
Addendum bij Terrassenbeleid en Toetscriteria 2008: Kerstterrassen 
 

 
 
 
 
 
Addendum bij Terrassenbeleid en Toetscriteria 2008: 
Kerstterrassen 
 
 
Het Maastrichtse terrassenbeleid kent momenteel twee periodes waarin terrassen zijn toegestaan: de 
zomerperiode van 15 februari tot en met 15 november (regulier terrasseizoen), en de winterperiode 
van 16 november tot en met 14 februari. In de zomerperiode mogen daar waar mogelijk 
gevelterrassen en grote(re) terrassen op pleinen/pleinvormige verruimingen en/of aan straatzijde 
tegenover het gevelterras worden geplaatst. In de winterperiode is dit in de regel beperkt tot 
gevelterrassen.  
 
Voor deze systematiek is gekozen om zo ook een periode zonder terrassen in de stad te garanderen. 
In de terrasvrije periode kan de openbare ruimte in de stad zoals die van nature is – een schouwburg 
van het cultureel erfgoed –, en dan met name de pleinen, ten volste worden beleefd. Door het 
ontbreken van obstakels als parasols en schotten komt de schoonheid van het historisch decor op die 
plekken veel meer tot zijn recht. 
 
Een uitzondering op de bovengenoemde systematiek van zomer- en winterterrassen vormen de - bij 
wijze van proef - toegestane ‘kerstterrassen’ tijdens de afgelopen edities van Magisch Maastricht.  
 
Magisch Maastricht  
In de decemberperiode wordt Maastricht een magische kerststad. De stad wordt dan prachtig verlicht 
en op diverse pleinen vinden activiteiten plaats gerelateerd aan de kerstperiode, zoals een 
schaatsbaan, een kerststal, een kerstmarkt en diverse andere attracties. Op locaties  verspreid door 
de stad vinden optredens plaats van lokale en regionale amateurgezelschappen, waarmee de 
bezoeker telkens weer wordt verrast. De combinatie van dit totaalpakket  zorgt voor een unieke sfeer 
in de stad, waarop veel bezoekers en bewoners van de stad afkomen. Bezoekers van Maastricht 
waarderen de samenhang van de onderdelen van Magisch Maastricht, getuige het feit dat Maastricht 
in 2011 tot de beste kerststad van Nederland is uitgeroepen. De beleving van het evenement wordt 
extra versterkt doordat de bijzondere sfeer, door de aanwezigheid van enkele kerstterrassen, ook echt 
buiten beleefd kan worden. 
 
Voor ondernemers is uitbating van een kerstterras een kans op een succesvolle afsluiting van het jaar. 
Zij mogen zo’n kerstterras echter alleen opstellen, als zij significant bijdragen aan de totstandkoming 
en uitvoering van het evenement. Daarmee ontstaat, naast de beleving van de kerstsfeer door de 
bezoekers, een tweede reden voor de aanwezigheid van kerstterrassen binnen Magisch Maastricht: 
zonder de terugverdienmogelijkheid via de kerstterrassen, ontbreekt het de organisatoren aan 
voldoende financiële middelen.  
 
Het economisch belang van Magisch Maastricht blijkt uit het feit dat de gemiddelde bezoeker in 2011 
(ongeveer 600.000) circa € 112,- besteedde in Maastricht. De kerstterrassen bleken meer dan vol, net 
als de restaurants. 
 
Beleid 
Vanwege het belang van Maastricht als magische kerststad met culturele programmering, feeërieke 
verlichting en ingerichte pleinen met kerststerrassen, en de relatief korte periode dat de kerstterrassen 
in de stad aanwezig zijn (waardoor er wel nog een terrassenvrije periode overblijft), wordt de 
mogelijkheid tot het plaatsen van een kerstterras - onder voorwaarden - als addendum bij het reguliere 
terrassenbeleid opgenomen.  
 
De voorwaarden waaronder het mogelijk is een kerstterras te plaatsen zijn hieronder opgenomen, en 
hebben een aanvullende werking op het reguliere terrassenbeleid. Dat betekent dat voor de aspecten 
die hieronder niet zijn genoemd, het reguliere terrassenbeleid inclusief toetscriteria van toepassing is. 
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Voorwaarden 
 
Locatie 
Het evenement Magisch Maastricht vindt plaats in het gebied binnen de singels + Wyck1, op de 
hieronder aangegeven locaties. In aansluiting daarop beperkt de mogelijkheid tot het plaatsen van een 
kerstterras zich dan ook tot die locaties, met dien verstande dat een kerstterras alleen mogelijk is op 
een plek, waar in het reguliere seizoen eveneens een regulier zomerterras kan worden geplaatst (niet 
zijnde de gevel). De locaties zijn: 

- Vrijthof Oost; 
- Markt Noord; 
- Kesselskade Tunneldek; 
- Onze Lieve Vrouweplein; 
- Jekerkwartier; 
- Wyck, Plein onder de klok. 

 
Bijdrage aan Magisch Maastricht 
Ondernemers die een kerstterras willen plaatsen kunnen dat alleen doen als er sprake is van  een  
significante bijdrage aan het evenement Magisch Maastricht of de programmering daarvan (in de vorm 
van sponsoring, culturele invulling of verlichting). De bedoeling achter dit basisprincipe is, dat 
ondernemers die bijdragen aan (onderdelen van) de culturele programmering, de sfeerverlichting of 
aan activiteiten op de diverse magische locaties, in ruil voor hun significante bijdrage de mogelijkheid 
krijgen een kerstterras te exploiteren. Het kerstterras is géén recht. De investering in de stad (Magisch 
Maastricht) en het trekken van bezoekers door programmering, versiering en dergelijke, kun je 
terugverdienen op een kerstterras. De zichtbare of tastbare investering is derhalve een absoluut 
vereiste.  
 
Op de genoemde locaties bepalen de organiserende ondernemers (minimaal 2 om de voortgang te 
waarborgen) gezamenlijk welke bijdrage aan de activiteiten op die locatie significant kan worden 
genoemd. De projectgroep Magisch Maastricht kan bij twijfel, vragen of om oordeel, adviseren in de 
hoogte van de “significante” bijdrage. 
Om reden van efficiency kan één van die organisatoren vervolgens de benodigde terrasaanvragen 
collectief bij de deelnemende -én dus bijdragende- ondernemers verzamelen en tegelijkertijd 
aanbieden aan de gemeente. De ondernemers moeten zelf de terrasaanvraag invullen en 
ondertekenen om de mogelijkheid voor het schenken van alcoholhoudende dranken op het door hen 
geëxploiteerde terras mogelijk te maken (Drank- en horecawet)  Als één of meer ondernemers niet 
meedoen, kunnen de andere ondernemers/organisatoren het totale Magisch Maastricht kerstterras 
gezamenlijk exploiteren, ook voor de zaak van degenen, die niet meedoen. De verdeling van de 
ruimte moet in dat geval zó zijn gestructureerd dat de extra terrasruimte aansluit bij het terras dat de 
ondernemer regulier voert en waarop hij – conform terrassenbeleid – ook zicht heeft. Zo blijft een 
doorlopend  kerstterras mogelijk.  
 
Periode 
Het kerstterras mag aanwezig zijn van 1 december tot en met 1 januari, tenzij 1 januari in een 
weekend valt of direct gevolgd wordt door een weekend. In dat geval mag het kerstterras dat weekend 
ook nog blijven staan (vb. als 1 januari valt op een donderdag dan is dit tevens de laatste dag dat het 
kerstterras mag blijven staan. Als 1 januari valt op een vrijdag, mag het ook nog de daaropvolgende 
zaterdag en zondag blijven staan). 
 
Overgangstermijn 
Ondernemers die vóór 1 november een vergunbare aanvraag voor een kerstterras hebben ingediend 
mogen van 15 november (laatste dag regulier terrasseizoen) tot 1 december hun zomerterras blijven 
exploiteren. Daarna mag het kerstterras worden geëxploiteerd. 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Dit gebied wordt begrensd door de Wilhelminasingel, Avenue Ceramique, J.F. Kennedysingel, Bisschopsingel, Hertogsingel, 
Statensingel, Maagdendries, Boschstraat (incl. Bassin), van Hasseltkade en Wilhelminabrug. Het gebied tussen de 
Wilhelminasingel en het Station en een deel van de Spoorweglaan wordt ook aangemerkt als gelegen binnen de singels. 
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Samenloop met evenementenkalender 
Daar waar op 1 november van het lopende jaar al een evenement is gepland op een locatie waar in 
beginsel een kerstterras mogelijk zou zijn, heeft het evenement voorrang. In dat geval is op die locatie 
dus geen kerstterras mogelijk. 
 
Duur vergunning 
In tegenstelling tot de reguliere terrasvergunning die voor een periode van vijf jaar wordt afgegeven 
geldt de terrasvergunning voor een kerstterras voor de duur van één editie van Magisch Maastricht 
(zie ook kopje ‘Periode’). 
 
Terrasmeubilair 
Het gebruik van afwijkend terrasmeubilair op het kerstterras (dus niet op het regulier vergunde 
winterterras) is toegestaan, mits dat past in de sfeer van het evenement. Dit betekent niet dat alle 
terrasmeubilair is toegestaan. Zo zijn statafels en loungemeubilair niet toegestaan, maar verhoogd 
meubilair met krukken wel. Het terrasmeubilair dient daarnaast van deugdelijke kwaliteit te zijn en 
uitgevoerd in natuurlijke tinten/materialen. Tevens moet het meubilair passen in de sfeer van de 
directe omgeving. 
 
Accessoires 
In de periode dat de kerstterrassen mogen worden geplaatst is het weer niet altijd aangenaam. Het is 
echter niet de bedoeling dat de kerstterrassen ontaarden in volledig met schotten omgeven ruimtes 
met een zomers binnenklimaat. ‘Buiten zitten’ moet ook ‘buiten zitten’ blijven. Om er toch voor te 
zorgen dat de bezoekers uit de wind kunnen zitten, en zo de scherpe kantjes van de winterse 
weersomstandigheden worden afgehaald, mogen op de locatie waar in de zomerperiode 
terrasschotten zijn toegestaan, vanaf 1 december verhoogde schotten worden geplaatst tot een 
maximale hoogte van 2,0 meter. Vanaf een hoogte van 1,0 meter dienen deze schotten dan wel 
transparant te zijn uitgevoerd.   
 
Verwarming en verlichting 
Gedurende de periode dat de kerstterrassen zijn opengesteld mag verwarming van het terras 
plaatsvinden, uitsluitend met elektrische verwarmingselementen met kortgolvige infraroodstraling.  
Het streven is erop gericht dat daarbij gebruik gemaakt wordt van groene stroom. Aansluiting op de 
elektrische installatie van de eigen horecagelegenheid is toegestaan, mits de bekabeling op 
voldoende hoogte over weg of pad wordt aangebracht en voldoet aan de NEN1010 
(Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties). Wordt daarbij gebruik gemaakt van 
bomen/lantaarnpalen e.d., dan dient (boom- én lichtmasten-)beschermend bevestigingsmateriaal te 
worden gebruikt, dat na gebruik in de kerstperiode kan worden verwijderd en geen beschadigingen 
veroorzaakt.     
De aanwezigheid van een bewegingsmelder of een in- en uitschakelaar per verwarmingselement 
wordt sterk aanbevolen, zodat de verwarming alleen ingeschakeld is als bezoekers gebruik maken 
van het terras. In het kader van de naleving van de gemaakte afspraken met de horecaondernemers 
zal in 2012 ruim aandacht geschonken worden aan de aanwezigheid en het gebruik van 
bewegingsmelders of in- en uitschakelaars. Na afloop zal dit worden geëvalueerd, waarbij de 
effectiviteit van deze maatregelen zal worden getoetst. 
    
Het plaatsen van aggregaten is niet toegestaan. Oplaadbare batterijen/accu’s zijn natuurlijk wel 
toegestaan, mits die worden opgeladen in de eigen inrichting. 
 
Beschutting 
Voor parasols gelden dezelfde regels als voor de reguliere zomerterrassen. Flappen aan parasols, 
luifels en/of markiezen zijn dus niet toegestaan. 
 
Overige 
Vanwege het gevaar voor lichamelijke en/of materiële schade is open vuur (bijv. vuurkorf) op het 
terras verboden. Uiteraard zijn kaarsen e.d. wel toegestaan. 
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Afwijkingsmogelijkheid 
Indien bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen, kan de burgemeester overwegen om ook 
andere locaties - gelegen binnen het evenement Magisch Maastricht - (tijdelijk) aan te wijzen als 
kerstterrassen. De bovenstaande voorwaarden zijn hierop van overeenkomstige toepassing.  
 
 
 
Vastgesteld te Maastricht,  
 
De burgemeester van Maastricht, 
 
 
 
O. Hoes 


