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Maatwerk in kwaliteit

Voorbeeldenboek reclame

in samenwerking met Gulikers bouw ontwerpburo
Gulikers
bouw ontwerpburo
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Aandacht voor
(reclame)kwaliteit
Maastricht heeft nauwkeurige regels voor het gebruik van reclame in de stad.
Dit is een van de redenen dat de stad er zo aantrekkelijk uitziet. We zien reclames
niet meteen als storend, maar eerder als onderdeel van de stedelijke en soms
landschappelijke omgeving. Kritiek op reclame gaat niet over de aanwezigheid
van reclame, maar over het overdadig of te opdringerig gebruik van reclame.
Straten, pleinen en gebouwen moeten herkenbaar zijn, ook mét reclame. In het
oude centrum van de stad zijn we daar zorgvuldiger in. In een winkelcentrum
van een uitbreidingswijk mag een geldautomaat meer in het oog springen dan
in de binnenstad. Elk gebied heeft een eigen karakter. In Maastricht maken
we verschil tussen het beschermd stadsgezicht, het gebied van de eerste
stadsuitbreiding, de oude dorpsgebieden, bebouwingslinten en gemengde
bebouwing, de woongebieden, de bedrijvengebieden, de groene gebieden
en gebieden met hogere bebouwing, winkelcentra, instituten en autonome
bebouwing. Behalve voor dit soort gebieden zijn ook voor sommige gebouwen
specifieke, aanvullende criteria voor reclame opgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de gebouwen Entre Deux (Helmstraat/Spilstraat), Mosae Forum
(Gubbelstraat/Mosae Forum/Markt), De Colonel (Stationsplein) en het Autoparc
(Molensingel).
Het voorbeeld van de reclame van het Geusseltbad op het voorblad illustreert de
kwaliteit van een goed ontworpen reclame in losse letterelementen. De reclame
doet iets met het gebouw.
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Meest gangbare criteria

Voorbeeldenboek
Voor het aanbrengen van reclame is een omgevingsvergunning noodzakelijk en voor het in behandeling nemen van een
omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.gemeentemaastricht.nl of www.omgevingsloket.nl.
Er is geen nationale regelgeving die het gebruik van reclame
regelt. Er bestaan geen uniforme regels voor het gebruik van
reclames in een gebouwde omgeving. Maar er zijn genoeg
reclames die als goed voorbeeld kunnen dienen. Reclames die
zijn afgestemd op de panden en de architectuur respecteren.
Deze goede voorbeelden staan in het voorbeeldenboek. Ze
laten zien hoe met aandacht voor aantallen, afmetingen, uitvoering en de plaats van de reclame een zorgvuldig stadsbeeld
kan ontstaan. De plaats van reclames is een bepalende factor
en vormt de kapstok van het beleid. Vooral in de binnenstad,
met haar historische gebouwen, speelt de plaats een belangrijke rol. Reclame mag niet hoger worden geplaatst dan de
overgang van de begane grond naar de verdieping. We noemen
dit de zoneringsgrens.
De Welstands-/Monumentencommissie toetst reclamevoorstellen op grond van de ‘geschreven’ regels. Het voorbeeldenboek is een aanvulling op die regels. Het neemt de Welstands-/
Monumentencommissie, ontwerpers en gebruikers van reclame mee op een visuele tocht met tekeningen en foto’s langs
de diverse mogelijkheden.
Bij het opstellen van het voorbeeldenboek is goed gekeken
naar de binnenstad: wat zijn goed ingepaste reclames, waarom
zijn ze goed en kunnen we daar iets van leren?

• Gebruik losse letters van passende afmetingen, kleur en
uitvoering in plaats van enkelzijdige lichtbakken.
• Voor het gebruik van losse letters in de binnenstad geldt
een maximale hoogte van 30 cm.
• Bij het gebruik van losse belettering zijn teksten van meer
dan 1 regel niet toegestaan.
• Reclame dient beperkt te blijven tot de naam van het bedrijf
en productafbeeldingen zijn niet toegestaan.
• Voor uithangborden en uitsteekbakken geldt dat maximaal
1 per bedrijf is toegestaan, met uitzondering van hoekpercelen. Hiervoor gelden maximale uitsteekmaten en hoogte,
zie straatnamenlijst in de bijlage.
• Beperk reclame tot de ruimte van de voorgevel tussen begane grond en eerste verdieping.
• Zorg dat de reclame past bij het pand. De reclame mag dus
geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het pand, maar
dient op subtiele wijze kwaliteit toe te voegen.
• Reclame moet betrekking hebben op het betreffende pand.
Dus reclame moet geen verwijzingen bevatten naar een
bedrijf of winkel op een andere plek of naar een ander merk.
• Voor reclame geldt een maximum van 1 per bedrijf of onderneming per pand, met uitzondering van hoekpercelen.
• Verticale reclameteksten mogen niet.
• Reclames mogen alleen aan de voorgevel tussen begane
grond en de ramen op de eerste verdieping. En dan nog
zoveel mogelijk bij de entree.
• Reclame op daken mag niet.
• Vlaggen, spandoeken, banieren en frames met doeken ten
behoeve van commerciële reclamevoeringen mogen niet.
• Afplakken met plakfolie en het dichtzetten van glazen
puien is niet toegestaan

Passend en niet passend
Het voorbeeldenboek gebruikt 2 kleuren:
• groen voor goede voorbeelden (passend)
• rood voor slechte voorbeelden (niet passend)
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Passend
Dit beeld toont de grens voor het plaatsen van
reclame. De beige strook is de overgang tussen de begane grond en de verdieping. Daarboven mogen géén
reclames. Voordeel van deze aanpak is dat de gevels
ter hoogte van de verdiepingen volledig in het zicht
blijven. De zonering zorgt voor ordening. Doordat de
verdiepingshoogten en borstweringen (het gedeelte
tussen vloer en onderkant kozijn) variëren is deze
zone geen strakke lijn. Het plaatsen van reclame ‘in’
de reclamezone heeft de voorkeur.

Dit beeld laat zien wat een gecontroleerd beleid doet
met architectuur van de panden. De bovengevels
zijn zichtbaar. Iedere winkel heeft een afgewogen
hoeveelheid aan reclame. De reclame is ingetogen
en geen van de winkels voert de boventoon. Zo hoort
het.

Dit beeld is een uitsnede. De reclamevoering is
afgestemd op de specifieke architectuur. De letterreclame van het pand links bijvoorbeeld is geplaatst
‘in’ de koof en staat daarmee in verhouding. Er is hier
gekozen voor een uitsteekreclame in de vorm van
een uithangbord met één console in verband met de
koofomlijsting.

Dit beeld laat zien dat reclame niet altijd ‘op’ de gevel
geplaatst hoeft te worden. De letterreclame kan ook
vóór de pui indien de reclame hierop is afgestemd.
Het is ook mogelijk een beperkte foliereclame aan te
brengen zoals te zien is bij het linker pand. Daarmee
kan een winkel buiten haar gevelreclame in het klein
nog aanverwante informatie kwijt.
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Niet passend

Deze beelden laten zien wat er kan gebeuren als reclamegebruik wordt vrijgelaten. Als iedere onderneming op zijn manier reclame gaat maken, bepalen de
reclames het stadsbeeld in plaats van de historische
gevels.

Dit beeld laat zien hoe reclame het zicht op de fraaie
gevels ontneemt.
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Voorbeelden van
reclame in losse letters
Er zijn veel mogelijkheden voor letterreclame. Zie hieronder
enkele voorbeelden. Passende reclame hoeft niet duur te
zijn. Er bestaan goedkopere oplossingen, zoals foliereclame.
Creativiteit en aandacht voor kwaliteit zijn het belangrijkst
voor goede reclame.
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kunststof letters op afstandhouders
kunststof letters achter aangelicht
letters uit cortenstaal
metalen stripstaal letters
foliereclame
outline doosletter met neon
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Voorbeelden van
uitsteekreclame
Er bestaan ook veel mogelijkheden voor uitsteekreclame.
Hieronder wat voorbeelden. Ook hier geldt creativiteit en
aandacht voor kwaliteit het belangrijkste zijn voor goede reclame. Het belangrijkste is niet de prijs. Let bij uitsteekreclame goed op de eigenschappen van de gevel (zie ook verderop
in dit boek, bij ‘reclame in de vorm van uitsteekreclame).
Voor de binnenstad gelden maximale afmetingen voor een
uitsteekreclame, deze zijn als bijlage toegevoegd.
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Reclame in losse letters
tegen de gevel
Letterreclame
Reclame met losse letters is een goede basis voor gevelreclame. Dit kan speels, maar ook zakelijk. Met losse letters blijft
de achterliggende constructie zichtbaar. De letterreclame
en schaduw van de letters geeft diepte aan de gevel.
Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk zoals doosletters, plakletters, geschilderde letters, uitgefreesde letters,
kunststof en metalen letters of neonletters. Hoe gevelreclame wordt toegepast, is belangrijk voor de uitstraling van
een bedrijf.

30 cm

losse letters
los logo-element
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Voorbeelden
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Reclame in losse letters
voor de winkelpui
Algemeen
Letterreclame
Reclame met losse letters is een goede basis voor gevelreclame. Dit kan speels, maar ook zakelijk. Met losse letters blijft
de achterliggende constructie zichtbaar. De letterreclame
en schaduw van de letters geeft diepte aan de gevel.
Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk zoals doosletters, plakletters, geschilderde letters, uitgefreesde letters,
kunststof en metalen letters of neonletters.
Letterreclame voor de winkelpui
Letterreclame voor de pui laat de gevel vrij. Dit is een goed
alternatief bij monumentale gevels waarop geen reclame
bevestigd kan worden. Ook in smalle winkelstraten met hoge
winkelpuien is deze reclamevorm een goede optie omdat het
winkelend publiek de reclame dan beter kan zien.

Reclame in de gevelopening

Aandachtspunten
Bij een plaatsing van de reclame voor de pui is het belangrijk dat de breedte van de reclame in verhouding staat tot
de opbouw van de achterliggende winkelpui. Voorkom een
‘ingeklemde’ situatie. Zorg dat de ophangconstructie (kokerdrager, pendules) past bij het pui-ontwerp. Dit geldt ook
voor de bekabeling bij verlichte reclame.

Reclame vóór de pui boven de entree

Reclame ‘in’ het inkomstportaal
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Voorbeelden
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Reclame met een achtergrond
voor, achter en in de winkelpui
Letterreclame
Reclame met losse letters is de basis voor gevelreclame in
het Maastrichts reclamebeleid. Bij sommige ondernemingen
is de achtergrond van de reclametekst een onlosmakelijk
onderdeel van de huisstijl. De achtergrond is dan de drager
voor de reclametekst in losse letters. Belangrijk is dat reclame met achtergrond of drager in totaliteit beantwoordt aan
de kwaliteit die we willen bereiken met het reclamebeleid.
Armoedige lichtbakreclame voldoet niet aan de gewenste
kwaliteit (foto). De combinatie van materialen, dieptewerking en profiel en een zorgvuldige afwerking bepalen de
kwaliteit van reclames.
Diverse landelijke en internationale ketens laten zien dat
mooie reclames mogelijk zijn.
Bijkomend voordeel van een reclame met achtergrond of een
drager is dat de bekabeling en verlichting kunnen worden
geïntegreerd in het reclame-element. Ook zijn bij reclame
met achtergrond minder bevestigingspunten nodig dan bij
losse letters. Als de reclame gewisseld wordt, is er minder
herstel van bevestigingsgaten nodig. Zo wordt een ‘gatenkaas’ in de gevel voorkomen.

Reclame met achtergrond achter het glas
opgehangen aan pendels

Reclame in de etalage
Reclame in de etalage laat de gevel vrij. Het is een goed alternatief bij fraai versierde monumentale gevels. Op die gevels
is het vaak niet mogelijk maken om reclame te bevestigen
zonder de ornamenten te beschadigen. Het is ook een goed
alternatief als de gevel zo hoog is dat het winkelend publiek
de gevelreclame moeilijk kan zien, vooral in smalle winkelstraten.

Reclame opgenomen in de pui
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Voorbeelden
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Reclame in losse letters
op of achter het glas
Letterreclame
Reclame met losse letters is een goede basis voor gevelreclame. Dit kan speels, maar ook zakelijk. Met losse letters blijft
de achterliggende constructie zichtbaar. De letterreclame
en schaduw van de letters geeft diepte aan de gevel. Letterreclame op het glas van de winkelpui geeft een zaak meer
aanzien, tenminste als het subtiel wordt gedaan. Dat kan
bijvoorbeeld met letters van kunststof of metaal.
Letterreclame achter de winkelpui
Ook reclame op de beglazing is een goed alternatief bij fraai
versierde monumentale gevels. Op die gevels is het vaak niet
mogelijk maken om reclame te bevestigen zonder de ornamenten te beschadigen.
Aandachtspunten
Zorg bij reclame op glas dat niet meer dan 10 procent van
het glasoppervlak voorzien is van reclame. Denk eraan dat
de spiegeling van het glas en producten in de etalages de
leesbaarheid van de reclame kunnen verminderen.
Het afplakken en dichtzetten van glazen puien is niet toegestaan.

Reclame in plakfolie

Kunststof letters op het glas gelijmd
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Voorbeelden
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Reclame in vorm van
uitsteekreclame
Uitsteekreclame
Uitsteekreclame in de vorm van uitsteekbakken of uithangborden zijn bedoeld om het winkelend publiek te attenderen
op de ligging van een zaak. Deze reclamedragers bewijzen vooral in smalle winkelstraten hun dienst. Hou bij de
plaatsing van uitsteekreclame rekening met ornamenten in
een gevel. Gebruik bijvoorbeeld 1 steunconstructie om de uitsteekbakken of uithangborden te bevestigen in plaats van 2
lossen bevestigingspunten. Zo kunnen ornamenten gespaard
worden. Voordeel van uitsteekreclame is dat er meer (aanvullende) informatie op past dan bij reclame in het gevelvlak.
Op pagina 131 van de Welstandsnota staat per straat welke
maximale afmetingen uitsteekreclame mag hebben.

samengestelde lichtbak
max 70/80 x 70/80 cm

Reguliere uitsteekbak met twee
bevestigingspunten

plaatmateriaal of doek
max 70/80 x 70/80 cm

Uithangbord met één console
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plaatmateriaal of doek
max 70/80 x 70/80 cm

Uithangbord met twee consoles

Voorbeelden
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Reclame in
bedrijvengebieden
In tegenstelling tot de historische binnenstad waar de aandacht van reclame ligt bij kwaliteit, ingetogenheid en ondergeschiktheid aan het stadsbeeld, is bij de bedrijvengebieden
een snelle herkenning van een bedrijf het uitgangspunt.
Bij bedrijvengebieden maken we onderscheid tussen industrieterrein (B1), bedrijventerrein (B2), kantorenlocatie
(B3), perifere detailhandelsvestigingen en grootschalige
detailhandelsvestigingen (B4). Hoewel er een functioneel
verschil is tussen deze gebieden zijn de criteria voor reclame
hetzelfde.
Op bedrijvengebieden bepalen de gebouwen en bijbehorende bedrijfsterreinen de mogelijkheden voor reclame. De
grootste gemene deler op de bedrijventerreinen zit dan in de
uitvoering en de hoeveelheid reclame. Het aantal reclameobjecten is ook uitgebreider:
• vlaggen
• teksten op de gevel
• banners
• ledschermen
• zuilen
• bewegwijzeringsborden
• borden met informatie.
Bij wijze van experiment is in nauwe afstemming met de
Welstands-/Monumentencommissie maatwerk mogelijk.
Voorbeeldenboek
Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden laten we
zien wat passend en niet passend is. Omdat bij veel bedrijven
maatwerk een belangrijke rol speelt, laten we in het hoofdstuk handreikingen zien wat met de diverse reclame-uitvoeringen mogelijk is en waar op gelet moet worden.
Belangrijk
• Reclame op het gebouw bestaat bij voorkeur uit losse
belettering.
• Reclame wordt afgestemd op de architectuur.
• Reclame is geïntegreerd in het architectonisch concept.
• Bij nieuwbouw wordt reclame meegenomen in het architectonisch ontwerp.
• De reclame op een gebouw of bedrijfsterrein heeft een
directe relatie met de bedrijfsactiviteiten en mag niet
verwijzen naar een bedrijf ergens anders.
• Reclame wordt bij voorkeur bij de entree aangebracht.
• Een reclametekst bestaat uit maximaal 2 regels.
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Passend en niet passend
In het voorbeeldenboek wordt gewerkt met 2 kleuren:

• groen voor reclame die passend is
• rood voor reclame die niet passend is

Passend

Bovenstaand figuur toont wat met goed ontworpen
reclame wordt bereikt. Gebouw en reclame gaan samen,
stralen rust en geordendheid uit. De architectuur blijft
herkenbaar.
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Passend

twee regelige reclame
goed in verhouding

groep van max 3 vlaggen
geplaatst als drie-eenheid

bescheiden zuil
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Passend

reclame bij de entree

vlaggen groepsgewijs
opgesteld

enkelzijdige lichtbakken
uitgelijnd in de architectuur

21

Niet passend

De afbeeldingen tonen wat er gebeurt als de onderneming alle ruimte krijgt om het gebouw en het bedrijfsterrein van reclame te voorzien. De positie van reclame
is in dit beeld willekeurig en verspreid. Het beeld is
onrustig en in werkelijkheid nog bonter door een veelheid aan kleuren. Het gebouw wordt gedegradeerd tot
achtergrond van reclames.
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te veel vlaggen

te grote reclame
niet in verhouding
met het gebouw

reclame op het dak

niet op openbare
weg gericht
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overbemeten
reclamezuil

spanframe met doek negeert
het architectuurbeeld
verticale
reclame
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Voorbeelden passend
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Voorbeelden passend
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Vragen?
Heeft u vragen over het aanbrengen van reclame?
Stuur een e-mail naar: welst.cie@maastricht.nl
Colofon
Uitgave van de gemeente Maastricht
Tekst en opmaak: Ellen Snoeck, Fons Gulikers
Disclaimer
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betreft een voorbeeldenboek als
ondersteuning bij de toepassing van de vuistregels uit de vastgestelde Welstandsnota maatwerk in
kwaliteit .Dit neemt niet weg dat iedere situatie op zich staat. De volledige vastgestelde vuistregels
kunt u vinden in de Welstandsnota. Deze staat op de website www.gemeentemaastricht.nl
Bijlage
Bijlage I: Maatvoering uitsteekreclame
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