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1 Historisch stadshart

2 Nieuw stadshart

3 Dorpse linten

4 Erkerwijken

5 Tuinstedelijke ensembles

6 Rijke stadsvilla’s

7 Buitenplaatsen en landgoederen

8 Verborgen enclaves

9 Vrije–kavelwijken

10 Campus

11 Modern Enschede

12 Stempelwijken

13 Stratenrijtjes

14 Woonerfwijken

15 Regenboogwijken

16 Representatieve werklocaties

17 Bedrijventerreinen

18 Koop & Rij locaties

19 Industriële complexen

20 Boerenerven

21 Vrije landelijke bebouwing

22 Nieuwe Stadsassen



gebouwen als oriëntatiepunt

gebouw en park in samenhang

campussfeer

gebouwen, sportvelden, vijvers, bosgebied 

laagbouw in een collectieve parkruimte

parkachtige architectuur

technische uitstraling

gebouw en park vormen een eenheid

esthetiek draagt bij aan het imago

hoge kwaliteit architectuur

hoogbouw in een collectieve parkruimte

gebouwen in een parkachtige omgeving

functionele uitstraling

experimentele architectuur
in samenhang met omgeving

woonflat

modernistische architectuur

elk gebouw zijn eigen architectuur

gebouwen staan los in een parklandschap

gebouwen in een parkachtige omgeving

functionele architectuur

woondorp
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Identiteit

Profiel
In 1961 is op het landgoed Drienerlo, ten noordwesten van 
Enschede, de campusuniversiteit Twente gesticht, uniek in Ne-
derland. In navolging van het Amerikaanse campusmodel is dit 
universiteitsterrein ontworpen als één samenhangend geheel 
van gebouwen en functies in een parklandschap.

De campus is een complete tuinstad waar studenten, docenten 
en professoren studeren, werken, wonen en recreëren, en een 
hechte universitaire gemeenschap
vormen. De campus heeft een strenge zonering van functies. 
Het centrum is het hart met culturele voorzieningen, sporthal en 
winkels. Naast het centrum liggen de sportvelden en ten noor-
den van het centrum de woongebieden. Aan de andere kant 
van het centrum bevinden zich de studie- en werkgebieden. De 
monumentale Drienerlolaan is de ruggengraat. Deze weg is de 
verbinding tussen de campus en Enschede. De gebouwen zijn 
strategisch op de open plekken in het landschap geplaatst en 
zorgen voor een goede oriëntatie op het terrein. Ze verschillen 
in architectuur, grootte en hoogte. Het parklandschap van de 
campus is een collectieve buitenruimte met grasvelden, solitaire 
bomen, waterpartijen, bosrijk gebied en sportterreinen. Vooral 
in de bossen, langs watergangen en in wilde weiden kan het 
park een grote ecologische waarde hebben. Met zorgvuldig 
beheer kan de ecologie bijdragen aan de omgevingskwaliteit. 
Ondanks het feit dat verschillende gebouwen en verschillende 
functies een eigen plek in het park hebben, is de campus als ge-
heel één continue ruimte zonder onderbrekingen of opdelingen. 

De campus heeft een grote aantrekkingskracht op de wijde 
omgeving. Het is niet alleen een vestigingsplaats voor studen-
ten, docenten en professoren, maar in de toekomst ook voor 
researchinstituten en bedrijven. De gebouwen zijn gemiddeld 
35 jaar oud en voldoen niet allemaal meer aan de hedendaagse 
eisen. Renovatie en nieuwbouw zijn nodig om in de toekomst 
de vereiste onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen te kunnen 
bieden. De universiteit wil haar functie als ontmoetingsplek 
voor kennisintensieve bedrijven uitbreiden.

Welstandszorg

Doel van welstandszorg
De welstandszorg heeft tot doel dat de campus zich kan
blijven ontwikkelen en kan inspelen op de eisen van de
moderne tijd. Hierbij streeft zij naar behoud van de collectiviteit 
van gebouwen en functies en naar ruimtelijke
samenhang binnen het parklandschap. Daarnaast is het
doel dat de architectuur van nieuwbouw op de campus
experimenteel en functioneelexpressief is.

Welstandstoets
De stadsstedenbouwer toetst of verbouw en nieuwbouw de 
compositie van de gebouwen in het parklandschap versterkt 
en de campus ruimtelijk één geheel laat. Daarnaast wordt 
getoetst of de architectuur voldoet aan de hoge eisen die voor 
het imago van de kennniscampus gewenst is. De stadssteden-
bouwer 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 beschreven.

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:

Campus
•  bebouwing en campuspark moeten één samenhangend landschap   
 vormen
•  er moet in verhouding meer onbebouwde dan bebouwde ruimte   
 zijn op de campus
•  (nieuwe) bebouwing moet de ruimtelijke opzet van het campusmo-  
 del versterken
•  (nieuwe) bebouwing moet een aanvulling zijn op de oorspronkelijke
 rechtlijnige structuur
•  park en bebouwing moeten samen een compositie vormen van   
 ruimten en zichten
•  nieuwe bebouwing mag de ruimtelijke opzet van het park niet frus-  
 treren
•  gebouwen moeten vrij in de ruimte staan
•  gebouwen moeten in uitstraling een bijdrage vormen aan het
 campuspark
•  gebouwen moeten bijdragen aan de oriëntatie in het campuspark
•  alle bouwwerken moeten de samenhang binnen de totale campus   
 versterken

Gebouw
•  alle zijden van een gebouw moeten esthetische kwaliteit  bezitten   
 en een positieve rol spelen in het campusbeeld
•  gebouwen moeten bijdragen aan de gebruiks- en verblijfswaarde
 van de campus
•  gebouwen moeten ‘campuswaardig’ zijn en aansluiten bij het ideaal 
 van de campus als collectieve leef- en werkgemeenschap
•  gebouwen moeten van een hoge architectonische kwaliteit
 zijn
•  de architectuur van gebouwen moet experimenteel zijn en een   
 technisch-functionele uitstraling hebben

Toevoegingen
•  aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen, overkappingen en   
 technische voorzieningen moeten afgestemd zijn op het hoofdge-  
 bouw en het architectuurniveau evenaren of bij voorkeur verhogen
•  reclame, naamsvermelding en bebording moeten in vorm,
 materiaal en kleur zijn afgestemd op het gebouw en/of een
 positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke inrichting
 van de campus
•  gevels en raampartijen mogen niet geblindeerd worden
•  erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en
 mogen de relatie tussen gebouw(en) en park niet verstoren

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

•  omdat de campus een monumentale waarde heeft en een unieke com- 
 plexe samenhang kent waarin alle details een rol spelen, zijn er in feite  
 geen ‘onschuldige’ bouwactiviteiten; de stadsbouwmeester toetst   
 daarom alle licht-bouwvergunningplichtige werken aan de specifieke  
 criteria
•  omdat op de campus alle zijden van de bebouwing zichtbaar zijn en  
 een even grote rol spelen in de kwaliteit van het  totaal, worden niet- 
 bouwvergunningplichtige werken die niet voldoe aan de criteria en  
 het doel van welstandszorg zoals geformuleerd in deze brochure   
 beschouwd als exces

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

•  omdat op de campus de onbebouwde ruimte een even grote rol speelt  
 als de bebouwde ruimte, moet voor het campuspark worden getreefd  
 naar een hoge kwaliteit van inrichting en beheer.
•  het bomenbestand verdient bescherming als structuurdrager van het  
 geheel
•  ecologie kan een rol spelen in de beleving van het campuspark, maar  
 moet altijd ondergeschikt zijn aan de opzet van het park als collectieve  
 gebruiksruimte
•  het campuspark moet worden ‘ingericht’ met bij de sfeer passend  
 meubilair en mooie verlichting die de samenhang van het park ver-  
 sterkt
• Erfscheidingen moeten het campuspark ruimtelijk continu laten en   
 mogen het niet opdelen in stukken of er ‘eilanden’ in uitsnijden


