

VERSTORING  plint: markies
 bovenbouw: dakkapel
 te groot

 plint: rolluik/ 
 uitvalscherm 
 bovenbouw: dakkapel
 te groot

 plint: formaat gevel-
 opening

 plint: formaat 
 gevelopening

 plint: tegelwerk formaat 
 gevelopening

 bouwvolume valt af op de hoek

BIJZONDER-
HEDEN

betonbanden gevel  
v.v.horizontale 
ramen
terugliggende entree

 betonbanden gevel v.v.
 horizontale ramen

 betonbanden gevel v.v.
 horizontale ramen

 stucwerk, ornament    
 en opgaand werk,
 erker
 plint 

 stucwerk en ornamenten        
 opgaand werk

 stucwerk en ornamenten        
 opgaand werk 

 waardevol metselwerk, ruim 
 overstekende boeiboorden

16

K3 Kerkstraat 27b-39



toestand voor de verbouwing welstandsaanvraag toestand na de verbouwing
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De onderstaande afbeelding is een tekening van de 
aanvraag t.b.v. welstandsgoedkeuring. 
In groen de opmerkingen van welstand, die aangeven 
dat een nauwere relatie tussen plint en bovenbouw 
gewenst is , die de discussie over de nieuwe gevelin-
deling gestuurd heeft. 

Praktijkvoorbeeld Kerkstaat 31
Het pand nr. 31 heeft bij de verbouwing op maaiveld weer de 
functie  wonen gekregen. Het doorzetten van de penanten van de 
bovenbouw in de plint bleek helaas niet haalbaar. Wel is de relatie 
bovenbouw, onderbouw meer in balans gebracht en versterkt d.m.v. 
ter plaatse van de plint toepassen van in proportie, materiaal en 
kleur aan de bovenbouw gerelateerde kozijnen.



Kerkstraat 
2-2A

K2 Kerkstraat 2-2A

WAARDERING  niet waardevol

TOESTAND  slecht/ matig

STATUS  geen

VERSTORING  bouwvolume/ massaopbouw past niet binnen stedelijke context

BIJZONDER-
HEDEN

 plint: keermuur met groenvoorzieningen van slechte kwaliteit
 gevel verdieping: armoedige geveluitstraling

18

K2 Kerkstraat 2-2A
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hoek M2/K2 voormalig Redemptoristenklooster

= Nieuwe stedenbouwkundige contour

hoek M2/K2 huidige situatie

Nieuwe stedenbouwkundige contour
Een nieuwe massa volume studie voor deze plek, die 
zowel aan de Kerkstraat als de Maastrichterlaan ge-
legen is moet de gevelhoogtes in beide straten opne-
men. Een bijzondere geleding  op de hoek is mogelijk, 
zie de massa opbouw van het voormalige klooster.
Een verticale gevelstructuur sluit beter aan op de 
bestaande panden in de Maastrichterlaan en Kerk-
straat. 
Qua materialistie is een gebouw met een stenen 
uiterlijk, in tegenstelling tot de huidige beplatingen, 
goed voorstelbaar. De plint moet deels transparant en 
vanaf de Kerstraat toegankelijk zijn.
De in hoogte verlopend plint pleit voor een kleine, 
smalle beukmaat in de gevel waar entrees op 
wisselende hoogtes aangebracht kunnen worden.



Kerkstraat
6

K4.1 Kerkstraat 6-40

Kerkstraat
10-10B

Kerkstraat
14-18

Kerkstraat
20

Kerkstraat
26-28

Kerkstraat
24

Kerkstraat
22

Kerkstraat
30

Kerkstraat
8

Kerkstraat
26-28

Kerkstraat
34-36

Kerkstraat
38-38D

WAARDERING  waardevol  waardevol  waardevol  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  bovenbouw             
waardevol

bovenbouw
waardevol

 waardevol waardevol  waardevol

TOESTAND  redelijk/ goed
  

 redelijk/goed  redelijk/goed  redelijk  redelijk  redelijk matig/redelijk  redelijk   redelijk  redelijk/goed  redelijk  redelijk/goed

STATUS  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen   geen  GM 023  geen  GM 024

VERSTORING  geen  geen    pui b.g  pui b.g.   pui b.g.  pui b.g.

BIJZONDER-
HEDEN

 gave rustige
 gevel

 kwaliteit metsel
 werk

 gave rustige gevel  tegelwerk plint   rijke 
 ornamenten

 rijke
 ornamenten
 erker nivo 1

 gave gevel 
 kwaliteit metselwerk
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K4.1 Kerkstraat 6-40



Kerkstraat
44

Kerkstraat
60

Kerkstraat
62

Kerkstraat
62

Kerkstraat
66

Kerkstraat
68 - 72

Kerkstraat
68

Akenerstraat
31

K4.2 Kerkstraat 27b-39

Kerkstraat
42 - 50

WAARDERING  waardevol  niet waardevol  niet waardevol  neutraal  niet waardevol  niet waardevol  niet
 waardevol

 niet waardevol  neutraal

TOESTAND  redelijk  matig  slecht  matig  matig  matig  slecht  matig  redelijk

STATUS  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen

VERSTORING  materialisatie plint  gevelopeningen
 te groot, kwaliteit
 gevel

 glint: gevelopening
 te groot, kwaliteit
 pui

 plint: materialisatie
 onevenwichtige 
 gevel indeling

 onevenwichtige 
 gevel indeling

BIJZONDER-
HEDEN

 inrit niet afsluitbaar
 geen schuine kap

 plint: houten naturel gebeitste puien  miniatuur
 huisje

 geen entree aan de Kerkstraat

K4.2 Kerkstraat 42-72 / Akenerstraat 31
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De panden nr 6 t/m 10 en 26 t/m 36 vormen qua beeld 
gave, samenhangende, stukken straat.
Waardevol om te behouden.

= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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De panden nr. 60 en nr. 66 hebben een sterke horizontale gevelinvulling
met (te) grote puien en vallen hierdoor negatief op in de straatbeeld 
Hun afwijkend gevelritme in combinatie met de schrale (nr. 60) architectuur
zorgen voor een onevenwichtige beeldkwaliteit.



maastrichterlaan 
23

M1 Maastrichterlaan 1-23

maastrichterlaan
21

maastrichterlaan
19

maastrichterlaan
17

maastrichterlaan
15

maastrichterlaan
13

maastrichterlaan
7 -7a

maastrichterlaan
5

maastrichterlaan
3

maastrichterlaan 
1 grensstraat 2

z

WAARDERING  waardevol  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  waardevol  neutraal  neutraal  waardevol

TOESTAND  matig/redelijk  matig/
 redelijk

 redelijk  redelijk  matig/redelijk  matig  redelijk/goed  redelijk  redelijk  goed

STATUS  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  GM 017

VERSTORING  plint: pui- 
 invulling b.g

 plint: pui-  
 invulling
 b.g.

 plint: pui-   
 invulling
 b.g.

 plint: pui-invulling
 b.g.

 plint: pui-invulling
 b.g.

 -  -  plint: pui b.g. 
 te gesloten

 -

24

M1 Maastrichterlaan 1-23



maastrichterlaan 
23

M1 Maastrichterlaan 1-23

maastrichterlaan
21

maastrichterlaan
19

maastrichterlaan
17

maastrichterlaan
15

maastrichterlaan
13

maastrichterlaan
7 -7a

maastrichterlaan
5

maastrichterlaan
3

maastrichterlaan
1

GEVELLASSEN  3  3  3  3  4  5  4  3  3  1  1

Inventarisatie en analyse bestaand M1 Maastrichterlaan 1-23

KARAKTERISTIEK GEVELBEELD BLOK M1

-Drie gevellassen per pand 
-De plint is duidelijk gemarkeerd t.o.v. de bovenbouw
-Gedifferentieerd hoogte profiel
-Opgaanwerk, sterke horizontale belijningen accentuering verdiepingsvloeren

-Redelijk homogene opbouw gevelbeeld over het gehele blok m.u.v. 
 pand nr. 07.
-De puien op de BG zouden meer samenhang moeten krijgen met de boven
 bouw. Een kwalitatieve opwaardering zou gewenst zijn, zowel in 
 materiaalkeuze als detaillering.

nr. 7-7a Opvallende 
uitzondering in opbouw 
en dakvorm

= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Maastrichterlaan
39-41

M3.1 Maastrichterlaan 25-41

Maastrichterlaan
31-33

Maastrichterlaan
35-37

Maastrichterlaan
27-29

Maastrichterlaan
25

WAARDERING  neutraal  neutraal  waardevol  waardevol  waardevol

TOESTAND  matig  matig  slecht/matig  redelijk  redelijk

STATUS  geen  geen  RM 491781  GM034  geen

VERSTORING  kwaliteit gevel b.g.  kwaliteit gevel b.g.

BIJZONDER-
HEDEN

 b.g. hochparterre 
 karakteristiek pand

M3.1 Maastrichterlaan 25-41

26



Maastrichterlaan
67

M3.2 Maastrichterlaan 43-67

Maastrichterlaan
63

Maastrichterlaan
59

Maastrichterlaan
65

Maastrichterlaan
51-57

Maastrichterlaan
49A-49C

Maastrichterlaan
47

Maastrichterlaan
45

Maastrichterlaan
43 

WAARDERING  niet waardevol    niet waardevol  waardevol  waardevol  waardevol  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal

TOESTAND  matig    matig  matig  redelijk     redelijk/goed  redelijk       redelijk  matig  redelijk

STATUS  geen    geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen

VERSTORING  bouwmassa 
 te laag binnen  
 stedenbouwkun-
 dige context

 bouwmassa te laag 
 binnen stedenbouwkun-
 dige context

 terras nivo terras te hoog

BIJZONDER-
HEDEN

 kwaliteit puien
 slecht

 eigenzinnige kapvorm 
 zeer groot uitvalscherm

M3.2 Maastrichterlaan 43-67
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
Dit gedeelte van de laan is een van de meest heterogene qua bouwhoogtes en gevelbeeld.
Bij een voorstel tot vervanging van een, vanwege zijn afwijkende gevel-en kapvorm, zeer karakteristiek pand 
hebben de navolgende afwegingen een rol gespeeld. 
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Praktijkvoorbeeld Maastrichterlaan 63 
Schetsvoorstel van de nieuwbouw van het pand Hotel Suisse. Deze neutrale invulling past welliswaar binnen 
de nieuwe stedenbouwkundige contour (in groen aangegeven) maar doet geen recht aan een vervangende 
beeldkwaliteit van het bestaande pand, dat met zijn karakteristieke hoofdvorm een individualiteit en herken-
ning in het straatbeeld geeft. Dit voorstel wordt dan ook door welstand afgewezen.
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Mogelijke doorontwikkeling schetsplan 
D.m.v. het introduceren van een klassieke gevelopbouw in het verticale vlak: plint-opgaand werk -top en een 
ritme in het horizontale gevelvlak van a-b-a wordt het bouwvolume geleed. De uitdrukking en uitstraling van 
de nieuwbouw heeft reminicenties aan de bestaande karakteristieke bouw zonder een copie te zijn en maakt 
een eigentijds woon/winkel/horeca programma mogelijk.



= Nieuwe stedenbouwkundige contour

31

Nieuwe stedenbouwkundige contour
Blok M3 pakt de hoogte over van het ernaast gelegen M5. 



BE1 Maastrichterlaan
67

BE1 Maastrichterlaan 67
Kruising Maastrichterlaan/Beemderlaan

WAARDERING  niet waardevol

TOESTAND  slecht / matig

STATUS  geen 

VERSTORING  hoekbebouwing mist volume, contour in stedenbouwkundige context, 
 kwaliteit puien b.g. 

BIJZONDER-
HEDEN

 rommelijg gevelbeeld, afvallende bouwmassa in de Beemderlaan
 diverse nivo verschillen bemoeilijken toegankelijkheid

BE1 Maastrichterlaan 67

32
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

Nieuwe stedenbouwkundige contour
Voor een beschrijving zie pag. 66. 



Maastrichterlaan
73A

M5 -Maastrichterlaan 73

Prins Willem Alexanderplein
1

Prins Willem Alexanderplein
5

-Prins Willem Alexanderplein 1-5

WAARDERING  niet waardevol  neutraal  neutraal

TOESTAND  slecht  redelijk/goed  goed

STATUS  geen  geen  geen

VERSTORING  bouwvolume te laag 
 binnen stedenbouwkun-
 dige context 

    trafo gebouw niet geintegreerd in bouwvolume, vormt opstakel in de 
 openbare ruimte

BIJZONDER-
HEDEN

zeer groot uitvalscherm  set-back laag 5

M5 Maastrichterlaan 73
      Prins Willem Alexanderplein 1-5
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
Voor een beschrijving zie pag. 65.



Maastrichterlaan
85

M7 Maastrichterlaan 75-85

Maastrichterlaan
85

Maastrichterlaan
83

Maastrichterlaan 
79

Maastrichterlaan
81

Maastrichterlaan
77

Maastrichterlaan
75

WAARDERING  niet waardevol  niet waardevol  neutraal  waardevol waardevol   waardevol  niet waardevol

TOESTAND  matig  slecht  redelijk  redelijk  redelijk    redelijk  matig

STATUS  geen  geen   geen  geen  GM037    geen  geen

VERSTORING  hoort qua functie en uitstraling niet meer thuis op deze
 positie

 kwaliteit pui b.g. matig  kwaliteit pui b.g. matig  bouwvolume te laag binnen 
 stedelijke context

BIJZONDER-
HEDEN

 erker nivo 1  erker nivo 1    erker nivo1  paviljoen functioneel een 
 eeneid met nr. 77

M7 Maastrichterlaan 75-85
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
Voor een beschrijving zie pag. 65.



maastrichterlaan
99-103

maastrichterlaan
97

maastrichterlaan
93

maastrichterlaan
89-91

maastrichterlaan
87

maastrichterlaan
121

M9 Maastrichterlaan 87-121

maastrichterlaan
119

maastrichterlaan
117

maastrichterlaan
115

maastrichterlaan
113A

maastrichterlaan
113

maastrichterlaan
111

maastrichterlaan
107-109

maastrichterlaan
105

WAARDERING  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  niet 
 waardevol

 niet
 waardevol

niet  
waarde-
vol

 waardevol  neutraal   waardevol  neutraal  neutraal  neutraal  waardevol

TOESTAND  matig  redelijk  slecht  matig  matig  matig matig  redelijk  matig   redelijk  matig  matig  geen  geen

STATUS  geen  geen  geen  geen  geen  geen geen  geen  geen   geen  geen  geen  geen  geen

VERSTORING  formaat 
 dakkapel

BIJZONDER-
HEDEN

 

M9 Maastrichterlaan 87-121
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
Een aantal karakteristieke panden wordt door zwakke schakels van elkaar gescheiden.



Maastrichterlaan 
2

M2 Maastrichterlaan 2-2a

Maastrichterlaan 
2a

WAARDERING  niet waardevol  niet waardevol

TOESTAND  matig  matig

STATUS  geen  geen

VERSTORING  kwaliteit puiinvulling b.g.  kwaliteit puiinvulling op b.g. , gesloten gevelwand op nivo 1
 gevelbeplating bovenbouw

BIJZONDER-
HEDEN

 massa te laag in stedenbouwkundige contex
 gevel ligt terug t.o.v. van de rest van de bouwing in laan

 massa te laag in stenbouwkundige context 
 gevel ligt m.u.v. de rondbouw terug t.o.v. van de rest van de bebouwing van de laan

M2 Maastrichterlaan 2-2A

40
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
Voor beschrijving zie pag. 19.

= Nieuwe stedenbouwkundige contour



Maastrichterlaan
8

M4.1 Maastrichterlaan 8-32

Maastrichterlaan
18

Maastrichterlaan
12-16

Maastrichterlaan
20

Maastrichterlaan
22-22E

Maastrichterlaan
28-30

Maastrichterlaan
26

Maastrichterlaan
24

Maastrichterlaan
32

WAARDERING  waardevol                               neutraal  waardevol  niet waardevol  waardevol  waardevol  neutraal  waardevol   neutraal

TOESTAND  redelijk  redelijk/goed  redelijk  redelijk

STATUS  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen    geen

VERSTORING  dakkapel   -   pui b.g.  voorsprong in openbare ruimte
 t.p.v. entree

  

BIJZONDER-
HEDEN

  -  -   monumentale entree  verhoogd 
 terras

M4.1 Maastrichterlaan 8-32
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Maastrichterlaan
34-34C

M4.2 Maastrichterlaan 34-58

Maastrichterlaan
36-36A

Maastrichterlaan
38-40

Maastrichterlaan
42-46

Maastrichterlaan 
54-56

Maastrichterlaan
50-52

Maastrichterlaan
48

Maastrichterlaan
58

WAARDERING  niet waardevol  niet 
 waardevol

 neutraal  waardevol  neutraal  neutraal  waardevol  waardevol

TOESTAND  matig  slecht  matig  redelijk  redelijk  matig/redelijk  matig  redelijk/goed

STATUS  geen  geen  geen  GM035  geen  geen  geen  geen 

VERSTORING  gevelfront in rooilijn te laag open 
doorgang  
garages

BIJZONDER-
HEDEN

 opgang naar achterliggend pand op 
 verdieping. Collonade motief op verdieping

donkere 
onaantrek-
kelijke door-
steek naar 
overkluiste 
cour

M4.2 Maastrichterlaan 34-58
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
Voor een beschrijving van pand 34 zie pag. 66

De panden nr. 42 t/m 58 kennen een interressante kleurschakering.

= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek

44



KO1 KO2

Kruising Maastrichterlaan/Beemderlaan

KO1 Maastrichterlaan 
58

KO2 Maastrichterlaan
60

KO1 + KO2 Maastrichterlaan 58-60
Kruising Maastrichterlaan/Koperstraat

WAARDERING  waardevol  neutraal

TOESTAND  redelijk/goed  redelijk

STATUS  RM  geen

VERSTORING

BIJZONDER-
HEDEN

 voormalig kerkgebouw in gebruik als kantoor  dakkapel te groot

KO1 + KO2 Maastrichterlaan 58-60
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M6 Maastrichterlaan 60-78

maastrichterlaan
60

maastrichterlaan
62-64

maastrichterlaan
66-68

WAARDERING  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  waardevol  waardevol  waardevol

TOESTAND  redelijk  redelijk/goed  redelijk  redelijk/goed  redelijk/goed  goed  redelijk/goed  

STATUS geen  geen  geen  geen  geen  GM036
 exterieur

geen

VERSTORING  uitvalschermen
 rood schilderwerk op 
 Naamse natuursteen

 dakkapel te groot  exessieve reclame  
 aan gevel plint: 
 kleurstelling puien  
 b.g.

 plint: gele puien 

BIJZONDER-
HEDEN

 rood keimwerk  natuursteen plint  erker verdieping 1  natuursteen omlijsting
 gevel

zeer fraaie plint
Amsterdamse 
school

 

maastrichterlaan
68-70

maastrichterlaan
72-74

maastrichterlaan
76

maastrichterlaan
78

M6 Maastrichterlaan 60-78
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
De panden nr. 72/78 vormen in hun verschijningsbeeld een sterk
samenhangend beeld. In de plint heeft pand nr. 76 zijn oorspronkelijke
kwaliteit kunnen behouden, beide andere zijn helaas vervormd door 
commercieele prioriteiten. De beeldkwaliteit leidt hieronder en zou hersteld moeten worden.



Tyrellsestraat
11-15

Tyrellsestraat
1-9

T1 Tyrellsestraat 1-15

+Maastrichterlaan 
78a

WAARDERING  neutraal  neutraal

TOESTAND  redelijk  redelijk

STATUS  geen  geen

VERSTORING   

BIJZONDER-
HEDEN

  massa te laag in nieuwe stedenbouwkundige 
  context

 plint: invulling typisch jaren 50

T1 Tyrellsestraat 1-15

48



49

Nieuwe stedenbouwkundige contour
Door het pand nr. 11-15 meer volume te geven,
valt het in stedenbouwkundige zin,
na de realisering van Blok G van het KJP,
niet weg.

= Nieuwe stedenbouwkundige contour



Maastrichterlaan 
78

Tyrellsestraat 2

T2 Tyrellsestraat 2-4

Tyrellsestraat 4

WAARDERING  waardevol  waardevol, laagbouw niet waardevol  niet waardevol

TOESTAND  redelijk/goed  redelijk/goed  redelijk/goed

STATUS  geen  geen  geen

VERSTORING  gele puien b.g.

BIJZONDER-
HEDEN

 architectuur met amsterdamse  
 school accenten

 bouwvolume laagbouw te laag binnen stedelijke context,
 gevel met bovenlichten te gesloten

 bouwvolume te laag binnen stedelijke context

T2 Tyrellsestraat 2-4
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Nieuwe stedenbouwkundige contour
De architectuur van blok A van het KJP is qua hoogte (3 lagen) en materialisatie (donkere baksteen)
afgestemd op de hoekbebouwing Tyrellsestraat, Maastrichterlaan. 
De lage vleugel van het pand Tyrellsestraat nr2 en de eenlaagse bebouwing van pand nr. 4 
worden dissonanten in de verschijning van de Tyrellsestraat na realiatie van het KJP.

= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek



maastrichterlaan
92

maastrichterlaan
94

maastrichterlaan
96

maastrichterlaan
98-100

maastrichterlaan
102

maastrichterlaan
78A

M8 Maastrichterlaan 78A-102

maastrichterlaan
80

maastrichterlaan
84

maastrichterlaan
86

maastrichterlaan
88

maastrichterlaan
90

WAARDERING  neutraal  waardevol                                  neutraal  waardevol  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  waardevol  neutraal  waardevol

TOESTAND  redelijk  goed  redelijk  redelijk/goed  redelijk  redelijk  redelijk  redelijk  redelijk  redelijk  redelijk/goed

STATUS  geen  GM038                  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  GM039

VERSTORING

BIJZONDER-
HEDEN

 typische jaren 50 
 kopgevel, met 
 horizotale sleuframen

 romantisch uiterlijk  2 verdieping hoge 
 plint in metselwerk

M8 Maastrichterlaan 78A-102
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De zakelijke typische jaren 50 kopgevel van het pand Maastrichterlaan 78A
contrasteert met de romantische gevel van het pand nr. 80. 

= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek



B1 B2

B1 Maastrichterlaan
102

B2 Maastrichterlaan
104

B1 + B2 Maastrichterlaan 102-104
Kruising Maastrichterlaan/Bosstraat

WAARDERING  waardevol  waardevol

TOESTAND  redelijk  redelijk/goed

STATUS  GM?  RM

VERSTORING  geen  geen

BIJZONDER-
HEDEN

 opvallende blauwe gevelkleur
 

 gave gevel

B1 + B2 Kruising Maastrichterlaan/Bosstraat
      Maastrichterlaan 102-104
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Maastrichterlaan
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maastrichterlaan
162

M10.2 Maastrichterlaan 134-162

maastrichterlaan
134

maastrichterlaan
136

maastrichterlaan
138

maastrichterlaan
140

maastrichterlaan
142

maastrichterlaan
144 - 150

maastrichterlaan
152

maastrichterlaan
154

maastrichterlaan
156 - 158

maastrichterlaan
160

WAARDERING  waardevol  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  neutraal  niet waardevol  neutraal  neutraal  waardevol

TOESTAND  goed  matig/
 redelijk

 matig/
 redelijk

 matig/
 redelijk

 matig/
 redelijk

 matig/redelijk  matig/redelijk  matig/redelijk  matig/redelijk  matig/redelijk redelijk/goed

STATUS  GM021
 exterieur

geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen

VERSTORING  plint: opening gevel

BIJZONDER-
HEDEN

 erkers  expressieve balcons  plint: tegelwerk  plint: tegelwerk  vrijstaand karakteristiek pand met terugliggende
 entree op 1e verdieping plint zeer gesloten

M10.1 Maastrichterlaan 104-132
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maastrichterlaan
110

maastrichterlaan
112

maastrichterlaan
114

maastrichterlaan
116

maastrichterlaan
118

maastrichterlaan
120

maastrichterlaan
124

maastrichterlaan
126

maastrichterlaan
128

maastrichterlaan
130 - 132

M10.1 Maastrichterlaan 104-132

maastrichterlaan
104 - 106

maastrichterlaan
108

WAARDERING  waardevol waardevol  waardevol waardevol  neutraal  neutraal  waardevol  waardevol  waardevol  neutraal  neutraal  neutraal

TOESTAND  goed  matig  matig  redelijk  matig  matig  redelijk/goed  redelijk/goed  redelijk  matig  matig  matig

STATUS  GM021  RM 1795

 exterieur

 geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen  geen g een  geen

VERSTORING   _
  

  _  dakkapel over gehele
 dakbreedte

  _  plint: te grote gevel-
 opening

 dakkapel over gehele 
 dakbreedte

_ _  plint: te grote
 gevelopening 

_  plint: rolluik  plint: te grote 
 gevelopening

BIJZONDER-
HEDEN

  _   _   _  plint
 zebratekening

_  witte plint karakteristieke 
kopgevel met 
puntdak

karakteristieke 
kopgevel met 
puntdak

 plint  erker 
 verdieping 1

 erker 
 verdieping 1

 plint

 

M10.2 Maastrichterlaan 134-162
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= Nieuwe stedenbouwkundige contour

= Karakteristiek
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Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat de Maastrichterlaan, als ook de Kerkstraat en de Tyrellsestraat 
gekarakteriseerd worden door: 

   1. een zeer heterogeen architectuur beeld, waarin stijlelementen uit de bouwgeschiedenis 
       van de 19e eeuw , het moderne bouwen tot en met het postmodernisme
       vertegenwoordigd zijn.
   2. een zeer diverse bebouwingshoogte variërend van een tot vijf bouwlagen 
   3. een uitermate gevarieerde materialisatie, geleding en decoratie van de gevels

Het opstellen van algemene richtlijnen m.b.t. de beeldkwaliteit van de laan is dan ook 
problematisch. 
Wel is op basis van de gewenste beeldkwaliteit een nieuwe stedenbouwkundige contour 
aangegeven.
Deze beschrijft zowel de ruimtelijke kaders en continuiteit tussen de bouwblokken onderling als 
de samenhang van de panden binnen het bouwblok. 
Bij vervangende bouw , restauratie en /of partieele aanpassingen zijn de nieuwe stedenbou-
wkundige contour  evenals de aantekeningen en aanbevelingen in de inventarisatie/analyse-lijst 
leidend bij de beoordeling van de voorstellen.

 

De waardering van de panden als beschreven in de matrix van de overzichtslijst staat naast de 
beoordeling m.b.t. de monumentale kwaliteit van de panden/gebouwenembles. De rijksoverheid 
kent haar Rijksmonumenten, die door de monumentenwet beschermd worden. De gemeente 
Vaals heeft een voorlopige lijst laten opstellen met in potentie monumentale panden/
gebouwensembles, die mogelijk onder de bescherming van de monumentenwet komen te staan. 
De potentiele gemeentelijke monumenten (GM) zijn in de matrix aangeduid met hun nummer uit 
het rapport van Buro 4. 
Een nadere uitwerking van deze lijst staat op de agenda, maakt echter geen deel uit van deze 
studie.
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Gemeentelijke monumenten 

Buro 4 heeft in een studie uit december 2012 een opzet gemaakt voor een
gemeentelijke Monumentenlijst waarvoor 55 panden in geheel Vaals geselecteerd zijn.
Veertien hiervan liggen in het Kernwinkelgebied aan de Maastrichterlaan, Kerkstraat en 
Tyrellsestraat.
De panden zijn uitsluitend beoordeeld op hun uiterlijke verschijning en deze voorlopige 
monumentenlijst heeft nog geen status.
Prioritering binnen deze voorlopige lijst is noodzakelijk om een aanzet  te maken tot een 
bescherming van de geselecteerde objecten conform de Monumentenverordening.
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    De 14 geselecteerde panden in het KWG



63

Naast de monumentale panden kent Vaals vele mooie, interssante panden die wellicht niet de 
monumentenstatus zullen krijgen maar die vaak, met verrassende details, de moeite van het 
behouden waard zijn.
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Kritische plekken in het stedenbouwkundige
weefsel

- Tankstation M7
- Kiosk/ rotonde Tyrellsestraat-Maastrichterlaan M5/M7
- Hoekbebebouwing Maastrichterlaan-Beemderlaan M3
- Pand Maastrichterlaan



65

Tankstation M7 
 

Het Esso tankstation op de hoek Maastrichterlaan, Jos Francotteweg gelegen, 
onderdeel van een gebouwencomplex met een grote stallingsgarage en een 
geintegreerde woning, biedt in zijn omgeving een weinig aantrekkelijke, deels 
desolate aanblik. 
Tankstations zijn in de huidige tijd, niet alleen  vanuit de milieuwetgeving 
gezien, geen funkties meer die men binnen het kerwinkelgebied direct aan de 
Maastrichterlaangelegen verwacht. Er valt hier ter plekke veel te winnen m.b.t. 
de beeldkwaliteit van de laan indien het tankstation verplaatst zou kunnen 
worden en het wonen/winkelen hier versterkt kan worden. 
Dit geldt ook voor het te grote en te hoge bouwvolume van de stallingsgarage. 
Schaal en materialisatie (witte tegels) zijn niet meer van deze tijd.
Het stedenbouwkundige, ruimtelijke kader van de bebouwing aan de laan zou 
hier opnieuw geformuleerd dienen te worden.

Kiosk/ rotonde Tyrellsestraat, Maastrichterlaan 
M5/M7

De kiosk en vis avis het, lage paviljoen-achtige volume 
aangebouwd aan het pand nr. 25, vormen een discontinuiteit in 
de noordelijke gevelwand van de laan. Zowel in hun bouw-
volumes (eenlaags), als in hun kwalitatief magere materialisa-
tie verzwakken ze het ruimtelijke kader van de laan.
Hier is een stedenbouwkundige correctie gewenst, die meer 
continuiteit in de gevelwand brengt.
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Hoekbebouwing Maastrichterlaan
Beemderlaan M3
 

De hoekbebouwing is uitermate zwak in volume en beeld. Dit 
komt na de invulling van het ernaast gesitueerde winkel-woon-
complex ( AH) nog nadrukkelijker tot uiting.
Het is vanzefsprekend dat het bouwvolume langs de Beemder-
laan het verval in hoogte van de straat volgt. De overgang naar 
de gemiddelde bouwhoogte aan de laan is echter te abrupt en 
zou geleidelijker moeten verlopen (zie de nieuwe steden-
bouwkundige contour).
Het verhogen van de beeldkwaliteit hier is enkel mogelijk 
d.m.v. een aanpassing van het volume van de hoekbebouwing.

Pand Maastrichterlaan 34
 

Het pand kent een merkwaardige bebouwingstypologie.
Aan de Laan is een 1 laags winkelvolume gestueerd, bekroond 
door een betonnen pergola. 
In het gevelfront wordt deze onderbroken door een haaks 
hierop aangebracht lessenaarsdakje dat een opgang vanaf de 
Laan naar een terras op verdieping overhuifd, alwaar een ach-
terhuis (een laags + kap) op enige afstand parallel aan de laan  
gelegen is.
Het gehele gebouwcomplex heeft een zeer onrustige, romme-
lige indruk. Het theatrale entreemotief naar de verdieping is een 
vreemd motief in de laan en levert geen positieve bijdrage aan 
de beeldkwaliteit.



Drieland M2

 
Waar voorheen een karakteristiek, in metselsteen opgetrokken, 
kloostercomplex gesitueerd was bevindt zich nu het kleine 
winkelcentrum Drieland waarvan de verschijningsvorm als zeer 
armoedig en out of place bestempeld kan worden.  
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Conclusie

Voor bovengenoemde zwakke plekken zullen oplossingen 
op stedenbouwkundig nivo gevonden moeten worden. 
Architectonische verfraaiingen, indien al mogelijk, zijn  
ontoereikend.  
Het zorgvuldig inpassen van groenvoorzieningen zal de 
leefbaarheid en de beeldkwaliteit tevens verhogen.



Toevoegen bomenrij Openen arcade

68

M.b.t. Drieland zijn 2 scenarios geschetst om de 
beeldkwaliteit te verbeteren:

 

A 
● upgrade van de gevel incl. openen gevel
● toevoegen bomenrij
● bestrating vernieuwen en laten aansluiten op de nieuwe Maastrichterlaan

 

B 
● uitbreiden winkel / centrum op maaiveld
   toevoegen appartementen op verdieping
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Impressie A
Toevoegen bomenrij en opwaarderen/ verbergen gevel 

Impressie B
Toevoegen bebouwing aan het bestaande bouwvollume aan de zijde van de 
Maastrichterlaan.

Impressies senario’s 



Door een ingetogen reclamevoering blijft 
het Maastrichtse stadsbeeld afleesbaar 
(Grote Straat)

70

Reclamebeleid 
Welstandscriteria voor het beschermd 
stadsgezicht

- Bij de beoordeling van reclame wordt ervan uitgegaan dat deze technisch,
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 
ontwerpproces.

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

- Aangezien goed ontworpen gebouwen met een gaaf karakter c.q. historische
panden zoveel eigen waarden hebben, die zichtbaar en afleesbaar
moeten blijven, dient reclame een bescheiden en 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 pand.
Verwijzingen naar een elders gelegen bedrijf of winkel of merknaam
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.

bron: Reclamebeleid Gemeente Maastricht

Rommelig straatbeeld door een overdaad 
aan reclame-uitingen (Amsterdam)
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- Voor uithangborden en uitsteekbakken gelden de maximale uitsteekmaten
 en hoogten zoals aangeduid in bijlage A. Hierbij zijn verticale reclameteksten
 niet toegestaan.

- Reclames dienen beperkt te blijven tot een zone in de voorgevel, namelijk
tussen begane grond en eerste verdieping en dan nog zoveel mogelijk
nabij de entree. Hoger aangebrachte reclames gaan al snel het stadsbeeld
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 uitsteekmaten
en hoogten zoals aangeduid in bijlage A. Hierbij zijn verticale reclameteksten
niet toegestaan.
- Banieren zijn slechts toegestaan indien deze qua maat voldoen aan de
maximale maten zoals toegestaan voor dubbelzijdige lichtbakken (zie bijlage
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 overheersen.
Zij voegen vaak 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.
- In gebieden met een overwegende woonbestemming dienen reclames
achterwege te blijven omdat zij de visuele rust van de omgeving verstoren.
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 meerregelige
teksten niet toegestaan.
- ‘Úitwendige’ neonreclames zijn slechts toegestaan wanneer deze vanwege
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 attentiewaarde.
- 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 wijze
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 architectuur.
- Reclames, gemonteerd in afzonderlijke reliëfkokers, mogen als regel
geen grotere diepten hebben dan 12 cm. De reliëfkokers dienen vakkundig
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 elektrische
leidingen ten behoeve van de reclame onzichtbaar te worden aangebracht

bron: Stichting Ruimtelijke Kwaliteit limburg

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

- 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 architectuur.
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Het chaotische karakter van een overdaad aan informatie werkt contra-productief 
m.b.t. de beeldkwaliteit en dient meer gereguleerd te worden.
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Aanbeveling Reclamevoering:

Een stevig reclamebeleid staat en valt bij de handhaving ervan.
Implementatie van een nieuw regelwerk in een bestaande situatie is altijd problematisch en 
vraagt om consensus voor die zaken die niet geduld worden.

In grote lijnen wordt niet toegestaan, dat:
●   reclame uitingen worden toegepast boven het niveau van de stedelijke plint 
     ca. 4.50 m + maaiveld
●   de maximale uithangdiepte van 0.80 m wordt overschreden
●   meer dan twee lichtbakken en of vlaggen per pand worden toegepast, waarvan een parallel  
     en een haaks op de gevel
●   een vrije doorloop op het trottoir kleiner dan 2.60 m wordt, bij het plaatsen van reclamezuilen, 
     reclameborden etc. op maaiveld.

Om het wel en niet m.b.t. de reclamevoering op een eenvoudige en inzichtelijke wijze te com-
municeren is een handboek waarin de regelgeving in 3d gevisualiseerd is een voor een ieder 
eenduidig instructiemiddel.
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Voorbeeld handboek reclame
Bron: Gemeente Sittard Geleen

NEE
deze afbeelding laat zien datgene wat niet toegestaan is.
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JA 
deze afbeelding laat zien wat toegestaan is.
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Indeling matrix modellen reclametoepassing

 
BESCHRIJVING REGELS

SCHEMATISCH VOORBEELD
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Conclusie

Indien aanvragen voor reclamevoering binnen de regelgeving die in het 
Reclamehandboek beschreven is vallen, is geen behandeling door 
welstand meer noodzakelijk. 
Afwijkend aanvragen, indien overtuigend beargumenteerd, zullen door de 
dorpsbouwmeester op hun proportionaliteit beoordeeld worden. 

Zoals volgend voorbeeld in de laan dat niet conform de regels is.
Hiervoor wordt echter graag een uitzondering gemaakt.

Het smeedwerk op de rechter foto is meer kunstwerk cq. 
ornament dan reclamebord, een verfraaiing van de gevel 
die als voorbeeld mag gelden.
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Koningin Julianaplein  

 
De reclamevoering en invulling van de terassen op het nieuw in te 
richten Koningin Julianaplein wordt in een aanvullend project-
gebonden regelement nader omschreven, dat zich toepitst op de 
specifieke kwaliteiten van het plein en zijn aangrenzende bebouwing.
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De openbare ruimte

De Maastrichterlaan wordt gekarakteriseerd door een levendig, chaotisch druk-
tebeeld, typerend voor een “stads levensgevoel“. De inrichting van de openbare 
ruimte maakte in 2012 echter een rommelige, opgebruikte, niet meer attractieve 
indruk , die aan een opwaardering toe was.
Met de reconsructie van de Maastrichterlaan door de provicncie bood zich de 
mogelijkheid de inrichting van de openbare ruimte opnieuw vorm te geven.
Het profiel van de laan in zijn geheel aanpast, met als belangrijkste ingreep de 
introductie van een middengeleider die het chaotische karakter van de diverse 
verkeersbewegingen beter kanaliseert en ook visueel meer rust in het verschi-
jningsvorm van de laan gebracht heeft, zonder de dynamiek van het flaneren, 
winkelen en verblijven te beperken. Er is, binnen de gefixeerde maat van het 
breedte-profiel van de laan, gezocht naar een optimale maatvoering van rij-
banen, fietsstroken, middengeleider en trottoir zodat voldoende ruimte 
gebleven is voor de terrassen.
Ter plaatse van  het KWG is gekozen voor een hoogwaardige klinkerbestrating 
en  bij de keuze van de inrichtingselementen is ervoor gezorgd dat deze qua 
design, materialisatie en kleurstelling a.h.w. familie van elkaar zijn en daarmee 
in niet onbelangrijke mate bijdragen aan de attractieve sfeer van de 
vernieuwde laan.
Bij de groeninpassing is het typische karakter van de laan behouden en zorgt
de begroende middengeleider voor een welkome onderbreking van het het on-
vermijdelijke asfaltpakket van de rijstroken.

De fotos geven een beeld van de situatie van voor de reconstructie van de 
Maastrichterlaan waar een rommelige inrichting van de openbare ruimte het 
beeld van de laan domineerde.
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Isometrie van het nieuwe profiel van de Maastrichterlaan 

foto Maastrichterlaan voor de herinrichting foto van de heringerichte laan, zomer 2014
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Voor het KJP is naast een BKP voor de gebouwen ook een ontwerp 
en beeldkwaliteitsplan voor de inrichting van de openbare ruimte 
opgesteld door Club L 94. 

Entwurf
Spielgeräte Grüne Arkaden
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Prins Willem Alexanderplein, tekening Bureau Verbeek

Prins Willem Alexanderplein

Het plein heeft nog steeds een tijdelijke afwerking van een asfaltlaag. 
Deze dient vervangen te worden en qua materialisatie aansluiting te 
vinden op de materialen van de Maastrichterlaan.

De Kerkstraat 
Heeft als onderdeel van het KWG niet kunnen meeliften met de her-
inrichting van de laan.
Ook hier is een herinrichting, die kwalitatief aansluit op die van de 
vernieuwde laan, zeer gewenst ten einde het KWG ook duidelijker 
te definieren. Zoals in de inleiding reeds beschreven werpt zich hier 
de vraag op in hoeverre de kerkstraat zal verkleuren van winkel naar 
woongebied. Met een herontwikkeling van de locatie Drieland zal 
zeker het voorste gedeelte van de straat nog gevoeld deel blijven 
uitmaken van het KWG en kan een opknapbeurt van de straat helpen 
deze ontwikkeling te sturen.

Kerkstraat, 2014



Vergunde in gebruikzijnde terrassen 2012

Terraszone in de vrij te houden doorgangsmaatvan 2,6 m
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Terrassen

Het regionaal terrassenbeleid van de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Margraten is leidend m.b.t. de regels die 
gelden voor de inrichting van de terrassen in de gemeente Vaals.

Voor de Maastrichterlaan geldt de eis van de provincie Limburg, eigenaar van de grond, dat een vrije doorloopzone van 
tenminste 2m breed gemeten vanaf de voorzijde van het trottoir, gegarandeerd is bij de inrichting van de openbare ruimte.
In de klinkerbestrating van de trottoirs, binnen het KWG, is een zone gemarkeerd van ca. 2,6 m breed die als loopzone 
herkenbaar is. De wens is deze loopzone ook ter plaatse van de terrassen vrij de houden. Enkele terrasinrichtingen 
conflicteren hiermee. Er zal met de uitbaters gesproken moeten worden, hoe de vrije doorloop vastgelegd en daarmee 
gehandhaafd kan worden.
Op een kaart uit 2012 ,die niet geheel de actuele situatie weergeeft, zien wij waar de problemen zich voordoen (de blauw 
gearceerde vlakken) en de indeling voor 2015 e.v. nader te definieren is.
 

De eisen met berekking tot de  terrasinrichtingen op het KJP worden integraal met het reclamebeleid ,specifiek voor het 
plein, in een separate studie geformuleerd.

Voor de Kerkstraat geldt het regionaal beleid.
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Terras t.p.v. Maastrichterlaan nr.63
 

Terras t.p.v. Maastrichterlaan nr. 22
 

Terras t.p.v. Maastrichterlaan nr. 26/28

Terras t.p.v. Maastrichterlaan nr.63
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