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Parapluplan centrum Losser (2017)

Schetsontwerp Brinkstraat (2018) Definitief ontwerp Brinkstraat (2019)

Een stevige impuls voor het centrum

Losser is een prachtig dorp dat grenst aan het bijzondere Dinkel-
dal. Het is een dorp met karakter en veel potentie. Landelijk, dorps, 
lommerrijk, warm en Twents, zijn kenmerkend voor de indentiteit 
van Losser. De wens om de aantrekkingskracht, de identiteit en de 
toekomstbestendigheid van het centrum verder te versterken, is 
aanleiding geweest voor het opstellen van het Parapluplan. Daarbij 
is integraal nagedacht over ruimtelijke ontwikkelingen, beleving en 
uitstraling van de openbare ruimte en verkeer en parkeren. 

Met het Parapluplan is de opwaardering van het centrum in gang 
gezet. Onderdeel van de uitvoering is de herinrichting van de open-
bare ruimte, waaronder de Brinkstraat. Hiermee wordt een stevige 
impuls gegeven aan het verhogen van de kwaliteit van het centrum 
als winkel- en verblijfsgebied. 

De nieuwe Brinkstraat

Om de Brinkstraat gezelliger en aantrekkelijker te maken voor be-
zoekers krijgen voetgangers en fietsers een centrale plek, is de auto 
te gast (ondergeschikt), wordt het aantal parkeerplaatsen geredu-
ceerd en wordt er ruimte gemaakt voor vrije ruimte voor de win-
kelpuien, de zogenaamde ‘plinten’. De wens is om deze plinten in te 
zetten voor uitstallingen en verdere verbetering van de uitstraling. 

In deze inspiratiegids wordt beschreven op welke wijze we dat samen 
willen doen. Het gaat daarbij niet alleen over de plinten maar ook 
over de gevels. De sfeer van een straat wordt immers bepaald door 
het samenspel van de inrichting van de openbare ruimte, de kwaliteit 
van de gevels én de wijze waarop eigenaren en ondernemers zich 
presenteren.
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... naar gezellig
 
  en levendig!

Gezellig en levendig!

Met alleen een herinrichting van de Brinkstraat zijn we er dus niet. 
Ondernemers, eigenaren zijn aan zet om nader invulling te geven 
aan de ruimte. Deze inspiratiegids is een handvat voor de wijze 
waarop wij samen de sfeer en uitstraling van de Brinkstraat vorm 
kunnen geven. We proberen hiermee een keuze voor passende en 
samenhangende elementen makkelijk te maken, zonder elkaar daar-
bij verplichtingen op te leggen. 

De Brinkstraat is de eerste straat in het centrum van Losser die op 
deze wijze gezellig en levendig wordt gemaakt. Wanneer dit pilotpro-
ject een goed resultaat met zich meebrengt kan het gedachtegoed 
uitgerold worden over de andere straten binnen het kernwinkelge-
bied.

We doen het samen

Om ons doel te bereiken is het van groot belang dat (alle) onder-
nemers en eigenaren mee doen. Bij de totstandkoming van deze 
inspiratiegids zijn daarom alle ondernermers uitgenodigd om mee te 
denken en hun wensen en ideeën in te brengen. Vervolgens zijn ook 
de eigenaren uitgenodigd om zich te laten inspireren door de kansen 
en mogelijkheden die in deze gids worden gepresenteerd.

Om het belang van de kwaliteitsimpuls in de Brinkstraat te onder-
strepen hebben de gemeente Losser en de provincie Overijssel finan-
ciële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies. 

Tot slot

Met alleen een heringerichte Brinkstraat en een inspiratiegids zijn we 
er niet. Het zijn slechts hulpmiddelen. Verandering en beweging komt 
niet vanzelf. Daar moeten we altijd hard aan blijven werken.
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Aantrekkelijke plinten

De uitstraling van de Brinkstraat wordt in hoge mate bepaald door de 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Wij hechten veel waarde aan 
de kwaliteit van de buitenruimte en we zijn er van overtuigd dat een 
goed verzorgd verblijfsklimaat bijdraagt aan de aantrekkingskracht 
van de straat voor bezoekers en bewoners. Een goede omgevings-
kwaliteit komt echter niet vanzelf tot stand. Beplantingen, reclame, 
uitstallingen in de vorm van handelswaar en terrassen kunnen sfeer 
geven aan de straat maar ook ontsieren of een belemmering vormen 
voor voetgangers en hulpdiensten.

In deze inspiratiegids beschijven we op welke wijze we de aantrek-
kingskracht van de Brinkstraat willen verhogen door op een passende 
wijze invulling te geven aan de zone langs de gevels: de zogenaamde 
plinten. De plinten bieden ruimte om het straatbeeld te vergroenen, 
om producten op een fraaie wijze te etaleren en om op het terras te 
genieten van een heerlijk kopje koffie. 

Bij het inrichten van de plinten streven we enerzijds naar rust en 
eenheid, bijvoorbeeld wanneer het om de stoepborden of de plan-
tenbakken gaat. Een rustig en overzichtelijk straatbeeld verhoogt de 
beeldkwaliteit voor (winkelend) publiek, bezoekers en bewoners. An-
derzijds is het juist leuk voor bezoekers om de diversiteit en eigen-
heid te ervaren van de verschillende ondernemingen. Daarom is het 
wenselijk dat bijvoorbeeld de uitstallingen ‘kleur bekennen’ en laten 
zien waar de onderneming voor staat.

In HOOFDSTUK 3 PLINTEN is verwoord en verbeeld op welke wijze 
we invulling willen geven aan de aantrekkelijke plinten van de Brink-
straat.

zitmeubilair

klapbord uithangbord

uitstallingen

klimplant plantvak plantenbak hanging baskets geveltuin

PLINT PLINT

VERGROENEN

PRESENTATIE ONDERNEMING

RECLAME

VERBLIJVEN

terrassen
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Herkenbare gevels

De Brinkstraat wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan be-
bouwing. Aan de noordzijde staan bijvoorbeeld de historiche panden 
van restaurant De Oude Apotheek en café restaurant Smit. Aan de 
zuidzijde, op de splitsing van de Brinkstraat en de Kerkstraat, staat 
het jongste pand van de Brinkstraat: de Gaffel.

De weinige panden die de Brinkstraat nog bezit uit de tijd van 
voor de Tweede Wereldoorlog en het grote aantal panden uit de 
jaren 60 en 70 worden nogal eens ontsierd door de later aange-
brachte luifels en grote aluminium winkelpuien. Er is nauwelijks 
meer verband tussen de ondergevels en de vaak oorspronkelijke 
bovengevel. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen, 
zeker gezien de ruime subsidies die de gemeente Losser hiervoor 
beschikbaar heeft gesteld.

De ambitie voor de verschillende gevels in de Brinkstraat is dat de 
hoofdvorm van de gevel herkenbaar is en dat er bij voorkeur geen 
luifel wordt toegepast. De panden staan in geheel met de ‘voetjes 
op de vloer’. Hierdoor ontstaat een verticale geleding in de gevels. 
De bovenste en de onderste laag vertonen samenhang in vormge-
ving en materiaalgebruik. Bij een eventuele aanbouw aan de voor-
zijde blijft het oorspronkelijke hoofdvolume herkenbaar. Technische 
installaties zoals electra en airco’s zijn niet zichtbaar vanaf de 
openbare weg. Reclame uitingen zijn ondergeschikt aan de totale 
uitstraling van het pand en het straatbeeld.

In HOOFDSTUK 4 GEVELS is verwoord en verbeeld op welke wijze we 
invulling willen geven aan een aantrekkelijk straatbeeld met herken-
bare gevels.
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chroom-oxydegroen betongrijs

steengrijs

kastanjebruin

mahoniebruin grafietzwart

gitzwart

Kleurenpalet

Kleur heeft een grote invloed op hoe een straat wordt beleefd. Dit 
geldt voor inrichting van de openbare ruimte en voor de uitstra-
ling van de gevels. Kleur versterkt ook het karakter van de straat. 
Zorgvuldige toepassing van kleur vergroot de ruimtelijke kwaliteit 
en identiteit van een historisch dorp als Losser. Om de meerwaarde 
van kleur zichtbaar te maken is een kleurenpalet voor de Brink-
straat samengesteld.

Het palet is opgebouwd uit 33 rustige natuurlijke tinten met een RAL 
nummer. Voor elk wat wils! Hierdoor krijgt elk pand zijn eigen iden-
titeit, terwijl de ruimtelijke samenhang tussen de panden behouden 
blijft.

Bij de toepassing van zonneschermen, markiezen of parasols in de 
openbare ruimte is een selectie van kleuren gemaakt. Deze kleuren 
zijn in de betreffende paragrafen terug te vinden.

De Brinkstaat bekend kleur!

cremewit

9010

9001

zuiverwit

ombergrijs
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3.1 KLIMPLANTEN

Een groen straatbeeld oogt prettig in een stenige context. Soms is 
ruimte een beperkende factor om ‘dorps lommerijk’ groen in de vorm 
van bomen toe te passen. Een mooie ruimtebesparend alternatief 
hiervoor zijn klimplanten. 

In de Brinkstraat zijn in de huidge situatie nog niet veel klimplanten 
toegepast. Wij zien hierin mogelijkheden zonder daarbij de gevel aan 
te tasten met klimmers die zelf hechten aan de muur. Bij toepassing 
van klimplanten kan er gekozen worden uit de volgende soorten:

Klimplanten (OOST)
• Aristolochia macrophylla (Duitse pijp)
• Rosa ‘Red Flame’ (Klimroos)
• Wisteria sinensis ‘Alba’ (Witte regen)

Klimplanten (WEST)
• Aristolochia macrophylla (Duitse pijp)
• Clematis armandii ‘Apple Blossom’ (groenblijvende bosrank)
• Wisteria sinensis ‘Alba’ (Witte regen)

Sfeer en uitstraling bevestiging gevel
• Transparante draad, gegalvaniseerd staal
• Bevestiging schroeven in voeg
• Klimplanten koppelen aan hemelwaterafvoer.

Plantvak
• Uitsparing bij straatwerk plint (direct aan gevel), niet bij entree 

of onder een raam
• Positie ter versterking verticaliteit pand
• Maatvoering plantvak circa 20 x 40 cm of aanplanten in combina-

tie met plantvak geveltuin. 

Klimplant bij gevel (plantvak)
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Aristolochia macrophylla Aristolochia macrophylla

Klimplantensysteem met 10 meter 
draad (de wiltfang circa € 18,-)
 
Productinformatie:
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Dikte van draad: 2 mm
Bestaat uit: 6 schroeven, 6 pluggen 
en 10 meter draad
Afstand tot de gevel: 55 - 60 mm

http://carlstahl-architectuur.nl/
klimhulp-groene-gevels/groene-
gevels-spankabels-klimhulp/

spankabels of kabelnetten 
(net bij Wiefke en Top 1 toys)

Clematis armandii ‘Apple Blossom’ Rosa ‘Red Flame’

Wisteria sinensis ‘Alba’ Wisteria sinensis ‘Alba’
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3.2 GEVELTUINEN 

Geveltuintjes leveren ook een fraaie bijdrage aan de openbare 
ruimte. Door wisselende bloeitijden en variatie in wintergroene en 
bladverliezende soorten wordt jaarrond een aantrekkelijk straatbeeld 
verkregen. De planten leveren bovendien een bijdrage aan de biodi-
versiteit en ten tijde van piekbuien nemen zij water op. In de Brink-
straat zijn in de huidige situatie nog géén geveltuintjes toegepast. Er 
liggen kansen om geveltuintjes in de plint te realiseren. 

Onderstaande sortimentslijst biedt voor de ondernemers in de 
Brinkstraat een keuzepakket. Combinaties van de geraniummix 
met een hortensia en/of stokroos behoren ook tot de opties.

Geveltuin  (WEST)
Hy. TR.  Hydrangea macrophylla ‘Teller Red’
Al.   Alcea rosea (stokroos) 
Ge. mix 1: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Tellima grandiflora ‘Rubra’
Ge. mix 2: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Luzula sylvatica + Anemone hupenensis 
  ‘Hadspen Abundance’ + Hosta sieboldiana ‘Elegans’

Geveltuin  (OOST)
Hy. S.   Hydrangea macrophylla ‘Selma’(zon-halfschaduw)
Al.   Alcea rosea (stokroos) 
Ge. mix 2: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Luzula sylvatica + Anemone hupenensis 
  ‘Hadspen Abundance’ + Hosta sieboldiana ‘Elegans’
Ge. mix 3: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Rosa ‘Lavender Dream’

Hydrangea macrophylla ‘T. Red’

Alcea rosea

Hydrangea macrophylla ‘Selma’

Hydrangea macrophylla ‘T. Red’

Luzula sylvatica

Anemone hupenensis 
‘Hadspen Abundance’

Rosa ‘Lavender Dream’ 

0,
50

1,0

Geranium maccrorhizum ‘Czakor’

Hosta sieboldiana ‘Elegans’
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3.3 PLANTVAKKEN

Binnen de ruimte van de plint is het soms ook mogelijk om een 
plantvak te realiseren. Deze beplanting kan bestaan uit hetzelfde 
asoortiment als toegepast bij de geveltuinen. Wanneer de ruimte het 
toelaat, kan er ook voor gekozen worden een struik of kleine boom-
vormer toe te passen. Hierbij kan gedacht worden aan een fruitboom 
halfstam of landschappelijke heester: vlier, hondsroos, krentenstruik.

Onderstaande sortimentslijst biedt voor de ondernemers in de 
Brinkstraat een keuzepakket. Combinaties van de geraniummix 
met een hortensia en/of stokroos behoren ook tot de opties.

Geveltuin  (WEST)
Hy. TR.  Hydrangea macrophylla ‘Teller Red’
Al.   Alcea rosea (stokroos) 
Ge. mix 1: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Tellima grandiflora ‘Rubra’
Ge. mix 2: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Luzula sylvatica + Anemone hupenensis 
  ‘Hadspen Abundance’ + Hosta sieboldiana ‘Elegans’

Geveltuin  (OOST)
Hy. S.   Hydrangea macrophylla ‘Selma’(zon-halfschaduw)
Al.   Alcea rosea (stokroos) 
Ge. mix 2: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Luzula sylvatica + Anemone hupenensis 
  ‘Hadspen Abundance’ + Hosta sieboldiana ‘Elegans’
Ge. mix 3: Geranium maccrorhizum ‘Czakor’ gecombineerd  
  met Rosa ‘Lavender Dream’
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Hydrangea macrophylla ‘T. Red’

Alcea rosea

Hydrangea macrophylla ‘Selma’

Hydrangea macrophylla ‘T. Red’

Luzula sylvatica

Anemone hupenensis 
‘Hadspen Abundance’

Rosa ‘Lavender Dream’ 

Geranium maccrorhizum ‘Czakor’

Hosta sieboldiana ‘Elegans’
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Wijnvaten (circa € 50,- tot € 150,-)Sfeerbeeld: diversiteit aan ronde potten (natuurlijke materialen).
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3 .4 PLANTENBAKKEN

Plantenbakken zijn er in allerlei kleuren, maten en materialen. Ze 
kunnen met juiste verzorging en keuze van soort beplanting een bij-
drage leveren aan een gezellig straatbeeld. Passend binnen de sfeer 
van het dorpse lommerrijke karakter is de keuze voor een materiaal 
als hout wenselijk. 

De maatvoering van de plantenbakken in relatie tot de context van 
de gehele straat is ook van belang. Wat betref de vorm geven wij de 
voorkeur aan een ronde bak. Met deze keuze wordt, ongeacht de po-
sitie van de bak in de straat ten opzichte van de gevelrooilijn, voor-
komen dat de bakken onderling scheef ten opzichte van elkaar lijken 
te staan. Om een speels effect te realiseren, kan er gekozen worden 
voor verschillende diameters en hoogtes. Plantenbakken kunnen 
als accent bij de entree van het pand, maar ook midden op de plint 
geplaatst worden.

Mits er rekening gehouden wordt met de obstakelvrije ruimte van 
2.00 meter bij de entree van het pand en de vrije afstand op de 
plint: de bakken ten minste 0.20 meter uit de gevel en ten minste 
0.50 meter vanaf de kantlijn van de molgoot.  

Plantenbakken
• Ronde houten bakken 

(wijnvaten), variabele ma-
ten.

• Beplanting: vaste planten 
of kruiden horeca.
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3.5 HANGING BASKETS

In het huidige straatbeeld zijn zomerbloeiers toegepast aan de lan-
taarnpalen. Bij de herinrichting van de straat gaat de voorkeur uit 
naar toepassing van hanging baskets aan de gevel of luifel. Beves-
tiging van deze bakken kan middels een gietijzeren wandhaak of 
beugel, bij voorkeur in de kleur gitzwart.

Hanging baskets
• Bevestiging aan wandhaak van gietijzer (zoeken naar uniform 

hangelement voor gehele straat) 
• Kleur gitzwart (RAL 9005), zoals ook bij de overige inrichtings-

elementen in het centrum toegepast
• Beplanting: 1 soort in de straat (accent seizoenen).

Sortiment beplanting (indicatie)
• Voorjaar/zomer: Petunia en Pelargonium (roze-wit-rood)
• Winter/herfst: Hedera (klimop).

Sfeerbeeld met fleurige zomerbeplanting: Pelargonium.
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1,60 (min)

3,20 (max)
0,80
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3.6 UITSTALLINGEN

Uitstallingen zijn de ‘buiten-etalage’ van de winkel. Deze uitstalling 
moet nieuwsgierigheid wekken bij de bezoeker van de Brinkstraat 
en uitnodigen om een bezoek te brengen aan de winkel. De uitstal-
ling kan bestaan uit een zeer gevarieerd aanbod aan elementen en 
producten. Hierbij kan gedacht worden aan een vaste basis (etaleer-
producten ‘rekken/bakken/paspop’), aangekleed met een wisselend 
aanbod uit de winkel of hieraan gerelateerde producten. Bijvoor-
beeld: plantenbakjes met voorjaarsbloemen bij de bloemist, zomerse 
jurkjes bij een modezaak en een uitnodiging voor het drinken van 
warme chocomel bij de bistro op de hoek. 

Een gezellige en aantrekkelijke straat kenmerkt zich door het hele 
jaar door aandacht voor wisselende uitstallingen in de openbare 
ruimte. In de wintermaanden of bij slechtere weersomstandigheden 
zal de uitstalling meer ingetogen zijn. In de zomermaanden (drogere 
periodes) pakt men wellicht meer uit. 

Uitstalling (vaste basis)
• Elementen mogen maximaal 2.00 meter hoog zijn, rekening 

houdend met doel en stabiliteit (veiligheid staat voorop)
• Voor uitstallingen wordt ruimte geboden vanaf de gevel van het 

winkelpand tot 50 cm uit de molgoot (zie afbeelding). Wanneer 
de straat géén molgoot heeft, is er ruimte voor uitstallingen 
binnen 1.50 meter vanaf de gevel, rekening houdend met vrije 
doorgang voor weggebruikers

• Elementen (kleurgebruik): daar waar de ondernemer de moge-
lijkheid heeft om gebruik te maken van het Lossers kleurenpa-
let, deze graag toepassen. Sfeer: dorps ‘lommerrijk’. Gebruik 
maken van (eiken)houten vaten in plaats van plastic bakken 
om producten in te etaleren

• Om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te waarborgen is 
een vrije ruimte van minimaal 3.50 meter vrij van obstakels 
vereist

• De toegankelijkheid van de onderneming moet altijd gewaar-
borgd blijven voor mindervalide verkeersdeelnemers

• Uitstalling uitsluitend toegestaan voor de eigen gevel.
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3.7 STOEPBORD / LOS 3D-OBJECT

Naast reclameuitingen aan de pui worden in de openbare ruimte 
ook vaak reclameuitingen geplaatst. Het stoepbord is hiervan een 
voorbeeld en wordt toegepast als ‘stopbord’ om een klant te ver-
leiden de winkel in te gaan of het terras te bezoeken. Het is van 
belang om bij toepassing van dit soort elementen te kiezen voor 
een element dat ondergeschikt is in de beleving van het groen en 
uitstallingen in de straat. Maar natuurlijk dienen dergelijke objec-
ten wel te beschikken over voldoende attentiewaarde in het belang 
voor de ondernemers.   

Stoepborden
Vanuit de ruimtelijke beleving van de straat zien wij graag een 
eenduidige verschijningsvorm voor de stoepborden. Zowel in ver-
schijningsvorm, maatvoering, materiaal en kleur. Binnen het frame 
op de poster is er ruimte voor eigen invulling van de ondernemer. 
Kleurgebruik poster: zie Lossers kleurenpalet. Ambitie: rust in straat-
beeld (achtergrond géén felle-/neonkleuren). 

Als de Losserse winkeliers de handen ineen slaan en via een geza-
menlijke website met een eigen logo het winkelaanbod promoten, is 
het aan te bevelen dit logo ook toe te passen op de diverse stoepbor-
den. Ook kunnen de borden tijdens een evenement als De Brueghel 
een fraaie eenduidige lay-out herkenningsvorm krijgen op de poster, 
die aansluit bij de reclameuiting van het desbetreffende evenement. 

Ambitie overige reclameuitingen (stoepbord of los 3D-object)
• Eén stoepbord per onderneming / per 10 meter gevel
• Eén verschijningsvorm
• Maximaal 1.20 meter hoog (uitgeklapt) en 0.60 meter breed
• Kleur: gitzwart RAL 9005 (gelijk aan elementen openbare 

ruimte)
• Duurzaam materiaal, niet kwestbaar (geen plastic)
• Invulling poster of krijtbord (eigen invulling ondernemer)
• Compositie: bord als onderdeel van uitstalling. Wanneer er 

hiervan geen sprake is dan het bord onderdeel laten zijn van 
de winkelpui: minimaal 20 cm uit gevel.

Stoepbord
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3.8 BANKJES / ZITMEUBILAIR

De plint biedt bij de winkels (uitgezonderd café/lunchroom/horeca en 
dergelijke) ook ruimte aan zitelementen zoals bankjes of stoelen. De 
functie ‘fijn verblijven’ wordt daarmee nog duidelijker herkenbaar en 
onderschreven in het verblijfsgebied. 

Wat betreft de verschijningsvorm moet het meubilair afwijken van de 
banken die onderdeel zijn van de inrichtingselementen in de openba-
re ruimte. Het zitmeubilair is onderdeel van de plint (uitstalling) van 
de winkelier. Iedere onderneming kan kiezen voor een eigen type. 
De straat of het centrum kan ook kiezen voor een collectief product 
dat wat betreft de uitstraling aansluit bij het dorpse- en lommerrijke 
karakter. Hierbij valt te denken aan een eikenhouten bank dat het 
vakmanschap onderschrijft van enkele winkeliers in de Brinkstraat 
waaronder: Chocolaterie van Zuthpen en de Ambachtelijke Schoen-
maker Losser. Het bankje, zoals afgebeeld op de pagina hiernaast, 
legt door de pen-/gatverbinding, bovendien een relatie met de 
Twentse vakwerkschuren.  

Wensen
• Bij voorkeur kiezen voor een natuurlijk element (hout)
• Bank bij voorkeur zonder rugleuning (etalage goed zichtbaar)
• Kleur naturel (hout), bij afwijkend materiaal bij voorkeur kie-

zen voor een kleur uit het kleurenpalet centrum Losser. 
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3.9 TERRASSEN

Gezelligheid op de terrassen van de horeca zorgen voor een levendig 
straatbeeld in het centrum. Bij het Teylersplein (onderdeel van de 
Brinkstraat) zijn twee horecagelegenheden: Restaurant Oude Apo-
theek en Grandcafé Smit met inpandig een café en ijssalon Koale 
Kant. In de Brinkstraat zit café ‘t Wiefke dat momenteel geen terras 
heeft. Na de uitvoering van de herichting is er hier op de plint ook 
ruimte voor een terras. 

Parasol (vaste basis)
• Kleurtint: palet centrum Losser 
• Op de volant van de parasol, maximaal 1 reclameopdruk van 

het bedrijf (logo)
• Bevestiging: parasolvoet in maaiveld opnemen (valveiligheid).

Terrasmeubilair (losse elementen)
• Bij voorkeur een sfeervolle ‘dorpse’ uitstraling
• Materiaal: hout, kunststof (duurzaam)
• Kleur: hout(tint) of zwart (RAL-tinten)
• Kussens: Losserse tinten.

Terrasmarkering 
• Aanduiding door middel van Spiekers in verharding
• Gietijzer
• Gitzwart (RAL 9005).

Windschermen
• Om aandacht naar pand en uitstalling uit te laten gaan, sober 

omgaan bij de toepassing van windschermen
• Windschermen staan haaks op de gevel van het pand en mo-

gen maximaal 1.80 meter hoog zijn
• De windschermen hebben een verhouding dicht – transparant 

van 1/3 – 2/3.

olijfgroen

kiezelgrijs signaalbruin

kwartsgrijs

zijdegrijs

grafietzwart

gitzwart

zwart-olijfgroen
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3.10 FEESTVERLICHTING

Onder de specials verstaan we de elementen die toegevoegd worden 
tijdens speciale gelegenheden (festiviteiten) of perioden. Hieronder 
valt de feestverlichting in de donkere dagen rond Sinterklaas en 
Kerstmis. Festiviteiten als Brueghel of carnaval. 

Feestverlichting 
• Duurzaam (led) in een warme kleurtint: warmwit van 2700 K 

tot 3000 K
• Voorkeur voor sfeerverlichting van gevel tot gevel; hierbij 

aandacht voor voldoende repetitie (herkenbaarheid) van het  
winkelgebied 

• Eén soort toepassen ten behoeve van één geheel
• Bevestiging aan gevel (afstemming pandeigenaren)
• Afspraken maken over de hoogte
• Afspraken maken over de onderlinge afstand
• Afspraken maken over de tijden dat verliching aan is
• Afspraken maken over de periode dat de verlichting geplaatst 

wordt.
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Sfeerbeeld: pleksgewijs in bomen sfeerverlichting (familie van gevel-gevel).

Ambitie sfeerverlichting: van gevel tot gevel. 

3.00 m (hoog??)
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4.1 ZONWERING EN MARKIEZEN

Zonwering en markiezen kunnen met ingetogen kleurgebruik in 
een repeterende kleurstelling rust brengen in het straatbeeld. Bij 
de toepassing ervan is het belangrijk om rekening te houden met 
de volgende aandachtspunten: 

Zonwering
• De voorkeur heeft een markies of uitvalscherm
• Effen kleurgebruik en aandacht voor verticale geleding. Per 

pand keuze uit één type en één kleur zonwering
• Kleur conform RAL-waaier kleurenpalet centrum Losser
• Vorm (vrij) passend bij de architectuur van het gebouw
• Geen zonwering aanbrengen op plaatsen waar deze geen zonwe-

rende functie heeft
• Voor het plaatsen van een uitvalscherm of markies aan een mo-

nument of een pand is een omgevingsvergunning nodig
• Plaatsing aan de voor-, zij- en achtergevels. 

Maatvoering, vormgeving, materiaal en kleur
• Het zonnescherm of de markies dient in één gedekte kleur uit-

gevoerd te worden, conform het Lossers kleurenpalet
• Per kozijn 1 zonwering binnen de negge; het scherm dient zo 

dicht mogelijk boven de onderliggende kozijnen te worden ge-
plaatst (bijvoorbeeld op de latei)

• Indien de schermen geheel gespannen zijn, moeten ze min-
stens 2.20 meter boven het straatniveau hangen

• Maximaal één reclameopdruk (logo en/of tekst) op een markies 
of het betreffende zonnescherm ter plaatse van de hoofdin-
gang, over maximaal 50% van de breedte van de betreffende 
markies of zonnescherm en geplaatst op de volant of op het 
onderste segment van de markies

• Reclame dient te worden uitgevoerd in een eenkleurige letter-
opdruk, stijlvol en passend bij de straat.
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4.2 RECLAME OP DE PUI

Bij winkelpanden is het gebruikelijk om reclame toe te passen. Bij de 
huidige Brinkstraat zien wij dit op diverse manieren. Zo zijn er ver-
ticale banners en zien we luifels met opdruk. Ook zien we letters die 
op de gevel geplaatst zijn. Vooral het kleurgebruik van de reclame 
doet géén recht aan de gezellige dorpse sfeer van Losser. De kleur 
overschreeuwt soms de etalage, terwijl de producten of het pand 
juist de aandacht moeten trekken.

Positionering
• De samenhang en structuur van de gevel dienen behouden te 

blijven (geen scheiding winkelpui en verdieping)
• Per bedrijf/winkel zijn in totaal maximaal 2 zichtbare reclame-

uitingen aan de voorgevel toegestaan. Aan de zijgevel is geen 
reclame toegestaan, tenzij er sprake is van een hoekpand met 
twee winkelpuien. Dan is er sprake van twee voorgevels

• Bij gevelreclames is toepassing van lichtbakken niet wenselijk. 
Het subtiel ver- of aanlichten van reclame is wel passend. Be-
perkte aanlichting van reclame voor advisering voorleggen aan 
de welstand-/monumentencommissie.

Gevelreclame
• Het is mogelijk om aan de gevels reclame te maken
• Maximaal 1 gevelreclame per gevel
• De maximale afmeting van de reclame bedraagt niet meer dan 

de helft van de gevelbreedte en is maximaal 6 meter
• Voor overige afmetingen, wijze uitvoering: zie welstandsnota.
• Bij plaatsing op een luifel binnen de contouren van het boei-

boord.
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Uitstraling reclames
• De vormgeving van de reclames is verfijnd, niet te uitbundig 

en sluit aan bij de bouwstijl
• Terughoudend kleurgebruik, afgestemd op het kleurenpalet 

centrum Losser
• Bescheiden lichtreclames (verlichte letters) zijn toegestaan, bij 

led-schermen aandacht voor de wijze van toepassing.

Reclame op de ruit
• Als er reclame op de ruit toegepast wordt dan is dit subtiel en 

ter verfraaiing van de winkel en haar producten
• Bij reclame op de ruit aandacht voor de positie op de ruit ten 

behoeve van doorzicht in de winkel. 
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4.3 UITHANGBORDEN

Uithangborden kunnen onderdeel zijn van de aanduiding van de 
winkelier. Wanneer deze toegepast worden, is het fraai om hierin een 
soort uniformiteit te zoeken zodat er rust ontstaat in het straatbeeld. 
Uniformiteit wil niet zeggen dat eigenheid niet mag; integendeel: dit 
wordt juist gewenst! Ambacht vraagt ook om eigenheid. In dat geval  
wel rekening houden met het totaalbeeld van de straat. Het is dus 
wenselijk om te kiezen voor kleuren passend bij het Lossers kleuren-
palet. Een accent, omdat dit in het logo van de bedrijfsnaam zit, is 
wel toegestaan. Accenten zijn ondergeschikt in maat en vorm. 

Uitstraling
• Dubbelzijdig reclamebord of -object loodrecht op de gevel
• Basis en frame zijn grafietzwart RAL 9011
• Materiaal: staal / emaille
• Maximaal 1.20 meter hoog, 0.60 meter breed en 0.30 meter 

dik
• Maximaal 0.80 meter uit de gevel stekend, inclusief bevesti-

gingsconstructie
• Uitgevoerd met losse letters; een passend vormgegeven recla-

mebord
• Accenten in tekst (Lossers kleurenpalet)
• Banieren zijn niet toegestaan.

Bevestiging
• Minimaal 2.20 meter vrije ruimte onder het bord ten behoeve 

van vrije doorgang, bovenzijde van het bord maximaal 4.00 
meter hoog ten opzichte van het peil van de plint. 

Aantal
• Maximaal drie reclameuitingen bij 10 meter gevel
• Passend in de structuur van de gevel/winkelpui
• Voor hoekpanden worden de bewinkelde voor-en zijgevels als 

strekkende meter gevel gerekend.
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UITHANGBORD 
(maximaal 0,70 m2)
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4.4 VERLICHTING PAND

In de Brinkstraat zijn een aantal fraaie panden die zich lenen voor 
het subtiel aanlichten van de gevel. Hierbij valt te denken aan de 
panden: Grandcafé Smit - Restaurant Oude Apotheek - Weusthuis 
Makelaardij en Gervink en Senger financiën - Jansen Makelaardij. 
Ook het nu nog kille pand van De Gaffel zou fraai, subtiel aangelicht 
kunnen worden om daarmee ook in de avond een prettig straatbeeld 
te verkrijgen. 

Verlichting pui
• Sfeervol, warmwit van 2700 K tot 3000 K
• Subtiel aan gevel om details uit te lichten
• Duurzaam (led)
• Up- en / of downlighters.

Verlichting etalage/winkel
• Sfeervol in etalage (aandacht voor aanlichten etalage buiten 

winkeltijden)
• Dieptewerking winkel
• Duurzaam (led). 
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4.5 MUURSCHILDERINGEN

In het centrumgebied van Losser staat een grote diversiteit aan 
panden. Enkele panden ogen nu kil. Soms door achterstallig onder-
houd of een muur zonder ramen. Om de sfeer van deze panden te 
verbeteren en daarmee de uitstraling van de straat, kan er naast 
gevelverfraaiing middels klimplanten ook gedacht worden aan een 
muurschildering. Het gaat hierbij om maatwerk. Maatwerk in hoe-
veelheid (centrum) en kleur- en vormgeving ten aanzien van de 
architectuur. In alle gevallen is het wenselijk om hiervoor contact 
op te nemen met de gemeente Losser.  

Muurschildering (verfraaiing panden)
• Enkele panden lenen zich hiervoor; sober toe te passen
• Sfeer: tijdbeeld Ot en Sien of De Brueghel
• Te alle tijde is hiervoor een welstandsakkoord nodig.

52 53



C O L O F O N

Project:  
    

Projectnummer:  

Opdrachtgever:  

Uitvoering:  

In samenwerking met:

Datum:    

Status:    

   

Inspiratiegids Brinkstraat Losser

0465

Gemeente Losser
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser

RBRT Projectmanagement

ODIN Landschapsontwerpers

Broekhuis Rijs Advisering

Centrum Management Losser

1 juli 2020

Concept

54


