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middeleeuwse sfeer

rijke, statige sfeer

jaren 30 sfeer

kleuren moeten een rustig, natuurlijk 
palet vormen

winkels maken het stadshart levendig

levendige bovenlaag is extra kwaliteit

kleinschalige binnenring

dorpse sfeer

modernistische sfeer

structuur; markt, binnenste en 
buitenste ring

open(bare) onderlaag is noodzakelijk!

wonen toevoeging voor levendigheid

ruimere buitenring

buitenbocht accentueert simpele gevels

verstoorde schaal en detaillering

continue ruimte
gevormd door verschillende gebouwen

brede gebouwen, toch verticale ritmiek

buitenbocht accentueert mooie gevels en verticale ritmiek

verticale ritmiek ontbreekt!

reclameborden en luifels voldoen niet!

reclame als onderdeel van architectuur



Identiteit

Profiel
Het historisch stadshart is de oude kern van Enschede. De Oude 
Markt met de Grote Kerk vormt het middelpunt. Om dit plein 
liggen twee eivormige ringen, waaraan het stadshart zijn bij-
naam ‘Het Ei’ dankt. De ringen volgen de loop van de gedempte 
stadsgrachten. De eerste kleinschalige ring met kleine panden, 
de tweede is ruimer en heeft grotere panden. De ringen zijn met 
elkaar verbonden door smalle geplaveide straatjes.
Enschede is meermalen getroffen door rampen waarbij stukken 
van het stadshart zijn verwoest. De bebouwing is daardoor een 
mengelmoes van architectuurstijlen uit vele perioden. De stra-
ten hebben allemaal een eigen sfeer:
eenvoudig en dorps, rijk en stads of weids en modernistisch. In 
elke straat staan wel panden die de sfeer verstoren. Toch vormt 
het stadshart een eenheid. Dit is te danken aan de aaneenge-
sloten gevels, het cirkelvormige stratenpatroon, de continuïteit 
van winkels in de onderlaag en de aanwezigheid van enkele 
dominante, monumentale panden. Door het cirkelvormige 
stratenplan blijft het winkelhart aaneengesloten, compact en 
herkenbaar. In sommige gevallen zijn de verdiepingen boven 
de winkels bewoond. Dit wordt nog meer gestimuleerd om de 
levendigheid op straat ook na sluitingstijd te bevorderen.

De kwaliteit van de architectuur van de gevels varieert nogal. 
Veel historische panden laten samenhang van onderen bo-
venlaag in de gevel zien. Het straatbeeld heeft daardoor een 
verticale ritmiek. In het stadshart zijn hiervan nog veel fraaie 
voorbeelden te vinden. Maar er zijn ook straten waar de gevel-
samenhang is verdwenen en de verticale ritmiek verloren is ge-
gaan. De winkelpanden hebben meestal een grote glazen pui op 
de onderste verdieping, die in architectuur totaal kan verschillen 
van de bovenlaag. Wanneer de pui zich ook nog horizontaal over 
meer panden uitstrekt, kan dit eveneens een nadelige invloed 
op de gevelritmiek hebben.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
In het historische stadshart is een hoge welstand zeer gewenst. 
Het doel van welstandszorg is de kwaliteit van de individuele 
architectuur te verbeteren. Daardoor krijgt het stadshart meer 
samenhang, terwijl het verschil in architectuurstijl kan blijven 
bestaan. De straten aan de achterkant van winkels waar wordt 
gelost en geladen, hebben vaak minder kwaliteit. Welstandszorg 
richt zich daar eveneens op de interne organisatie van panden 
en de gevolgen voor de openbare straat, zodat er aan alle kan-
ten een levendige onderlaag ontstaat.

Welstandstoets
Het historisch stadshart is een mengelmoes van architectuur-
stijlen. Daardoor is er veel mogelijk. Sommige nieuwbouw 
heeft echter een schaal en detaillering die niet in het klein-
schalige stadshart past. De stadsstedenbouwer let daarom op 
schaal en detaillering van nieuwe panden en op de verticale 
ritmiek in het straatbeeld. Het materiaalgebruik moet passen 
in een historisch stadshart. Reclame moet een verrijking van de 
gevel zijn en er een eenheid mee vormen. De stadsstedenbou-
wer let bij historische panden ook op herstel van eenheid van 
de gevel. De stadsstedenbouwer toetst alle bouwwerken die 
niet expliciet in de criteria worden genoemd ‘in de geest van 
de identiteit’ aan het doel van welstandszorg en de kenmerken 
van de categorie zoals die in deze brochure worden beschre-
ven.

Hardheidsclausule
Bij alle bouwwerken kan het voorkomen dat een plan niet 
voldoet aan de specifieke- of sneltoetscriteria. Als het plan op 
grond van meer dan gewone eigen kwaliteiten, een bijdrage 
levert aan de betreffende omgeving, kan gemotiveerd worden 
afgeweken van deze criteria. Gedacht kan bijvoorbeeld worden 
aan afwijkend materiaalgebruik, andere bouwstijl en andere 
kleurstellingen die echter wel goed passen in de omgeving. 
Hierbij wordt teruggevallen op het algemene handboek (Wel-
standsnota Enschede ‘Bouwen aan Kwaliteit’) behorend bij de 
nota. Hierbij geldt de stelregel dat het redelijk is dat er hogere 
of andere eisen worden gesteld aan de zeggingskracht en het 
architectonisch vakmanschap naarmate het bouwwerk zich 
sterker van zijn omgeving onderscheidt. In deze gevallen kan 
aan B&W worden geadviseerd op basis van argumenten af te 
wijken van de geldende criteria.

Informatie
Een beknopte uitleg over de praktische werking van het wel-
standsbeleid in de gemeente vindt u in de algemene brochure 
Welstandsnota Enschede, verkrijgbaar bij de publieksbalie 
in het stadskantoor. Hier kunt u ook voor eventuele vragen 
terecht. Tevens is hier het boekje Welstand Enschede in te zien, 
dat meer informatie geeft over het welstandsbeleid in de stad, 
de categorieën en de welstandscriteria. Alle informatie en bro-
chures kunt u ook vinden op www.loket.enschede.nl. U kunt 
telefonisch een afspraak maken met de stadsbouwmeester.

Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
Tel. 053 · 481 7100
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Specifieke criteria
Een bouwplan moet zich voegen naar de in deze brochure genoemde 
kenmerken van identiteit en een bijdrage leveren aan het geformu-
leerde doel van welstandszorg. De stadsbouwmeester hanteert bij de 
welstandsbeoordeling de volgende specifieke criteria:

Algemeen
•  de algehele verschijningsvorm van gebouwen moet van hoge archi- 
 tectonische kwaliteit zijn
•  materialen moeten een hoge kwaliteit hebben en fijnzinnig gede-  
 tailleerd zijn
•  kleuren moeten een rustig, natuurlijk palet vormen
•  panden moeten aan alle zijden die grenzen aan het openbare 
 gebied positief bijdragen aan de levendigheid en de sfeer
•  Afval- en materiaalopslag en technische installaties moeten waar  
 mogelijk inpandig, of in ieder geval in harmonie met het pand wor-  
 den opgelost
•  laad- en losvoorzieningen aan het openbare gebied moeten ver-  
 zorgd  worden vormgegeven en mogen geen negatieve uitstraling   
 hebben
•  gebouwen moeten samen één doorgaande buitenruimte vormen

Straat
•  gebouwen moeten geschakeld zijn en een aaneengesloten straat of  
 pleinwand vormen
•  gebouwen moeten de eenheid binnen bestaande gevelwanden   
 ondersteunen of herstellen
•  gebouwen mogen binnen de straat verschillen in architectuurstijl
•  hoekpanden moeten een extra verbijzondering krijgen
•  gebouwen moeten de verticale ritmiek in de straat ondersteunen of  
 versterken
•  gebouwen moeten in schaal aansluiten bij de schaal van de straat
•  gebouwen moeten samen een harmonieus straatbeeld vormen

Bouwvolume
•  de hoogte- breedteverhouding van een bouwvolume moet aanslui-  
 ten bij de andere volumes in de straat
•  op strategische punten zijn markante volumes toegestaan, die een   
 passend accent leggen in de straat

Gevel
•  de gevel moet op de straat zijn georiënteerd
•  gebouwen moeten aan alle zijden die aan het openbare gebied   
 grenzen een verzorgde gevel hebben
•  gebouwen mogen op de onderste laag geen blinde gevels hebben   
 aan zijden die aan het openbare gebied grenzen
•  ramen mogen niet geblindeerd zijn 
•  laad- en losvoorzieningen, rolhekken en roldeuren moeten passen in  
 de architectuur van de gevel

Reclame
•  reclame moet in een directe relatie tot de pui staan
•  in beginsel mogen alleen losse letters of schrijfletters worden ge-  
 bruikt

Onderpui
•  onderpui en bovenverdiepingen moeten samenhang vertonen in   
 gevelstructuur en architectuur
•  onderpui en bovenverdieping moeten op elkaar zijn afgestemd
•  de onderpui moet per pand het individuele karakter bewaren
•  onderpuien over naastgelegen panden mogen niet een aaneenge-  
 sloten en gelijk vormgegeven pui vormen
•  luifels zijn enkel toegestaan als ze onderdeel vormen van de oor-  
 spronkelijke architectuur van het gebouw
•  luifels moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en passen bij de   
 architectuur van het pand

•  rolluiken moeten aan de binnenzijde van de pui worden geplaatst
•  rolluiken moeten minimaal 80% transparant zijn en in de architec-  
 tuur worden meeontworpen
•  zonwering moet in vorm, materiaal en kleur aansluiten bij de gevel  
 en in de architectuur meeontworpen worden

Toevoegingen
•  dakkapellen moeten in afmeting, vormgeving, kleur- en materiaalge- 
 bruik aansluiten bij de architectuur van het pand
•  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en opbouwen moeten binnen de   
 bestaande maatverhoudingen passen en het totale gebouw verrijken
•  er moet sprake blijven van één hoofdvolume, toevoegingen mogen  
 het oorspronkelijke hoofdvolume niet overstemmen
•  toevoegingen moeten in vorm, materiaal en kleur afgestemd zijn op  
 het hoofdgebouw
•  toevoegingen die direct aan de openbare straat grenzen, zoals win- 
 tertuinen en serres, moeten van de hoogste architectonische   
 kwaliteit zijn en bijdragen aan de levendigheid van de straat

Sneltoets
Voor veel voorkomende kleine bouwwerken met een vergunningplicht 
gelden de volgende regels voor toetsing:

•  aan- en uitbouwen en opbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, kozijn-  
 en gevelwijzigingen, luifels, zonwering, reclame, rolluiken en rol-  
 hekken worden door de welstandscommissie getoetst aan de in deze  
 brochure opgenomen specifieke criteria
•  alle overige licht-vergunningplichtige bouwwerken zoals erfscheidin- 
 gen, dakramen, zonnepanelen en antennes, worden in eerste instantie  
 getoetst aan de algemene sneltoetscriteria, te vinden in de betref-  
 fende brochure ‘Algemene sneltoetscriteria Enschede’

Aanbevelingen
De volgende punten van aanbeveling kunnen een bouwplan op een 
(nog) hoger niveau tillen:

•  gebouwen moeten in een straat van vergelijkbare grootte zijn
•  bouwhoogtes moeten harmoniëren met het straatbeeld
•  terrassen en windschermen moeten in stijl passen bij de architectuur  
 van het gebouw
•  terrasmeubilair moet een positieve bijdrage leveren aan de sfeer van  
 de openbare ruimte; mooie terrassen maken een mooie openbare   
 ruimte
•  uitstalling van winkelwaar op de openbare straat leidt vaak tot een  
 onoverzichtelijk straatbeeld, terughoudendheid is geboden,  de   
 winkelstraat is geen markt
•  lichtreclames kunnen bijdragen aan de sfeer in het stadshart, mits   
 bescheiden van omvang en vormgeving
•  wonen boven winkels moet, waar mogelijk, worden gestimuleerd, dit 
 vergroot de levendigheid van het stadshart; het is daarom zeer wense- 
 lijk bovenliggende verdiepingen op een zelfstandige wijze te kunnen  
 bereiken
•  op markante en strategische punten in het stadshart moeten bijzon- 
 dere gebouwen komen met een expressieve architectuur
•  bijzondere gebouwen moeten een meerwaarde hebben voor de
 beleving van en oriëntatie binnen het totale stadshart
•  bijzondere gebouwen mogen een voor de straat afwijkend bouwvo- 
 lume hebben
•  bijzondere gebouwen moeten van de hoogste architectonische en   
 esthetische kwaliteit zijn
•  bijzondere gebouwen moeten een voor het stadshart bijzondere func- 
 tie kunnen herbergen    
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